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Idea ja tausta

Kohtauttava suomen kielen toiminnallinen keskustelukerho

Kohtauttavan keskustelukerhon tavoitteena on tukea vapaaehtoistoiminnan puitteissa tapahtuvaa kaksisuuntaista kotoutumista ja
kielenoppimista. Kerhossa on mukana noin puolet kantaväestöön kuuluvia ja puolet maahanmuuttajataustaisia. Toiminnallisuus kielikerhossa
mahdollistaa hyvin eritasoisten kielenoppijoiden mukana olemisen. Syksyllä 2017 toteutuneessa kielikerhossa osallistujien kanssa rakennettiin
mm. osallistavaa draamatarinaa. Kerhon osallistujat ideoivat draaman päähenkilöt ja tapahtumamiljöön erityisesti luonto-teeman puitteissa.
Samat henkilöt seikkailivat myös muissa teemakokonaisuuksissa, esimerkiksi terveysteemaa käsiteltiin näiden yhdessä luotujen hahmojen
avulla.

Kielikerhossa mallinnettiin osallistujalähtöistä opetusohjelman rakentamista: pajassa kehitettiin menetelmiä, joilla voidaan etsiä osallistujia
kiinnostavia teemoja ja rakentaa niiden pohjalta teemallisia kokonaisuuksia (Teemakortit kuvista ja Papuäänestys kuvista -harjoitteet). Lisäksi
kehitimme arviointimenetelmiä, jotka toistuivat jokaisella kerralla. Toimintaa saatiin suunnattua paremmin kohti tavoitteita.

Kerhon tavoitteet

Tavoitteet olivat eri osallistujilla erilaisia. Yhdistävänä tekijänä oli hauska yhdessäolo eri kulttuureista olevien kanssa suomea puhuen.
Toiminnallisuudesta kertonee sekin, ettei kerhossa istuttu juuri lainkaan, ja osallistujat liikkuivat tilassa koko ajan. Kerhossa pyrittiin
työskentelemään mahdollisimman paljon pienryhmissä, joissa oli tasaisesti kantasuomalaisia (kielen taitajat) ja maahanmuuttajat (kielen
oppijat). Näin osallistujat saivat harjoitusta selkeän suomen kielen puhumisesta ja monipuolisesta ilmaisusta (elekieli ym.), ja toisaalta
kokemusta monenlaisesta suomen kielestä.

Osallistujat olivat vastasaapuneita turvapaikanhakijoita tai pitkään maassa asuneita, joilla oli heikko kielitaito, Kalliolan Setlementin
vapaaehtoisia kielioppaita eri kielikerhoista, Pasilan alueen asukkaita (esim. eläkeläisiä ja vapaaehtoisia) sekä Pasilan asukastalon työntekijöitä
ja harjoittelijoita eri oppilaitoksista. Ohjaajina toimivat Kepeli-tiimistä lehtori Jouni Piekkari ja Metropolian sosiaalialan opiskelijat, jotka suorittivat
opintopisteitä Kepeli-hankkeessa. Opiskelijat kokivat Kepeli-materiaalin erittäin hyväksi ja helppokäyttöiseksi, mutta tehtäviä piti myös koko
ajan soveltaa tilanteeseen sopiviksi. Opiskelijat kehittivät myös itsenäisesti kokonaan uusia harjoitteita (ks. toimintakuvaus). Kerhossa tehtiin



myös jonkin verran vertaisohjausta ja osallistujat opettivat mm. lauluja toinen toisilleen. Näillä toimilla pyrittiin juurruttamaan toimintaa.

Eri osallistujille kerhon tavoitteet olivat hyvin erilaisia:

● suomen kielen oppiminen, erityisesti monipuolinen puhe- ja viestintätaito ja rohkeus ilmaista itseään (maahanmuuttajat)
● Kepeli-menetelmien oppiminen oman työn välineeksi (sosiaalialan opiskelijat; vapaaehtoiset kielioppaat)
● monikulttuuriseen työhön tutustuminen ja kohtauttaminen (sosiaalialan opiskelijat, kieliharjoittelijat, asukastalon työntekijät)
● Virkistävä vapaa-ajan toiminta ja sosiaaliset suhteet (alueen asukkaat, eläkeläiset)
● kieliharjoittelun suorittaminen (kotoutumiskoulutusten harjoittelijat)

Kerhon työtavat

Kerho oli tietoisesti luonteeltaan avoimien ovien kerho: siihen voi osallistua halutessaan joko muutamia kertoja tai koko syksyn ajan. Ydinryhmä
n. 10 osallistujaa pysyi koko syksyn ajan mukana. Suurin osa heistä oli Pasilan asukastalon kieliharjoittelijoita ja ohjaajaharjoittelijoita, jotka
olivat automaattisesti paikalla. Osa osallistujista oli mukana vain lyhyen aikaa ja joutui lopettamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen,
työtarjousten tai muiden kiireiden vuoksi.

Ohjaajina vaihtelivat Metropolian opettaja ja eri opiskelijat, sekä muut harjoittelijat. Tarkoituksena oli antaa halukkaille kokemusta Kepeli-
menetelmien ohjaamisesta ja soveltamisesta. Samalla mallinnettiin työtapaa vapaaehtoisille kielioppaille.

Kielenoppimisen tavoitteet olivat kerhossa keskittyneet lähinnä teemalliseen keskustelu- ja ilmaisutaitojen oppimiseen. Kieltä ei pyritty
oppimaan “systemaattisesti” vaan lähdettiin liikkeelle osallistujia kiinnostavista teemoista. Eniten kiinnostusta heräsi luonto-teemaan ja
matkailuun. Lisäksi terveyskysymykset, asuminen sekä työ ja opiskelu olivat jonkin verran kiinnostavia teemoja. Menetelmällisesti kiinnitettiin
huomiota siihen, että uutta sanastoa ja ilmaisuja toistettiin monikanavaisesti eri keinoin. Näitä olivat draamatarina, näytteleminen, piirtäminen,
kirjoitetun lukeminen, sarjakuva, sanan ja kuvan yhdistäminen, kehollisen liikkeen ja sanaston yhdistäminen ja sanaston yhdistäminen fiktiivisiin
tilanteisiin ja henkilöihin sekä omiin kokemuksiin. Oppimiskaari palautettiin visuaalisesti ja keskustellen mieleen ulkoisessa loppuarvioinnissa.

Liikunnallisuus ja liikkuminen olivat kerhossa myös keskeisiä. Liikunnalla oli moninainen rooli: se aktivoi kehoa ja aivoja. Jalkeillaan olo antaa
myös enemmän mahdollisuuksia keholliseen ilmaisuun. Pieni tila riitti paremmin ilman tuoleja ja pöytiä, joita oli vain muutama niille, jotka eivät
voineet tai halunneet olla pitkiä aikoja jalkeillaan. Lisäksi käytettiin esimerkiksi sarjakuvapajassa asukastalon muita tiloja, mikä toi kerhon
elävästi näkyville koko talossa. Osallistujat selvästi myös nauttivat vapaasta liikkumisesta, koska se mahdollisti vapaamman suhteiden ja
pienryhmien muodostamisen. Kaikki kävivät toisilleen tutuksi, koska paikkaa vaihdettiin harjoituksissa jatkuvasti.



Jokainen tilanne kielen oppimiseen - Ilon kautta! Opiskelijat ovat tulleet oppimaan kieltä luonnollisissa tilanteissa. Ohjaajan on hyvä käyttää
spontaanisti joka ikinen tilanne kielen oppimiseen: kaikkea voi kaiuttaa, kerrata, kysyä. Ei ole olemassa virheitä tai pieleen menemisiä. Juuri
sivuseikat ja hankaluudet ovat osa elämää, vaikkapa myöhästymiset, satunnaiset vieraat, tilaongelmat - kaikki antavat mahdollisuuksia
oppimisen toiminnallistamiseen ja yhteiseen ongelman ratkaisuun.

Seuraavassa kerhon työskentelyn kuvauksessa esitellään harjoite harjoitteelta useita aihekokonaisuuksia, mutta kuvausta on kevennetty
jättämällä pois sellaisia kertoja, joita toteutettiin typistettynä. Näitä ohjauskokonaisuuksia voit käyttää sellaisenaan tai soveltaa niistä oman
mallisi.

Valmisteluprosessi:

Kohtauttamisen prosessimalli

1. Valmistelu ja kontaktit - tiedotus useita eri kanavia pitkin; puskaradio useilla eri käynnistyskerroilla.
2. Vastavuoroisten tarpeiden tunnistaminen (tavoitteiden kolmikanta -malli)
3. Työskentelyn käynnistäminen ja tutustumiset
4. Osallistujia kiinnostavien teemojen tunnistaminen
5. Ohjelmapohjan luominen teemoista tehdyn äänestyksen pohjalta.
6. Teemallinen kielitaidon kehittäminen harjoittein. Kullakin kerralla saadun palautteen pohjalta kohdennetaan tarkemmin sisältöä ja

harjoitteiden muotoa. Suunnitelma elää vahvasti soveltaen.
7. Kohtauttamistilanteet + prosessiarvioinnit; kielenoppimisen integrointi
8. Jatkotoimenpiteet; voimaannuttaminen; villisti syntyvät pienprojektit
9. Arviointi
10. Mallinnos
11. Tiedotus ja juurruttaminen ja levittäminen

Ohjaustuokion perusrakenne

http://kepeli.metropolia.fi/2017/02/15/kohtauta-ja-kotouta/


1. Vapaa jutustelu
2. Aloitus signaalilla, kutsutaan osallistujat paikalle (kalabanda-vuorohuuto-taputus)
3. Johdanto: opetustuokion tavoitteet ja sisältö, muut huomioitavat asiat (dialogisesti)
4. Jokin kuulumisharjoitus (esim. kättelytervehdys kävellen; mitä teit viime viikolla?)
5. Teemaan ja työtapoihin lämmittäviä ja johdattavia leikkejä, harjoituksia, pelejä
6. Teeman työstöä valituilla harjoitteilla syventäen JA/TAI:
7. Draamatarina-osio (jatkotarina teemoittain)
8. Loppupurku:  a) työskentelykulttuurista/ b) kielenoppiminen c) teemasta oppiminen d) muu mahdollinen oppiminen. Tunnetason huomiot

(esim. tunnehymiöillä). Voimaannuttaminen: onko noussut asioita, joille voi konkreettisesti tehdä (esim. neuvoa kirjastoon), onko
osallistujien ideoita, joihin tartutaan? Näitä voi vielä listata kirjoittamalla näkyville.

9. Toiveet seuraaville kerroille? Kerrotaan/ sovitaan seuraavasta kerrasta.
10. Lopetusrituaali

Huomioitavia asioita ohjaustuokioissa:

● Vaihteletko pari-pienryhmä-suurryhmätehtäviä?
● Vaihtuvatko henkilöt eri tehtävissä tarpeeksi usein?
● Vaihtuvatko erilaiset ilmaisukanavat sopivasti?
● Onko sessiossa sekä tuttua että toistuvaa ja uuden tyyppistä harjoitetta sopivassa suhteessa?
● Miten huomioit kielitasoja? Hiljaisempia?
● Miten otat kaiken kielellisesti irti harjoitteesta? Purku, harjoitteiden ketjuttaminen, arviointi/reflektointi eri tavoin
● Toistuvatko uudet opitut asiat eri tavoin?
● Tarvitaanko tauko - millainen ja miten se käytetään luontevasti kielenoppimiseen?



1. Tapaamiskerta. Teema: MARKKINOINNIN SUUNNITTELU

Keskustelu asukastalon
työntekijöiden kanssa

Markkinointi ei ollut vielä ensimmäiseen aloituskertaan mennessä
onnistunut ja aloitusaikaa pidettiin liian varhaisena, koska syksyn
toiminnot olivat vasta käynnistymässä ja päätettiin tehdä
tehokkaampi käynnistysmarkkinointi sekä maahanmuuttajille että
ohjaajille.
Samalla keskusteltiin tarkemmin tavoitteista, toteutuksesta ja
käytännön järjestelyistä.

Uutta aktiviteettia aloittaessa on usein
tarpeen tehdä useita käynnistyksiä,
jotta kaikki pääsevät jyvälle, mitä
toiminnassa tapahtuu.
Tunnistettiin parempi ajankohtaan
sopiva aloituspäivä.

2. Tapaamiskerta 5.9.2017

Tavoitteet:
Maahanmuuttaja-kielenopiskelijoille:

● suomen kielen oppiminen ja puhumaan rohkaistuminen, kantaväestön kohtaaminen
● kiinnostavien teemojen tunnistaminen, tutkiminen
● voimaannuttaminen

Ohjaajille:
● Saada ideoita ja menetelmiä suomen kielen opettamiseen informaalilla tavalla, erilaisia oppijoita huomioiden
● Omien kokemusten jakaminen ja verkostoituminen

Osallistujaryhmät: Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat, Kalliolan Setlementin vapaaehtoiset kielenopettajat; Pasilan asukastalon
henkilökunta, kieliharjoittelijat, sosionomiharjoittelijat, Metropolia AMK:n sosiaalialan opiskelijat.

Harjoite / Tehtävä Kuvaus Huomioita ja kehittämisideoita

Kuka sinä olet? Tervehditään kävellen muita osallistujia ja kysytään edellisen viikon
kuulumisia. “Mitä kivaa teit viime viikolla”? “Missä kävit viime
viikolla?”

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kuka-sina-olet/


Kosketa... Harjoituksessa kosketetaan ohjaajan mainitsemia asioita nopeasti.
Harjoituksen avulla voidaan opetella tilassa olevia asioita ja
esineitä.

Sanat toistettiin yhdessä ja liitettiin
fraaseihin.

Nimi ja lapsuuden
toiveammatti

Harjoitteessa opitaan toisten nimiä liittämällä niihin pantomiimi ja
kertaamalla ne yhdessä lausuen ja kehollisesti toistaen. Lapsuuden
unelmiin palaaminen käynnistää hyvin myös ammattien sanojen
opettelua.

Mieltymysmittari Korttipeli syventää edellisessä harjoitteessa käynnistettyä unelma-
ammattien pohdintaa ja tuo sen nykytodellisuuteen.

● suomi äidinkielenä + suomea
opiskeleva -parit tukee
lauseiden ja taivutuksen
oppimista (minä tykkään
leipomisesta)

● Ohjeistetaan osallistujia myös
keskustelemaan/neuvomaan
toisia, mistä haluttuja asioita
voisi oppia, voisiko joku toinen
opettaa? -> vastavuoroinen
oppiminen! Voidaan
hyödyntää myöhempiä
tapaamiskertoja suunnitellessa

Jos sinä olet, minä olen... Harjoituksessa kerrotaan kehollisesti kuvittaen tarinaa.
Pienryhmissä tehtävä patsasharjoitus, jossa opitaan ilmaisemaan
asioita kehollisesti ja rohkaistaan mielikuvitusta, toisten ideoiden
hyväksymistä ja liikkeen ja sanojen yhdistämistä.

● koettiin osin vaikeaksi, mutta
silti kivaksi

● hyvä minä, hyvä sinä, hyvä me
-kehut/taputukset lopuksi

Kehollinen kehäarviointi Toistuvana jokaisella kerralla tehtiin kertaus- ja palautepiiri, jossa
vastattiin erilaisiin oppimista käsitteleviin väitteisiin.

Aurinko Asetutaan piiriin ja käännytään kasvot menosuuntaan. Käsi
asetetaan kohti piirin keskustaa. “Olet nyt auringon säde.
Lähdemme hitaasti, kuin yksi hengitys, liikkumaan kohti keskustaa.
Kun kädet kohtaavat piirin keskellä, olemme muodostaneet yhteisen

Tämä oli toistuva loppurituaali.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kosketa/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/nimi-ja-lapsuuden-toiveammatti/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/nimi-ja-lapsuuden-toiveammatti/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/mieltymysmittari-taitoja-harrastuksia-ja-ammatteja/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/sina-x-mina/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kehaarviointi-keholla/


auringon. Heitetään yhdessä aurinko ilmaan, taivaalle paistamaan”.

Huomioita ja kehittämisideoita
● Pienryhmissä toimiminen rohkaisee osallistumaan kielitasosta riippumatta, vähentää kynnystä osallistua
● Runsas kertaus osoittautui toimivaksi. Kielenoppijat toistelivat sanoja itsenäisestikin, joten yhdessä eri tavoin kertaaminen on varmasti

toivottua.
● Toisten nimien opettelu yhdistettynä haaveammattiin ja sen esittämiseen tukevat muistamista. Toista voi auttaa kertomalla nimen,

ammatin tai sen eleitä, josta muistaa muut asiat.
● Mieltymysmittarin kortteja käyttämällä tuli esille asioita, joita osallistujat haluavat oppia ja jo osaavat -> ryhmästä nousi luonnollisesti

esiin vastavuoroisen oppimisen teema.
● Jos sinä olet, minä olen... koettiin osin vaikeaksi, mutta kuitenkin kivaksi (käsiarviossa).
● Jatkossa voidaan aluksi tehdä helpompi versio “valokuva/maisema”, johon osallistujat asettuvat. Nyt harjoitus kuitenkin tuttu ja sitä

voidaan käyttää helposti tämän ryhmän kanssa.
● Nopeammin etenevät voi laittaa kuuntelemaan vielä muita, jotka ovat kesken: eivät pitkästy ja oppivat lisää toisista
● Joka kerran loppuun “hyvä minä, hyvä sinä, hyvä me”?

Ideoita jatkotyöskentelyyn: ● Kitara-laulusessio
● Arabian kielen kerho
● Pop up-workshopit (yhtä aikaa useita miniworkshopeja:

jooga, arabian kieli, maalaus, valokuva...)
● Retki Soffarille kielikerhoon jumppasaliin (matkalla seikkailu-

tai parikeskustelutehtäviä).
● Maalauskerhon suunnittelua; kielenoppimisen yhdistäminen

teeman etsimiseen; kuvatehtävät...

3. Tapaamiskerta 12.9. Teema: OSALLISTUJIA KIINNOSTAVAT TEEMAT

Tavoitteet: ● Etsiä ja äänestää osallistujia kiinnostavat aiheet jatkosuunnittelun pohjaksi toiminnallisen harjoitteen
avulla

● Vahvistaa keskustelukerhon rakennetta, vahvistaa ryhmädynamiikkaa
● tutustuttaa pariin uuteen harjoitemuotoon (mm. still-kuvat tulevan draamatyöskentelyn pohjaksi) ja

siten rohkaista ennakkoluulottomaan heittäytymiseen, mutta niin että harjoitteissa on melko paljon
tuttuakin



● Ottaa huomioon uudet tulokkaat
● Käyttää vähiten suomea osaavien kanssa apukielenä englantia, mutta niin, että suomen kieli

painottuu.
● Antaa yksilötukea ja neuvontaa muista opinnoista ja oppimateriaaleista kielenoppimisessa vasta

Suomeen tulleille

Harjoite / tehtävä Kuvaus Huomioita ja kehittämisideoita

Kalabanda-taputus Yhteinen aloitussignaali ja piiriin kutsuminen.
Taputusta käytettiin myöhemmin ryhmäharjoitteiden päätökseen.

Uudet oppivat taputuksen nopeasti;
mutta toistoja lisättiin, jotta kaikki
ehtivät oppia taputuksen.

Johdanto Kutsuttiin uudet tervetulleiksi; mainittiin tauotuksesta; oikeudesta
seistä, liikkua tai istua; kerrottiin tuokion tavoitteista:

● jatketaan tutustumista, opetellaan lisää nimiä;
● kokeillaan erilaisia harjoituksia - uusia ja vanhoja
● etsitään osallistujia kiinnostavia teemoja syksyn muille

kerroille

Cocktail-kutsut (Kuka sinä
olet?)

Lähdettiin kaikki yhtä aikaa tervehtimään uusia ja vanhoja tuttuja:
● Kuka sinä olet?
● Missä sinä asut?
● Mitä hauskaa olet tehnyt tällä viikolla?

Ohjaajat havainnollistivat
harjoituksen, mikä helpottaa ohjeiden
ymmärtämistä.

Atomit ja molekyylit Nimien opettelua eri kokoisissa pienryhmissä. Harjoitteesta voisi tehdä kullakin
kerralla muunneltavan rutiinin.
Harjoitteeseen voisi seuraavilla
kerroilla lisätä kullakin kerralla uuden
session teemaan liittyvän aiheen
keskusteltavaksi, esim. Mitä teit viime
kesänä? Mikä on sinusta Helsingin
mukavin paikka.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/atomit-molekyylit-ryhmat-numeroin/


Tähän käteen haluan... Kunkin uuden piiriin tulemisen jälkeen pyydettiin piiriin pyytänyttä
kysymään uuden tulijan nimen. Sen jälkeen sanottiin yhdessä:
“Khadijo tykkää kävellä metsässä”.

Osallistujat tuntuivat pitävän
harjoitteessa olevasta pienestä
kilpailusta ja liikunnallisuudesta.
Harjoite toi kivasti esiin yhteisiä ja
erilaisia kiinnostuksen aiheita.

Emo ja poikanen (Eläinäiti ja
eläinlapsi)

Ensin osallistujat jaettiin kahdelle puolelle: toiselle suomea
äidinkielenä puhuvat; toiselle suomea oppivat. Näistä muodostettiin
sekaparit.

Harjoitteessa jaettiin pareille lapuilla jokin eläin:
Kissa, koira, kana, Susi, Hevonen, ...

Parit päättivät sitten, kumpi on eläinlapsi ja kumpi eläinäiti.

Äänen avulla äidit alkavat kutsua silmät kiinni olevaa poikasta.
Ohjaajat havainnollistivat harjoitteen.

Harjoitteen purku:
Kaikki parit tulivat yhteen piiriin. Yksi pari kerrallaan teki äänen ja
muut yrittivät arvata, mikä eläin on kyseessä. Äänen lisäksi ääneen
sai yhdistää liikkeen/miimin.
Kun sanat oli arvattu, niistä muodostettiin lauseita: Mitä hevonen
tekee? - Hirnuu. Mitä muuta hevonen tekee? - Auttaa metsässä.

Pääydin tekemään vain toisin päin,
ilman tehtävän vaihtoa parissa, koska
lisäohjeistus olisi vaatinut enemmän
toistoa. Harjoitteen voi tehdä
myöhemmin uudelleen uusilla
eläimillä.

Käytin eläimiin liittyvien lauseiden
opettelussa käyttämään paljon
elekieltä tukena. Yhdistimme
kehollisia eleitä lauseisiin.

Jäimme aina hetkeksi
keskustelemaan eläimistä.
Lauseita kaiutettiin ja toistettiin
useaan kertaan ja eri aikamuodoissa,
kun niistä keskusteltiin.

Tauko Kahvitauolla rohkaistiin ihmisiä puhumaan keskenään. Kahvipöydässä purimme
kaupunginosien nimien merkityksiä.
Esim. Myllypuro, Kallio, Tapanila.

Rennot polvet -laulu ja tanssi Yksinkertaisen rytmisen jumpanomaisen tanssin avulla opeteltiin
kehonosia.
Välissä kysyttiin: mikä tämä on (ranne) ja yhdessä ne ovat - ranteet.
“Rennot ranteet, rennot ranteet - ratkaisu sun ongelmiis’ on rennot
ranteet”.

Laulussa/rapissa sanat toistuvat
useita kertoja. Samalla ne yhdistettiin
kehon liikkeeseen kokonaisen
säkeistön ajan. Tämä helpottaa
todella paljon sanan muistamista.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/tahan-kateen-haluan/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/emo-ja-poikaset/


Laulu pohjusti seuraavaa harjoitetta (ja myöhemmin esille noussutta
terveysteemaa).

Samalla opitaan yksikkö- ja
monikkomuoto.

Terveyskeskusteluja
kehosanoista

Osallistujat lähtivät tervehtimään toisiaan ja keskustelemaan kehon
osista, esim. hammassärystä, selästä.
Yhteisessä piirissä kuultiin kaikkien kuulumisia ja yhteisiä opittuja
asioita. Vertailtiin miimisesti esim. sanojen jomottaa/särkeä/vihloa
eroja.

Still-kuvat pienryhmissä
sanalapuista

Sanat: Perhe, Urheilu, Opiskelu, Matkat. Osallistujat jaettiin neljän
hengen sekaryhmiin. Kullekin ryhmälle jaettiin yksi lappu, ja
ryhmässä he muodostivat kehoillaan tuohon aiheeseen liittyvän
kuvan. Kuvat katsottiin yksi kerrallaan niin, että muut asettuvat
silmät kiinni katsojiksi. Ohjaajan laskusta (1,2,3 auki!) muut katsovat
kuvat. Ensiksi katsojat saavat arvata: “Mitä kuvissa tapahtuu? Keitä
siinä on? Missä se tapahtuu? Mikä sana on kyseessä?” Sen jälkeen
ryhmä saa itse kertoa. Kullekin kuvalle annetaan kannustavat
aplodit.
Uudet sanat ja lauseet kaiutetaan koko ryhmän kanssa.
Lopuksi laput kiinnitetään seinälle kronologiseen tarinaan kerhon
kulusta loppukertausta varten.

Tehtävä ja sanalappujen käyttö
pohjusti seuraavaa harjoitetta.
Silmien sulkeminen ja avaaminen on
yksi ryhmänhallinnan keino, ja tekee
katsomisesta jännittävämpää. Lisäksi
se selkeyttää esityksiä ja antaa
selkeän pysäytysmerkin.
Ohjaajan on tärkeä kysyä paljon
kysymyksiä sekä katsojilta, että
esittäjiltä, sillä juuri siinä sanat ja
ilmaisut kertautuvat monessa
yhteydessä ja yhdistyvät lauseisiin.

Teema-kuvakorttien ja
sanakorttien yhdistely

● Lattialle levitettiin suuri määrä erilaisia teemakuvia. Toiselle
puolelle tilaa levitettiin osallistujien avustuksella suuri määrä
kuviin liitettäviä teemasanoja.

● Osallistujat jaettiin jälleen sekapareiksi (suomen kieltä
osaavat ja opiskelevat). Pareittain lähdettiin yhdistelemään
sanoja kuviin.

● Vähän kieltä osaavat nauttivat
toiminnallisesta tehtävästä,
kun heillä oli henkilökohtainen
mentori.

● Kortit ja sanat ovat vielä
kehittelyn asteella. Osa
sanoista on melko vaikeita;
sanojen määrää voi rajata.

● Kuvat ovat moniselitteisiä ja
niihin voi yhdistää monia
sanoja. Tämä ei ollut millään

http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2017/02/Teema-kuvakortit.pdf


tavalla ongelma, päinvastoin
se tuo esille
monitulkintaisuutta,
subjektiivisia näkemyksiä.
Kuvat herättivät myös tunteita.

● Jotkut rakensivat kuvista
spontaanisti kuvakertomuksia.
Ideaksi nousikin tehdä kuvien
avulla tarinallista työskentelyä.

Papuäänestys otsikoiduista
kuvista

Äänestyksessä nousivat voittajiksi seuraavat teemat:
● Luonto
● Terveys
● Matkat
● Työ / opiskelu

Teemoista kysyttiin lisäkysymyksiä:
“Nosta käsi ylös jos äänestit tätä? Mikä sai sinut äänestämään tätä
aihetta? Mikä siinä aiheessa kiinnostaa? Miten voisimme yhdessä
opiskella sitä aihetta?

Äänestys kannattaa dramatisoida
oikeiden vaalien tyyliin! Samalla
näytettiin kuvaa vaaliuurnasta.
Tämä johti keskustelua demokratiaan
ja osallistumiseen:
Nosta käsi ylös, jos:

● olet joskus äänestänyt?
● jne.

Kehollinen kehäarviointi Väitteet:
● Minulla on ollut tänään mukavaa
● Muistan nyt kaikkien nimet
● Olen oppinut tänään paljon uusia sanoja
● Ymmärrän melkein kaiken, mitä täällä puhutaan
● Aion tulla ensi kerralla

Kustakin äänestystuloksesta
keskusteltiin lyhyesti.

Sanaston kertaaminen Muisteltiin harjoite harjoitteelta, mitä uusia sanoja osallistujat olivat
oppineet. Tämä tehtiin ensin pienryhmissä ja sitten jaettiin suuressa
ryhmässä. Näin sanat ja ilmaisut saavat enemmän toistoa.

Erittäin vähän suomea osaavatkin
muistivat hämmästyttävän monia
sanoja toiminnallisista harjoitteista,
esimerkiksi “hassuna” pidetystä Emo-
poikanen (äiti-lapsi) harjoituksesta,
esim. “Hevonen hirnuu”, “Lehmä
ammuu”,

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/papuaanestys-teemakuvista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/papuaanestys-teemakuvista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kehaarviointi-keholla/


Kalabanda -taputus Yhteinen seremoniallinen lopetus.

Ideoita jatkotyöskentelyyn ● Marja-Liisa on toiminut matkaoppaana; matka -teemasta saisi hauskan toiminnallisen pajan. Karttoja,
matkatavaroiden valmistelua, Aurinkomatkojen varjo jne.

● Kuvien ja sanojen yhdistäminen tehtävänä on mainio. Niistä voi viedä eteenpäin lauseiden
muodostamiseen, tai esim. pieniin näytelmiin

● pienoisnäytelmät näyttävät innostavan. Draamatyöskentely tulee toimimaan hyvin.
● yksittäisestä harjoitteesta kannattaa ottaa kaikki irti kertauksella sekä pienryhmäkeskusteluilla.
● Luonto-teema voisi olla hyvä seuraavaksi, koska nyt metsässä on vielä poimittavaa.

4. Tapaamiskerta 19.9. Teema: LUONTO

Tavoitteet ● Opiskella edellisellä kerralla äänestettyyn luontoteemaan
liittyvää sanastoa ja ilmaisuja

● rohkaista monikanavaista ilmaisua ja ottaa huomioon eri
tasoisia opiskelijoita

● Johdattaa ryhmä draaman /tarinallisuuden käyttöön osana
työtapoja

● vahvistaa ryhmän heittäytymistä
● Esitellä Kepeliin liittyvä toinen hanke: Saunan kautta

suomeen (työnimi). Samalla esitellään kerhon uudet vieraat.

Draama ei tule tyhjästä, vaan sitä on
jo aiemmin pohjustettu erilaisin
harjoituksin, mm. still-kuvilla ja
miimisillä tehtävillä.

Harjoite / Tehtävä Kuvaus Huomioita ja kehittämisideoita

Huomioita Työskentely tapahtuu melkein koko ajan seisten tai lattialla istuen, tällainen liikunnallinen toimintakulttuuri
on muotoutunut luontevaksi. Ne keiden tarvitsee istua, voivat niin tehdä halutessaan.
Tunnelma alusta pitäen rentoutunut, iloinen ja innostunut. Uudet vieraat otetaan lämpimästi vastaan.
Ryhmässä on hyvä tasapaino mies- ja naisosallistujien kanssa. Ryhmä on nyt jo melko vakiintunut. Samat



osallistujat tulevat toistuvasti.
Vapaaehtoisia Kalliolan kielenopettajia ei ollut tällä kertaa paikalla (mikä oli tiedossa ja vapaaehtoista).
Mukaan pelmahti kolme noin 4.-6. luokkalaista vilkasta poikaa. Heidät otettiin mukaan harjoituksiin ja he
heittäytyivät hyvin, vaikka heille piti myös tehdä erillisiä ohjeistuksia toimintatavoista (positiivisen kautta).
Opetin esim. Kalabanda-taputuksen ohjeet ja käyttötarkoituksen uudelleen heille ja vierailijoille.

Johdanto ● Kalabanda-taputuksella kutsutaan osallistujat piiriin
● Kerrotaan luontoteemasta
● Esitellään uudet vieraat
● Kerrotaan, että tehdään kuvitteellinen tarina - draamaa

osana tuntia

Johdanto oli todella lyhyt, koska
ryhmä odotti toimintaa.

Lämmitykset

Cocktail-kutsut / tervehdykset Tervehdittiin sekaisin kävellen uusia ihmisiä ryhmässä: tällä kertaa
opeteltiin tavanomaisempaa tervehdystä, jossa ihminen itse
esittäytyy (ei kysytä: mikä sun nimi on?). Samalla kerrotaan hiukan
viikon kuulumisia.

Pidettiin rutiini, joka on luotu
aiemmilla kerroilla. Kun kaikki tekevät
yhtä aikaa, kaikki saavat
puheharjoitusta ja toistoja ja jännitys
samalla vähenee.

Paikanvaihto piirissä. Laskulla 1-2-3-NYT kaikki vaihtavat paikkaa piirin kehällä. Tämä tehtiin siksi, että luonnostaan
kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat
seisovat eri puolilla piiriä. Harjoitus
toistettiin kaksi kertaa niin, että
ryhmät menivät sekaisin. Ryhmä itse
tunnisti jo tämän tarkoituksen ja se
sanottiin ääneen.

Nimi ja tulevaisuuden unelma-
ammatti

Ryhmä jaettiin sekapareiksi piirissä (suom./kieltä oppivat).
Muunnelma: “Kerro työstä, jota todella haluaisit tehdä, jos saisit
täysin vapaasti valita, tai jos sinun ei tarvisi ajatella rahaa tai
palkkaa”.

Kehollinen tapa käsitellä ammatillisia
unelmia.



Nimien kertaus muistelemalla
unelma-ammattia

Koko ryhmä lähtee tarkistamaan niiden nimiä, joita ei vielä muista.
Samalla yritetään muistaa

Sanojen kertautuminen eleen kautta;
nimien tarkistus.

Luonto-bingo

(bingolauta)

1. Kysytään viittauksella, ketkä tuntevat bingo-pelin.
2. Esiteltiin bingon idea (pysty/vaaka/vinorivi -käsitteet).

Havainnollistetaan piirtämällä.
3. Jaetaan osallistujat sekapareiksi ja jaetaan bingo-laput ja

kynät. Bingo-kysymyksissä on tukikuvat. Parit kävivät läpi
bingon kysymykset.

4. Annetaan ohjeistus. Käsikynkässä pareittain lähdettiin
metsästämään joo-vastauksia toisilta pareilta. Kun bingorivi
oli valmis, huudettiin bingo ja tuuletettiin. Peliä kuitenkin
jatkettiin, kunnes kaikki ovat saaneet bingot.

5. Hyvä minä, hyvä sinä, hyvä me halaus (toistuva
affirmaatio).

6. Käsinostoilla fasilitoidaan kysymyksiä bingon aiheista ja
viritetään keskustelua. Linkitetään aihetta osallistujien omiin
kokemuksiin. Samalla toistetaan sanoja.

Arabiankielen taustaisilla oli
vaikeuksia tekstin lukemisessa.
Kohtauttavassa opetuksessa oli apua
kun teksti pystyttiin moneen kertaan
toistamaan suullisesti harjoitteen
aikana.

DRAAMATARINA LUONTO-AIHEESTA

Draamasopimus Kerrotaan, että lähdemme yhdessä sepittämään tarinaa, joka
käsittelee luonto-aihetta ja luonnossa liikkumista

Sana kehokirjaimin Kirjoitetaan yhdessä keholla muodostettavilla kirjaimilla sana
LUONTO. Ensin yhdessä keksitään kirjaimet. Sitten harjoitellaan
liikkeet nopeasti ja samalla lausutaan sana.

Toistetaan useita kertoja nopeutuen.

Roolikuvan piirtäminen (2
roolikuvaa).

1. Mies vai nainen? Ikä? Nimi? Mitä tekee?
2. Syntyivät hahmot: Anni 25v, biologian opiskelija. Vaaleat

hiukset, iso nenä, kantaa ottava t-paita (Nike OUT!),
retkeilytyyli. Hän asui vuokralaisena Tomin 30v
rakentamassa omakotitalossa, joka on Nuuksion
luonnonpuiston laidalla, metsän vieressä. Tomi on lihava,

Naisosallistuja kritisoi piirrettyä naista,
joka tahallaan piirrettiin rumaksi. Hän
halusi, että piirretään vastaavasti
myös tosi ruma mies. Tämä oli
osallistujista tosi hauskaa, ja tästä
saatiinkin hauska toinen roolihahmo

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kohtaamisbingo/
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2017/02/Luonto-bingo.pdf


mutta liikkuu paljon ja on eräopas ammatiltaan. Kätevä
mies, tykkää luonnosta. Annilla ja Tomilla ei ole suhdetta.

(osallistujalähtöinen ideointi!)

Paikan piirtäminen (talo);
kerronta

Ohjaaja piirtää osallistujien kerronnan mukaan, millainen on talo,
jossa Anni ja Tomi asuvat.

Huoneiden piirtäminen
pienryhmissä

1. Jaetaan ryhmä kahteen: suomea oppivat toiselle puolelle ja
suomea äidinkielenä puhuvat toiselle. Sen jälkeen
muodostetaan 4 hengen sekaryhmät. Kullekin ryhmälle
annetaan fläppipaperi ja liidut.

2. Kukin ryhmä saa tehtäväksi piirtää yhden talon huoneista:
Keittiö, olohuone, Annin huone, kylpytilat ja saunat. “Miltä
näyttää luonnonystävien talo?”

3. (Tauko). Huoneisiin mennään käymään yhteen kerrallaan.
Ensin “vieraat” katsovat kuvaa ja yrittävät kertoa, mitä siinä
näkyy. Sen jälkeen piirtäjät kertovat omasta piirroksestaan.

Huoneiden otsikot voisi kirjoittaa
taululle.
Sanasto ja ilmaisut toistuvat moneen
kertaan eri kanavia käyttäen.
Tarinaa sepitetään lisää ja kertomus
saa uusia piirteitä. Mielikuva
roolihenkilöistä syvenee.

Kerronta / ohjaaja roolissa /
esine: retkeilyalueiden kartta

“Annilla oli tapana mennä iltaisin makoilemaan isolle vihreälle
päiväpeitteelleen ja alkaa unelmoida uusista retkistä Nuuksion
metsiin. Hän otti yöpöydältään ulkoilualueiden kartan ja tutki uusia
reittejä. Hän unelmoi eri vuodenajoista ja piti niistä kaikista niin
paljon, ettei hän osannut valita, mikä niistä oli ihanin.”
Ohjaaja näyttelee, miten Anni menee makaamaan sängylle
unelmoimaan ja tutkimaan karttaa.

Kartta antaa jatkossa mahdollisuuden
karttalukutaidon opetteluun;
reittioppaan käyttöön jne.

Lempivuodenajat Osallistujat asettuvat piiriin, ohjaaja asettuu keskelle. Ohjaaja
pyytää niitä, jotka pitävät talvesta asettumaan yhteen ryhmään,
sitten keväästä, kesästä ja syksystä pitävät omiksi ryhmikseen
piirin kehälle eri “ilmansuuntiin”. Ryhmät tasataan niin, että kaikkiin
vuodenaikoihin saadaan suunnilleen saman verran ihmisiä. “Jos
kuitenkin pidät jonkin verran syksystä, tule tähän”.

Kuvalliset kyltit lattialla (vuodenajat).
Jako onnistui helposti tasaisesti.

Pohdinta pienryhmissä Mieti, mikä on erityisen hienoa valitsemassasi vuodenajassa. Kannusta osallistujia käyttämään
kehoilmaisua tai piirtämistä apuna.



Miimisen liikkeen pohdinta Miten vuodenajan ihanuuksiin voisi yhdistää myös liikettä?

Ohjaaja roolissa, miimi ja puhe Eri vuoden ajat yrittävät vuorollaan houkutella Annia omaan
vuodenaikaansa liikkeiden avulla. Kierrosta jatketaan pari kertaa.

Kerronta Anni ei voinut millään päättää, mikä vuodenaika olisi paras. Siihen
hän nukahti unelmoimaan tulevia retkiään Nuuksion metsiin.

Arviointi

Kehollinen arviointi piirissä ● Minulla on ollut tänään hauskaa
● Minusta tämä luonto-aihe on ollut kiinnostava
● Muistan kaikkien nimet
● Haluaisin lähteä metsään
● Olen oppinut tänään paljon uusia sanoja

Keskustellaan väitteiden yhteydessä.

Muistelu pienryhmissä ja
jakaminen suurryhmässä.

Mitä sanoja ja ilmaisuja olet oppinut tänään? Muistele harjoite
harjoitteelta.

Sovitaan seuraavan kerran
sisällöstä

● Marja ja Marja-Liisa ohjaavat
● Luonto-teema jatkuu erilaisin pelein ja tutkitaan karttoja

Päätös Kalabanda-taputus Olisi voinut olla myös aurinko, mutta
unohtui.

Ideoita jatkotyöskentelyyn ● Tarinaa jatketaan eteenpäin
● Selviä metsässä -pelin kokeilua
● Kohtauksia pienryhmissä enemmän
● Sanojen toistoa kirjoittamalla taululle myös
● Kas metsämökin ikkunaa -laululeikki
● Karttojen tutkiminen, reitit...

5. Tapaamiskerta 26.9. Teema: LUONTO JA RETKEILY



Tavoitteet ● kerrata viime kerran sanasto silloin tehdyn tehtävän
pohjalta, piirustukset apuna

● puhumiseen rohkaisu, apuna helppo aihe sää ja
pienryhmätyöskentely

● viihtyminen ja sen kautta ilolla oppiminen
● uusia sanoja ja luetun ymmärtämistä luontopolku-

tietokilpailun kautta

● osallistujia tuli yli 20 henkilöä
alkuun, tila tuntui hieman
ahtaalta alkuun. Pari
osallistujaa lähti kuitenkin
aikaisemmin pois (heillä muita
sovittuja menoja) ja tilanne
helpottui

● osallistujista yli puolet kielen
oppijoita, muut Pasilan
asukastalon henkilökuntaa ja
vapaaehtoisia sekä
Metropolian opiskelijoita

● muutamia uusia kielen
opiskelijoita, osa tuli ihan
lopussa

Johdanto ● Harjoiteltiin Kalabanda-rytmitaputus
● Edellisen tunnin piirustukset Annista ja Tomista käytiin läpi

niitä tekemässä olleiden opiskelijoiden esittäminä, näin
saatiin kaikki mukaan samaan aiheeseen

Taputukset loivat heti iloisen ja
rennon tunnelman

Lämmitykset ● Hernepussin heittelyä eri aihein; nimien kera, mistä pitää
sekä lempiruoka - kierroksin

● Taputukset eri sisältöjen välissä

Lempiruoka oli mieluinen ja helppo
aihe, toi esille mukavia asioita
osallistujista ja jotkut innostuivat
kertomaan ruuan valmistamisesta.

Teematyöskentely

Television säätiedotus ● Valmistautuminen retkelle aloitettiin siitä, että televisiosta
katsottiin säätiedotus. Yhdessä käytiin muutamia sää
sanoja ja pieni sää esimerkki.

Säätiedotukset pienryhmien Pienissä ryhmissä osallistujat laativat säätiedotuksia ja esittivät ne Vallan hyviä säätiedotuksia tulikin.



näytelminä; sääkarttojen
piirtäminen

muille. Apuna oli muutama Suomen kartta ja
sääkuva.

Retkirepun tutkiminen ● Istuuduttiin rinkiin lattialle, osa tyynyille, osa tuoleille
● Jokainen sai jonkin retkeilyyn liittyvän esineen, josta kertoi

● Hyvä tunnelma syntyi ja
mukava puheensorina

● esitykset mainioita
● Tässäkin harjoituksessa

suomalaisista “apu ohjaajista“
oli jälleen paljon hyötyä kuten
muissakin harjoituksissa

Menesty metsässä -peli Luontopolku
● 7 rastia, pienryhmätyönä noin 8 ryhmää
● tarkistettiin yhdessä oikeat vastaukset

Kysymykset olivat helpotettuja
versioita Kepeli-materiaalista.

Kohtauksia metsässä ● Kolme suomenkielistä lausetta siitä mitä alla olevista
sattumuksesta seurasi. Sen saa lukea tai esittää.

● Olet retkellä metsässä ja tulee pimeä. Sinulla ei ole
taskulamppua mukana, mitä teet?

● Yhtäkkiä taivaalle ilmestyy tummia pilviä ja alkaa sataa...
● Sinua vastaan kävelee hirvi ja säikähdät....
● Olet poimimassa marjoja, mutta kaadat vahingossa

ämpärisi maahan!
● Seisot katselemassa lintuja puussa. Jalkojasi alkaa pistellä

ja huomaat niissä olevan muurahaisia, jotka purevat sinua!
● Olet ongella ja suuri kala tarttuu syöttiisi, miten saat sen

ylös?
● retkieväiden syöminen metsässä, mitä sinulla on eväänä?
● teet nuotion ja paistat makkaraa ja keität kahvit
● teet nuotion ja se alkaa savuta...
● kumisaapas on juuttunut kiinni suohon
● marjakorista hajoaa pohja ja marjat vierivät alas mäkeä

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/menesty-metsassa/


Kotitehtävän ohjeistus olisi voinut olla
selkeämpi, ohje kirjallisena?

Arviointi

Tehtiin isona ryhmänä ja kysyttiin mitä piti tästä kerrasta liikkeellä:
● alas roikkuvat kädet, ei pitänyt
● kädet puuskassa, ihan ok
● iloisesti käsillä huitoen ja hyppien, oli viihtynyt ja pitänyt

tästä kerrasta
Tilaisuuden jälkeen saatiin kiitettävää sanallista palautetta Pasila-
talon vapaaehtoiselta sekä vierailleilta Metropolian opiskelijoilta.

Vaikka kahta lukuun ottamatta kaikki
huitoi ja näytti todella pitäneen, tämä
jäi vähän latteaksi, kysymyksiä olisi
saanut olla enemmän. (Kaksi kädet
puuskassa, mutta hekin ok)

6. Tapaamiskerta 3.10. Teema: TERVEYS

Tavoitteet ● Terveyteen liittyvä sanasto
● Ottaa uudet mukaan ja esitellä nopeasti työtavat heille
● Draamatarinan vieminen eteenpäin
● Mahdollisimman paljon monimuotoista ilmaisua

pienryhmissä

Paikalla useita uusia osallistujia.
Vanhin oli 90-vuotias Bertta sekä
kaksi maahanmuuttajataustaista
sosionomiopiskelijaa Diakista.
Irakilaiset ja afgaaniosallistujat eivät
paikalla, koska he olivat toisessa
projektissa samaan aikaan.

Johdanto ● Kalabanda-taputus yhdessä (alkusignaali). Kerrotaan uusille
taputuksen käyttötarkoitus.

● Kerrotaan terveysteemasta
● Toivotetaan uudet tervetulleeksi.
● Muistutetaan, että aina saa kysyä uusien nimiä.

Lämmitykset Tervehditään toisia kävellen. Kysytään nimet ja mitä mukavaa on
tehnyt kuluneella viikolla.



Voimavarabingo

Terveyttä edistävät aiheet -
kuvien valitseminen

Jaetaan osallistujat kahdelle puolelle. Pyydetään muodostamaan
sekaparit. Levitetään lattialle Suomi-Guru-kortteja kuvapuoli
ylöspäin. “Etsi kortti, joka kuvaa jotakin sellaista asiaa, joka edistää
terveyttä ja tuo hyvän olon”.

Pienoisnäytelmät pareittain Pari kerrallaan esittää, muut arvaavat sisällön. Ohjaaja kaiuttaa arvauksia ja sanoja,
jotta sanat kertautuvat
mahdollisimman monta kertaa.

DRAAMATARINA

Tarinan henkilöiden muistelu
(roolikuvat seinällä)

Esiteltiin hahmot uudelleen. Edellisellä kerralla mukana olleet
kertovat uusille heidän ideoimistaan roolihahmoista. Esiteltiin myös
piirrokset heidän kodistaan.

Kerronta ja avustaja roolissa “Anni makasi sängyllään kotona aikaisin aamulla. Yhtäkkiä hänen
kännykästä kuuluu kilahdus. Tekstiviesti keneltäköhän se on ja
tähän aikaan aamusta?”

Avustaja näyttelee miimisesti
kerronnan tapahtumat.

Kesken jäänyt tekstiviesti Ohjaaja kertoo: “Anni oli saanut tekstiviestin Tomilta:

Hei, Anni, olin Nuuksion metsässä patikoimassa, mutta nyt olen sairaalassa Jorvissa. Akku loppuu, puhutaan myöhemmin”

Mitä oli tapahtunut?

Tekstiviestin voi näyttää myös esim.
kännykältä tai kirjoittaa sen taululle.

Kerronta “Anni oli tosi pelästynyt tästä tekstiviestistä. Mitähän Toimille oli
tapahtunut? Hän yritti vielä vähän nukkua, mutta torkkui vain ja näki
painajaisunia.”

Puhutaan kertovalla äänellä,
hiljaisesti mutta intensiivisesti.
Kerronta voidaan vielä dramatisoida:
Avustaja roolissa makaa sängyllä ja
saa tekstiviestin. Kerronnan aikana
kuulijat voidaan kutsua lähemmäs.

Painajaisunet / pelot
(näytelmät pienryhmissä)

Jaetaan osallistujat 4 hengen ryhmiin. Kukin ryhmä tekee pienen
sanattoman esityksen siitä, millaisen painajaisunen Anni näki? Mitä

Sanaton ilmaisu voi olla hauskaa
vaihtelua ja antaa tasavertaiset



metsässä oli tapahtunut?
Kohtaukset katsotaan yksi kerrallaan. Katsojat arvaavat ensin, mitä
siinä tapahtuu, sen jälkeen ryhmä itse saa kertoa, mitä siinä
tapahtui.

mahdollisuudet kaikille.
Vauhdikkaissa kohtauksissa kuitenkin
monet halusivat näyttelemisen lisäksi
puhua. Niissä tapahtui sekä
onnettomuuskohtauksia metsässä,
että ensiapua ja sairaalassa
tapahtuvia kohtauksia. Monet
esitykset olivat monikohtauksisia
näytelmiä.

Arviointi

Sanapilvi taululle Kirjoitetaan taululle uusia ilmaisuja ja sanoja, joita on opittu.
Toistetaan sanoja yhdessä. Mietitään uusia aiheeseen liittyviä
ilmaisuja

Tässä vaiheessa keskustelu rönsyilee
usein osallistujien omiin kokemuksiin
esim. terveydenhuollosta.

Parikeskustelu;
ryhmäkeskustelu

Mitä opit tänään? Jaetaan opittu yhdessä koko ryhmän kanssa.

Lopetus

Hyvä minä, hyvä sinä, hyvä me
(halaus)!

Ensin halaus itselle, sitten kaverille, ja sitten koko piirille.
Myönteinen vahvistava lause, josta jää kehomuisto.

Halauksen voi näyttää ilmassa, jolloin
osallistujat voivat valita, haluavatko
he halata ilmassa vai konkreettisesti.

Kalabanda-taputus Rytminen kenialainen kouluissa käytetty rytmitaputus. Rytmitaputus vaihteli loppurituaalina
Aurinko harjoitteen kanssa eri
kerroilla.

Ideoita jatkotyöskentelyyn Eri onnettomuuksien hoito; sairaalassa asiointi; omaisten rooli;
ensiapu. Tutkitaan aiheita muista lähteistä, jaetaan osallistujien
omia kokemuksia. Draamaa voi jatkaa tästä.
Oppikirjojen käyttö, sanasto-sovellukset kännyköillä.



7. Tapaamiskerta 10.10. Teema: TERVEYS

Tavoitteet ● Terveys aiheen jatkokäsittely,
● vanhan kertausta ja uusia sanoja

Osallistujia noin 17-18. Vanhin
aktiivisesti kaikkeen osallistunut oli
90-vuotias suomalainen Bertta.
Edellisen kerran sosionomiopiskelijat
Laureasta olivat jälleen mukana sekä
kaksi asukastalon työntekijää ja muut
olivat maahanmuuttajataustaisia
kielten opiskelijoita. Mukana myös
muutama uusi ryhmäläinen.

Johdanto Kerrottiin, että tänään ryhmän ohjaajina olemme Jounin sijasta
opiskelijaharjoittelijat. Kerrottiin, että Jounin terveiset, että hänellä
on  jalka kipeä eikä siksi tänään pääse mukaan.

Jalkakipu toi uuden teeman
keskustelulle terveysaiheesta,
sairaslomasta jne.

Lämmitykset Kalabanda-taputukset.
Hernepussia heiteltiin ja nimet ja kotimaa kerrottiin.
Meidän ohjaaman lisäksi tehtiin Kosketa -  leikki värien, muotojen
ym. avulla sekä pyydettiin osallistujia kertomaan, mitä olivat
koskeneet.

Ensimmäisen lämmityksen tekivät
Laurean opiskelijat.

Teematyöskentely

Sanojen opettelu

Draaman kautta sanojen
käyttäminen

Terveysbingo

Kerättiin seinälle listoihin osallistujilta sanoja, jotka liittyivät
sairastumiseen kuten kuume, nuha, niska kipeä, selkä kipeä jne.,
lisäksi ajanvaraus, antibiootti ym. Näin nämä sanat olivat käytössä
seuraavaan harjoitukseen.
Draama: kotona sairastut ja soitat ajan terveyskeskukseen. Siellä
menet lääkärin vastaanotolle ja saat lääkityksen ja hoito-ohjeet

● ensin ohjaajat tekevät malliesityksen
● Jaettiin pienryhmät, jotka saivat keksiä sairauden ja

esityksen
● Esitykset olivat jälleen mainioita ja saivat ansaitsemansa

Terveysteema oli nostettu esiin jo
edellisellä kerralla. Draamatarinaa
Tomista ja Annista oli tarkoitus jatkaa
tässä yhteydessä, mutta päätettiin
irrottaa teeman käsittely.
Sairauksia voi ennen harjoitetta listata
taululle tai käyttää lappuja, joita
pienryhmät valitsevat.
Lappuja voi jälleen käyttää lopussa
opitun kertauksena.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kosketa/
http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2017/02/Terveysbingo.pdf


taputukset

Terveysbingo, jos jokin kysymyksistä osui kohdalle, sai helmen.
Kolmella helmellä sai huutaa Bingo.

Arviointi Palautetta pyydettiin mm. sillä, että osallistujat kertoivat, mitä olivat
oppineet ja oliko opitusta heille hyötyä.

Vapaa suurryhmäkeskustelu toimi
tässä yhteydessä luontevimmin.

10. Tapaamiskerta 31.10. Teema: TYÖ

Tavoitteet ● Työteeman tutkiminen Pienempi ryhmä, osa nemo-infossa.
Uusi opiskelijavierailija.
Mukava tunnelma.

Johdanto Esiteltiin yhdessä valittu teema.

Lämmitykset

● Kalabanda-taputus
● Energiapallon heittely

Energiapallon heittely on erityisesti katsekontaktia ja muiden
kehollista kuuntelua ja yhteistyötä vahvistava yhteisöllinen
harjoitus, josta linkissä on erilaisia variaatioita. Sen avulla voidaan
opetella myös yksinkertaisia fraaseja.

Käskyleikki pareittain Käskettiin tekemään asioita pareittain. Toinen on “pomo” ja toinen
on “alainen/työntekijä”. Vuoro vaihtuu.
Tehtiin sanalistat: Tule, mene, ota, hae, pyydä.
Harjoiteltiin konditionaali, kohtelias muoto.
Tehtiin sanaketjuja pidempiä lauseita. Samalla tehtiin.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/sinne-tanne-tonne/


Liiku käskyin Harjoiteltiin liikkumista käskyjen avulla. Astu askel eteen, taakse,
vasemmalle, oikealle jne.

Teematyöskentely

MLL:n Hyvien ominaisuuksien
kortit

● Jaettiin ryhmä kolmen hengen sekaryhmiin jakamalla ensin
ryhmä kahteen vastakkaisriviin (suomenkieliset/oppijat)

● Jokaiselle ryhmälle jaettiin neljä korttia. Ryhmissä selvitettiin
sanojen merkityksiä.

● Jaettiin uudet neljä korttia, ja jaettiin merkityksiä samoin.
● Kaikki kortit levitettiin lattialle. Kukin poimi kolme korttia,

jotka ovat vahvuuksia.
● Keskusteltiin työnhausta ja omien vahvuuksien esille

tuomisesta. Uusissa pienryhmissä esiteltiin valitut kortit.

Vastakkaisriveihin jakaminen aktivoi
fyysisesti ja tekee ryhmiin
jakautumisen helpommaksi.

Nukketeatteri ammattiteemasta Ohjaajalla oli nuorten työpajassa valmistettu käsinukke, joka esittää
Optikko-Mikkoa. Katsojat asettuivat katsomoon. Nukke esittäytyi
verhon takaa.
Nukke kertoi nimensä.

● Ei-juu leikki: Katsojat tekevät nukelle kysymyksiä ja yrittävät
arvata nuken ammatin. Nukke voi vastata vain Ei tai Juu.
Jos arvaaminen on vaikeaa, nukke voi antaa pieniä vihjeitä.

● Kuuma tuoli nukelle. Osallistujat pohtivat ensin pareittain
kysymyksiä nukkehahmolle, sitten kysyvät niitä yksi
kerrallaan koko yleisönä nukelle. Nukke vastaa
kysymyksiin.

● Esitettiin nuken valitsemat ominaisuuskortit. Niistä
keskusteltiin.

● Kerrottiin nuken valmistuksesta ja nuorten työpajasta.
● Ideoitiin piirtämällä millaisen Nukkehahmon tekisi omasta

tulevaisuuden ammatistaan.

Osallistujat eläytyivät nukketeatteriin
erittäin hyvin ja monet olivat
kiinnostuneita nuken tekemisestä.
Samalla ammattien ja vahvuuksien
pohdinta syveni. Nuken kanssa
tehdyssä dialogissa opittiin
kysymysten tekemistä työ-teemasta.

Arviointi Arviointipiiri keskustellen yksi kerrallaan. Mikä oli kivointa? Mitä Toimi, kun ryhmä oli pieni (10



opit? Mitä uusia sanoja opit? henkeä).

Ideoita jatkotyöskentelyyn

Käsinukkien tekeminen alkoi kiinnostaa osallistujia. Niihin voisi yhdistää tulevaisuuden ammattiunelmien pohdinnan. Nuken kautta voitaisiin
esim. pohtia työnkuvaa (nukketeatterikohtauksina), opintopolkuja (piirtäen ja kirjoittaen), eläköitymistä (päiväkirjan kirjoittaminen nuken
roolissa).
Vapaaehtoinen kielenopettaja innostui integroimaan omaan ryhmäänsä Mieltymysmittarityöskentelyä.

11. Tapaamiskerta 7.11. Teema: VAHVUUDET

Tavoitteet ● Kielen käyttöön rohkaisu,
● kielen käyttö arkisessa yhdessä olemisessa

Huomioita Osallistujia vähän, mukana uusia. Kielitaso hyvin vaihteleva,
muutama puhui sujuvasti, osa ei ollenkaan suomea. Sen vuoksi
jätimme suunnitellun työhaastattelu-harjoituksen tekemättä.

Johdanto Kerrotaan kerhotuokion tavoitteista.

Lämmitykset ● Nimikierros
● Valitse kuva ja kerro siitä muille:

Levitimme Ateneumin taidepakan lattialle ja osallistujat saivat
katsella niitä. Pyysimme sitten kaikkia valitsemaan yhden, josta
erityisesti pitää. Ringissä osallistujat vuorotellen kertovat, miksi
valitsivat kuvan.

Teematyöskentely

Vahvuuskäsi Pyydettiin osallistujia etsimään ominaisuuksia, jotka liittyvät siihen,
miksi olet hyvä työntekijä. Olimme lopulta tyytyväisiä siihen, jos
osallistujat saivat suomenkielisen parin kanssa sanallistettua 5
asiaa, joissa he ovat hyviä tai joista pitävät.

Vahvuuskäsi oli liian haastava
tehtävä, jos kielitaso on olematon.
Moni pystyi kuitenkin suomenkielisen
parin kanssa sanallistamaan

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/mieltymysmittari-taitoja-harrastuksia-ja-ammatteja/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/vahvuuksien-kasi/


haluamiaan asioita paremmin.

Afrikan tähti Pelasimme viimeisen neljän osallistujan kesken Afrikan tähteä
yksinkertaistetuilla säännöillä. Pelissä tuli esille numeroita ja
fraaseja kuten “heitä noppaa”, “sinun vuorosi” jne.

Afrikan tähdestä pidettiin paljon. Se
on hauskaa yhdessä tekemistä, jossa
kaikki voivat osallistua kielitasosta
riippumatta. Jos kielitaso on hieman
heikompi ja peli ei ole tuttu, kannattaa
sääntöjä yksinkertaistaa.

Arviointi Arviointi toteutettiin tässä suurryhmän keskusteluna palauttamalla
mieleen visuaalisesti harjoitteet.

Ateneumin taidepakka on
monikäyttöinen, vain ohjaajien
mielikuvitus on rajana. Se antaa
mahdollisuuden osallistua kielitasosta
riippumatta.

12. Tapaamiskerta 14.11. Teema: MATKAILU

Tavoitteet ● rennon ja reippaan tunnelman luominen
● puhumiseen rohkaiseminen, ei vain pelkkiä sanoja

Pieni ryhmä edelleen. osallistujia 7 ,
joista yksi uusi, kolme ohjaajaa

Johdanto Kerrotaan yhdessä äänestetty aihe, matkailu.

Lämmitykset Ilmapallon heittelyn kera nimet, mistä kotoisin ja minne haluaisi
matkustaa

Tuolileikki, yksi putoaa aina pelistä pois, jos ei musiikin loputtua
ehdi istua vapaalle tuolille. Tuoleja aina yksi vähemmän kuin
osallistujia. Vaikeutta tehtiin suunnanvaihdoilla.  Irrotti hyvät naurut

Tuolileikkiin lisähaasteita esim.
vaihda suuntaa, yhdellä jalalla,
takaperin tms. ja sitten kun musiikki
loppuu hep - sana antaa luvan istua



ja loi aktiivisen ja iloisen ilmapiirin yhdessä ololle ja oppimiselle.

Teematyöskentely ● Matkailusanastoa kerättiin isoille papereille kielenoppijoilta
keskustellen muutoinkin matkailuun liittyvistä asioista

● Pareittain draamaa alla olevista valmiista aiheista. Osa
selitti sanoja, osa näytteli ja teki arvoituksia

“Esitä, mitä voisi tapahtua…”
● Uimarannalla * Pyöräretkellä * Lapissa
● Poroajelulla * Sukellusretkellä * Museossa
● Syömässä rannalla tai eväsretkellä
● Ostoksilla * Huvipuistossa * Golf-pelissä
● Vaellusretkellä * Automatkalla * Hiihtoretkellä
● Lasketellessa * Junamatkalla

Ohjaajat olivat tuoneet mukanaan muutamia matkamuistoesineitä.
Niitä käytiin läpi keskustellen.

Hauskaa oli ja hyviä oivalluksia
heräsi, kuten hengarit, jotka toimivat
poron sarvina tai sukeltajaa uhkasi
hai.

Arviointi Arvioinnin sijasta otettiin “ryhmäkuva”. Kuvaa napatessa pyydettiin
kaikki hymyilemään, siitä irtosi hyvät naurut.

Loppuun vielä peukunnappaukset ja kiitokset!

Siinä kaikki asettuivat rinkiin ja
zoomaus kohdistettiin kengänkärkiin,
siis kuva otettiin jaloista.

13. Tapaamiskerta 21.11. SARJAKUVAT OMASTA ELÄMÄSTÄ

Tavoitteet ● Etsiä osallistujien yksilöllisiä oman elämän tarinoita
● tutustuttaa osallistujat sarjakuvaan taidemuotona ja

teemojen jakamisen välineenä

Johdanto Esiteltiin sarjakuvan tekemisen idea Maailman sarjakuvat -sivuston
opetusmateriaalin avulla.
ks.http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/sarjakuvapaja/
Sarjakuva -paja Kepeli-sivulla.

Oppaan sivut levitettiin seinille.
Oppaita olisi ollut myös käännettynä
lukuisille maailman kielille, mutta
näitä emme olleet monistaneet.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/peukunnappaus/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/sarjakuvapaja/


Lämmitykset

Kalabanda-taputus Rytmitaputus -huudolla kutsuttiin kaikki koolle.

H-hetken muistaminen keholla ● Parikeskustelu viikon aikana tapahtuneista asioista
● Pysähtynyt kuva tilanteesta yksi kerrallaan.
● Muut arvaavat; patsaan tekijä kertoo.

Teematyöskentely

Oppaan sisällön esittely ● Sarjakuva-sanan avaaminen paloitellen. Sarjakuvan idean
esittely. Sarjakuva ja tarina. Mitä sarjakuvia olet lukenut?

● Sarjakuvan otsikointi.
● Sarjakuvan ilmaisukeinoja.

Ilmeiden harjoittelu ja
nimeäminen -ilme-hymiöiden
avulla

ks. Seinäsarjakuvan perusopas s.16

Arviointi Sarjakuvanäyttely. Sarjakuvat seinällä.
Jokainen kertoo omasta sarjakuvastaan ja niistä esitetään
kysymyksiä.
Keskustellaan ilmaisukeinoista.

Paja toimi hyvin johdantona
sarjakuvatyöskentelyyn.
Kielivaikeuksien vuoksi monet eivät
heti ymmärtäneet monia ohjeita,
mutta osallistujat selvästi pitivät
työskentelystä. Sarjakuva
muotokielenä vaatii harjoittelua, mutta
kaikki voivat sitä toki oppia. Moni
hämmästyi omista ja muiden
piirtämistaidoista. Lisäksi sarjakuvat
nostivat esille kiinnostavia arjen
teemoja, tunteita, koti-ikävää.

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/h-hetken-muistaminen-keholla/
https://www.worldcomics.fi/files/8114/4181/0158/2015_seinasarja_perusopas.pdf


Ideoita jatkotyöskentelyyn
● Näyttelyn tekeminen. Sarjakuvat voisi suurentaa A3 -

kokoon oppaan suositusten mukaan seinäsarjakuviksi.
● Sarjakuvakirjan tekeminen
● sarjakuvia tilausaiheista esim. Kepeli-sivuille
● Sarjakuva arvioinnin välineenä: mitä olet oppinut Kepelissä.

14. Tapaamiskerta 28.11 Teema: JUHLIEN VALMISTELU

Tavoitteet ● Tutustutaan juhlaperinteisiin eri puolilla maailmaa
● Mietitään millä tavalla juhlistettaisiin omaa ryhmää

päättöjuhlassa

Johdanto Kerrotaan tavoitteet ja keskustellaan työskentelystä

Lämmitykset Kättelyt ja kuulumiset tilassa liikkuen.

Teematyöskentely

Juhlien listaaminen taululle Listattiin taululle erilaisia osallistujien muistamia juhlia kaikkialta
maailmasta.

Ryhmäpatsaat juhlasta Jaetaan osallistujat pienryhmiin. Yksi ryhmästä muovaa kuvan
jostakin taululla olevasta juhlasta, ja siellä olevasta tilanteesta.
Kuvat fasilitoidaan eli niistä keskustellaan yksi kerrallaan.

Tanssileikit Vanhin osallistujamme, 95-vuotias nainen jakoi osallistujille
laululeikin, johon liittyi tanssi.
Laululeikin opettelu paloiteltiin hyvin pieniin osiin, jotta sanat
painuvat mieleen ja niihin tulee harjoituksen aikana kertausta.

1. Kerrotaan leikin taustasta ja käyttöyhteydestä (Tampereen

laululeikki:
Lintu lensi oksalle, lauloi niitä näitä
Tule joudu oma kulta, että saatais
häitä.
Hauska on olla, kun löysin oman
kullan

https://www.youtube.com/watch?v=fljDLLzWW00


kaupungin kalliot, poliisi jahtasi nuoria sota-ajan
tanssikiellon aikaan).

2. Kirjoitetaan laulun sanat taululle.
3. Lisätään kunkin sanan yhteyteen kuva (esim. linnunkuva /

lintu)
4. Opetellaan lausumaan teksti säe kerrallaan.
5. Selitetään säe esim. miimisesti ja kuvan avulla.
6. Hyräillään laulun melodia silmät suljettuina
7. Yhdistetään sanat ja melodia
8. Opetellaan tanssi
9. Yhdistetään tanssi ja laulu

Oman kullan kainalossa on niin lysti
olla.

Juhlien suunnittelu
Ideariihi - teematyöryhmät

1. Ryhdyttiin suunnittelemaan Kepeli-kerhon omaa
päättöjuhlaa.

2. Keskustelu: mitä Kepeli-juhlassa pitäisi juhlistaa?
3. Mitä asioita juhlassa pitäisi olla? (kuvakollaasi leikkelemällä

lehdistä tai piirtämällä.
4. Jakautuminen teemaryhmiin osallistujien kiinnostuksen

mukaan, juhlien eri toimintojen suunnittelu ja vastuunjako.

Pasilan asukastalolla on totuttu
järjestämään paljon pienimuotoisia
juhlia. Työskentely sujui ja roolit
jakautuivat siten hyvin helposti. On
kuitenkin hyvä pyrkiä kierrättämään
tehtäviä ja työskennellä
sekaryhmissä, koska ne ovat hyviä
käytännöllisiä kielenoppimistilanteita.
Työtuokion lopuksi voi kerrata sanoja,
tehtävien aikana voidaan käyttää
esim. post it-lappuja ympäristössä.

Arviointi Kehollinen kehäarviointi.

Ideoita jatkotyöskentelyyn Etsittiin vastaavia laululeikkejä muista kulttuureista ja käännettiin
niitä samaan tapaan.

15. Tapaamiskerta 5.12. Teema: OMAN IDENTITEETIN JUHLISTAMINEN

Tavoitteet Juhlat ja juhlistaminen. Näkyväksi koko kaari joka on käyty? Teema nousi hyvin luontevasti

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kehaarviointi-keholla/


Pop up-pajat?

● Juhlistaa ja kerrata yhdessä koettua.
● Juhlistaa Suomen 100 vuoden itsenäisyyttä
● opetella Maamme laulu ja Finlandia

ajankohdasta: oli itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlan aatto.

Johdanto Keskustelimme juhlista

Lämmitykset ● Kalabanda-taputus (Suomi -versio Se on Suomi - Sata
vuotta!)

● Ilmapallot: suurempi pienempi asettuminen jonoon, se jolla
punainen pallo hyppää jne.

● Pallon pitäminen ilmassa; pallottelu ja samalla sanotaan
jokin kerhossa opittu sana; eläinten sanoja

Osallistujat halusivat kehittää
Kalabanda-taputuksesta Suomen
itsenäisyyttä juhlistavan version.

Ilmapallot ovat juhlien metafora,
mutta niitä käytettiin tässä myös
harjoitteena. Ne eivät siten olleet
pelkkiä koristeita.

Teematyöskentely Maamme laulun opettelu paloissa.
1. Ensin katsotaan Maamme-laulun esitys YouTube-videolta.
2. Ensin kuunnellaan koko laulu ohjaajan laulamana. Samalla

seurataan tekstiä fläpiltä
3. Lauseiden opettelu lausuttuna. Mukana kuvatekstitys.

Selvitetään merkitykset ja symboliikka.
4. Etsitään synonyymeja.
5. Lauseisiin yhdistetään eleet.
6. Lauletaan yhdessä laulu käyttäen eleitä.
7. Katsotaan YouTube-esitys ja lauletaan mukana.

Itsenäisyyspäivän toivotukset.
Pizzaa ja kakkua; kahvin juontia,
keskustelua itsenäisyyspäivästä jne.
Kerrotaan arviointikerrasta.

Osallistujat liikuttuivat Maamme-
laulun ja Finlandia-hymnin
kuoroesityksien katsomisesta.
Erityisesti symboliikan ymmärtäminen
syvensi kokemusta.
Esitykset toivat myös kotimaan
kaipausta pintaan.

Arviointi Keskustelua syömisen lomassa. .



16. Tapaamiskerta 12.12. Teema: PÄÄTÖS JA ARVIOINTI

Tavoitteet Koko syksyn kerhotoiminnan arviointi ja toiveet jatkosta.

Arvioinnin toteutus Arviointia tuli tekemään hankkeen ulkoinen arvioitsija Elina Ekholm.
Ryhmähaastattelu oli osa laajempaa hankkeen arviointia. Pasilan
asukastalon kerhon osalta haastateltiin myös kerhon ohjaajat.

Johdanto Kerrotaan arvioinnin tavoitteista

Aikajana materiaaleista Lattialle levitettiin aikajanaksi syksyn kehotuokioihin liittyviä
opetusmateriaaleja ja -välineitä sekä opiskelijoiden tuotoksia.
Kunkin kohdalle kirjoitettiin myös lapulle tapaamiskerran otsikko.
Osallistujat kävelevät pitkin janaa, samalla muistellaan
ohjaamiskertojen sisältöjä. Mitä opit tässä?

Vrt. Kokemusrasia -harjoite

H-hetken muistaminen keholla Osallistujat pysähtyvät kehollaan siihen hetkeen syksyn ajalta, joka
on ollut heille mieleenpainuva. Pysähtyneet hetket käydään läpi
yksi kerrallaan. Samalla voidaan kysyä jatkokysymyksiä: Mikä siinä
oli kivaa? Tärkeää? Mitä opit?

Vaihtoehtoisia arviointitapoja

Kepeli-arviointi väitteillä/
hymiöillä

Kepeli-arvioinnissa voidaan tutkia eri osa-alueita, miten kerho on
edesauttanut ryhmäytymistä, oman urapolun tunnistamista jne.
Nämä voivat olla mielenkiitoisia teemoja, mutta tässä
kokonaisuudessa arviointi voisi kohdistua yhdessä valituista
teemoista opittuun (kieli / ryhmä / tiedot ja taidot aiheesta).

http://kepeli.metropolia.fi/wp-content/uploads/2018/07/Kepeli-arviointiraportti_ElinaEkholm1.pdf
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kokemusrasia/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/h-hetken-muistaminen-keholla/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/vaitteita-tyo-ja-opiskeluvalmiuksista-seka-elamantaidoista/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/vaitteita-tyo-ja-opiskeluvalmiuksista-seka-elamantaidoista/



