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Tiivistelmä

Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä (Kepeli) -hankkeen tavoitteena on kehittää kotoutumista
edistäviä kehollisia ja pelillisiä menetelmiä maahanmuuttajien ryhmätoimintaan ja opetukseen. Innostavien
harjoitteiden tarkoituksena on vahvistaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien
suomen kielen taitoa, yhteiskuntatietoutta, elämänhallintaa ja itsetuntemusta sekä tukea valmiuksia hakeu-
tua koulutukseen tai työllistyä.

Arvioinnin tavoitteena on Kepeli-harjoitteiden käyttäjäkokemusten perusteella selvittää, mitä lisäarvoa ke-
holliset ja pelilliset menetelmät tuovat kotouttamistyöhön.  Harjoitteita tarkastellaan sekä maahanmuutta-
jien että ohjaajien ja kouluttajien näkökulmista. Teemaa on lähestytty seuraavien tarkentavien kysymysten
avulla:

§ Millaisia osaamistavoitteita Kepeli-harjoitteet edistävät?
§ Minkälaisille ryhmille ja millaisiin tilanteisiin harjoitteet erityisesti sopivat?
§ Minkälaisia arvioita voidaan esittää harjoitteiden toimivuudesta ja hyödyllisyydestä?

Arvioinnin aineisto koostuu kahden sähköisen kyselyn 89 vastauksesta, noin 50 henkilön kuulemisesta sekä
havainnoinnista hankkeen järjestämissä koulutuksissa.

Arviointi osoittaa, että Kepeli-harjoitteiden erityisiä ansiota ovat moniaistisen ja -kanavaisen oppimisen ko-
rostaminen ja psykomotoriikan ja kehollisuuden käsitteiden ja käytäntöjen tuominen kotouttamistyöhön.
Kun mielen ja kehon yhteys ymmärretään, niin oppiminen saa uuden ulottuvuuden ja tehostuu kuin itses-
tään.

Kepeli-harjoitteet ovat saaneet hyvän palautteen niin osallistujilta kuin ohjaajilta. Draamaharjoituksissa mo-
net osallistujat ovat roolin suojassa uskaltautuneet käyttämään kieltä aiempaa rohkeammin. Toiminnalliset
harjoitteet voivat tarjota turvallisen kolmannen tilan, missä asioita tarkastellaan uusista näkökulmista. Kou-
lutuksiin osallistuneiden ohjaajien mukaan harjoitteet toimivat erityisen hyvin ryhmäytymistilanteissa.

Hanke on tuottanut ja koonnut kunnioitusta herättävän laajan menetelmäpankin internetiin ja tuottanut li-
säksi sekä konkreettiset että virtuaaliset materiaalikassit, joissa on peleihin liittyviä tarvikkeita. Kepeli-harjoi-
tusten osaamistavoitteista palautteiden perusteella kärkeen nousivat innostuksen luominen sekä ryhmätyö-
taitojen ja suomen kielen taidon kehittyminen. Vähiten harjoitteiden arvioitiin tukevan työ- ja opiskeluval-
miuksien edistämistä ja yhteiskuntatiedon ja -taidon lisääntymistä. Toisaalta osaamistavoitteet voidaan ja-
otella välittömiin tavoitteisiin kuten innostus, motivaatio, ryhmätyötaidot ja suomen kielen kehittyminen,
joiden välillisinä vaikutuksina on myös työelämätaitojen kasvu, onhan esimerkiksi tiimityö keskeinen työelä-
mätaito.

Harjoitteet sopivat sinänsä kaikille, kyse on ohjaajan kyvystä ja herkkyydestä aistia ryhmän tunnelma ja mah-
dollisesti yksittäisiin osallistujiin liittyvät taustatekijät. Kehollisuutta ja harjoitteita yleensäkin pitää käyttää
harkiten ja ammattitaidolla erityisesti niiden henkilöiden kanssa, joiden keho kantaa kipu- ja stressimuistia.

Projektina Kepeli on ollut innostava, luova, tehokas. Projektihenkilöstön ammattitaito ja paneutuminen on
ollut palautteiden mukaan erittäin korkealla tasolla.  Jatkokehittämisehdotuksia olivat harjoitteiden juurrut-
taminen ja niiden jaottelu vaikeusasteen ja käyttötilanteen mukaan, täydennyskoulutuksen järjestäminen ja
yleensäkin psykomotoristen menetelmien tunnetuksi teko kotouttamistyön kentällä.
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1. Tavoitteena innostavat toiminnalliset harjoitteet

Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä (Kepeli) -hankkeen tavoitteena1 on kehittää kotoutumista
edistäviä kehollisia ja pelillisiä menetelmiä maahanmuuttajien ryhmätoimintaan ja opetukseen. Innostavien
harjoitteiden tarkoituksena on vahvistaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien suo-
men kielen taitoa ja yhteiskuntatietoutta, lisätä elämänhallintaa ja itsetuntemusta sekä tukea heidän val-
miuksiaan hakeutua koulutukseen tai työhön. Kepeli-hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja
sen hankekumppaneita ovat African Care, Pro-tukipiste ja Urheiluopisto Kisakeskus. Muihin yhteistyötahoi-
hin kuuluvat Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, Miehen linja, Pasilan asukastalo, Helsingin,
Espoon ja Vantaan kaupungit, Axxell Utbildning Ab, Suomen Pakolaisapu ry ja Moniheli ry. Lisäksi yhteistyötä
on tehty Sosped-säätiön, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan ja Vantaan liikuntapalvelui-
den Sporttia kaikille -hankkeen kanssa. Hanke alkoi keväällä 2016 ja päättyy syksyllä 2018.

Projektihenkilöstöön kuuluu kaksi draamaopettajaa, kaksi liikunnan lehtoria sekä yksi fysioterapian lehtori ja
suomen kielen lehtori. Kaikki ovat kokeneita alansa osaajia, jotka ovat oman perustyönsä lisäksi olleet mu-
kana monissa kehittämishankkeissa. Hanketiimiin yhteiseen osaamispääomaan kuuluu muun muassa kie-
lenoppisen pedagogiikka, toiminnalliset, osallistavat, tarinalliset ja draamalliset menetelmät sekä liikkeen,
kehon ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen toimintakyvyn tukena. Lehtorit vastasivat pelien kehittelystä yh-
teistyössä kumppanien ja maahanmuuttajien kanssa.

Kepelin nimessä ovat sanat kehollisuus ja pelillisyys. Nämä kietoutuvat yhteen; pelissä on yleensä aina mu-
kana myös keho. Pelillisyys tarkoittaa peleihin liittyvien elementtien viemistä erilaisiin ympäristöihin ja käyt-
tötarkoituksiin. Se tarkoittaa myös sitä, että osallistujia rohkaistaan heittäytymään, yrittämään ja erehty-
mään. Kehollisuuden lähtökohtana on oletus kehon ja ajatusten yhteydestä siten, että ajattelumme rakentuu
kehon tapaan vastaanottaa, kuljettaa ja tuottaa tietoa sekä aivojen tulkintaan näistä viesteistä.

Kehon ja mielen yhteyttä korostaa myös psykomotorinen lähestymistapa. Psykomotoriikka on sateenvarjo-
käsite, joka näkee ihmisen kehokokemuksen kaiken toiminnan lähtökohtana. Psykomotoriikan näkökulmasta
ihmisen olisi tärkeä ensin tiedostaa oma kehollisuutensa liikkeen ja vuorovaikutuksen avulla. Leikkien, pelien
ja muun toiminnan avulla ihmiset pystyvät tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Näin ihminen oppii omasta
kehostaan ja sen viesteistä, ja tätä kautta hänen on myös helpompi toimia toisten ihmisten kanssa ryhmässä.
Psykomotorisen lähestymistavan mukaan oman itsen ja oman kehollisuuden tunteminen on avain toisten
ihmisten kanssa toimimiseen.

Suomessa on viime aikoina kehitetty sekä taidelähtöisiä että digitaalisia pelillisiä menetelmiä tukemaan ko-
toutumista. Taidelähtöisistä menetelmistä voidaan mainita esimerkiksi Turvapaikkana museo -hanke, jossa
viisitoista suomalaista museota tarjosi vapaa-ajan toimintaa Suomeen saapuville nuorille turvapaikanhaki-
joille vuosina 2016 - 2017. Monilla taidemuseoilla on myös maahanmuuttajien kotoutumista tukevia taide-
projekteja, esimerkkinä Hämeen taidemuseon Taide ja kulttuuri osana kotouttamista -hanke, jossa kehite-
tään ja vakiinnutetaan kulttuurin ja taiteen menetelmien käyttöä maahanmuuttajien kotouttamistyössä. Di-
gitaalisia pelillisiä menetelmiä on koottu esimerkiksi Osallisena verkossa2- ja Guide Game3 -hankkeiden sivus-
toille. Myös draamallisuutta on käytetty paljon maahanmuuttajien kanssa työskentelyssä, esimerkkinä

1 Hankkeella oli myös muita tavoitteita, mutta tässä arviointiraportissa keskitytään Kepeli-harjoitteisiin, jotka ovat ko-
touttamistyön kannalta kiinnostavin osuus.
2 https://www.osallisenaverkossa.com/opettajille
3 https://gamu.fi/guider-game
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ruotsalainen Dramalogen4, jonka menetelmiin Kepeli tutustui hankkeen alkuvaiheessa. Kepeli-hanke asettau-
tuu kotoutumistyön kentällä pelillisten, toiminnallisten, liikunnallisten5 ja taidelähtöisten kotouttamismallien
leikkauspisteeseen.  Kepelissä pelillisyys on yhdistetty kielenopetukseen, draamaharjoituksiin ja kehollisuu-
teen. Harjoitteiden läpileikkaavana teemana on toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja keskinäinen oppiminen.

Tämän arviointiraportin on laatinut VTT Elina Ekholm (Ennora) ja kirittäjinä ovat olleet YM Kati Tuokkola ja
valt.yo Viola Pulkkinen. Lämmin kiitos kaikille haastatelluille ja kyselyyn vastanneille, arviointitiimi toivottaa
hyvää jatkoa yhteisöllisen ja toiminnallisen kotoutumisen tien kulkijoille.

2. Arviointikohteena pelillisyys ja kehollisuus kotoutumisen tukena

Tavoitteena on Kepeli-harjoitteiden käyttäjäkokemusten perusteella arvioida, mitä lisäarvoa keholliset ja
pelilliset menetelmät tuovat kotouttamistyöhön.  Harjoitteita tarkastellaan sekä maahanmuuttajien että
ohjaajien ja kouluttajien näkökulmasta. Teemaa lähestytään seuraavien tarkentavien kysymysten avulla:

§ Millaisia osaamistavoitteita Kepeli-harjoitteet edistävät?
§ Minkälaisille ryhmille ja millaisiin tilanteisiin harjoitteet erityisesti sopivat?
§ Minkälaisia arvioita voidaan esittää harjoitteiden toimivuudesta ja hyödyllisyydestä?

Kepeli-hankkeessa on ollut muitakin toimintoja, mutta arvioinnin kohteeksi päätettiin valita Kepeli-harjoit-
teet, jotka ovat kotouttamistyön kannalta kiinnostavin osa projektia. Arvioinnin kautta välittyy myös projek-
tihallinnon näkökulma eli se, kuinka tuloksellisesti ja tehokkaasti hanke on annettujen resurssien puitteissa
toteutettu.

Kepelin hankesuunnitelmassa oli kirjattu, että hankkeessa laaditaan arviointikehikko, joka kertoisi kunkin
harjoitteen vaikuttavuudesta.  Jo hankkeen alkuvaiheessa huomattiin, että harjoitteet ovat liian moniulottei-
sia typistettäväksi yhteen kehikkoon. Arviointikehikon rakentamisen sijaan lähdettiin määrittelemään osaa-
mistavoitteita: millaista oppimista kukin harjoite tukee ja mihin erilaisiin käyttötilanteisiin se sopii. Tämä
määrittelytyö sai ilmiasunsa projektin nettisivuilla, jossa yli sata harjoitetta on jaoteltu viiteen teema-aluee-
seen6:

1. Tutustuminen ja ryhmäytyminen
2. Kulttuurit ja yhteiskunta
3. Identiteetti, itsetuntemus ja omat vahvuudet
4. Kotoutumisen ja oppimisen arviointi
5. Suomen kieli.

4 http://dramalogen.se/
5 Suomessa on kehittämisohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla ja tänä vuona siitä jaettiin
861 000 € tukea liikuntahankkeille.
6 Lisäksi sivustolla on harjoittelupaketteja, joissa on koottu yksittäisiä harjoituksia kokonaisuudeksi.
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3. Aineistona kyselyt, haastattelut ja havainnointi

Tämän arvioinnin tavoitteena oli kerätä käyttäjäkokemuksia Kepeli-harjoitteista. Käyttäjiä ovat niin harjoit-
teiden toteutukseen osallistuneet maahanmuuttajat kuin harjoitteiden ohjaajatkin, jotka voivat olla kan-
tasuomalaisia tai maahanmuuttajataustaisia.

Monitahoarvioinnin periaatteiden mukaisesti selvityskysymyksiä tarkasteltiin useiden, toisiaan täydentävien
menetelmien ja aineistojen valossa (taulukko 1).

Taulukko 1 Arviointiaineisto

Menetelmä Kohde Tavoitteena oleva
tieto

N

Ryhmähaastattelut Harjoitteisiin osallistu-
neet maahanmuuttajat

Mielipiteet ja koke-
mukset harjoitteista

African Care 4
Pro-tukipiste 14
Pasilan asukastalo 5

Yksilöhaastattelut Projektin työntekijät Projektin onnistumiset
ja haasteet

6

Yksilö ja parihaas-
tattelut

Kumppanit Kokemukset harjoit-
teista ja yhteistyöstä

5

Yksilöhaastattelu Opiskelijat Oppimiskokemukset
harjoitteiden käytöstä

4

Webropol-kysely  koulutuksiin osallistu-
neet henkilöt (7 koulu-
tustilaisuutta)

Mielipiteet koulutuk-
sista ja kokemukset
harjoitteista

44

Palaute Kepeli-si-
vuston kautta

Ohjaajakoulutukseen
osallistuneet
Opiskelijat
Harjoitteiden käyttäjät

Mielipiteet koulutuk-
sista ja kokemukset
harjoitteista

35

Arviointipalaverit  Sidosryhmät Näkemykset projektin
etenemisestä ja hyö-
dyistä

8

Havainnointi Kepeli-työpaja 2016
Kepelin esittely Veto-se-
minaarissa 2017

Ilmapiirin aistiminen 50

Arvioinnissa kuultiin henkilökohtaisesti vajaata 50 henkilöä ja sähköisten kyselyjen avulla 89 henkilöä. Lisäksi
arvioija osallistui kesällä ja syksyllä 2016 useisiin hankkeen projektihenkilöstön työkokouksiin, joissa pohdit-
tiin harjoitteiden ryhmittelyä ja arviointikysymyksiä. Lisäksi arvioija sai käyttöönsä hankkeen ohjausryhmän
ja sisäisten palaverien muistiot.

Aineisto on käsitelty sisällönanalyysin keinoin kiteyttämällä haastateltavien yhteistä kokemuskertymää Ke-
peli-harjoitteista. Aineistosta on pyritty löytämään ennen kaikkea yhteisiä näkemyksiä, mutta myös yksittäi-
sille mielenkiintoisille ajatuksille on annettu tilaa.
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4. Maahanmuuttajien mielipiteitä harjoitteiden toimivuudesta

Tässä luvussa kuvataan Kepeli-harjoitteisiin osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koke-
muksia ja kehittämisehdotuksia. Aineisto perustuu kolmeen ryhmähaastatteluun.

African Care -järjestön naisryhmissä kehitettiin neljä harjoitetta, esimerkiksi Parisuhteen roolisoppa ja Erilai-
set vanhemmat.  Harjoitteisiin osallistuneiden mukaan toiminnallisuus ja pelillisyys luovat innostavaa ja mu-
kavaa ilmapiiriä. Työttömänä ollessa kielitaito rapistuu, jos ei ole kodin ulkopuolisia kontakteja. Siksi naiset
korostivat, miten tärkeää ryhmään osallistuminen oli ollut heille.

Kun olen kotona, on vaikea lukea, mutta kun olen kavereiden kanssa, jokainen sanoo jotakin,
selittää omalla tavallaan, paremmin jää mieleen.

Mulla suomen kieli on nyt paljon parempi, pelillä mä muistan aina. Muistan, mikä sana oli.

Kuvat nousivat keskustelussa esiin useaan otteeseen. Haastatellut naiset korostivat sitä, että kuvien käyttö
lisää kielen oppimista ja laajentaa sanavarastoa.

Jos joku puhuu, on vaikeaa muistaa, mitä hän sanoi. Mutta jos näet kuvan samalla, kun kuulet
sanan, niin muistat sen.

Jokaisella on oma persoona ja oma oppimistyyli. Kuva on tärkeä, kuvan avulla, kuvassa pitää
olla värejä, ei musta-valkoinen, ainakin naisille värejä. Kauneuden avulla voi oppia enemmän.

Pelit ovat auttaneet joitakin osallistujia myös lasten läksyjen ohjaamisessa. Lasten koulutehtävissä on saman-
laisia elementtejä kuin Kepeli-harjoitteissa; pitää esimerkiksi yhdistää sana ja kuva.

Ryhmäläisillä oli uusia peli-ideoita7 liittyen kotoutumisen alkuvaiheeseen, terveyden ja hyvinvoinnin vaalimi-
seen sekä naisten urapolkuihin.

Haastattelija: Sinä olet vertaisohjaaja, millaista peliä käyttäisit ensimmäisellä kerralla naisten
ryhmässä?

Haastateltava: Kannustaisin heitä olemaan itsevarmoja, menemään töihin ja opiskelemaan..

Haastattelija: Miten voi kannustaa?

Haastateltava: Oh My God, huolehtia omasta hyvinvoinnista, peli, joka näyttää ja kuvailee
naisten uraa, ammatteja. Kuvia eri ammateista. Sen avulla voi innostaa ja kannustaa.

Ryhmäläisten ehdotusten mukaan terveyspelissä pisteitä saisi esimerkiksi liikunnasta ja terveellisestä ravin-
nosta ja menettäisi pisteitä tupakoinnista ja karamellien syönnistä. Kotoutumisen alkuvaiheen peli koostuisi
suomalaisen kulttuurin eri piirteistä ja palveluista. Naisten urapolkupelissä voisi roolimallina olla jokin hyvin
menestynyt maahanmuuttajanainen kuten esimerkiksi kansanedustaja tai lääkäri.

Yksi osallistuja ehdotti myös sitä, että isossa nopassa voisi joka sivulla olla kuva, vaikka kuva koulurakennuk-
sesta ja sitten siinä lukisi myös sana ”koulu”.  Pelaajat selittäisivät sitten nopassa olevan käsitteen muille
osallistujille ja sen jälkeen keskusteltaisiin nopassa kuvatusta asiasta.

Naiset olivat pitäneet myös draama- ja pantomiimiharjoitteista, jotka olivat lisänneet itseluottamusta ja aut-
taneet arjen asioiden hoidossa.

7 Uusien pelien ideointiin osallistuivat myös ohjaajat, mutta aiheet ja kehittely tulivat ryhmäläisiltä.
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Joskus en uskalla soittaa jonnekin, nyt osaan paremmin kuin ennen hoitaa asioita. Itsevarmuu-
teen liittyy työkokemus ja tämä ryhmä.

Mä muistan 2003, kun tulin Suomeen. Nyt autetaan maahanmuuttajia kotoutumaan, on
hyvä, ei tule stressiä. Vähentää stressiä, stressi on koko ajan elämässä, mutta vähentää
stressiä.

African Caren ryhmäläisten mielestä toiminnallisuuden, pelillisyyden ja yleensäkin ryhmätoiminnan avulla
voi ylläpitää kielitaitoa, laajentaa sanavarastoa, oppia uusia asioita, saada itseluottamusta ja löytää uusia
ystäviä.

Pro-tukipisteen vertaisryhmäläiset ideoivat osana Kepeli-hanketta kaksoisidentiteettiä käsittelevän pelin,
joka kuvaa tilannetta kahden eri kulttuurin välimaastossa. Peli ristittiin Tuplaksi ja se soveltuu sekä maahan-
muuttajille että heidän kanssaan työtä tekeville. Peli havainnollistaa niitä kaksoistilanteita, joissa henkilöllä
saattaa olla yksi perhe täällä ja toinen kotimaassa. Uudenlainen identiteetti voi olla kehittymässä vanhan
rinnalle, tulee uusia tapoja ja asenteita ja kuitenkin kunnioitetaan myös omia lähtökohtia. Henkilöllä voi olla
elämässään myös monta eri ”tuplaa” menossa.

Peliin kuuluu lauta, joka on jaettu eri osa-alueisiin kuten perhe ja suku, uskonto, kulttuuri, itsetuntemus ja
kieli. Jokaisesta teemasta on pino sekä totuus- että tehtäväkysymyksiä. Osallistujat pyörittävät laudalla pientä
pulloa ja valitsevat kysymyslapun siitä tehtävä- tai totuuspinosta, minkä teeman pullo on heille valinnut. Ke-
peli-hankkeen työntekijät olivat laatineet kysymykset yhdessä Pro-tukipisteen työntekijöiden ja asiakkaiden
kanssa.

Pro-tukipisteessä järjestettiin joulukuussa 2017 tilaisuus, jossa testattiin Tupla-peliä. Osa tilaisuuteen osallis-
tuneista vertaisryhmän jäsenistä oli ollut kehittelemässä peliä, mutta osalle peli oli uusi asia. Pelin testaus
alkoi ensin yhdellä pöydällisellä pelaajia; mukana oli sekä venäläisiä että thaimaalaisia naisia. Pelin tuntevat
neuvoivat uusia pelaajia. Tunnelma oli lämmin ja naurunpurskahdukset rytmittivät pelin kulkua. Ovi kävi,
uusia osallistujia tuli sisään ja heille tehtiin tilaa pelipöydän äärellä. Kun pelaajien luku ylitti kymmenen, ja-
kaantuivat pelaajat kahteen pöytään kieliryhmittäin, ja kummassakin pöydässä oli ohjaaja kielitukena.

Pelituokion lopussa arvioitsija kysyi erikseen kummaltakin pöytäseurueelta mielipiteitä siitä, mitä he olivat
oppineet pelatessaan Tuplaa. Kummankin pöydän vastaukset olivat hyvin saman sisältöisiä. Pelaaminen on
kartuttanut kielitaitoa, lisännyt tietoa, avartanut ajatuksia ja pakottanut miettimään asioita eri näkökulmista,
tutustuttanut eri kulttuureihin sekä hauskuuttanut ja naurattanut.

Voi jakaa toisen ihmisen ajatuksia ja avaa oman mielen, jakaa kokemuksia kulttuurista.

Tutustua kulttuureihin, ei tarvitse mennä Thaimaahan. (venäläinen osallistuja)

Jokaiselle kulttuurilla on jotain omaa, voi olla sama kysymys, mutta eri vastaus.

Meillä oli hauskaa.

Kielitaidon karttumisen osalta thaimaalaisten naisten ryhmä mainitsi seuraavia asioita: sanavarasto lisääntyy,
voi harjoitella sekä lukemista että puhumista ja peli helpottaa sanojen muistamista.

Keskustelussa sivuttiin myös Pro-tukipisteessä kehitettyä Menesty metsässä -peliä. Erityisen hyödyllisinä pi-
dettiin sienien ja marjojen tunnistamista, eläinten tunnistaminen oli vähän lapsellista yhden osallistujan mie-
lestä. Draamaharjoituksista oli myös pidetty. Sekä vertaisryhmäläisten että työntekijätiimin kanssa ideoitiin
uutta peliä Hyvinvointitupla, missä olisi mukana eri osateemoja kuten terveys, kauneudenhoito, vaatehuolto,
liikunta ja riippuvuudet.  Jos aiheena olisi diabetes tai maksatulehdus, niin totuuskorteissa olisi faktatietoa
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sairaudesta sekä sen oireista ja tehtävä-korteissa tietoa ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Yksi osallistuja ehdotti
myös, että kortin toisella puolella kuvattaisiin sairaus ja toisella puolella olisi hoito-ohjeita. Keskustelu uusista
peleistä osoitti, miten paljon luovuutta sekä African Caren että Pro-tukipisteen ryhmäläisissä oli, kun he saivat
turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä pohtia asioita.

Pasilan asukastalossa Kepeli-hanke vastasi toiminnallisesta suomen kielen keskustelukerhosta koko syyskau-
den 2017. Osallistujat ovat olleet pitkään maassa asuneita maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita sekä alu-
een kantasuomalaisia ihmisiä. Keskustelukerho toimi pop-up-pohjalta, kaikki halukkaat olivat tervetulleita,
vaikkei heillä olisi mahdollisuutta sitoutua koko kurssin ohjelmaan. Osallistujien määrä vaihteli, kerhoon mah-
tui parhaimmillaan pieneen tilaan parikymmentä ihmistä.

Hauskoja ja hyödyllisiä asioita kerhossa olivat ryhmäläisten mukaan

· uusien sanojen oppiminen
· leikkiminen, erityisesti mainittiin tuoli- ja naurumoottori-leikit ja kalabanda-taputus
· musiikki, esimerkiksi kehonosien opettelu musiikin avulla
· näytteleminen ja tarinoiden kehittely
· sarjakuvien piirtämien
· pelit kuten Afrikan tähti sekä
· suomalaisesta kulttuurista oppiminen juhlapäivätraditioista keskustelun kautta.

Osallistujat kertoivat innostuneesti tarinasta, mihin he olivat kehitelleet kaksi henkilöhahmoa, piirtäneet hei-
dän kuvansa ja keksineet, mitä tarinassa tapahtui. Muistelu herätti iloista naurua. Yksi osa tätä harjoitetta oli
se, että kukin ryhmä piirsi päähenkilöiden kodista yhden huoneen ja nimesi kaikki siellä olevat asiat. Tämä
koettiin hyödylliseksi harjoitukseksi, sillä näin sanat kuten ”pesuallas” jäivät paremmin mieleen.

Keskustelimme myös siitä, minkä menetelmän avulla ryhmäläiset olivat eniten oppineet suomea. Ensimmäi-
set vastaukset olivat ”yhdistämällä kuva ja sana” sekä ”näyttelemällä”.

Kuva on hyvä, jos et ymmärrä, mikä tämä tarkoittaa, kuva auttaa.

Mahdollisuus kuunnella ja puhua toistuivat myös vastauksissa sekä se, että jo ei itse ymmärrä, niin sitten joku
auttaa ja selittää epäselvän asian. Kullekin soveltuvasta oppimistyylistä keskustellessa yksi akateeminen osal-
listuja kertoi, että hän mielellään kääntää tekstejä itse kotona ja opiskelee tällä tavalla, mutta haluaa myös
puheharjoitusta.

Kartoitimme myös sitä, mistä aihealueesta osallistujat olivat oppineet eniten uusia sanoja. Näitä aiheita olivat
ammatit, terveydentila ja matkailu. Erityisesti yksi naispuolinen osallistuja korosti ammatin merkitystä: ”Jo-
kaisella pitää olla ammatti”.

Kerhon tavoitteena oli myös eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten kohtauttaminen. Kerhossa kävi muutamia
suomenkielisiä vapaaehtoisia. Osallistujat viittasivat useaan otteeseen Bertaan, joka on 90-vuotias asukasak-
tiivi, joka kertoi elämästään ja opetti lauluja ja tansseja sekä osallistui innokkaasti draamakohtauksiin.

Arvioitsija tiedusteli, onko keskustelukerhossa jotain kehitettävää tai kritisoitavaa. Mitään kritiikin aihetta ei
kukaan keksinyt. ”Aika menee tiistaisin täällä niin nopeasti”, yksi kommentoi. Toive oli, että kerho jatkuisi.
Lisäksi tiedusteltiin, onko jokin aihealue jäänyt kokonaan käsittelemättä. Yksi osallistujista toivoi, että käsi-
teltäisiin uutisia.

Minä haluaisin tietää Suomesta tai kaikista maista, mitä tapahtuu. Ei politiikkaa, mutta uuti-
sia. Vaikka uusi metro Matinkylään.
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Tämä ehdotus viritti keskustelun siitä, että voitaisiin ensin katsoa yhdessä uutisia ja sitten näytellä joitakin
uutisissa kuvattuja asioita.

Kuten yllä olevista kuvauksista käy ilmi, niin osallistujien palaute Kepeli-harjoitteista oli hyvin positiivista.
Merkittävä vaikutus innostuneeseen palautteeseen näytti olevan hankkeen kokeneilla kouluttajilla, jotka
saivat osallistujien lisäksi kumppanijärjestöjen edustajilta lämpimät kiitokset.

Tiivistelmälaatikko

Maahanmuuttajataustaisten osallistujien mielestä Kepeli-harjoitteiden avulla voi
ü  ylläpitää kielitaitoa
ü laajentaa sanavarastoa
ü oppia uusia asioita
ü löytää itsestään luovuutta ja kekseliäisyyttä
ü saada itseluottamusta
ü avartaa ajatuksia ja miettiä asioita eri näkökulmista
ü tutustua eri kulttuureihin
ü pitää hauskaa ja nauraa
ü löytää uusia ystäviä.

5. Kouluttajien ja ohjaajien näkemyksiä harjoitteiden käytettävyydestä

Tämä luvussa esitellään kouluttajien ja ohjaajien mielipiteitä harjoitteiden käytettävyydestä ja hyödyllisyy-
destä. Luku perustuu sekä koulutukseen osallistuneiden henkilöiden sähköisiin vastauksiin että projektihen-
kilöstön ja ohjausryhmän haastatteluihin.

Aluksi käsitellään koulutustilaisuuksiin osallistuneille lähetetyn Webropol-kyselyn sekä Kepeli-sivuston kautta
kerätyn palautelomakkeen tuloksia. Nämä kaksi sähköistä aineistoa poikkeavat toisistaan siinä, että Webro-
pol-kysely oli laajempi (lomake liite 1) ja se lähetettiin Kepelin järjestämien työpajojen (7) osallistujille. Kepeli-
sivuston palautelomake oli suppeampi (liite 2) ja siihen vastasivat pääosin8 ohjaajakoulutukseen osallistuneet
henkilöt ja Kepeli-harjoitteita vetäneet Metropolian opiskelijat.

Yleisarvio koulutuksista

Webropol-kyselyyn vastanneista suurin osa työskenteli kolmannella sektorilla tai opetustoimessa. Kyselyyn
vastasi kaikkiaan 44 ihmistä, ja he kokivat koulutuksen keskimäärin hyvin myönteisesti. Yksikään vastaaja ei
sanonut koulutusta hyödyttömäksi. Valtaosa (78 %) piti koulutusta joko hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä.

Kuvio 1: Vastaajien kokemus koulutuksesta, % (n=43)

8 Kepeli-sivustolla olleessa palautekyselyssä ei kysytty vastaajien taustaorganisaatioita.
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Kepeli koettiin projektina hyvin organisoiduksi ja hyödylliseksi. Erityisesti harjoitteiden helppo saatavuus in-
ternet-sivujen kautta ja laaja brändäys saivat paljon kiitosta osakseen. Hankkeen kouluttajat saivat kautta
linjan runsaasti kiitosta palautelomakkeissa.

Tapaaminen oli innostava ja inspiroiva kokonaisuudessaan ja erityisesti upeiden ja taitavien vetä-
jien ansiosta.

Vastaajien mielestä liike, pelit ja toiminta rentouttavat, tuovat iloa ja hauskuutta etenkin ryhmäytymiseen.
Kun sanoja ei ole, ilmeet ja eleet tarjoavat vaihtoehtoisen lähestymistavan sekä ohjaajille että ryhmäläisille.
Näin sosiaaliset hyödyt, kuten turvallisempi ja luottavaisempi ilmapiiri, avautuvat kaikille osallistujille. Leikin
ja liikkeen avulla opetuksessa voidaan ennen kaikkea saavuttaa luontevan yhteistyön ilmapiiri.

Minulle hyöty on se, että sain ideoita siihen, kuinka voisin toteuttaa ohjausta ja opetusta luku- ja
kirjoitustaidottomien henkilöiden kanssa. Kieli ei ole aina edellytys ihmisten kohtaamiselle ja vuoro-
vaikutukselle sekä erilaisten asioiden selvittämiselle tai oppimiselle.

Vastaajien oma varmuus toiminnallisten menetelmien käyttämiseen kasvoi koulutuksen myötä. Lisäksi usea
vastaaja mainitsi inspiraation lisääntyneen erilaisten menetelmien hyödyntämiseen. Vaikka Kepeli-hanke toi-
kin apua ja uskallusta tähän, niin silti osa ilmaisi edelleen kaipaavansa lisäharjoittelua menetelmien käyttöön.
Seuraava sitaatti osoittaa, miten muuntelukelpoisia harjoitteet ovat.

Harjoitteet toimivat sellaisinaan, mutta antavat myös ideoita omien harjoitteiden kehittämiseen
ja keksimiseen. Pienillä muunteluilla harjoitteista saa juuri omalle ryhmälle ja omalle persoo-
nalle sopivia. Ne ovat taas muistuttaneet, että toiminnallisen harjoituksen tekemisen ei tarvitse
olla työlästä ja aikaa vievää, vaan se voi syntyä hetkessä ja sen voi toteuttaa tavallisessa luo-
kassa tavallisista materiaaleista

Mitä osaamistavoitteita harjoitteet edistävät

Arvioinnin yksi keskeisiä kysymyksiä oli, mitä osaamistavoitteita harjoitukset erityisesti tukevat. Kyselyssä
vastaajat saivat rastittaa ne asiat, joita Kepeli-harjoitteet heidän mukaansa edistävät (kuvio 2).

Kuvio 2 Mitä asioita Kepeli-harjoitteet edistävät, Webropol-kysely, % (n=35)
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Vaihtoehdon ”jokin muu” yhteydessä mainittiin harjoitteiden edistäneen muun muassa toisiin ihmisiin tu-
tustumista, hankalien kysymysten apuna olemista ja yleensä kohtaamista arjessa.

Sähköisen kyselyn lisäksi Kepeli-sivuston kautta vastasi yhteensä 35 ihmistä. Heidän näkemyksensä olivat hy-
vin samansuuntaisia kuin Kepelin työpajoihin osallistuneiden mielipiteet (Webropol-kysely). Kummassakin
vastaajaryhmässä harjoitteet tukivat vastaajien mukaan eniten innostuksen nostattamista. Webropol-kyse-
lyn vastauksissa seuraavaksi eniten harjoitteet tukivat suomen kielen oppimista ja ryhmätyötaitoja. Kepeli-
sivuston kautta vastanneiden keskuudessa ryhmätyötaitojen vahvistuminen tuli ennen suomen kielentaitoa.
Samoin työ- ja opiskeluvalmiuksien edistäminen toimi harjoitteissa ehkä hieman paremmin Kepeli-sivuston
kautta vastanneiden mielestä.

Kuvio 3: Mitä asioita Kepeli-harjoitteet edistävät, Kepeli-sivuston kysely, %
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Seuraavaan kuvioon on yhdistetty molempien kyselyiden palautteet siten, että Webropol-kyselystä on poi-
mittu maininnat asioista, joita vastaajat ovat sanoneet harjoitteiden lisäävän. Nettisivuilla olevasta kyselystä
on otettu mukaan ne vaihtoehdot, jotka ovat saaneet maininnan ”toteutuu hyvin” tai ”erinomaisesti”.

Kuvio 4: Kaikkien vastaajien maininnat harjoitteiden vaikutuksista, %
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Yllä mainittuja näkemyksiä ainakin osin selittää se, että kyseisissä koulutustilaisuuksissa esitellyt harjoitteet
painottuivat kolmeen eniten ”ääniä” saaneeseen teema-alueeseen.

Kyselyn avovastauksista erottuivat kolmen päivän mittaiseen ohjaajakoulutukseen osallistuneet henkilöt.
Koulutuspäivien välissä koulutukseen osallistuneet olivat ehtineet kokeilla menetelmiä.  Yksittäisistä  har-
joitteista mainittiin useimmin Kehonosien nimeäminen, Atomit ja molekyylit ja Peukunnappaus. Koulutuk-
siin osallistuneet kertoivat myös siitä, että palaute heidän opiskelijoiltaan oli ollut positiivinen; vastauksissa
välittyy selvästi harjoitteiden synnyttämä ilo ja nauru.

Opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä harjoitteisiin, tämä kävi ilmi sekä suullisessa että kirjalli-
sessa palautteessa. Moni ilmaisi tykänneensä kaikista harjoitteista ja kaipaavansa lisää saman
tyyppisiä harjoitteita. Haastavaa oli ollut välillä uusien sanojen ymmärtäminen, mutta muuta
erityistä ei palautteissa noussut esille.

Opettajana minusta tuntuu tärkeältä, että heti ensimmäisestä tunnista lähtien totutaan irtau-
tumaan pöydän äärestä ja otetaan kontaktia kaikkiin ryhmäläisiin.  Opiskelijoista osa oli aluksi
varautuneita, mutta nopeasti harjoitukset tempaisivat kaikki mukaansa. ensimmäisten päivien
jälkeen tunnelma ryhmässä oli vapautunut, paljon puhetta ja naurua.

Minusta harjoitteet piristivät ilmapiiriä, toivat kaikille hymyjä kasvoille ja pääsimme kertaa-
maan kielioppiasioista hauskalla tavalla.

Mihin käyttötilanteisiin ja millaisille ryhmille harjoitteet sopivat

Suuri osa vastaajista koki, että harjoitteet sopivat erityisen hyvin tutustumiseen ja tunnelman luontiin. Ryh-
mäytyminen-sanana toistui useimmissa avovastauksissa kysyttäessä, mihin tilanteisiin harjoitteet erityisesti
sopivat.



15

Tutustumiseen ja ymmärryksen lisäämiseen.
Harjoitteet sopisivat tosi hyvin kotokoulutukseen ja koto-opettajille.
Esittäytyminen / tutustuminen, tunnelman luonti kurssille (vapautuminen), palautteen anto.
Ryhmäytymiseen, erityisesti ryhmätilanteen alussa tunnelman nostattamiseen ja ehkä jännityksen
poistamiseen. Myös hankalia aiheita voi olla joskus helpompi käsitellä pelillisyyden tai toiminnallisuu-
den kautta.
Keskenään ei niin tuttujen ihmisten herättelyyn toimimaan ryhmänä. Tykkään hyödyntää harjoitteita
esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa ryhmä on aika uusi ja tarvitaan vähän ryhmädynamiikan he-
rättelyä, tai sitten jos ryhmä on jo ollut pidemmän aikaa kasassa, ja siellä on jotain jännitteitä henki-
löiden välillä. Nauru vapauttaa usein turhia paineita ja se on lääke moneen pattitilanteeseen.

Kysymys siitä, mille ryhmille Kepeli-harjoitteet erityisesti sopivat, tuotti monen tyyppisiä näkemyksiä. Osan
mielestä harjoituksia voidaan käyttää millaisen ryhmän kanssa tahansa. Osan mukaan harjoituksista hyötyvät
parhaiten ne, joiden kielitaito mahdollistaa jonkinasteisen kommunikaation, mutta jotka eivät vielä puhu su-
juvaa suomea. Osa taas sanoi harjoitteiden nimenomaan tukevan kielenoppimista ja soveltuvan parhaiten
vähän kieltä osaaville.  Eräs vastaaja koki tärkeäksi vertaistuen, jotta osallistujat voivat auttaa toisiaan asioi-
den ymmärtämisessä.  Osa korosti luottamuksellisen ilmapiirin edellytystä harjoitteiden käyttämiselle.

Kepeli tarjoaa ohjaajille keinon lähestyä vaikean taustan omaavia maahanmuuttajia. Interaktiivisessa toimin-
nassa ryhmää kannustetaan vastaajien mukaan lämmöllä ja inhimillisellä otteella osallistumaan ja luomaan
uusia kontakteja keskenään. Harjoituksissa on huomioitu isojenkin ryhmien kanssa se, että vaikka toimintaa
tehdään yhdessä, harjoitteita saa silti tehdä rauhassa ilman, että täytyy olla liikaa näytillä. Tätä kautta voidaan
luoda onnistumisen tunteita ja positiivista ilmapiiriä myös sellaisille, jotka arastavat kontaktia tai omaavat
huonon kielitaidon.  Yksi vastaaja erityisesti mainitsi oppimiskokemuksenaan sanavalinnat, esimerkiksi piiri-
leikissä ”peruutetaan, että kaikki näkevät toisensa” sijasta voidaan käyttää syvempää ja lämpimämpää vaih-
toehtoa ”peruutetaan, ettei kukaan jää toisen taakse”.

Seuraava pitkä sitaatti havainnollistaa monia Kepeli-harjoitteiden ansioita. Joskus hyvin yksinkertaiset oival-
lukset kuten tiskiharjamikki voivat tuottaa hienoja tuloksia.

Parisuhteen roolisoppa + tulostettavat kortit toimivat erinomaisesti hitaasti etenevän kotoryh-
män harjoituksena. Kuvasanasto auttoi hahmottamaan sanastoa. Laminoin kortit ja toteutin
pienryhmissä, niin että opiskelijat pohtivat miehen ja naisen roolia Suomessa ja kotimaassa.
Pohdittavana oli niin ammatit kuin kotityöt sekä vapaa-ajan käyttö. Aihe herätti kiivasta kes-
kustelua ja mielipiteiden vaihtoa, koska rooleista oltiin montaa mieltä. Painopisteeksi otin suo-
malaisen yhteiskunnan ja keskustelun tasa-arvosta.  Tiskiharjamikki, joka kehitettiin Kepeli-
ohjaajakurssilla, toimi tunnelmaa vapauttavana sekä selkeytti keskustelutilanteen puheenvuo-
roja. Tätä metodia kokeilin pienryhmissä, jossa oli ideana keskustella 10-15 min per teema.
Tiskiharjamikin avulla opiskelijat keskittyivät toisten puheenvuoroihin helpommin kuin "va-
paassa ryhmäkeskustelussa".

Yksi vastaaja kirjoitti, että haasteita on ryhmissä, joissa maahanmuuttajat ovat jo syvästi syrjäytyneitä ja epä-
motivoituneita toimimaan sekä arjessa että suomalaisessa yhteiskunnassa. Haastavina ryhminä on myös pi-
detty autoritaarisista kulttuureista tulevia ihmisiä, jotka vierastavat liikettä, kehoa ja leikkisyyttä osana ope-
tusta. Esimerkiksi monet toivovat perinteisempää kieliopetusta kielioppiin nojautuen, jolloin näissä ryhmissä
toiminnallisuus ja pelillisyys täytyy sovittaa perinteisen opetuksen kanssa niin, että kukaan ei tunne menet-
tävän arvokkuuttaan tai tunne oloansa epämukavaksi.

Toiminnallisuuden haasteena osa vastaajista piti ryhmien sisäistä eroavaisuutta. Eri-ikäiset, erilaisista kult-
tuureista tulevat ja eri sukupuolta edustavat ryhmät saattavat vastaajien mukaan tarvita pidemmän ajan
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ryhmäytymiseen kuin homogeeniset ryhmät. Yhden vastaajan mukaan koulutuksessa ei huomioitu tar-
peeksi sitä, kuinka soveltaa toiminnallisia menetelmiä erityistarpeita omaavien osallistujien kanssa. Useim-
missa ryhmissä on kroonisesti sairaita, traumatisoituneita, dysleksisiä tai todella introvertteja henkilöitä,
jotka vaativat ohjaajalta erityissoveltamista harjoituksissa sekä tarkkaavaista silmää/herkkyyttä ongelmien
tunnistamiseen.

Muutama vastaaja huomautti, että etenkin harjoitukset, joissa nimetään kehonosia tai kosketaan ilman lu-
paa, koettiin erityisen stressaaviksi henkilöille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa tai joiden kulttuurissa suku-
puoli ja seksuaalisuus ovat tabuja. Tätä voidaan helpottaa minimoimalla uhkaavat asetelmat, kuten kohti
ojentuva käsi taikka vastakkain seisominen, ja käyttämällä tai aloittamalla harjoituksia, joissa liikkeeseen ehtii
tottua, esimerkiksi selkään piirtämisellä. Kun ohjaaja osaa arvioida ryhmän mahdollisia taustoja ja heille so-
pivaa kosketusta, kehomuistojen kautta aktivoituvia traumoja ei pakoteta esiin äkillisellä ja epämiellyttävällä
tavalla.

Käsikynkässä mietin, miltä se mahtaa tuntua sellaisesta, jota on talutettu esim. vankeuteen otta-
malla käsikynkästä kiinni ja liikkeen muotona se voi muistuttaa myös käden viemisestä vangitse-
mistilanteessa selän taakse. Herättää ajatuksia!

Positiivinen yhdessä tekeminen on jees, mutta vähintään yhtä arvokasta olisi oppia miten erityis-
tarpeita omaavat ihmisetkin otetaan huomioon, millaisella kommunikaatiolla ja millaisilla meto-
deilla. Ja se on myös huomattavasti vaikeampaa kuin osaavassa ohjaajien ryhmässä tekeminen,
jossa kaikilla on suhteellisen kykenevä ruumis ja mieli.

Vapautuneessa ja turvallisessa ryhmässä toiminnallisuuden aktiivinen luonne leviää myös muuhun toimin-
taan. Alku- tai välikevennyksenä harjoitukset auttavat etenkin lasten huomion saamisessa ja kannustavat
suomen kielen aktivointiin, mainitsi eräs vastaaja. Sosiodraamassa toisen henkilön esittäminen saattaa mah-
dollistaa aidon heittäytymisen ja uskalluksen suomen puhumiseen. Kun sanoja ei ole, eleet ja ilmeet tukevat
viestintää niin, että myös muihin tutustuminen on mahdollista.

Monikanavainen oppiminen ja ohjaajan rooli

Seuraavassa käsitellään projektihenkilöstön näkemyksiä Kepelin taustalla olevista oppimisnäkemyksistä ja
ohjaajan roolin merkityksestä harjoitteita käytettäessä.

Hankkeen työntekijöiden mukaan Kepelin pedagogisia oivalluksia on moniaistinen ja -kanavainen oppimi-
nen.

Oppimistilanteessa oppija oppii parhaiten, kun saa erilaista syötöstä, analyyttisen tiedon rin-
nalle tuodaan toiminnallista, kerronnallista, tarinallista ja elämyksellistä osuutta, vaikka kie-
leen tai oman identiteetin kehitykseen ja heitetään ne elämykset rinnalle.

Kepeli-harjoitteiden taustalla olevan filosofian mukaan muistijäljet syntyvät helpommin siten, että kie-
lenoppiminen yhdistyy todelliseen kielen käyttötilanteeseen.

Harjoitteissa korostuu oppijan osallisuus. Kuitenkaan yksittäiseen henkilöön ei kohdisteta liikaa huomiota,
vaan toiminnallisuudesta tehdään luontevaa.

Vapauttaa ihmisiä ilmaisemaan itseään, kun ei istu luokassa, jossa kaikki huomio kiinnittyy
suhun. Kielen käyttäminen ja sanojen tuottaminen helpottuvat, kun toimitaan eikä istuta
pöydän takana.
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Kepeli-harjoitteiden avulla pyritään vahvistamaan osallistujien kanssakäymistä toisten ihmisten, erityisesti
kantasuomalaisten kanssa. Kun yksittäinen ihminen oppii toimimaan oman ryhmän kanssa harjoituksissa,
hän saattaa helpommin rohkaistua vuoropuheluun muidenkin ja vieraampien ihmisten kanssa.

Yksi Kepeli-harjoitteiden isoja kysymyksiä on minäpystyvyyden rakentaminen: miten asettuu
tukemaan heidän mahdollisuuksiaan, konkreettisesti tuoda tietoja ja avata polku eteenpäin.
Minäpystyvyys tapahtuu ryhmän avulla, pystyn, osaan ja innostun jostakin aiheesta. Ryhmän
kautta tulee yhteisö, jonka kautta pääset sisään tähän yhteiskuntaan: olen yrittänyt luoda
tapahtumia, joissa on vuoropuhelua ja kanssakäymistä oman yhteisön ulkopuolella.  Tietoi-
suus siitä, että ei pelkästään kiva tehdä täällä, vaan tämä voisi olla se ponnahduslauta seu-
raavaan steppiin.

Joissakin osallistujissa opettajakeskeisestä oppimisesta luopuminen voi aiheuttaa hämmennystä. Uudet me-
netelmät vaativatkin ohjaajilta uutta osaamista tai jo opitun soveltamista. Arviointihaastatteluissa ohjaajan
roolista keskusteltiin paljon.

Ohjaajan ei kannata kavahtaa tunteita ohjaustilanteessa, tunteet kuuluvat oppimiseen niin
kuin luottamus, suru ja ahdistus. Elämyksellinen ja toiminnallinen lähestymistapa saattaa
tehdä tunteita näkyväksi enemmän kuin analyyttisessä oppimisessa, muttei se tarkoita, ett-
eikö analyyttisessä oppimisessa olisi tunteita läsnä, mutta ne ovat patoutuneina siihen oppi-
jaan ja ehkä estää oppimista.

Vertaisryhmätilanne poikkeaa tavanomaisesta oppimistilanteesta. Opetustilanteessa vetäjällä on erilainen
oikeus toiminnan muovaamiseen kuin vertaisryhmässä, jonne ihmiset tulevat viettämään vapaa-aikaa tai ole-
maan vertaisen kanssa. Vetäjä ei voi mennä ulkopuolisena määrittämään ryhmän tarpeita, vaan toiminta
vaatii sen, että hän oppii tuntemaan ryhmän sekä sen tarpeet ja tavat toimia.  Kepelissä tavoitteena on rikkoa
perinteistä opettajuuden kulttuuria kanssakulkijuuden suuntaan.

Osa harjoitteista vaatii ohjaajalta paljon ammattitaitoa ja kokemusta. Kokenut ohjaaja pystyy reagoimaan ja
muuttamaan harjoitusta, tuomaan siihen vaikeuttavia tai helpottavia elementtejä ryhmän tarpeen mukaan.

Traumatisoituneilla ihmisillä keho voi kantaa kipu- tai stressikokemusta. Silloin ohjaajan pitää olla varovai-
nen, ja edetä askel askeleelta. Kepeli-harjoitteiden filosofian mukaan kehollisuus on kuitenkin valtava mah-
dollisuus purkaa stressiä ja luoda hyvänolon kokemusta.  Kehollisuuden mukaan ottamisessa tulee kuiten-
kin edetä varovasti ja kaikkia osapuolia kunnioittavasti.

Ylipäätään kosketus on luonnollista toisille, ei mentäisi liian nopeasti, peukun nappaaminen…
fyysinen läheisyys, ketä mä kosketan ja mitä mä kosketan, se pitää olla mietitty, uusia mah-
dollisuuksia, ei liian nopeasti.

Projektihenkilöstö korostaa harjoitteiden käytännön totutuksessa, että pakonomainen ryhmän paine ei saisi
vaikuttaa siihen, että osallistujat joutuvat tekemään tai käyttäytymään tavalla, jota he eivät koe luonte-
vaksi. Kuitenkin etenemällä askel askeleelta ja ryhmän ehdoilla, voidaan saada osallistujia rohkaistua myös
keholliseen ilmaisuun.

Vaikka monet harjoitteet ovat kepeitä ja luovat innostunutta tunnelmaa, tulee menetelmien kanssa olla va-
rovaisia, koska monilla on taustallaan rankkoja asioita. Tupla-peliä kehitettäessä huomattiin, että kun ihmi-
set saivat tilaisuuden aidosti pohtia asioita, niin hälinä loppui ja vertaistoimintaan tuli uusia, syvällisempiä
merkityksiä.

Tiivistelmälaatikko
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Moniaistiset ja monikanavaiset Kepeli-harjoitteet ovat saaneet innostuneen vastaanoton sekä maahan-
muuttajilta että kouluttajilta. Niiden on koettu erityisesti kasvattavan innostusta ja motivaatiota sekä li-
säävän ryhmätyötaitoja ja suomen kielen oppimista. Erityisen hyvin niiden koetaan soveltuvan ryhmäyty-
mistilanteisiin. Kepeli-harjoitteiden nähdään soveltuvan lähes kaikkien ryhmien kanssa toimimiseen; kyse
on pikemminkin siitä, miten ohjaaja soveltaa harjoitteita ryhmän mukaan. Rankkoja kokemuksia omaa-
vien ihmisryhmien kanssa kehollisten menetelmien käyttöä tulee harjoitella varovasti; esimerkiksi kos-
kettaminen saattaa olla osalle ihmisistä kokemus, jonka käyttöön tulee totutella vähitellen.

6. Ammattikorkeakoulu kehittämisympäristönä

Tässä luvussa tarkastellaan sitä, millainen ammattikorkeakoulu on hanketyön kehittämisympäristönä. Ensin
jatketaan vielä edellisen luvun keskustelua harjoitteiden toimivuudesta käymällä läpi, millaisia oppimiskoke-
muksia neljä hankkeessa mukana ollutta opiskelijaa olivat saaneet harjoitteiden vetämisestä.

Opiskelijoiden mukaan Kepelin isoin anti heille oli se, että rohkeus käyttää erilaisia menetelmiä on kasvanut.
Harjoitteiden avulla sekä ohjaajien että osallistujien ilmaisu- ja soveltamiskyvyt sekä luovuus lisääntyivät.

Oma itsevarmuus kasvoi. Ja niilläkin kerroilla, kun oli selvät sabluunat, niin eihän ne siltikään
toimi suoraan, vaan niitä joutui koko ajan vääntämään. Juuri sen pop-up-jutun vuoksi oli hyvä,
jos aihealueet oli valittu, mutta toteutustapaa joutui soveltamaan.

Seuraavassa sitaatissa on hyvä oivallus lyhyiden siirtymävaiheiden merkityksestä.

Ei hiljaisia hetkiä, siirtymävaiheiden pitää olla lyhyitä, huomasi Axxcellista, kun ei ollut niin pal-
jon ohjaamiskokemusta, piti kauhean nopeasti tehdä siirtymät, ettei tule sellaista hetkeä, että
kaikki seisoo ja rupeaa katsomaan puhelimiaan.  Tekemisen meininki säilyy, että ihmiset pysyy
innoissaan.

Opiskelijat kertoivat myös, miten käsitys kielen opettamisen ja oppimisen tavoista on laajentunut.

Parasta on ollut oppia eri tapoja opettaa suomea. Oppia niitä erilaisia keinoja, miten voi selit-
tää vieraita sanoja. Ajatusmalli on laajentunut, mitä kaikkia keinoja voi lähteä käyttämään.
Olen myös oppinut pyytämään apua ja sietämään epävarmuutta.

Mun mielestä on tosi hienoa, että tässä on helppo yhdistää ja oppia uusia sanoja, kun ne voi
yhdistää johonkin aihepiiriin.

Ei ole niin iso kynnys, ei tarvitse olla niin hienoa, tämä on matalan kynnyksen toimintaa, osal-
listujat ovat niin avoimia. Tätä voisi mainostaa, että tänne on helppo tulla harjoittelemaan. Oli
aiemmin vähän kokemusta ryhmänohjauksesta ja ainahan sitä jännittää, mutta tullut sellai-
nen tunne, että kyllä sitä uskaltaa.

Pitäisi vielä enemmän antaa ihmisten osallistua siihen tekemiseen, etten esimerkiksi itse laita
tuoleja. Jouni [opettaja ja hankkeen työntekijä] käytti joka tilanteen hyväksi kielen opettami-
seen. Silmät aukeni, jokaisen hetken voi käyttää.

Opiskelijat olivat tehneet kiinnostavia havaintoja kurssin aikana, pelillisyys voi soveltua erityisen hyvin yhtei-
söllisestä kulttuurista tuleville.
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Yhteisöllisistä kulttuureista tuleville voivat toiminnalliset menetelmät olla helpompiakin, mitä
me suomalaiset kuvitellaan…Näillä ihmisillä voi olla enemmän valmiuksia oppia tällä tavalla
kuin meillä.

Pelit tarjoavat sekä maahanmuuttajille että ohjaajille kolmannen tilan, jossa erilaisia rajoja rikottiin.

Huomasi, että fyysiset rajat hyvällä tavalla rikottiin, että ihmiset löi toisiaan selkään ja nauroi,
että vedet valui silmistä. Se oli sellaista spontaania, kun itsellään on vähemmän maahanmuut-
tajakokemuksia, niin oli hirveän hauska huomata, miten riippumatta kieli-, ikä- tai sukupuoli-
ryhmästä, niin ihmiset oli tosi interaktiivisia… Omasta roolista irtautuminen sekä kulttuurista
että henkilökohtaisesta, ujommat ihmiset näkevät uuden puolen itsestään tai kulttuurit koh-
taa, sellaiset, jotka on yleensä omissa ryhmissään, siinä on tietynlainen kolmas9 tila, missä ei
kulttuurilliset tai kosketukselliset säännöt päde. Jännitti ennen ensimmäisiä ohjauksia, että mi-
ten naisten ja miesten välinen etäisyys toimii. Kaikki sellainen hävisi. Tuolileikki, kaikki istui
toistensa syliin ja nauroi niin paljon.

Yksi opiskelijoista sanoitti hyvin sen tärkeän havainnon, että draamaharjoitteissa ujoimmatkin osallistujat in-
nostuivat puhumaan roolinsa suojassa.

Kyllä ne draamat oli parasta. Riemu siitä, että itse sai sitä tehdä. Ne oppi toisiltaan, ne kuunteli
vielä tarkemmin toisiaan, vertaisoppiminen. Niissä ne joutui itse panostamaan eniten, oli kaik-
kein opettavaisinta…. Yllättävän hyvin heittäytyivät. Muistan esimerkiksi terveyteen liittyen
erilaisia fiktiivisiä tilanteita, miten varataan aika ja sitten mennään, oli tosi hauskaa. Heittäy-
tyivät tosi antaumuksella, kun ottivat toisen henkilöhahmon itselleen, siitä tuli innostusta ja
uskalsi puhua paljon paremmin kuin oli tämmöinen roolihahmo.

Innostuneet opiskelijat ovatkin suuri voimavara hanketyössä. Myös projektihenkilöstö koki ammattikorkea-
kouluympäristön ehdottomana vahvuutena kehittämis- ja kehittymishaluiset opiskelijat.

Arvioinnin perusteella toinen suuri ammattikorkeakoulussa toteutettavan hankkeen etu on moniammatilli-
suus. Ammattikorkeakoulu kehittämisympäristönä tarjoaa monialaisen työyhteisön, jossa henkilöstön osaa-
minen voidaan saattaa yhteen.

Tiimi on ollut hieno, erilaista osaamista, mutta kuitenkin riittävästi yhteyksiä, kiinnostava
työskennellä yhdessä, tehtävät ovat jakaantuneet tarkoituksenmukaisesti.

Moniammatillinen tiimi tuo uusia näkökulmia ja avaa ovia, joita ihmisiltä jäisi avaamatta.

Hirveän positiivinen asenne ja kunnioitus toisia kohtaan.

Moniammatillisuus on helposti mantra, jonka uskotaan ratkaisevan monia asioita. Haasteina on kuitenkin se,
että aina ei puhuta samaa kieltä ja eri ammattiryhmillä voi olla ennakkokäsityksiä toisen ammattiryhmän
ydinosaamisesta. Kepeli-hankkeessa yhteistä ymmärrystä on synnytetty keskusteluin ja yhteisen harjoitetyön
kautta sekä avattu blogikirjoitusten avulla ilmiöiden monitahoisuutta.

9 Kolmannen tilan käsite on lainattu Homi K. Bhabhalta (1994) kirjasta The Location of Culture. Kolmannella tilalla vii-
tataan tässä tilanteeseen, jossa kielenoppijat voivat turvallisessa ilmapiirissä kyseenalaistaa oman kulttuurinsa käytän-
teitä ja suomalaisen kulttuurin piirteitä, pohtia erilaisten tapojen ja perinteiden mielekkyyttä ja toimivuutta, hakea
uusia näkökulmia sekä määritellä itseään ja identiteettiään uudelleen.



20

Haasteina ammattikorkeakouluympäristössä on se, että kaikkea hanketyötä ei pysty opinnollistamaan. Haas-
teena on myös pirstaleisuus ja jatkuva kiire, mikä tosin on yleinen piirre työelämässä. Kuitenkin pääsääntöi-
sesti opettajan ja hanketyöntekijän roolien yhdistäminen tuntui työntekijöiden mukaan toimivan.

Yhdistelmä hanketyö-lehtori, ihan mahtavaa, tykkään molemmista, laajentaa ammatillista
osaamista valtavasti, oma osaaminen pääsee paremmin esille, jokaiselle lehtorille tekisi hy-
vää tehdä vähän hanketyötä.

Lehtori/hanketyöntekijä-rooli, hetkittäin on hankalaa, jos tulee kuormittavuutta, mutta jos
saa ajoitettua hyvin, on hirveän kiinnostavaa ja mukavaa, pitäisi saada rauhassa syventyä,
varsinkin silloin kun teet materiaalia ja valmistelet jotakin. Jos menet kouluttamaan kerta-
luontoisesti uutta ryhmää, niin se on vaativampaa, kun se, että koulutat yhtä ryhmää toistu-
vasti.

Seuraava sitaatti kokeneelta opettajalta kuvaa miten hanketyö syventää ammatillista osaamista.

Suomen opettajana näen oman roolini laajempana kuin koskaan aikaisemmin. Kepeli on vah-
vasti sysännyt merkitysten prosessointitilaan, jossa näen, että kielenopetukseen liittyy hir-
veän vahvasti ryhmän luottamuksen rakentaminen, ryhmädynamiikan tunnistaminen, opis-
kelijoiden itsetunnon rakentaminen ja opiskelijoiden rohkaiseminen itseilmaisuun, joka edel-
tää kielen oppimisprosessia.

Hankkeessa mukana ollut suomen kielen opettaja on toiminut ammattikorkeakouluympäristössä pitkään,
mutta Kepeli-hankkeen myötä hän on alkanut pohtia uudella tavalla kehollisuuden ja kielenopetuksen välistä
suhdetta. Tämä pohdinta on johtanut esimerkiksi äänneharjoituksiin, joissa suomen kielessä tyypillisiä, mutta
monissa muissa kielissä harvinaisia pitkiä ja lyhyitä vokaaleja sekä yksöis- ja kaksoiskonsonantteja avataan
toiminnallisuuden kautta. Äännevaihtelua on kehollistettu, siten, että oppijat kokonaisvaltaisemmin oivaltai-
sivat, ei pelkästään auditiivisesti, vaan myös kinesteettisesti, miten ääntämys suomen kielessä menee. Kepeli-
harjoitteissa pyritään opettamaan myös aikuisille äännekartastoa; hankalia äänteitä voi olla helpompi oppia,
kun niihin lisätään sekä toisto10 että liike.

Usein hanketyössä olisi hyvä olla aluksi ”vapaata kelluntaa”, jonka aikana hankesuunnitelmaa voisi vielä täy-
dentää ja syventää. Luovat hankkeet tuottavat usein ideoita ohi hankesuunnitelman, joskin Kepelissä hanke-
suunnitelman muutokset on rahoittajan taholta perusteltuina hyväksytty.

Teemaltaan Kepeli-hanke liittyy ajankohtaiseen pedagogiseen keskusteluun ohjaajan roolin muuttumisesta
yhä enemmän fasilitaattorin suuntaan ja siksikin hanke istuu hyvin ammattikorkeakouluympäristöön. Tärkeä
haastatteluissa esiin tullut näkökulma on se, että onnistuakseen ammattikorkeakoulun hankkeet tarvitsevat
vahvan yhteyden kenttään ja erilaisiin verkostoihin.

Ammattikorkeakoulun yksi tehtävä on tuottaa oman työnsä reflektointiin kykeneviä ammattilaisia. Elämme
arviointiyhteiskunnassa, ja Kepelissä tavoitteena oli myös se, että harjoitteisiin osallistujat maahanmuuttajat
oppisivat arvioimaan harjoitteiden avulla omaa osaamistaan. Tältä osin työ jäi kesken, osin siksi, että arviointi
käsitteenä on vaikea; oppimisen tunnistaminen ja sanoittaminen on monelle hankalaa. Osallistujat voivat

10 Monella rintamalla kehitetään parhaillaan toiminnallisuutta hyödyntävää kielenopetusta, joista hyvinä esi-
merkkeinä Toisto-menetelmää esittelevä Suomen kieli
sanoo tervetuloa http://suomenkielisanootervetuloa.fi sekä toiminnallista kielioppia käsittelevä sivusto
http://www.ninamaunu.com/. Lisäksi opettajilla on paljon erilaisia Facebook-ryhmiä, joissa jaetaan toiminnalli-
sia opetusideoita ja kerrotaan pedagogisista kokeiluista.
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myös kokea arviointikysymykset kontrollina. Ryhmäläiset ovat lojaaleja vetäjälle ja he voivat kokea, että kriit-
tisyys harjoitetta kohtaan käsitetään kriittisyydeksi vetäjää kohtaan. Osallistujien voi olla vaikea myös hah-
mottaa, mikä kussakin toiminnassa on ollut Kepeliä.

Kepeli on jatkoa aiemmille hankkeille, erityisesti KAMU Kaveriohjausta maahanmuuttajille -hankkeelle, jossa
kehitettiin muun muassa Mieltymismittari-peli, joita Kepelissä myös käytetään. Hankkeet parhaimmillaan
ruokkivat toisiaan, mutta vaarana on, että hankkeet voivat jäädä ilmaan ja ohuiksi. Tässä tapauksessa Met-
ropolian hankkeet ovat toimineen toistensa jatkumoina ja myös Kepeli on synnyttänyt uusia hankkeita.

Tiivistelmälaatikko
Ammattikorkeakoulu tarjoaa hyvän ympäristön kehittämistyölle moniammatillisen henkilöstön ja innos-
tuneiden opiskelijoiden myötä. Yhdistelmä hanketyöntekijä-lehtori koettiin pääosin toimivaksi ja palkit-
sevaksi, koska se syventää ja laajentaa ammattitaitoa ja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen.

7. Kepeli kumppanien ja sidosryhmien kokemana

Tässä luvussa kerrotaan Kepelistä kumppanien ja sidosryhmien silmin. Kumppanien kanssa pidettiin kaksi
arviointilaisuutta, marraskuussa 2016 ja syyskuussa 2017. Ohjausryhmässä hankkeen arviointia käsiteltiin
toukokuussa 2018.

African Caren, Pro-tukipisteen ja Kisakeskuksen ensimmäisen yhteisen arviointikeskustelun oivallukset oli-
vat seuraavat:

- Projektihenkilöstö ei voi tulla paikalle vain vieraina vetämään harjoitteita, onnistunut toiminta vaa-
tii aikaa, jotta luottamuksellinen suhde rakentuu ryhmäläisten kanssa.

- Metropolian henkilöstö oli toiminut vertaistukena, sparraajana ja peilinä kumppaniorganisaatioiden
projektityöntekijöille, jotka usein työskentelevät aika yksin ryhmiensä kanssa.

- Kepelin kautta oli löydetty toiminnallisia keinoja aiemmin hyvin asiantuntijavetoiseen ryhmätoimin-
taan.

- Harjoitteet onnistuvat parhaiten, kun ne tehdään yhteiskehittelyn keinoin kumppaneiden kanssa,
näin kumpikin osapuoli voi tuoda oman osaamisensa toimintaan.

- Koettiin mielekkääksi järjestää tilaisuus, jossa eri kumppanitahojen ryhmät tapaavat toisiaan ja esit-
televät omia harjoitteitaan. Näin osallistetaan ja voimaannutetaan ryhmän jäseniä ja laajennetaan
heidän verkostojaan.

Vuonna 2017 kumppanien kanssa pidetyssä arviointitilaisuudessa käsiteltiin erityisesti sitä, mikä merkitys
hankkeella oli ollut kumppaneina toimivien tahojen toimintakulttuuriin. African Care ry:n edustajien mukaan
yhteistyö oli ollut antoisaa. He olivat kehittäneet ryhmissä neljää sukupuolirooleihin liittyvää harjoitetta. Yhtä
harjoitetta oli testattu myös kirjaston kielikahvilassa ja harjoitteita tullaan testaamaan myös muissa uusissa
ympäristöissä. Järjestössä oli kuluneen vuoden aikana tapahtunut henkilömuutoksia. Siksi oli vaikea sanoa,
mikä muutos Kepelillä on ollut organisaation toimintakulttuuriin.

Yksi African Care ry:n työntekijöistä ehdotti, että Kepeli-menetelmiä voisi käyttää myös yksilöohjaustilan-
teissa. Perinteisestihän ajatellaan, että toiminnallisissa menetelmissä ryhmän tuki on ratkaiseva. Työntekijä
huomautti, että joissakin vaikeissa asioissa ryhmä voi luoda myös painetta, ja siksi menetelmiä voisi sovel-
taa myös yksilötyöhön.
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Pro-tukipisteen edustajien mukaan Kepelillä oli ollut selkeä vaikutus järjestön toimintakulttuuriin. Kotoutu-
misen merkitys ja mahdollisuudet Pron asiakkaille olivat avautuneet uudessa valossa ja oli oivallettu, miten
asiakkaat voimaantuvat ryhmätoiminnassa. Toiminnallisuus-sana oli tullut kielenkäyttöön sekä työkäytäntöi-
hin: henkilökunta oli saanut uusia toteutustapoja ja rohkeutta käyttää kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä
ja uskallusta ”heittäytyä hetkeen”. Osa henkilökunnasta oli myös itse lähtenyt kouluttautuman draamallisten
menetelmien käyttöön. Vertaistoiminnan luonne oli muuttumassa tiedon jakamisesta toiminnallisten työta-
pojen suuntaan, ja tämä muutos liittyi koko organisaatiokulttuuriin. Kepeli olikin osaltaan ollut mukana koko
Pro:n toimintakulttuurin muutoksessa ryhmälähtöiseen orientaatioon: valtautetaan vertaisia työyhteisön jä-
seniksi, jotta tila koettaisiin kaikkien yhteiseksi tilaksi, ja vähennettäisiin asetelmaa, jossa työntekijät ovat
erikseen ja vertaiset erikseen.  Ryhmäläiset olivat myös olleet keskittyneempiä, ”mennään ja tullaan” -ilmiötä
on esiintynyt vähemmän.

Pro-tukipisteen työntekijätiimin kanssa toukokuussa 2017 käydyssä palautekeskustelussa nousi esiin vielä
seuraavia konkreettisia Kepeli-menetelmien, erityisesti Tupla-pelin oppimisvaikutuksia:

- pelatessa oppii odottamaan ja kuuntelemaan toisten puheenvuoroa
- pelissä on helpot säännöt, joten huomio voi keskittyä itse asiaan
- peli on moniulotteinen ja se ei aliarvioi osallistujia, hauskojen ja helppojen kysymysten lisäksi on

abstrakteja ja vaikeita teemoja, tämä lisää myös pelin ennustamattomuutta, kun ei tiedä, saako hel-
pon vai vaikean kysymyksen tai tehtävän

- osallistujissa on tapahtunut suuri muutos, oppimishalu on selvästi lisääntynyt
- osallistujat eivät ole ehkä Tukipisteen keskivertoasiakkaita, vaan edustavat asiakkaiden aktiivisinta

ryhmää
- hyvä ilmapiiri ryhmässä kertoo myös vuosien työstä, luottamus rakentuu vähitellen.

Kisakeskuksessa kevätkaudella 2017 suunniteltiin ja testattiin harjoitteita lyhytkestoisissa koulutuksissa.
Vaikutuksia on vaikea todentaa, sillä henkilöt eivät enää ole Kisakeskuksen piirissä. Kepeli-sivusto sai kui-
tenkin hyvän vastaanoton materiaalipankkina. Menetelmäpankki soveltuu sekä Kisakeskuksen järjestämiin
kotokoulutuksiin että vertaisohjaajien koulutuksiin. Vertaisohjaajakoulutuksessa kieltä ja liikettä on yhdis-
tetty jo aikaisemmin, mutta Kepelin avulla kielen opettamisen ja vahvistamisen mahdollisuutta on tiedos-
tettu vielä syvemmin ja siihen on saatu lisää työkaluja sekä rohkeutta. Tavoitteena on tuoda harjoitteet
osaksi koulutusta, jotta vertaisohjaajat voisivat soveltaa harjoitteita kohderyhmiensä tarpeiden mukaan.
Liikuntapuolen toimijat ovat tottuneet siihen, että käytössä on isot tilat ja erilaisia välineitä. Heille on hyvä
oppimisprosessi soveltaa menetelmiä pienissä tiloissa. Perinteinen liikunnanohjaus on myös usein sitä, että
ohjaaja sanoo, mitä tehdään.  Kepeli-harjoitteet puolestaan ovat osallistavia ja käsittelevät sitä, miten saa-
daan ryhmä mukaan tekemiseen ja sen suunnitteluun. Tavoitteena on kerätä palautetta menetelmien toi-
mivuudesta vielä hankkeen päättymisen jälkeen, kun vertaisohjaajakoulutettavat käyvät kentällä ohjaa-
massa. Kisakeskuksessa11 on monia muitakin ryhmiä, joissa on mahdollista hyödyntää Kepeli-harjoitteita.

Arviointikeskustelun lopussa todettiin yhteisesti, että Kepelin vahvuutena on moniammatillinen innostunut
tiimi, mikä mahdollistaa keskinäisen oppimisen hankehenkilöstön ja kumppanien kesken.

Ohjausryhmässä pidetyssä arviointikeskustelussa käytiin toukokuussa 2018 läpi arvioinnin alustavia tuloksia.
Myös ohjausryhmän näkemyksen mukaan projekti on ollut hyvin onnistunut. Ohjausryhmän jäsenet luon-
nehtivat hanketta seuraavin adjektiivein: monipuolinen, innostava, käytännönläheinen, ajankohtainen, tar-

11 Kisakeskuksen osuus hankkeessa jäi aiottua vähäisemmäksi. Syynä voi olla fyysinen etäisyys ja organisaatiossa ta-
pahtuneet henkilöstömuutokset.
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peellinen, vaikuttava, moniääninen, leikillinen, asiantunteva, kepeä, innostava ja luova. African Caren edus-
taja ohjausryhmässä totesi, että harjoitteilla on ollut vaikutusta osallistujien oppimiseen ja käyttäytymiseen
sekä vuorovaikutustaitoihin.

Keskustelussa kävi ilmi, että kehollisuus koetaan kotoutumisen kentällä ajankohtaisena asiana, ja se näkyy
kentällä päivittäisessä työssä.  Osalla maahanmuuttajista on traumaattisten kokemusten vuoksi vääristyneitä
suhteita omaan kehoonsa, ja siksi tarvitaan tukea siihen, että yhteistyö oman kehon kanssa palautuisi turval-
lisessa ympäristössä. Harjoitteita tarvittaisiin myös henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia tai he ovat luku- ja
kirjoitustaidottomia.

Ohjausryhmässä esitettiin myös pohdintaa siitä, kuinka vetäjäkohtaista koulutusten ja harjoitteiden saama
erinomainen palaute on; Kepeli-hankkeen kouluttajathan ovat alansa kärkinimiä Suomessa. Tämä keskustelu
johti ehdotukseen siitä, että harjoitteet tulisi jaotella vaatimustason mukaan kepeisiin käynnistys- ja ryhmäy-
tymisharjoitteisiin ja vaativimpiin, pitkäkestoisiin prosesseihin, jotka vaativat syvällistä ohjausosaamista. Toi-
saalta huomautettiin, että kaikkeen työhön liittyy riskejä ja epäonnistumisia ja niitäkään ei tule pelätä. Kui-
tenkin harjoitteiden jonkinasteinen luokittelu helpottaisi myös kouluttajia ja ohjaajia, jotta kukaan ei yrittäisi
liian isoa loikkaa oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.

Kolmas tila -käsite herätti myös keskustelua lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka pysyviä harjoitteiden ja draa-
man avulla tapahtuneet muutokset ovat ja kuinka pitkälle ne kantavat. Siihen tämä arvio ei anna selkeitä
vastauksia, joskin näyttää siltä, että harjoitteet ovat tuoneet positiivista virettä osallistujien elämään. Kepeli-
harjoitteisiin osallistuminen on ollut prosessi, jossa opitaan ja voimaannutaan.

Ohjausryhmässä painotettiin myös toiminnan juurruttamista. Nythän koulutustilaisuuksiin on tulleet henki-
löt, jotka ovat kiinnostuneita toiminnallisista menetelmistä. Todellinen koetinkivi on juurruttaa menetelmiä
asiasta kiinnostuneen piirin ulkopuolelle.

Tiivistelmälaatikko

Kumppanien ja sidosryhmien näkökulmasta Kepeli on ollut onnistunut projekti, jolla on ollut vaikutuksia
sekä osallistujien kotoutumisvalmiuksiin että myös kumppanijärjestöjen toimintakulttuuriin. Harjoituksia
voisi jaotella niiden vaativuusasteen mukaan. Vaikka Kepeli on jo suhteellisen tunnettu ainakin pääkau-
punkiseudulla kotoutumistyön piirissä, niin juurrutustyötä tarvitaan edelleen.

8. Kepelin anti kotouttamistyölle - johtopäätökset ja suositukset

Palaamme tässä luvussa alussa esitettyihin arviointikysymyksiin siitä, mitä uutta Kepeli-harjoitteet tuovat
kotouttamistyölle. Seuraavat sitaatit valottavat kukin Kepeliä vähän eri sanoin tuoden esiin Kepeli-filosofian
ydinkohtia.

Kepelissä keskeistä on yhteisöllinen oppiminen, kohtaaminen, nähdyksi tuleminen, ilo ja luot-
tamus. Yhteisöllinen oppiminen ja ilo syntyvät jakamisesta ja kohtaamisesta ja siitä, että jo-
kainen saa turvallisessa ilmapiirissä vuorollaan opettaa toisille jotakin.

Kepelissä on brändätty hauskuusmenetelmä, joka helpolla ja matalalla kynnyksellä tukee
funktionaalista ja kontekstuaalista kielenoppimista ja ryhmäytymistä.

Kepelin anti on se, että ohjaaja näkee, miten paljon ryhmällä on annettavaa ja jaettavaa ja
miten ryhmästä voi nousta ne kiinnostuksen kohteet ja asiat, joiden ympärille kielenopetuk-
sen voi rakentaa.
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Kepeli-harjoitteiden ansiota on moniaistisen ja -kanavaisen oppimisen korostaminen sekä psykomotoriikan
ja kehollisuuden käsitteiden ja käytäntöjen tuominen kotouttamistyöhön. Kehollisuus on kotouttamistyössä
suhteellisen uusi käsite. Teemasta kehollisuus ja kielenopetus on viime vuosina julkaistu kansainvälisiä ja
kotimaisia tutkimuksia ja selvitetty sitä, miten kehon rytmiikan ja toiston avulla voidaan tehostaa kielenop-
pimista. Fyysinen liike jo sinänsä purkaa stressiä ja jännitystä sekä lisää aivojen verenkiertoa ja se edistää
oppimistilanteita. Kepelin yksi iso anti on myös se, että toiminnallisuutta ei nähdä pelkästään yhtenä mene-
telmänä muiden joukossa, vaan sen voidaan ajatella olevan lähestymistapa, joka kytkeytyy opettamis- ja
oppimistapaan sekä filosofiaan ihmisen oppimisesta. Kun mielen ja kehon yhteisyys ymmärretään ja mie-
leen pyritään vaikuttamaan kehon kautta, oppiminen saa uuden ulottuvuuden ja tehostuu itsestään.

Kepeli-harjoitteet ovat saaneet hyvän palautteen niin osallistujilta kuin ohjaajilta. Harjoitteita kehitettäessä
ja testattaessa sekä ohjaajien että osallistujien itseilmaisutaidot ovat kasvaneet. Draamaharjoituksissa monet
osallistujat ovat roolin suojassa uskaltautuneet käyttämään kieltä aiempaa rohkeammin. Toiminnalliset har-
joitteet voivat tarjota turvallisen kolmannen tilan, missä asioita voidaan tarkastella uusista näkökulmista.
Koulutuksiin osallistuneiden kouluttajien ja ohjaajien mukaan harjoitteet toimivat erityisen hyvin ryhmäyty-
mistilanteissa.

Hanke on tuottanut ja koonnut kunnioitusta herättävän laajan menetelmäpankin internettiin ja tuottanut
lisäksi sekä konkreettiset että virtuaaliset materiaalikassit, joissa on peleihin liittyviä tarvikkeita. Tämä on
kiistatta hieno tulos, mutta yksittäisiä harjoitteita merkityksellisempää on ehkä kuitenkin tapa tehdä töitä
yhdessä ja kehittää ohjaajan roolia kanssakulkijan suuntaan. Matalan kynnyksen kohtaamisten mahdollista-
minen muokkaa myös organisaatioiden toimintakulttuuria. Toiminnallisuus ei kuitenkaan ole aina vaihtoeh-
toinen tapa, vaan se voi myös täydentää muita opiskelutapoja.

Kepeli-harjoitusten osaamistavoitteista palautteiden perusteella kärkeen nousivat innostuksen luominen,
ryhmätyötaitojen ja suomen kielen taidon kehittyminen. Vähiten harjoitteiden arvioitiin tukevan työ- ja opis-
keluvalmiuksien edistämistä ja yhteiskuntatiedon ja taidon lisääntymistä. Toisaalta osaamistavoitteet voi-
daan jaotella välittömiin tavoitteisiin kuten innostus, motivaatio, ryhmätyötaidot ja suomen kielen kehitty-
minen, joiden välillisinä vaikutuksina on myös työelämätaitojen kasvu, onhan esimerkiksi tiimityö keskeinen
työelämätaito.

Harjoitteet sopivat sinänsä kaikille, kyse on ohjaajan kyvystä ja herkkyydestä aistia ryhmän tunnelma ja mah-
dollisesti yksittäisiin osallistujiin liittyvät taustatekijät. Kehollisuutta pitää käyttää harkiten ja ammattitaidolla
erityisesti niiden henkilöiden kanssa, joiden keho kantaa kipu- ja stressimuistia.

Projektihenkilöstön ammattitaito on saanut suurta kiitosta kaikilta yhteistyökumppaneilta. Tiivistäen, Kepeli-
hanke on onnistunut tuomaan kotouttamistyöhön uutta ajattelua ja uusia menetelmiä.

Jatkokehitettävää

Hyvä projekti synnyttää usein jatkokehittämisen tarpeita. Seuraavassa on arvioinnin perusteella esiin nous-
seita kehittämisehdotuksia.

Harjoitteiden juurruttaminen

Hankerahoituksen päättyessä juurruttamisen ja levittäminen ovat aina haaste.  Metropolia on jo aktiivisesti
jatkanut toiminnallisten menetelmien jatkokehittämistä. Kepeli on synnyttänyt uusia hankkeita kuten Toivo
– toiminnallisuus valmentavassa ja valmistavassa opetuksessa sekä  ollut edesauttamassa uusia
yhteistyökuvioita esimerkiksi vantaalaiseen Sporttia kaikille -hankkeen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.
Lisäksi suunnitteilla on Kepeli-harjoitteiden soveltaminen iäkkäiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kielen ope-
tuksen kytkeminen mukaan liikuntatoimintaan on yhä laajeneva ilmiö ja Kepelillä on siinä paljon annettavaa
sekä sisältöasiantuntijana että myös liikuntaihmisten ja kielenopettajien verkostoitumisen vahvistamisessa.
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Harjoitteiden jatkojäsentäminen ja fokusointi käyttötilanteen mukaan

Harjoitteet voitaisiin jaotella sen mukaan, millaisia valmiuksia ne edellyttävät ohjaajalta ja ryhmältä ja mihin
käyttötilanteisiin ne erityisesti sopivat. Lisäksi voisi mainita, mitkä harjoitteet sopivat erityisesti alkuvaiheen
ohjaukseen ja neuvontaan, kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan tai järjestöjen toimintaan. Suun-
nitelleilla olevissa harjoitepaketeissa voidaan rakentaa harjoitteisiin pedagogista oppimiskaarta, jolloin har-
joitteet eivät jää vain hauskoiksi, mutta irrallisiksi kevennyksiksi.

Täydennyskoulutusten järjestäminen

Jotta harjoitteiden käyttö ja juurruttaminen onnistuisi, olisi hyvä järjestää Kepeli-täydennyskoulutuksia esi-
merkiksi vuosittain. Näin saataisiin myös pitkittäistietoa harjoitteiden toimivuudesta. Näihin voisi rekrytoida
erityisesti maahanmuuttajataustaisia ohjaajia.

Psykomotoristen menetelmien tekeminen tunnetuksi kotouttamisen kentällä

Maahanmuuttajien joukossa on henkilöitä, joilla on diagnosoimattomia oppimisvaikeuksia. Näiden taustalla
voi olla traumaattisia kokemuksia, vähäinen tai olematon koulutustausta tai joitakin neurologisia tai fysiolo-
gisia ongelmia. Psykomotorinen lähestymistapa voisi tuoda apua näiden henkilöiden vaikeuksien tunnista-
miseen ja avun saamiseen.


