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Pari sanaa
Pelisujuttajan
oppaasta
Tervetuloa Pelisujuttajan oppaan äärelle! Sen tavoitteena on antaa käytännöllisiä vinkkejä KAMU-pelien käyttämiseksi ryhmien ohjauksen tukena. Pelit
soveltuvat erityisen hyvin maahanmuuttajien kotoutumisen ja kielenoppimisen
tukemiseen. Niitä voidaan käyttää myös erilaisten ihmisten kohtauttamiseen
ja ryhmäytymisen tukemiseen. Monia oppaan periaatteita ja KAMU-pelejä voi
lisäksi hyödyntää minkä tahansa ryhmän ohjaamisessa.

Pelisujuttajan oppaasta saa
ideoita seuraaviin:
• miten KAMU-pelejä voi hyödyntää kantaväestön
ja maahanmuuttajien kohtaamisessa
• miten sukupuoli- ja kulttuurinäkökulma otetaan
huomioon ryhmätilanteissa
• miten pelien avulla tuetaan aktiivista osallistumista
ja osallisuutta
• miten erilaisia oppimistyylejä ja -tasoja
huomioidaan KAMU-pelien käytössä

Pelisujuttajan opas rohkaisee myös ihan tavallisten ja tuttujen lautapelien käyttöön. Luokkien ja toimintakeskusten hyllyissä on usein pölyttyviä pelejä,
joiden pelaamisesta voisi olla paljon iloa ja hyötyä
osallisuuden tunteen lisäämisessä sekä kotoutumiseen liittyvien taitojen oppimisessa.
KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille
hankkeessa kehitettyjä pelejä voi ladata maksutta
omaan käyttöön osoitteesta:
kamu.metropolia.fi/materiaalit

Pelejä KAMU-hankkeesta
KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille
on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan

ELY-keskuksen rahoittama kaksivuotinen hanke
(2013–2014). Sitä toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Keskuspuiston ammattiopisto ja
Kalliolan setlementti.
KAMU-hankkeessa muodostetaan kaveripareja,
joissa on mukana Keskuspuiston maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja Metropolian sosionomiopiskelijoita. Tavoitteena on tukea esimerkiksi
maahaanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suomen
kielen oppimista ja uusien harrastusten aloittamista. Samalla sosionomiopiskelijat voivat oppia lisää
vapaaehtois- ja asiakastyöstä.
Hankkeessa opiskelijat kehittävät toiminnallisia pelejä, jotka ottavat huomioon kulttuurierot ja
erilaiset oppimisen haasteet. Lisäksi hankkeessa
käytetään vuorovaikutteisia draamatarinoita ja muita
toiminnallisia menetelmiä, jotka ovat ladattavissa
hankkeen verkkosivuilta. Pelit kehitettiin alun perin
Metropolian monialaisissa innovaatio-opinnoissa,
ja niiden kehittämistä jatkettiin lukuisten yhteisöjen
kanssa.
KAMU-hankkeen tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyössä oppimisen toimintamalli, joka perustuu Service Learning -ajatteluun. Siinä yhteistyötä
tekevät oppilaitos, vapaaehtoistyön organisaatio ja
asiakasryhmä, joka voi hyötyä yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa. Lisätietoja KAMU-hankkeesta:
kamu.metropolia.fi
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Miksi pelejä?
Monet pelit kehittävät loogista päättelykykyä ja hahmottamista sekä tarjoavat
mahdollisuuden harjoitella ihmisten välistä kanssakäymistä. Pelillisyyttä sovelletaan yhä enemmän koulutuksen eri asteille. Tämä opas perustuu uskomukseen siitä, että pelaaminen kannattaa. Se voi tukea oppimista ja luoda siltoja
ihmisten välille. Useimmat ihmiset pitävät pelaamista hauskana ja harmitto
mana tapana viettää aikaa toisten ihmisten kanssa. Tätä innostusta olisi sääli
olla hyödyntämättä pedagogisesti.

Kaikissa kulttuureissa ja kaikkina aikoina ihmiset
ovat pelanneet ja leikkineet. Kaikissa kulttuureissa
on ilmeisesti myös syntynyt rajoituksia, kieltoja ja
kielteisiä mielipiteitä pelaamista kohtaan. Pelaamista
voidaan pitää ”aikuisille tai naisille sopimattomana”,
”turhana ajanvietteenä”, ”syntisenä”, ”lapsellisena”,
”koukuttavana”, ”epäakateemisena” ja niin edelleen.
Vaikka kaikkialla on aina myös ihmisiä, jotka eivät
pidä peleistä, useimmat ihmiset innostuvat yhdessä
pelaamisesta.

Muita perusteluja pelien käyttämiseen
KAMU-hankkeessa:
• Leikki ja pelaaminen ovat ihmiselle luonteenomaisista toimintaa. Sekä aikuiset että lapset leikkivät.
Leikkiä on vaikkapa armeijan sotaharjoitus, lotto,
syntymäpäivät ja joulupukin vierailu aattona.
• Pelit voivat opettaa jotakin todellisuudesta turvallisesti leikin varjolla.
• Peli on myös mahdollisuus hypätä arjesta ”toiseen
todellisuuteen”, jossa on toiset säännöt. Tämä voi
antaa ryhmälle mahdollisuuden irrottautua jähmettyneistä rooleista, joita muodollinen, luennointiin perustuva frontaaliopetus yleensä vahvistaa.
• Pelit ovat toistettavissa olevia ja niitä voidaan pelata itsenäisesti, jopa ilman ohjaajaa.
• Pelit vahvistavat ryhmää ja kehittävät
ryhmätyötaitoja.
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• Pelit ovat konkreettisia, käsin kosketeltavia ja
visuaalisia.
• Monet pelit vaativat vähän kielitaitoa tai kehittävät
sitä hauskalla tavalla.
• Pelejä voi helposti soveltaa erilaisille oppimistyyleille ja -tasoille. Taitava pelisujuttaja voi kehittää niihin uusia haasteita.
• Monissa kulttuureissa lautapelien pelaaminen
(esim. bao, domino, shakki, tammi, backgammon,
go, Monopoli) on tuttu ja hyväksytty ajankäytön
muoto.
• Lukuisat eri tahot ovat kehittäneet pelejä monikulttuurityöhön. Valmiita pelejä on saatavilla
ilmaiseksi muun muassa järjestöiltä ja verkosta.
• Pelejä on mahdollista monistaa ja levittää.
• Ryhmät voivat kehittää itse omia pelejään omiin
tarpeisiinsa vaikkapa olemassa olevan pelin
pohjalta.
• Peleihin on mahdollista sisällyttää tarvittavia asiasisältöjä ja tarkkojakin pedagogisia tavoitteita.
• Pelit ovat hauskoja ja lisäävät viihtyvyyttä – ne
ovat hauska tapa oppia. Myönteinen pelikokemus
virittää aivot oppimiselle suotuisaan tilaan.
• Lautapelit ovat ryhmätoiminnoista ehkä helpoimpia toteuttaa. Ohjaajilta ne eivät vaadi perusteellisia ryhmätyön ohjaamisen taitoja, vaikkakin hyvä
sujuttaja voi saada yksinkertaisestakin pelistä
paljon irti.

KAMU-pelit kehitettiin yhdessä
KAMU-pelien kehittäminen alkoi Metropolian opiskelijoiden ja Keskuspuiston ammattiopiston maahanmuuttajien valmentavan kurssin opiskelijoiden
yhteistyöstä. Keskuspuiston opiskelijoilla oli monenlaisia oppimisvaikeuksia eikä kaikkien suomen
kielikään ollut vielä sujuvaa. Metropolian opiskelijat
olivat pääosin kolmannen vuoden opiskelijoita, jotka
suorittivat innovaatio-opintojaan.
Aluksi opiskelijaryhmät pelasivat luokassa jo
olevia pelejä ja samalla niistä kerättiin palautetta ja
kehittämisideoita. Peleihin myös kokeiltiin uusia yhdessä keksittyjä sovelluksia. Lisäksi ryhmässä keskusteltiin eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa
heidän kotimaissaan pelatuista peleistä. Tärkeää
oli selvittää, mikä niissä oli mukavaa tai ikävää sekä
millaisissa tilanteissa pelejä pelattiin, kuka niitä sai
pelata ja kuka niitä ohjasi. Pelejä pelattaessa keskusteltiin myös siitä, mitä peleistä voi oppia, esimerkiksi
miten niitä voi käyttää kielen oppimisen tukena.
Käytännössä siis kartoitettiin toiminnalliseti pelejä
kulttuurisena ja pedagogisena ilmiönä.

Tämän kokeilun pohjalta listattiin
seuraavia ajatuksia uusiin KAMU-peleihin:
• Yksilöiden keskinäinen kilpailu ei tue oppimista
eikä se tue esimerkiksi kielellisesti eritasoisten
osallistujien osallistumista peliin. Sen sijaan pelejä
voitaisiin pelata pienissä sekajoukkueissa, jolloin
pelien sosiaalinen luonne korostuu.
• Kilpailullisuus ei ole peleissä olennaista, vaan tietyt
vastavuoroiset haasteet, esimerkiksi arvaaminen
vihjeistä.
• Eritasoiset, asteittain annettavat vihjeet peleissä
tukevat onnistumisen kokemusta.
• Peleissä tulisi voida käyttää erilaisia ilmaisumuotoja ja aistikanavia: kuvia, värejä, yksinkertaista
näyttelemistä tai elein näyttämistä, piirtämistä,

•
•
•

•

puhuttua kieltä, ei-sanallisia tehtäviä, erilaisia
tartuttavia esineitä ja mahdollisesti musiikkia.
Kuvien ja sanojen esittäminen rinnakkain tai
kortin eri puolilla on kieltä oppiville tärkeää.
Kieltä opittaessa toisto on tärkeää.
Suomalaiset yhdyssanat ja taivutusmuodot ovat
vaikeita. Tavutusta voidaan tehdä näkyväksi esim.
erivärisillä tavuilla. Kortteihin voidaan erotella
myös sanojen kantamuodot.
Oman henkilökohtaisen kokemuksen tuominen
peliin luo siihen tunnesisältöä ja sen avulla voidaan
lisätä keskinäistä tutustumista.
Esimerkki: Suomen kartalle sijoittuvassa pelissä
osallistujia rohkaistaan jutustelemaan, missä he
itse ovat olleet ja mitä he siellä ovat tehneet.

• Pelien tulisi olla yksinkertaisia ja nopeasti omaksuttavia, niin että ohjekirjat ovat lähes tarpeettomia. Ne vain tukevat ja selventävät pelin kulkua.
• Ohjekirjoissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä.
Esimerkiksi lyhyen YouTube -videon avulla voidaan
esitellä pelin kulku.
• Huumori on tärkeää. Sitä tulisi viljellä pelin ulkoasussa ja ideassa.
• Pelien ei tulisi vaatia henkilökohtaisia paljastuksia, vaan sallia ne pelaajan itse niin halutessa.
• Pedagogisten pelien tavoitteet – mihin pelaamisella pyritään – tulisi tehdä selväksi yksinkertaisella, arkikielisellä tavalla.
• Ohjeiden tulisi olla selkokielisiä.
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Sujuttaminen
Sujuttaminen on uusi suomenkielinen vastine sanalle fasilitoiminen (facilitate). Se
tarkoittaa ei-autoritääristä ja ei-opettajakeskeistä ohjaamistyyliä, jossa oleellista on
ryhmälähtöisyys. Valmiiden opetus- tai ohjaussisältöjen sijaan ohjaaja pyrkii tuomaan
esille ohjattavien ryhmien omia kiinnostuksen kohteita. Sujuttaja auttaa ryhmän jäseniä
löytämään oma viisautensa ja innostaa heitä tutkimaan käsiteltäviä aiheita monista eri
näkökulmista. Valmiiden vastausten sijaan sujuttaja käyttää kysymyksiä ja aktivoivia
tehtäviä. KAMU-pelit ja draamat voivat toimia tällaisina pohdintaan aktivoivina tehtävinä, jotka sinällään eivät tarjoa ”oikeita vastauksia” tai faktatietoa, vaan ne pikemminkin
rohkaisevat osallistujia etsimään lisää tietoa itse.

Sujuttajan tehtävänä on myös auttaa ryhmää
työskentelemään tehokkaasti. Sen tukena voidaan
käyttää vaikkapa tutustumisharjoituksia ja pienryhmätehtäviä. Myös työskentelyn onnistumisen
arviointi toiminnallisin ja keskustelevin menetelmin
on sujuttajan keskeinen tehtävä.
Sujuttajan ehkä tärkein tehtävä on kuitenkin
auttaa ryhmää löytämään motivaatio ja tavoitteet
toiminnalle – ilman syytä toiminta on täysin turhaa.
Osallistavassa työskentelyssä aloitetaan melko avoimista tavoitteista. Sujuttaja pyrkii ennen työskentelyn aloittamista kuuntelemaan ryhmän tarpeita ja
rakentaa oppimistehtäviä niiden ympärille. Sujuttaja
auttaa ryhmää sanoittamaan omat tavoitteensa
työskentelylle.
Esimerkikki: ”Haluan pelata tätä peliä siksi, että
haluaisin löytää itselleni uuden ammatin ja tietää,
mistä siihen löytyy lisätietoa”, tai ”Haluaisin löytää
tätä kautta uusia ystäviä”, tai ”En halua pelata tätä
peliä, mutta voin kyllä ottaa toiminnasta valokuvia,
koska haluan oppia lisää valokuvausta. Haluan, että
kuviani julkaistaan.”
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Pelisujuttajan ominaisuuksia
• Kyky innostaa ryhmää ja olla itse innostunut
Esimerkki: Pelisujuttaja voi virittää itsensä
innostuneeseen tilaan esimerkiksi muistelemalla
hauskoja lautapelikokemuksiaan, tutustuu peliin
hyvin etukäteen, osallistuu peliin itsekin ja jakaa
myös omia kokemuksiaan (säästellen).
• Neuvottelevuus ja puolueettomuus
Esimerkki: Sujuttaja neuvottelee toiminnan
aikana yhteisistä pelisäännöistä mieluiten niin,
että ryhmän jäsenet itse oivaltavat ja ehdottavat
tarpeelliset toimintasäännöt. Sujuttaja sallii osallistujien osallistua aktiivisesti tai passiivisesti ja
auttaa ryhmää nostamaan esille vastakkaisiakin
mielipiteitä.

• Osallistujien tasapuolinen huomioiminen
Esimerkki: Sujuttaja tukee kaikkien osallistumista esimerkiksi ottamalla katsekontaktia hiljaisempiin, järjestämällä kaikkien osallistamiseksi
paritehtäviä, käyttämällä osallistujien nimiä,
toistamalla hiljaisempien ideoita ja lyhentämällä
kovaäänisempien puheenvuoroja.
Menetelmäehdotus: Mielipidenurkat (EI/KYLLÄ/EN OSAA SANOA). Osallistujia pyydetään
ottamaan kantaa johonkin keskustelun pohjalta
nousevaan väitteeseen menemällä yhteen mielipidenurkkaan. Hiljaisempia osallistujia yritetään
aktivoida.
• Joustavuus: Sujuttaja improvisoi tilanteissa, luo
uutta, kehittelee sääntöjä, kuuntelee ryhmän impulsseja ja tarttuu niihin.
Esimerkki: Ryhmä ehdottaa jotakin uutta pelipaikkaa. Siihen on syytä tarttua sen sijaan, että
pidettäisiin jääräpäisesti kiinni alkuperäisestä
ajatuksesta.
• Ehdotusten hyväksyminen ja osallistavuus: Hyvä
sujuttaja ei tyrmää ryhmästä nousevia ideoita,
vaan innostuu esitetyistä ehdotuksista, jotta
osallistujat ylipäätään uskaltavat ehdottaa uusia
ideoita.
• Vastuun jakaminen: Sujuttaja jakaa tehtäviä.
Esimerkki:”Kuka olisi vapaaehtoinen etsimään
peliryhmille rauhallisemmat tilat? Kuka haluaisi
ottaa valokuvia? Kuka voisi auttaa tilan järjestelyissä? Haluaisiko joku lukea ohjeet?” jne.
• Uteliaisuus: Sujuttaja kysyy mitä ei tiedä, tunnustaa, kun ei tiedä sekä pyytää apua ja neuvoja.

• Toiminnallisuus: Sujuttaja liikkuu tilassa ja menee
ihmisten luokse sen sijaan, että linnoittautuisi
pöydän taakse tai liimautuisi tuoliinsa. Sujuttaja
toiminnallistaa tilanteita ja auttaa osallistujia toimimaan erilaisissa pienryhmäkokoonpanoissa.
• Kehon kielen tunnistaminen. Monesti viestit ja
ryhmän tunnelmat välittyvät kehollisen viestinnän
kautta. Sujuttaja osaa tunnistaa syrjään vetäytyjiä ja hallitsee toimintatapoja kaikkien mukaan
ottamiseen.
Esimerkki: Joku osallistujista jää istumaan
taka-alalle. Sujuttaja kysyy: ”Haluatko istua
siellä takana kuuntelemassa, vai tulisitko tänne
tuolipiiriin istumaan, jotta näemme ja kuulemme
sinua paremmin?” Osallistuja ei tunnu innostuvan
samoin kuin muut. Sujuttaja kysyy: ”Näytät hämmästyneeltä, mikähän sinua tässä mietityttää?”

Turvallinen ryhmäkulttuuri
Kaikessa ryhmätoiminnassa ohjaajan ensisijainen
tehtävä on auttaa ryhmää luomaan turvallinen toimimisen ja jakamisen tila.
• Sujuttaja huolehtii, että ryhmä tietää tai ainakin
kertoo itse itselleen, miksi peliä kannattaa pelata.
Peli ei käynnisty, jos se ei huvita tai pelaamiseen ei
ole syytä.
• Suuria ryhmiä ja anonyymejä tiloja on syytä välttää.
Toiminta kannattaa järjestää mahdollisimman
paljon pienryhmissä.
• Sujuttaja innostaa mokailuun. Virheistä oppii, siksi
niitä kannattaa tehdä paljon ja peräti juhlistaa.
• Sujuttaja nauraa itselleen ja on mahdollisimman
helposti lähestyttävä.
• Sujuttaja varmistaa, että yhteisistä pelisäännöistä
sovitaan ja niitä noudatetaan.

• Siltojen rakentaminen: Sujuttaja pyrkii aktiivisesti
lisäämään yhteisymmärrystä erilaisten ihmisten
välillä.
Esimerkki: ”Täällä on ihmisiä, jotka eivät tunne
vielä toisiaan. Menkää toistenne viereen ja esittäytykää”. Sujuttaja voi esitellä toimintaa sidosryhmille ja tehdä ryhmiä näkyväksi. Sujuttaja tuo
esille osallistujien erilaisia motiiveja ja odotuksia
työskentelylle.
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Oppiminen – erilaiset tyylit ja
erityiset oppijat
Koska KAMU-peleillä tähdätään muun muassa
uuden oppimiseen, pelattaessa on tärkeää ottaa
huomioon ryhmäläisten erilaiset oppimistyylit.
Oppiminen on ryhmässäkin yksilöllinen kokemus ja
jokainen ihminen sisäistää tietoa parhaiten itselleen
ominaisella tavalla.
Lyhyt kuvaus yleisimmistä oppimistyyleistä:
• Kinesteettinen oppiminen tarkoittaa oppimista
fyysisen kokemuksen kautta. Kinesteettinen
oppija sisäistää uutta tietoa parhaiten tekemisen kautta ja itse kokeilemalla. Kinesteettisissä
harjoituksissa voi hyvin soveltaa esim. leikkiä ja
draamaa.
Esimerkki: HAPE-peliä pelattaessa haastettu
pienryhmä saa valita tekeekö tehtävän piirtämällä, kertomalla vai näyttelemällä. Piirtämisestä
keksittiin hauska uusi versio: joukkueessa olevat
kolme ihmistä piirtävät ilman puhetta piirrosta
samasta aiheesta yhdellä kynällä. Kinesteettiset
ihmiset pitävät tällaisesta tehtävästä, jossa käytetään kehoa. Tehtävä on hyvä myös visuaalisille
osallistujille.
• Verbaalinen oppiminen tarkoittaa oppimista
kielen kautta. Oppija sisäistää tietoa keskustelun ja tekstin välityksellä. Verbaalisille oppijoille
hyviä harjoittelumuotoja ovat tekstin lukemisen
ja kirjoittamisen lisäksi esim. aiheesta keskusteleminen ryhmässä.
Esimerkki: HAPE-pelissä yksi vaihtoehto kuvien selittämiseen on puhuminen. Suomen kieltä
oppivalle nämä ovat hyviä tilanteita oppia käsitteitä ja selittää asioita toisin sanoin. Sujuttajan on
kuitenkin syytä muistuttaa muuta ryhmää siitä,
että muut antavat vähemmän kieltä osaaville tilaa
ja mahdollisuuden puhua. Muut voivat esimerkiksi
auttaa lisäkysymyksin.
• Visuaalinen oppiminen tapahtuu näköhavaintojen pohjalta. Oppija sisäistää tietoa parhaiten joko näkemisen kautta tai muodostamalla
opittavasta asiasta mielessään sisäisen kuvan.
Visuaalinen oppiminen linkittyy tätä kautta myös
verbaaliseen oppimiseen ja etenkin tekstin lukemiseen. Visuaalisten oppijoiden kanssa on hyvä
käyttää tekstin lisäksi myös kuvia ja kuvittamista
uusia asioita harjoiteltaessa.
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Esimerkki: Kuvitus ja värit ovat tärkeä osa kaikkia
KAMU-pelejä. Joitakin pelejä on kuitenkin jätetty
värittämättä siksi, että tehtävä voidaan jättää
pelin käyttäjille. Aktiivinen värittäminen auttaa
sanoja painumaan mieleen.
• Auditiivinen oppiminen pohjautuu kuuloaistiin.
Uutta opitaan nimenomaan kuuntelemalla.
Auditiivinen oppiminen myös liittyy verbaaliseen
oppimiseen puhutun kielen kohdalla. Harjoiteltaessa uutta on suositeltavaa hyödyntää runsasta
keskustelua ja äänitteitä.
Esimerkki: Pelejä pelattaessa pelisujuttaja huolehtii sanaston riittävästä toistosta, mitä voidaan
tehdä esimerkiksi toistamalla sanoja yhdessä.
Myös musiikin ja laulujen käyttö tukee auditiivista
oppimista.

Kaikissa KAMU -peleissä voi hyödyntää draamaa ja leikkiä. Lisämateriaalin avulla myös kuvat ja
kuvittamisen voi ottaa pelaamisen tueksi. Pelien
lisäkuvittamisen voi antaa ryhmän itsensä tehtäväksi: piirustustaitoiset voivat piirtää tai kuvia voi
leikata lehdistä. Tehtävän avulla voi opiskella myös
vaikkapa valokuvausta ja kuvankäsittelyä riippuen
käytettävissä olevasta ajasta tai osallistujien omasta
innostuksesta.
Peleissä toiminnallisuudella voidaan tavoitella
seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktivointiin
motivointiin
osallistamiseen
ryhmäyttämiseen
mielenkiinnon herättämiseen opittavaa aihetta
kohtaan
hyvinvointiin
itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistamiseen
tunne- ja liikemuistin herättämiseen
flow-kokemuksen mahdollistamiseen

Osallistujien tasot huomioon
Pelejä pelattaessa on oleellista huomioida myös
pelaajien erilaiset lähtötasot. Tämä voi tarkoittaa kielen ymmärryksen tasoa, koulutasoa tai pelaamisen
tasoa. Kaikkia pelejä voidaan helpottaa esimerkiksi
jättämällä joitakin pelikorteista pois tai sopimalla
pelisäännöt helpommiksi. Haastavuuden lisääminen
saattaa olla hyvä ratkaisu silloin, jos peli on pelaajille
tuttu ja alkaa tuntua liian helpolta.

Pelaajien tasoja kannattaa miettiä jo ryhmiä
muodostettaessa. Ryhmissä, joissa on esimerkiksi
kielitaidoltaan samanlaisia pelaajia, pelin kulkua ja
haastavuutta on helpompi säädellä. Tällöin myös
uuden oppimisella on hyvät mahdollisuudet olla yhteinen kokemus kaikille ryhmäläisille. Osallistujia on
hyvä kannustaa tukemaan toinen toisiaan oppimaan.

Kysyminen ja ihmettely
Tärkeä sujuttajan tehtävä KAMU -peleissä on rohkaista osallistujia ihmettelevään ja utelevaan vuoropuheluun. Kaikista kulttuureista ei voi koskaan oppia
riittävästi kirjoista lukemalla. Yksilöt ovat yksilöitä
sen lisäksi, että he ovat kulttuuriensa ja alakulttuuriensa edustajia. Ei ole mahdollista arvata, mitä he
ajattelevat kaikissa tilanteissa. Monikulttuurisissa
tilanteissa onkin siksi parasta sopia kysymisen ja
ihmettelyn oikeudesta puolin ja toisin: jos et tiedä,
kysy! Tyhmät kysymykset ovat parhaita ja lisäävät
huumoria tilanteisiin. On myös syytä sopia siitä, ettei
kaikkiin kysymyiksiin tarvitse vastata.
Esimerkki: ”Mikäs tämä teidän Ramadan oikein
onkaan, milloin sinä saat syödä? Voitko sinä ottaa
minua tässä tilanteessa kädestä kiinni? Saako
avantosaunaan mennä ilman pipoa?”

Kysymysten esittäminen on yksi sujuttajan
tärkeimmistä taidoista. KAMU-pelit toimivat tehokkaana tutustumisen ja oppimisen välineinä vain, jos
sujuttaja käyttää niissä nousevia aiheita syventäviä
kysymyksiä.
Kysymyssanoilla miksi, miten, missä, milloin ja miten voi syventää esimerkiksi Mieltymys-mittari-pelissä esille tulevia kiinnostuksen kohteita. Ihmiset
kertovat yleensä mielellään myönteisistä asioista
kuten kiinnostuksistaan ja unelmistaan.
Jatkokysymykset ovat yllättävän tärkeitä ihmettelemisessä. Sujuttajan olisi hyvä välttää perinteisen opettajamaista tai kuulustelevaa puhetapaa.
Sen sijaan on hyvä pyrkiä olemaan aidon utelias ja
tekeytyä tietämättömästi, mitä ihmiset todellisuudessa ovatkin monikulttuurisissa tilanteissa. Näin
on mahdollista myös tarkistaa ennakko-oletuksiaan.
Esimerkiksi seuraavat kysymykset toimivat hyvin:
•
•
•
•
•
•

”Kerropa lisää…”
”Miksi haluaisit…”
”Minua kiinnostaa tietää…”
”Olisipa kiva, jos kertoisit miten…”
”Auttaisitko minua, kun en tiedä tuosta mitään…”
”Et ole kertonutkaan aiemmin…”

•
•
•
•
•

”No hitsi, sepä jännää… kerropas lisää…”
”Mitä, missä, miten, miksi…”
”Annapas esimerkki, miten…”
”Minä kuulin joskus, että… pitääkös se paikkansa?”
”Minä kuulin, että sinä…”

Kysymisen tyyli ei kuitenkaan saa olla tykittävä ja
painostava, vaan tavallisen juttelun kaltaista. Monet
osaavat tämän taidon luonnostaan, kun taas toisten
on opeteltava sitä. Sujuttajan tulisi jakaa kysymysten
rinnalla myös omia kokemuksiaan, jotta tilanne on
aidosti dialoginen. Hyvä paritehtävä on laatia kysymyksiä käsiteltävästä aiheesta.
Katsekontakti ja hymy saattavat auttaa monessa
tilanteessa luomaan yhteyttä niihinkin osallistujiin,
jotka ovat arempia osallistumaan keskusteluun. Tämä
vaihtelee kulttuurista ja yksilöstä toiseen. Samoin
eroja voi olla siinä, kuinka lähellä kuulijaa voi puhuttaessa olla. Asia selviää vain havainnoimalla tai
kysymällä. Myös sukupuolten erilaiset roolit voivat
vaikuttaa puhumiseen, kysymiseen ja katsekontaktiin. Yleispäteviä ohjeita ei ole olemassa, mutta jo
tietoisuus erilaisista toimintatavoista auttaa toimimaan tilanteissa joustavasti.

Kilpailua vai ei?
Kilpailullisuus ei ole KAMU-pelien lähtökohtainen
tavoite, mutta se ei sulje pois kilpailun mahdollisuutta, mikäli ryhmä sitä haluaa. Kilpailullisuutta voi
käyttää hyödyksi esimerkiksi, jos halutaan kokeilla,
paljonko ryhmäläiset ovat kartuttaneet vaikkapa kielitaitoaan. Kilpailu voi myös motivoida pelaamaan ja
saada vanhat pelit tuntumaan uusilta. Pelisujuttajan
on kuitenkin pidettävä huoli, että kilpailu on reilua,
”vakavasti leikillistä” ja että kaikilla on mahdollisuus
osallistua tasapuolisesti.
Kilpailullisuutta voi KAMU-peleissä hyödyntää niin
yksilö- kuin ryhmätasolla. Ryhmässä kilpaileminen
on KAMU -peleissä suositeltavampaa. Ryhmänä
voittaminen saattaa kasvattaa me-henkeä ja innostaa yhteiseen ponnisteluun. Toisaalta taas ryhmänä
häviäminen ei välttämättä tunnu niin harmilliselta
kuin yksin häviäminen. Asiaan voi vaikuttaa sekin,
että maahanmuuttajat ovat usein kotoisin Suomea
yhteisöllisemmistä kulttuureista
.
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Kohtauttaminen
Maahanmuuttajien kotouttamis- ja kielikoulutukset toteutetaan usein suomenkielisten opettajien johdolla luokissa, joissa maahanmuuttajat opiskelevat suomen kieltä ja kulttuuria keskenään. Kärjistäen koulutuksissa käsitellään sitä, millaista luokan ulkopuolisessa maailmassa on
ja millaisia suomalaiset ovat sekä yritetään oppia miten siellä puhutaan. Todellinen kotoutuminen ei kuitenkaan tapahdu luokassa vaan arjessa sen ulkopuolella.

Maahanmuuttajat ja kantaväestö
aktiivisesti yhteen
Arkisesti ajateltuna kotoutuminen on sitä, että
henkilö tuntee olonsa kotoisaksi ja pystyy toimimaan
uudessa kulttuurisessa ympäristössään. Kotoutuminen syntyy siitä, että voi elää mielekästä elämää
ilman, että joutuu jatkuvasti pulmallisiin tilanteisiin.
Kotutunut tuntee olonsa turvalliseksi. Kotoutuneella
maahanmuuttajalla on myös kantaväestöön kuuluvia
ystäviä omien maanmiesten ja toisten maahanmuuttajien ohella.
KAMU-hankkeessa kehitettyjen pelien tarkoituksena on antaa sysäyksiä toisiin pelaajiin tutustumiseksi tiettyjen aihealueiden ympärillä. KAMU-pelit
käsittelevät esimerkiksi ammatteja, harrastuksia
ja kiinnostuksen kohteita. KAMU-pelisujuttajan
tehtävänä voi olla myös saattaa yhteen eli kohtauttaa
maahanmuuttajia ja kantaväestöä pelien avulla.
Ketkä sitten haluavat pelata KAMU-pelejä? Olisi
hyvä yrittää etsiä ryhmiä, jotka haluavat vastavuoroista oppimista maahanmuuttajien kanssa.
Tällaisia voivat olla esimerkiksi asuinaluetoimikunnat, opiskelijaryhmät, vanhusten ryhmät tai koululuokat, joiden opintoihin sisältyy toiseen kulttuuriin
tutustumista. Peliryhmät voi myös koota vaikkapa
yhteisen harrastuksen kuten kalastuksen tai puutarhanhoidon ympärille.
Esimerkki: Vanhukset ovat usein kiinnostuneita
eri kulttuureista. Yhä useammat hoitajat tulevat
muista kulttuureista tai matkustelu on herättänyt kipinän tutustua lisää. Pelisujuttaja pyrkii
etsimään ryhmiä, joita voisi mielekkäästi saattaa
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yhteen oppimaan toinen toisiltaan. Mieltymysmittari-peli voi auttaa osallistujia tutustumaan
toisiinsa nopeastikin.

Maahanmuuttajien kotoutumista edistää
KAMU-pelien pelaaminen luokkahuoneen ulkopuolella. Vaikkapa kunnallispoliitikkoja voidaan haastaa
pelaamaan pelejä yhdessä maahanmuuttajaryhmien
kanssa ja samalla herättää keskustelua maahanmuuttajien asemasta. Koska puhumisen kynnys voi olla
korkea tällaisissa muodollisissa tilanteissa, sujuttaja
voi pehmentää kohtaamista haastamalla kohtautettavia ryhmiä peliin. Ryhmän itse jatkotyöstämän
eli tuunaaman KAMU-pelin voi myös ladata lahjaksi
tulevia kohtauttamisia varten!
Kohtauttaminen vaatii esimerkiksi valmentavien
luokkien opettajalta aluksi ylimääräistä vaivannäköä,
mutta käynnistetystä toiminnasta voi syntyä vuosittain toistuvaa ja melko vaivattomasti toteutuvaa
toimintaa uusien opiskelijaryhmien kanssa.
Myös maahanmuuttajien perheiden mukaan
ottaminen pelaamiseen voi toimia joissakin tilanteissa. Perheet ja suku ovat monelle maahanmuuttajalle
paljon tärkeämpi ja kokonaisvaltaisempi tuki kuin
yksilöllisestä kulttuurista tuleva usein ymmärtääkään.
Lähipiirin merkitys usein vielä korostuu vieraaseen
kulttuuriseen ympäristöön muutettaessa.

Pelaamisen paikat
KAMU-pelit on suunniteltu pelattavaksi esimerkiksi
oppilaitoksissa. Niiden pelaaminen ei vaadi suurta
tilaa. Jos liikuntasali tai muu suurempi tila on käytös-

sä, ryhmäläisiä voi rohkaista käyttämään enemmän
tilaa esimerkiksi esiintymistä vaativissa peleissä.
Lisätilan käyttö saattaa ruokkia luovuutta ja helpottaa
ilmaisua. Kaikkia pelejä voi myös pelata ulkona.
Valittu tila vaikuttaa pelaamistilanteen ilmapiiriin.
Ryhmälle on todennäköisesti aluksi helpompaa ryhtyä pelaamaan tutussa tilassa kuten omassa luokkahuoneessa kuin vieraassa ympäristössä. Tutussa
tilassa peliin keskittyminen on helpompaa, koska
ympärillä ei ole muita uusia ärsykkeitä. Tuttuun tilaan
liitetään myös tuttu sääntökulttuuri, jolloin ryhmäläisten on helpompaa ottaa oma tila omaa peliä
varten, kun he esimerkiksi tietävät, mitä esineitä ja
huonekaluja saa siirrellä. Vieras tila ei kuitenkaan ole
välttämättä huono vaihtoehto sopivan tunnelman
luomiseksi. Myös erilaiset tilat voivat ruokkia luovuutta ja rohkeutta.
Maahanmuuttajaopiskelijoiden kotoutumista voi
myös tukea erilaisilla tilavalinnoilla. Viemällä ryhmä
heille uuteen paikkaan voidaan lisätä tietoutta paitsi lähiympäristöstä myös siinä liikkumisesta. Ryhmän
voi antaa ehdottaa pelipaikaksi jotain tuntematonta,
mielenkiintoista paikkaa, johon liikutaan yhdessä.
Tämän voi toteuttaa oppilaitoksen sisälläkin, jolloin
opiskelijat oppivat tuntemaan omaa oppilaitostaan
paremmin.
Tilan valinnalla voidaan luoda peliin erilaisia
tunnelmia. Esimerkiksi pelaaminen jonkun kotona
kynttilänvalossa ja punaisilla kankailla sisustetussa
sohvanurkkauksessa on aivan erilaista kuin kliinisessä luokkahuoneessa pelaaminen. On mahdollista esimerkiksi sopia vuoroista kunkin kotona pelaamiseen
tai antaa paritehtäväksi miettiä paikka, jossa peliä
pelataan eri kerroilla.
KAMU-pelit synnyttävät yleensä naurua ja melua.
Se kannattaa muistaa ottaa huomioon pelipaikkaa
valittaessa!
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Osallistaminen
Osallistamisella ei tarkoiteta tässä yhteydessä vain osallistujien innostamista mukaan
toimintaan. Se sisältää myös ajatuksen laajemmasta muutoksesta, jota erilaiset ryhmätoiminnat voivat käynnistää. Käynnistäminen on kuitenkin vasta alku.

Osallistaminen tarkoittaa sitä, että tiettyä ryhmää
kannustetaan tutkimaan omia elinolojaan ja niihin liittyviä ongelmia aktiivisesti sekä kehittämään
ongelmiin yhteisöllisiä ratkaisuja. Osallistamisen
tavoitteena on suotuisa yhteiskunnallinen muutos,
jonka tavoitteet, toimintastrategiat ja toiminnan
ryhmä määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa itse.
Suotuisa muutos on siten aina kulttuurisidonnainen ja toiminnan kautta muuntuva käsite. Yhteisön
käsitys itselleen suotuisasta muutoksesta muuttuu
prosessin aikana. Osallistavan prosessin tavoitteena
on kasvattaa yhteisöjen omasta kokemuksesta kumpuavaa kriittistä tiedostamista (consciousness) ja
tietoisuutta (awareness) heihin vaikuttavista yhteiskunnallisista ilmiöistä.
Osallistamisen tavoitteena on myös vahvistaa
yhteisöjä ja niiden jäseniä sekä antaa yhteiskunnallisesti heikossa asemassa oleville ihmisille lisää
mahdollisuuksia ja valtaa vaikuttaa omiin elinoloihinsa. Ihmiset muuttuvat toiminnan kohteista sen
aktiivisiksi tekijöiksi. Tätä voidaan kutsua voimaantumiseksi (empowerment).
Osallistavaa toimintatutkimusta ohjaa uskomus,
että yhteisöillä on kulttuurisen taustansa kautta
”kadotettua viisautta”, paikallistietoa (indigenous
knowledge). Tällainen kulttuurinen osaaminen jää
helposti vähälle huomiolle. Esimerkiksi maahanmuuttajilla on usein kulttuurista osaamista, tietoa
ja sosiaalista pääomaa, jota kantaväestöön kuuluvat
eivät oman kulttuurisen näkökulmansa vuoksi välttämättä tunnista.
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Esimerkki: Monien maahanmuuttajien kulttuurista tietoa voitaisiin käyttää uusien markkinoiden
luomiseksi nouseville markkina-alueille Afrikassa
ja Aasiassa.
Monissa kulttuureissa opetetaan mielenhallinnan
tekniikoita esim. uskonnolliseen kasvatukseen tai
lastenkasvatuksen perinteisiin liittyen. Karjalassa
lapsia on ammoin opetettu kohtaamaan kummitusten pelko seuraavasti: ”Yksin pimeässä huoneessa ollessasi joskus tuntuu siltä, että kummitus
on takanasi. Käänny silloin nopeasti ympäri ja
säikäytä kummitus halaamalla sitä ja huutamalla:
Terve siullekkii!”

KAMU-pelejä voidaan käyttää myös tällaisen
osaamisen tunnistamiseen. Esimerkiksi HAPE
-harrastepeli ja Mieltymysmittari voivat nostaa esille
kiinnostuksen kohteita ja osaamisen alueita. Sujuttajalta tällainen tunnistaminen vaatii toki suurta
tarkkaavaisuutta.
Osallistamiseen tähtäävää toimintaa voidaan
kehittää kaikilla tasoilla. Pelaaminen tulisi liittää tavoitteellisesti todellisuuden haasteisiin, esimerkiksi
ammatteihin hakeutumiseen, työnhaun opiskeluun
tai yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen.
Sujuttajan onkin syytä pelien purkutilanteissa
käyttää työtapoja, jotka tekevät näkyväksi osallistujien omaa pohdintaa. Esimerkiksi KAMU-materiaaleissa esiteltävä miellekarttatyöskentely, unelma
kartta tai vaikkapa tulevaisuusverstas ja Open

Space -menetelmät voivat olla käyttökelpoisia.
Tavoitteena on pelien kautta tunnistaa kiinnostuksen
kohteita ja tarpeita sekä lähteä miettimään strategioita niiden toteuttamiseksi. Jatkotyöskentelynä
voidaan käyttää sovelletusti esimerkiksi Metropolia
ammattikorkeakoulussa kehitettyä Vyyhti-ongelmanratkaisupeliä (vyyhti.metropolia.fi/vyyhti-peli).

Vertaisoppiminen
Ihmiset kertovat usein oppivansa eniten toisilta samassa tilanteessa olevilta. Yksi oppimista tehostava
strategia voi olla myös laittaa osallistujat opettamaan toinen toisiaan. Sujuttaja voi esimerkiksi ehdottaa, että ryhmät opettavat KAMU-pelien käyttöä
muille ryhmille, vaikkapa nuoremmille opiskelijoille.
Parhaimmillaan pelit ovat sellaisia, että pelaajat
haluavat palata niihin uudelleen ja uudelleen eikä
pelisujuttajia enää tarvita. Jos pelejä käytetään
esimerkiksi epämuodollisten tutustumistilaisuuksien
osana ja aiemmin peliä pelanneet opettavat niitä uusille tulokkaille, on todennäköisempää, että pelaamisesta kehkeytyy itseään ylläpitävä perinne. Tällainen
aktiivinen tehtävä voi olla voimaannuttava kokemus esimerkiksi maahanmuuttajien valmentavien
ryhmien opiskelijoille, jotka ovat tottuneet olemaan
useimmiten opetuksen kohteina, eivät opettajina.
Tällaisen ryhmäkulttuurin syntyminen edellyttää
kuitenkin aitoa innostusta peleihin.

Pelien tuunaaminen omaksi
Koska KAMU-pelit ovat vasta kehitteillä, niitä voi
itsekin muokata eli tuunata. Peleihin onkin sisällytetty tyhjiä kortteja. Yhdessä osallistujien kanssa
niihin voi keksiä itse uusia kortteja. Ryhmän kanssa
voidaan esimerkiksi pohtia, mitä kortteja peleistä

puuttuu. Monessa pelissä pohjakortit ovat mustavalkoisia, ja niitä voi värittää yhdessä. Samalla voi
esimerkiksi opiskella väreihin liittyvää sanastoa.
Ideoita pelien tuunaamiseen
• Yhdessä ryhmän kanssa voi askarrella pahvilaatikosta kivan laatikon pelille. Päälle voi esimerkiksi
liimata valokuvia tai kuvia ryhmästä, eri kulttuurista tai pelin aiheesta. Laatikot voi myös päällystää
erikielisillä aikakauslehdillä. Vain mielikuvitus on
rajana.
• Pelille voi ommella tai virkata oman pussukan.
• Peliin voi tehdä pienestä vihkosta päiväkirjan,
johon kirjoitetaan kokemuksia eri pelikerroista.
• Peliin voi kehittää erilaisia kierrätysmateriaaleista
tehtyjä pelinappuloita. Jos joukossa on askarteluintoisia, pelinappulat voidaan esimerkiksi veistää
puusta tai muovailla askartelumassasta.
• Pelinappuloiksi voi myös tuoda osallistujien muistoesineitä. Niistä kertominen on oma aktiviteettinsa, joka tukee kielellistä ilmaisua ja tuo toimintaan
tunnesisältöä ja henkilökohtaisia merkityksiä.

Peleistä todellisuuteen
Yksi KAMU-pelien keskeinen tavoite on auttaa
kantaväestön ja maahanmuuttajien oppimista toinen
toisiltaan ja mahdollisesti synnyttää sen pohjalta
virikkeitä jatkotoimintaan. Esimerkiksi HAPE-harrastepelissä joku voi kertoa kiinnostuksestaan opettaa
oman maansa kansantansseja. Joku taas voi kertoa
siitä, että haluaisi lisätietoja postimerkkeilystä ja
mistä löytäisi alan harrastajia.
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Sujuttajan tulisi huolehtia siitä, että hyvälle
purkukeskustelulle jää aikaa. Pelin jälkeen voidaan esimerkiksi kerrata, mitä uutta opittiin toisista
pelaajista ja mitä toimintaideoita nousi esiin. Sitten
voidaan varata aikaa ideoiden konkretisoimiselle,
esimerkiksi voidaan suunnitella retki kirjastoon tai
hankkia yhteystiedot paikallisen postimerkkeilyn harrastepiiriin. Osallistujat voidaan vaikkapa jakaa sekapareihin, joissa suomalaista yhteiskuntaa paremmin
tunteva voi auttaa tiedonhaussa. Purun voi toteuttaa
pelkän keskustelun sijaan myös toiminnallisesti.
Esimerkkejä jatkotehtävistä
Mieltymysmittari-peliin:
• Sujuttaja pyytää osallistujia tekemään kehollaan
asennon, joka kuvaa hänelle pelissä mieleen
jäänyttä tilannetta, hetkeä tai asiaa. Henkilöiltä
kysytään yksi kerrallaan, missä asennossa tai tilanteessa he ovat.
• Sujuttaja menee sellaisen ihmisen luokse, jota hän
voisi auttaa tämän kiinnostuksen kohteessaan.
Seuraavaksi suunnitellaan yhteinen toiminta mm.
kirjastossa käynti, kansalaisopistoon ilmoittautuminen, retki, soittoilta tms.

Esimerkki HAPE -peliin:
• ”Mitä asiaa haluaisit itse kokeilla tai tehdä?
Kosketa sellaista korttia. Nosta käsi ylös, jos voit
auttaa tätä henkilöä tässä.” Seuraavaksi sujuttaja
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ohjaa ryhmää jakautumaan pareihin miettimään,
mistä siitä saa lisätietoja ja ideoimaan, miten
toimintaa voisi toteuttaa käytännössä esimerkiksi
mahdollisimman vähin kustannuksin. Ideat jaetaan
suurryhmässä.

Sujuttajan olisi myös hyvä pitää heti pelin jälkeen
päiväkirjaa, johon hän kirjaa esille nousseita ideoita
ja toiveita. Niihin voidaan palata seuraavilla tapaamiskerroilla.
Pelin pelaajille voidaan luoda esimerkiksi oma
Facebook-ryhmä, missä ideointi ja keskustelu voivat
jatkua. Myös pelitilanteita esittelevien valokuvien
jakaminen verkossa voi lisätä me-henkeä. Etukäteen tulee kuitenkin sopia valokuvien ottamisesta
tarkkaan. Pelaajien suojaamiseksi kuvien tulisi olla
esimerkiksi Facebookin suljetussa ryhmässä, johon
on rajoitettu pääsyoikeus. Ylipäätään verkkoetiikasta on hyvä keskustella, koska monikulttuurisissa
tilanteissa valokuvien esittämiseen voi liittyä erilaisia
näkemyksiä.
Pelisujuttajan opas on luotu ensisijaisesti KAMU-pelien pelaamista silmällä pitäen, mutta muutkin lautapelit kuten Alias tai Piirrä & Arvaa ovat joko
suoraan hyödynnettävissä tai sovellettavissa kielen
oppimisen ja itseilmaisun tukemiseen. Myös netistä
löytyy pelejä ja pelitarvikkeita, joilla on mahdollista
tukea oppimista ja identiteetin kasvua, hyvänä esimerkkinä Papunet (http://papunet.net/).
Ryhmät voivat olla hyvä paikka hyödyntää myös omia
suosikkipelejä.

Pelit ja
kielenoppiminen
Oppiminen tehostuu, kun se liittyy positiivisiin elämyksiin ja tunteisiin.
Stressi ja huono ilmapiiri ovat tehokkaan oppimisen pahimmat viholliset.

Kun opetuksessa käytetään sekä visuaalisia, auditiiKäsitekarttojen ja sanalistojen tekeminen yhvisia että fyysisiä metodeja oppijoiden mielenkiinto
dessä pelin jälkeen tukee kielenoppimista. Jokaista
pysyy paremmin yllä kuin vain yhtä lähestymistapaa
osallistujaa voidaan pyytää kirjoittamaan taululle yksi
käytettäessä. Toiminnalliset työtavat osallistavat
tärkeä sana, joka pelistä on jäänyt mieleen. Muut voiusein tehokkaammin koko ryhmää, kun perinteivat puolestaan kirjoittaa sanoja, joita tuohon asiaan
liittyy. Sanojen viereen voidaan kirjoittaa käännöksiä
sessä pulpettiriviopetuksessa yleensä vain harvat
eri kielillä. Visuaalisia oppijoita auttaa, jos sanojen
osallistuvat aktiivisesti. Aktivoiminen aiheuttaa usein
rinnalle myös piirretään kuvia ja käytetään eri värejä.
aluksi muutosvastarintaa tai jännitystä, jos osalNäitä sanoja voidaan opiskella vastavuoroisen oppilistuja on esimerkiksi kulttuurisen taustansa takia
tottunut olemaan passiivinen kuuntelija. Lautapelit
misen hengessä. Käsitekartoista voidaan ottaa myös
voivatkin olla matalan kynnyksen toiminnallinen
kopiot annettavaksi osallistujille pelin jälkeen.
työtapa ennen enemmän itsenäistä toimintaa vaativia työtapoja.
Esimerkki: Parturi – Sakset – Hiuslakka –
Toiminnalliset työtavat antavat erilaisille oppiKampa – Hiustenkuivaaja…
joille enemmän mahdollisuuksia saada onnistumisen kokemuksia jollakin ilmaisun alueella,
mikä taas lisää rohkeutta kokeiluun ja heittäytymiseen. Myös tämä lisää oppimisen
Leikata
Kammata
motivaatiota.
Sakset
Esimerkiksi KAMU-pelien pienjoukkueet voivat auttaa yhteisöllisestä kulttuurista tulevaa oppijaa rohkaistumaan itsensä
ilmaisemisessa. Sujuttajan tehtävänä on
mahdaltaa kynnystä heittäytymiseen ja
Kampa
kokeilemiseen. Sujuttajan on tärkeää
itsekin osallistua mokailevaan tekemiseen pelitehtävissä.
Pelien miimiset tehtävät tukevat
kaikkia oppijoita ja sanasto linkittyy silloin
ihmisen tajunnassa keholliseen kokemukseen. Kinesteettiseen kokemukseen,
Hiustenvarsinkin näyttelemiseen, liittyy usein vahva
kuivaaja
tunnesisältö, mikä taas liitetään omiin vasHiuslakka
taaviin kokemuksiin.

PARTURI

Föönata
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Uuden kielen omaksuminen on aina sosiaalinen
prosessi. Siksi kohtauttaminen valtaväestön kanssa
peleissä tukee kielenoppimista valtavasti. Sujuttajan
iso haaste onkin saattaa yhteen suomea äidinkielenään puhuvia ja sitä opiskelevia osallistujia. Kohtaaminen turvallisessa ympäristössä tukee oppimiselle
tärkeitä elementtejä: kasvattaa rohkeutta ilmaista
itseä ja uskallusta puhua. Positiiviset kokemukset
taas rohkaisevat käyttämään kieltä muuallakin.
Pelejä voidaan pelata esimerkiksi avusteisesti
niin, että jokaisella maahanmuuttajataustaisella
opiskelijalla on parinaan suomen kieltä taitava.
Avustajan rooli on kanssapelaajana kannustaa huonommin suomea puhuvaa pariaan käyttämään kieltä
esimerkiksi seuraavasti:
•
•
•
•
•

lisäkysymyksillä
käyttämällä selkokieltä
toistamalla sanoja (muistamisen tueksi)
käyttämällä synonyymeja
korjaamalla kieltä hienovaraisesti

Kielioppivirheiden korjaamisessa on syytä olla
erittäin herkkä. Sen pitäisi tapahtua huomaamatta,
toiston kautta ja huumorin sävyttämänä. Häpeän
kulttuuria ja nolaamista on pyrittävä välttämään
kaikin keinoin. Tämä voi on haaste esimerkiksi
perinteisemmän kielenopetuksen mallin saaneille
opettajille.
Esimerkki: ”Itse alan edelleenkin hikoilla puhuessani ruotsia. Ensimmäinen mieleen tuleva ajatus
on ’käytinköhän oikeaa deklinaatiota?’.” Tällaisten
mielleyhtymien syntymistä kannattaa kielenopetuksessa välttää, koska ne ehkäisevät keskustelun
luonnollista dialogista virtaavuutta ja nakertavat itseluottamusta. Ihminen oppii käyttökielen
muotoja myös matkimisen, toistojen, mokailun ja
luonnollisten keskustelutilanteiden kautta.
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Suomen kielen oppimisessa yksi haastavista
asioista ovat päätteelliset yhdyssanat, joiden koostumusta on vaikea tunnistaa. KAMU-peleissä onkin
pyritty käyttämään värikoodeja erottelemaan
sanojen osia (kanta, liitteet ja päätteet). Kaikissa peleissä näitä ei kuitenkaan ole tehty korteissa oleviin
sanoihin.
Esimerkki: Pelisujuttaja voi käyttää apuna erivärisiä yliviivaustusseja sanojen osien erottamiseen.
Tämä auttaa oppijoita tunnistamaan sanojen
merkityksiä itsekin.

Kielen oppimisessa myös motivaatio on olennainen asia. KAMU-pelit liittyvät usein osallistujien
omiin kiinnostuksen kohteisiin ja tulevaisuuden
unelmiin, joihin sisältyy oppimista edistäviä myönteisiä mielikuvia.
Kielen opiskelussa unohdetaan usein kehollinen viestintä, mikä on olennainen osa kulttuurista
viestintää. KAMU-pelit tukevat myös ei-puhutun
kielen oppimista esimerkiksi miimisissä tehtävissä
ja piirtämistehtävissä. Eri keinoin selviytyminen
kommunikaatiotilanteissa tuo onnistumisen kokemuksia ja lisää samalla motivaatiota heittäytyä
vuorovaikutukseen.
Kielenoppimisessa voi ottaa avuksi myös käännösohjelmia ja sähköisiä sanakirjoja. Niiden käyttö
saattaa motivoida teknisemmin orientoituneita
osallistujia. Pelejä pelattaessa on tärkeää pysähtyä
silloin tällöin kielenoppimisen äärelle ja hyödyntää
esimerkiksi tietoverkkoja aiheiden integroimiseksi laajempiin kokonaisuuksiin. Mahdollisuuksien
mukaan kannattaa käyttää myös kirjastoja, joiden
yhteydestä voi löytyä sopivia melua sallivia
pelitilojakin.

Sukupuoli
Sukupuolten ottaminen huomioon KAMU-peleissä viittaa kulttuuriseen sukupuoleen, ei niinkään biologiseen sukupuoleen. Naisten ja miesten kulttuurit
ovat yleensä ratkaisevasti erilaiset. Valtasuhteet ja roolit eri sukupuoliin liittyen vaihtelevat kulttuurista toiseen. Lisäksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla on omat kulttuuriset norminsa.

Joku pelaajista saattaa tulla ympäristöstä, missä
pelaaminen on kiellettyä naisilta tai uskonnollisista
syistä kaikilta. Tällaisissa tilanteissa kannattaa harkita
vaikkapa oppimistehtävä-sanan käyttöä peli-sanan
sijaan.
Joskus on syytä harkita, sujuuko pelaaminen ja
oppiminenkin paremmin, jos sukupuolet erotetaan
toisistaan omiksi ryhmikseen. Esimerkiksi naiset voivat puhua vapautuneemmin omista aiheistaan keskenään varsinkin, jos he tulevat kulttuureista, joissa
naisen oletetaan vaikenevan julkisissa tilanteissa.
Toisaalta yhdessä pelaaminen voi tarjota luontevan mahdollisuuden eri sukupuolille kohtaamiseen,
ja tilanteena se voi olla lähempänä arkitodellisuutta.
Sukupuolivähemmistöille voi joskus olla tärkeää
päästä omaan viiteryhmäänsä. Esimerkiksi homojen,
lesbojen ja transvestiittien tapakulttuurit voivat erota
toisistaan valtavasti. Nämäkin ryhmät jakautuvat
omiksi alakulttuureikseen.
Sujuttajan on kaikissa ryhmätilanteissa hyvä tulla
tietoiseksi vallitsevasta heteronormatiivisesta
kielestä, joka sulkee usein tylysti ulos seksu-

aalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ja heidän
kokemusmaailmansa. Maahanmuuttajaryhmissä
seksuaalivähemmistöön kuuluva voi jäädä vieläkin
näkymättömämmäksi tullessaan jyrkästi asiaan
suhtautuvasta kulttuurista. Sujuttaja voi olla tukemassa ihmisoikeuksien toteutumista käyttämällä
pelejä ohjatessaan vaihtoehtoista kieltä ja ottamalla
esimerkkejä vaikkapa homoperheistä.
KAMU-pelit voivat avata myös keskustelua suku
puolirooleista esimerkiksi ammatinvalinnoissa.
Joissakin pelikorteissa on pyritty haastamaan perinteisiä sukupuolirooleja, vaikka perinteisetkin roolit
ovat niissä usein näkyvissä. Kortteja tärkeämpää
onkin se, miten pelisujuttaja tuo kysymyksillään ja
purkukeskustelujen yhteydessä erilaisia näkökulmia
esille esimerkiksi:
• ”Mitkä ovat mielestänne miesten ammatteja
tai harrastuksia?”
• ”Mikä estää naisia hankkiutumasta näihin
ammatteihin tai harrastuksiin?”
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Kulttuuri
Kulttuurinen monimuotoisuus ei ole ongelma vaan mahdollisuus. KAMU-pelejä on mahdollista käyttää aktiivisen kulttuurien välisen vuoropuhelun käynnistämisessä ja edistämisessä. Pelit sinänsä ovat kulttuurinen ilmiö. Hyvä keskustelunavaus voikin olla käsitellä sitä, mitä pelejä ihmiset ovat pelanneet, millaisia tunnelmia ja kokemuksia niihin liittyy
ja mitkä ovat yhteisiä pelejä.

KAMU-pelien aiheet nostavat esiin ihmisten erilaisia
kiinnostuksen kohteita, jotka liittyvät yleensä vahvasti ihmisen yksilölliseen ja kulttuuriseen identiteettiin.
Esimerkki: ”Ai sinä olet kiinnostunut poliisin
ammatista, hienoa! Mikä siinä kiinnostaa? Miksi
haluaisit opiskella ammattiin? Mitä muuten
perheesi ajattelee tästä? Arvostettiinko poliiseja
kotimaassasi?”

Monikulttuuristen tilanteiden haasteet
Seuraava lista sisältää kysymyksiä, jotka ovat nouseet esiin KAMU-pelien kehittämisen ja pelaamisen
aikana. Ne voivat auttaa myös muita pelisujuttajia
tarkastelemaan ryhmätoiminnan kulttuurisia näkökohtia. Niiden tavoitteena ei ole antaa valmiita
toimintamalleja vaan tarjota uusia näkökulmia pohdintoihin. Ihanteellisessa tapauksessa kysymyksiä
voidaan pohtia yhdessä osallistujien kanssa.
• Miten voidaan sujuttamalla auttaa hiljaisempien tasavertaista osallistumista ryhmään?
Miten huolehditaan sukupuolten tasapuolisesta
osallistumisesta?
Esimerkki: Ryhmän äänekkäät pojat pitävät
hauskaa tunnelmaa yllä, mutta vähentävät tyttöjen osallistumisintoa. Miten toteuttaa tehtävät,
osallistujien jakaminen pienryhmiin, ryhmätyöskentely sukupuolen mukaan erikseen tai yhdessä,
teemat, istumajärjestys, keskustelutilanteet, puheenvuorojen jako jne.? Mitä keinoja tulisi käyttää
esimerkiksi puheen ohjaamisessa, tehtävien
puruissa tai pienryhmissä?
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• Miten tuetaan (mahdollisten) seksuaalisten vähemmistöjen tasavertaista kohtelua ryhmätilanteissa? Millaista kieltä käytetään? Miten tuetaan
ymmärrystä sukupuolivähemmistöjen oikeuksista
Suomessa? Millä keinoilla voidaan ottaa arkaluonteisia aiheita puheeksi?
• Mitkä ovat eri kulttuureissa ja eri sukupuolille
turvalliseksi koettuja ja mitkä haastavampia
työskentelytapoja kuten kirjoittaminen tai laulaminen? Miten voidaan toisaalta viedä ryhmää kohti
epämukavuusalueita ja toisaalta taata turvallisen
ryhmäkulttuurin syntymistä?
• Miten reaktioita peitetään eri kulttuureissa?
Esimerkki: Miten huomioidaan ryhmätilanteissa
häpeän tunne siitä, ettei ymmärrä?
• Miten käsitellä tabuja, jotka kuitenkin ovat osa
valtavirran kulttuuria? Missä tilanteissa normeja
saa ja on hyväkin rikkoa? Millaisia seurauksia
voi tulla kulttuuristen normien rikkomisesta?
Miten tukea kulttuurienvälisen kompetenssin
kehittymistä?
Esimerkki: Voidaanko ryhmätöissä käyttää
musiikkivideoita ja elokuvia, jotka sisältävät
alastomuutta?
• Miten miehet ja naiset toimivat ”omassa” viite
ryhmässään ja toisaalta kaksikulttuurisissa
tilanteissa, joissa ihminen tekee valintoja kahden
tai useamman kulttuurisen toimintatavan välillä?

Esimerkki: Jos yksi muslimi on suomalaisten
kanssa, voiko hän toimia suomalaisen kulttuurin
mukaan, esimerkiksi koskettaa toisen sukupuolen
edustajaa? Miten toimia ja neuvotella tilanteet,
joihin ei ole yhtä ”kulttuurisesti oikeaa” vastausta?
Miten mukauttaa toimintaa ilman, että tarvitsee luopua jostakin harjoitteesta tai oppimisen
aiheesta?
• Miten suhtautua konflikteihin? Miten konfliktit
koetaan eri kulttuureissa? Miten tehdä konflikteja
näkyviksi ja kehittää niistä kulttuurien välisen oppimisen mahdollisuuksia? Mihin perustuen sujuttaja
tekee omia interventioitaan (henkilökohtaiset,
uskonnollis-maailmankuvalliset, ammatilliset,
projektin arvot tms.)?

välttämättömiä? Voidaanko niitä muuttaa?
Millaisia viestejä ne sisältävät? Mitä ne kertovat
kulttuurista?
• Missä määrin maahanmuuttajataustaiset osallistujat ovatkin itse asiassa suomalaisia? Missä
tilanteessa ihmisen eri kulttuuriset puolet tulevat
esille? Mitä identiteettiä missäkin tilanteessa
haluamme itse korostaa?

• Miten erilaiset odotukset esimerkiksi opettajan
ja opiskelijan tai vanhemman ja nuoremman
rooleista vaikuttavat tilanteisiin? Minkä normin
mukaan sujuttaja itse toimii?
Esimerkki: Sallitaanko lahjat sujuttajalle?
• Miten sujuttaja voi haastaa stereotyyppisiä
käsityksiä erilaisista etnisistä ryhmistä? Mikä
on sujuttajan oma viitekehys ja miten se vaikuttaa
toimintaan? Mitä ennakko-oletuksia sujuttajalla on sukupuolten kiinnostuksen kohteista eri
kulttuureissa?
Esimerkki: Usein oletetaan, että naiset sopivat
miehiä paremmin kasvatustehtäviin tai lähihoitajaksi, ja että etenkin afrikkalaiset naiset ovat
”luonnostaan hyviä” perhetyössä, vaikka itse
saattavat tulla sodan rikkomista perheistä.
• Onko riskinä, että sujuttaja esimerkiksi suojelee
osallistujia liikaa ottamalla turhan paljon vastuuta tilanteista?
• Kaikki ihmisten toiminta on kulttuurista: puhetapa, tauot, istumajärjestykset, ilmeet ja eleet,
käsitykset oppimisesta jne. Ovatko nämä tavat
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KAMU-pelit lyhyesti
Mieltymysmittari

City-selviytyjä

Pelin tavoitteena on purkaa kulttuurisia ennakkokäsityksiä ja tutustua oletuksiin ja faktoihin toisista
ihmisistä ja heidän kiinnostuksen kohteistaan.
HAPE-harrastepeli. Peli auttaa etsimään uusia
harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita (uudessa kulttuurisessa ympäristössä).

Peli auttaa liikkumaan Helsingissä ja löytämään
kiinnostavia, hyödyllisiä ja hauskoja kohteita.

Suomi-Guru
Pelissä opiskellaan käytännön suomea näytellen,
piirtäen ja selittäen. Mielikuvitusta virittäviä kuvakortteja voi käyttää myös draamatuokioiden virikemateriaalina kielenopiskelun yhteydessä.

Kysymyslaatikot
Laatikosta tai hatusta vedettäviä kysymyksiä keskustelun pohjaksi kaupungin paikoista ja tekemisen
mahdollisuuksista.

KAMU-sana-assosiaatiopeli
KAMU-sana-assosiaatiopeli on tietokone- ja mobiilisovellus, jossa voi opiskella muutamia harrastukseen
liittyviä sanoja ja niihin liittyviä sanoja tietokonepelin
avulla. Tämä pelidemo tukee HAPE-harrastuspeliä.
Peli on kehitetty yhdessä Culture Dude -peliyrityksen kanssa. Kokeile peliä:
www.culturedude.com/finland

Maassa maan tavalla
Maassa maan tavalla on leikkimielinen ja humoristinen peli, joka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajatyötä tekeville kantasuomalaisille. Peli auttaa
huomaamaan, kuinka mahdoton vaatimus ”Maassa
maan tavalla” oikeastaan on. Kulttuuri, johon olemme kasvaneet on täynnä kirjoittamattomia sääntöjä,
joita muualta tulevan on lähes mahdotonta oppia.
Peli sopii myös esimerkiksi suomalaisten ja vaihto-opiskelijoiden kulttuuri-iltojen hauskuttajaksi.

Muita virikemateriaaleja kohtauttamiseen
Kotoutumiskortit (Integration Cards) on aiemmin
Metropolian Osmos-hankkeessa toteutettu maahanmuuttajille suunnattu suomenkielinen korttisarja,
jolla avataan keskustelua elämisestä Suomessa.
Kortteja voi käyttää myös arvauspelin tapaan näytellen, piirtäen ja selittäen.
Opinnäytetyö ja kortit ovat ladattavissa osoitteesta:
www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38179/
Integration%20Cards.pdf?sequence=1

Yllä mainitut KAMU-pelit ja niiden peliohjeet ovat ladattavissa osoitteesta:
KAMU.metropolia.fi/materiaalit
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Loppujen lopuksi KAMU -peleissä on kyse yhteisestä huvista. Ne on luotu
kotoutumista edistävää vapaa-ajan toimintaa tukemaan muodollisen
oppimisen rinnalla. Jos sujuttajan ryhmä kyllästyy pelaamaan ja
haluaakin tehdä jotain ihan muuta, ei ole syytä huoleen: peli on täyttänyt
juuri sen tehtävän, johon se oli tarkoitettu ja on aika keksiä jotain muuta.
Mukavia ja opettavaisia pelihetkiä - ja mitä kivaa niistä seuraakaan!
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Pelisujuttajan opas antaa vihjeitä, miten KAMU-peleillä voidaan
tukea maahanmuuttajien kielenoppimista, suomalaiseen kulttuuriin tutustumista ja muuta kotoutumista. KAMU – Kaveriohjausta
maahanmuuttajille -hankkeessa kehitettyjä lautapelejä voidaan
käyttää myös monenlaisten muiden ryhmien kohtauttamiseen.
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