
Kepeli-hankkeen levittämisseminaari Turku 20.4.2018

Sisältökuvaus
Järjestäjä: Metropolia AMK:n Kepeli - kehollisisia ja pelillisiä menetelmiä kotoutumiseen -hanke
Toteutus yhteistyössä Turun AMK:n Papyrus-hankkeen kanssa
Jouni Piekkarin koulutusosion sisältö
(työpajaa edelsi yleisesittely Kepeli-hankkeesta ja muutamia tutustumisharjoitteita)

Kuvauksessa linkit sivustolle http://kepeli.metropolia.fi
Liity myös facebook-ryhmään: Kepeli - menetelmiä kotoutumiseen

Tulossa kesään mennessä:
Piekkari, Jouni: Helppoo ku heinänteko. Opas toiminnalliseen kielenoppimiseen ja kotoutumiseen.
Kepeli-tiimi: Monikulttuurisen ohjauksen haasteita ja ratkaisuja -opas (työnimi).
Verkkosivut edelleen kehitteillä, runsaasti lisää harjoitteita tulossa (Mm. Pasilan asukastalon kohtauttavan kielikerhon kuvaus;),
seuratkaa myös blogeja!

Harjoite/työtapa Sisältö Tavoitteet

Intro Kohtauttavan työskentelyn periaatteita. Ks.
mm.
http://kepeli.metropolia.fi/2017/02/15/kohtauta-
ja-kotouta/
http://kepeli.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2016/10/Kohtauta-ja-kotouta-
opas.pdf

Esimerkkinä käytetään Pasilan asukastalon

Miten järjestetään ja motivoidaan
kohtauttamisia kantaväestön ja
maahanmuuttajien välillä?
Sosiaalipedagoginen / sosiokulttuurisen
innostamisen näkökulma.

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/papyrus-nuorten-maahanmuuttajien-kanssa-tyota-teke/
http://kepeli.metropolia.fi/
https://www.facebook.com/search/top/?q=kepeli%20-%20menetelmi%C3%A4%20kotoutumiseen
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2016/10/Kohtauta-ja-kotouta-opas.pdf
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2016/10/Kohtauta-ja-kotouta-opas.pdf
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2016/10/Kohtauta-ja-kotouta-opas.pdf


kohtauttavaa kielikerhoa (Kuvaus kepelisivuille
kesäkuussa) sekä Axxell Utblidningin
kieliharjoitteluun valmistavat pajat.

Kalabanda-rytmitaputus Kenialainen koulutaputus. Huomion kokoaminen, ryhmäyttäminen,
ryhmän omat rytmit, ryhmänhallinta ja huomion
kiinnittäminen ohjaajaan: ohjeistuksen
kuuntelu.
Rytmileikit eri kulttuureissa kouluissa ovat
monille tuttuja!

Peukunnappaus Harjoite + purku pareittain: mitä tapahtui sinulle
ja ryhmälle? miten liittyy kielenoppimiseen ja
kotoutumiseen?

Käynnistetään reflektoiva yhteiskehittäminen,
sovellukset erilaisiin pedagogisiin tilanteisiin.

Ryhmitykset aloittain Osallistujat ryhmittäytyvät työ- tai toimenkuvien
mukaan. Nimet ja tutustuminen pienryhmissä.

Etsittiin intressiryhmät verkostoitumista varten.
Hahmotetaan erilaiset tarpeet koulutukselle.
Mallinnettaan erilaisia tapoja tutustua
osallistujien taustoihin.

Mieltymysmittari Mieltymysmittari-pelin korttien
yksinkertainen käyttö: valitse kortti a)
asia jota osaat, b) jota haluat oppia

Tavoitteena löytää avauksia tutustumiseen
erityisesti vahvuuksien ja osaamiskartoituksen
avulla.
Mieltymysmittari arvaamispelinä esiteltiin
myöhemmin.

Paikanvaihto piirissä Lyhyin töpötysaskelin vaihdettiin paikkaa
tiiviissä piirissä.

Tavoite mallintaa moninäkökulmaisuutta ja
tietoista ryhmädynamiikan rakentamista,
“klikkien” purkaminen, spatiaalinen
sijoittuminen uudelleen tilassa.

Nimi ja lapsuuden
toiveammatti

1. Parikeskustelu: mikä oli lapsuuden
toiveammattisi?

2. Harjoite kuvauksen mukaan (ks. linkki)

Pohditaan miten lämmitysharjoitteella voi
hauskalla tavalla avata ihmisen aikajanaa,
luovaa ajattelua, irti konventioista, ja aloittaa

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/peukunnappaus/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/mieltymysmittari-taitoja-harrastuksia-ja-ammatteja/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/nimi-ja-lapsuuden-toiveammatti/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/nimi-ja-lapsuuden-toiveammatti/


3. Sulje silmät. Pohdi tulevaisuuden
toiveammattiasi, jos ei olisi mitään
rajoitteita, mitä tekisit?

4. Ala liikkumaan silmät kiinni, ja
“tekemään” tuota ammattia. Avaa
silmäsi ja katso.

5. Lähde liikkumaan. Käy kuiskaamassa
muiden kanssaskulkijoiden korvaan
uutta unelma-ammattiasi.

tulevaisuuden uravalintoja ja ammatteja
käsittelevää pajatyöskentelyä. harjoitteesta
voisi siirtyä monenlaisiin
ammatinvalintatehtäviin.

Papuäänestys
teemakuvista

Teemakuvista äänestäminen lattialla.
Valittiin keskeiset teemat.
Teemaksi nousi toisessa ryhmässä
ylisukupolvisuus, sukupolvien merkitys toinen
toisilleen, rakkaus.

Tutkitaan miten voi suunnitella opetuksen
sisällön yhdessä osallistujien kanssa.
Mallinnetaan fasilitoivaa, ryhmälähtöistä ja
kysymyksin etenevää työskentelyä. Miten
ongitaan esille osallistujien teemoja

DRAAMATARINAN RAKENTAMINEN JATKOKERTOMUKSEKSI (USEALLE OPPITUNNILLE)

Käytän tässä esimerkkinä iltapäivän pajaa. Aamupäivän pajassa draamaosuus oli lyhyempi ja
sen lisäksi pelattiin Tupla-peliä kaksoisidentiteetistä.
Pelillistämisestä ryhmien kanssa lisää: http://kepeli.metropolia.fi/2017/10/03/kehita-omat-pelisi/

Draamatarinatyöskentelystä lisää:
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/harjoittelu-paivakodissa-2/
Ongelmakuvat ja ratkaisut kehoilla.

Still-kuvat pienryhmissä
teemasta
ylisukupolvisuus ja
yhteyden rakentaminen

Kuvien teemana: “Millainen on onnellinen
ylisukupolvinen hetki perheen elämässä”?
Kuvat katsottiin yksi kerrallan: Mitä näet
kuvassa? Mistä se sinulle kertoo?

Teeman avaaminen, kiinnittäminen huomio
ideaaliin, se mitä toivotaan (myöhemmin
draamassa etsitään ongelmakohtia, haasteita),
Mitä tavoittelemme?
Teeman konkretisointi arkielämään.

Roolikuvan piirtäminen Piirreettiin taululle päähenkilö: PIETARI, Mies Samastuttavan päähenkilön luominen. Hahmo

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/papuaanestys-teemakuvista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/papuaanestys-teemakuvista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/tupla-peli/
http://kepeli.metropolia.fi/2017/10/03/kehita-omat-pelisi/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/harjoittelu-paivakodissa-2/


70 v, entinen merimies, perhe maailmalla (mm.
tytär Lontoossa), vähän kontaktia, rakastaa
ruuanlaittoa, asuu rintamamiestalossa, jossa
kaunis villi puutarha, jossa yrttejä. Jäänyt
leskeksi, ja rakas laivakissa juuri kuollut. Nähnyt
valtavassti maailmaa, asuu ehkä Kupittaalla.
Vapaaehtoisena on vaaritoiminnassa lapsille,
joissa paljon maahanmuuttajia.

erittäin hyvä monikulttuurikontekstiin ja
teemaan: merimiehen ammatti ja tausta
globaalinen, etäisyys sukuun jo vuosien uran
myötä.

Huoneiston piirtäminen
pienryhmissä.

Fläpille kukin ryhmä piirsi jonkin talon huoneen:
keittiö, olohuone, makuuhuone, ullakko,
puutarha.

Tutustumiskierros taloon Ryhmät esittelevät huoneet, tarinaa
rakennetaan eteenpäin, kuva hahmottuu
tarkemmaksi.

Kuuma tuoli Ohjaaja istuutuu baskeriin pukeutuneena tuoliin,
esittäytyy hahmona. Osallistujat saavat kysyä
PIetarilta kysymyksiä ja ohjaaja roolissa vastaa.

Roolihahmon syventäminen, tunneviestintä,
kysymysten tekeminen roolihahmolle.
VAihtoehdot: nukketeatteri, tyhjä tuoli,
osallistujat vuorollaan kuumassa tuolissa
Pietarina jne.

Käänteet ja loppukoukut:
oppituntien ja teemojen
kytkeminen tarinaan.

Pienryhmissä keksittiin tarinan työstämiselle
jatkoa. Pohdittiin a) tarinan käänteitä, jotka
nostavat teemaan liittyviä ristiriitaisia/haastavia
tilanteita esille, b) työtapoja, jolla draamatarinaa
voi viedä osallistavasti eteenpäin.

Esille tuli mm. ajatus siitä, että Pietari alkaa
houkutella tytärtään muuttamaan takaisin
Lontoosta lapsineen Suomeen, koska tämä on
eronnut. Miten Pietari houkuttelisi? Miten tytär

Mallinnettiin ideasta Draamatarinan käytöstä
oppituntien osana.
Draamaa edeltävät harjoitteet, joissa opitaan
sanastoa ja ilmaisuja, joita myöhemmin
käytetään draamassa.

TArina voi edetä esim. opettajan antamista
impulsseista jatkuen still-kuva- tai
kohtaustyöskentelynä pienryhmissä. Voidaan
kytkeä elokuvaa, kirjoittamista (esim.



kotoutuisi takaisin? Mitä byrokratiaa olisi
käytävä Brexitin toteutumisen jälkeen käytävä?
Miten suhteet lapsenlapsiin rakentuisivat
uudelleen? Miten ympäristö suhtaisi
mahdollisesti uusiin tulokkaisiin?

päiväkirja), sarjakuvaa jne.

Draaman sisältö kytketään
purkutyöskenteleyssä osallistujien todellisen
elämän kysymyksiin.

Draamatarina Saippuaoopperana. TV-
draamasarjat tunnetaan kaikkialla maailmassa
ja niitä seurataan, siksi tämä on tuttu formaatti
monille. Hyvä on myös, että tarina ei ole
suoraan osallisitujien elämästä, mikä antaa
luovemman tilan käsitellä aihetta. Ja linkittää
sitä purkutehtävissä osallistujien omiin
kokemuksiin.

Paikka ja maisema
kehokuvina

Toisessa ryhmässä toteutettu erilainen harjoite
draaman kontekstin kehittämiseen (paikka).

Kehollistetaan karttaa ja ympäristössä olevia
asioita, kehollinen ilmaisu sanaston
muistamisen tukena.

ARVIOINTI

H-hetken muistaminen
keholla

Tilassa mennään hetkeen ja asentoon, jossa oli,
kun oppi tai oivalsi jotakin.
kerrotaan yksi kerrallaan tai pienryhmässä
tilanteesta. Mitä opit oppimisesta?

Kehollisen muistamisen ja aiemmin koetun ja
opitun kertaaminen; ryhmän moninaisuus ja
näkökulmien rikkaus; oppimisen
hahmottaminen.

Liikennevalolaput ja
väitteet

Purkuväitteitä koulutuksesta

Kehollinen kehoarviointi
väitteistä

● Koulutus vastasi odotuksiani
● sovellan vähintään viittä harjoitetta
● jne.

mallinnettiin mm. kohtauttavan kielikerhon joka
kertaan liitettyä arviointikokonaisuutta a) kieli ja
sanasto ,b) oppiminen ja ryhmäprosessi

Arviointi kuvalla Mitä viet mukanasi koulutuksesta.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/722/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/722/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kehaarviointi-keholla/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/arviointi-kuvalla/


(Mythos-kortit)
Purkukeskustelu
ammattiryhmissä

Purku suuressa ryhmässä.

Kehon skannaus Anitan kehoskannaus -harjoite. Maadoitus, rentoutus, kehollistaminen.


