
Saunasta Suomeen
- sukellus uimahalli- ja saunakulttuuriin

“Suomalainen on saunassa hiljaa” on usein toistettu myytti. Todellisuudessa yleisissä saunoissa, uimahalleissa ja avantopaikoissa suomalaiset
lörpöttelevät usein vaikka ventovieraille - jopa talvella ja selvin päin. Julkiset saunat ovat myös kulttuurien välisiä kohtauspaikkoja: saunaan
uskaltautuvaa ulkomaalaista arvostetaan. Uimahallissa usein myös kinastellaan maahanmuuttajien kanssa erilaisista käytöstavoista.
Saunomaan ja uimaan siis -  ja Suomeen ja suomalaisiin tutustumaan!

Tässä kohtauttavassa harjoitepaketissa tutustutaan erilaisiin saunakulttuureihin ja saunomisen muotoihin.  Paketti sopii toteutettavaksi esim.
sosiaalialan opiskeluprojektina. Projekti voidaan toteuttaa myös yhteishankkeena esimerkiksi paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Lue
kohtauttavasta toimintamallista lisää yllä olevasta linkistä.

Katso tästä linkistä video Metropolia AMK:n opiskelijoiden toteuttamasta Saunakohtauttamisesta.

Ryhmäkoko ja tila: Suurryhmä jaetaan pienempiin saunaryhmiin (n. 6 henkeä), ks. alla. Ryhmät jaetaan naisten ja miesten ryhmiin. Tiloina
erilaisia julkisia tai yksityisiä, mieluiten ilmaisia tai kohtuuhintaisia saunoja. Lisäksi tarvitaan työpajatila, esim. luokkahuone.
Tarvikkeet: A4-laput (“Kyllä”, “Ei”, “En osaa sanoa”), saunomisväitteet, saunamuistipeli, saunasanat kuvina, osaamisväitteet, arviointiväitteet,
älypuhelimet, pyyhkeet ja uimapuvut
Kanavat: Puhe, toiminta, kuva, digitaaliset välineet ym.
Taso: 1 chili

Kesto: 6 aamu- tai iltapäivää (voidaan toteuttaa myös lyhennettynä).

Tavoitteet:
Teema: Ystävystyminen; small talk; saunomiseen ja uimiseen liittyvä normisto, uimataito ja suomalainen vapaa-ajan kulttuuri; elämästä
nauttiminen ja rentoutuminen; kulttuuriset konfliktit ja niiden ratkaiseminen.
Kieli: Saunaan ja uimiseen liittyvä sanasto, small talk -fraasit, tutustumisen fraasit
Ryhmä: Kohtauttaminen; uusiin ihmisiin tutustuminen elävässä elämässä; tasa-arvoinen ystävystyminen.

http://kepeli.metropolia.fi/2017/02/15/kohtauta-ja-kotouta/
https://www.youtube.com/watch?v=62ilCgpAWqc&t=6s


Kohtauttamispajan vaiheet:
1. Etsitään kohtautettavat ryhmät. Kummankin ryhmän kanssa neuvotellaan työskentelyn tavoitteista. Vähän suomea osaavan ryhmälle

työskentelyn tavoitteet voidaan jakaa käännösohjelman avulla tehdyillä teksteillä kunkin kotikielellä. Tämä toimii keskustelun pohjana.
2. Valmistelupaja kantasuomalaisten ryhmälle: saunakulttuurin pohtiminen, interkulttuurisen työskentelyyn valmistautuminen, lähialueen

saunojen ja uimahallien kartoitus.
3. Kohtauttava valmistelupaja.
4. Vierailut eri tyyppisissä saunoissa pienryhmissä.
5. Arviointi: Oppiminen; harrastuksen jatkaminen.

Valmistelupaja 1:
Kantasuomalaisten
ryhmä (paja sopii myös
hyvin suomea osaaville,
jotka ovat olleet maassa
jo pidempään)

Tavoitteet:
● Kertoa ja keskustella kohtauttavan työskentelyn alustavista tavoitteista.
● Purkaa stereotyyppisiä käsityksiä “suomalaisesta saunasta” ja saunomiseen liittyvästä normistosta.
● Avata silmiä näkemään sauna maailmanlaajuisena ja monen kirjavana ilmiönä (muuallakin on saunoja;

saunoja on monenlaisia).
● Vahvistaa osallistujien interkulttuurista viestintäosaamista.

Työtapa/ Harjoite Sisältö / ohjeet

Tavoitteet Kerrotaan työskentelyn tavoitteet.

Kyllä / Ei / En osaa
sanoa -väitteet

1. Tilaan asetellaan eri puolille A4-laput “Kyllä”, “Ei”, “En osaa sanoa”.
2. Ohjaaja lukee väitteet yksi kerrallaan. Kunkin väitteen kohdalla osallistujat kävelevät lapun luokse

mielipiteensä mukaisesti.
3. Kustakin väitteestä voidaan keskustella lyhyesti. Kiinnitetään huomiota erityisesti arvojen suhteellisuuteen

ja monimuotoisuuteen. “Oikean suomalaisen” myytin purkaminen. Oikeita vastauksia on vaikea löytää.
Keskustelun jälkeen voi vielä vaihtaa paikkaa (mielipidettä), jos se muuttuu.

Väitteet:
● Sauna on suomalainen keksintö.
● Suomalaiset ovat maailman ainoa oikea saunakansa.
● Käyn saunassa monta kertaa viikossa.
● Vihdon usein.



● Osaan tehdä oikeaoppisen vihdan ilman narua tai kuminauhaa.
● Olen saunonut savusaunassa.
● Tiedän, miten mallassauna toimii.
● Tunnen suomalaisia saunaloitsuja.
● Uimahallisauna ei ole ihan oikea sauna.
● Uimahallisaunassa ei missään nimessä saa pitää uima-asua.
● Maahanmuuttajien pitäisi osata olla suomalaisessa saunassa hiljempaa.
● Osaan opettaa saunomista ja uimahallikäyttäytymistä ulkomaalaiselle.

Artikkeli ja
pienryhmäkeskustelu

1. Luetaan esim. sivuston www.saunajaapo.fi pääteksti, jos ryhmän kielitaito sallii. Jos ryhmän kielitaito on
vähäinen, ohjaaja voi tiivistää artikkelin keskeisimmät ajatukset helpoiksi lauseiksi ja käyttää apunaan
kuvia.

2. Keskustelu pienryhmissä: Mitä uutta opit artikkelista? Mikä oli tuttua?

Tarinat pareittain 1. Osallistujat jaetaan pareiksi.
2. Kumpikin kertoo vuorollaan jonkin lapsuuteen liittyvän saunamuiston.
3. Listataan taululle tarinoissa kuultuja sanoja.
● Millaisia merkityksiä suomalaiset antavat saunalle?
● Miten oma tarinani eroaa toisen tarinasta?
● Miten olen kasvanut eri saunakulttuureihin?

Hetken merkitseminen 1. Osallistujat kävelevät tilassa.
2. Ohjaaja pyytää muistelemaan jonkin hieman epämiellyttävän tai harmittavan hiljattaisen

saunakokemuksen. Kukin jähmettyy paikoilleen asentoon, jossa oli, kun asia tapahtui.
3. Tarinat jaetaan 2 - 3 vierustoverin kanssa
4. Ohjaaja listaa taululle: Mitkä asiat tekivät kokemuksesta epämiellyttävän? Miksi koimme nämä

epämiellyttävinä? Mitä normeja niihin liittyy?
5. Saman harjoitteen voi haluttaessa tehdä myös hyvillä saunakokemuksilla.

Sanattomat kohtaukset
saunanormeista
pienryhmissä

1. Osallistujat jaetaan 3 - 4 hengen pienryhmiin.
2. “Maassa maan tavalla”: Pienryhmät miettivät jonkin saunomiseen tai uimahalliin liittyvän normin, jonka

kaikki suomalaiset yleensä tietävät, mutta ulkomaalaisen on mahdotonta tietää.
3. Pienryhmät valmistelevat lyhyen sanattoman kohtauksen, jossa ulkomaalainen rikkoo tietämättään

tällaista normia.
4. Kohtaukset katsotaan yksi kerrallaan.

http://www.saunajaapo.fi/


5. Muut arvaavat, mitä kohtauksessa tapahtui. Sen jälkeen näyttelijät itse kertovat.
6. Keskustelu:
● Tapahtuuko tätä usein?
● Miten normi on syntynyt? Mitkä ovat sen syitä? Onko se valikoitunut sattumanvaraisesti?
● Ajatusäänet: Mitä maahanmuuttaja ajattelee tilanteessa, mutta ei sano ääneen?

Uhat/Mahdollisuudet 1. Jakaudutaan pareiksi. Kukin pari valitsee mielessään jonkun maahanmuuttajan (esim. “kiinalainen
nainen”) näkökulmakseen.

2. Keskustellaan pareittain, mitkä asiat maahanmuuttaja kokee “uhkana” tai pelkona saunassa ja
uimahallissa käymisessä; mitkä hän taas kokee “mahdollisuutena” tai innostajana.

3. Listataan taululle molemmille puolille asioita.
4. Todetaan, että nämä ovat vain oletuksiamme. Tosiasiassa meidän on aina kysyttävä ihmisiltä itseltään.

Ihmiset saman kulttuurin sisälläkin ovat erilaisia.

Ideariihi 1. Jakaudutaan kolmen hengen pienryhmiin.
2. Ideoidaan keinoja, joilla maahanmuuttajien ensikosketusta saunaan ylipäätään (tai eri tyyppiseen

saunaan) voitaisiin pehmentää. Mitä meidän pitäisi kertoa? Mitä meidän pitäisi osata kysyä? Mitä voimme
tehdä? Mitä voisimme opettaa ja miten?

3. Kootaan ideoita yhteen taululle.

Verkkosivuihin
tutustuminen

Tutustutaan seuraaviin verkkosivuihin:
https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuuttajille/
http://www.suh.fi/oppaat_ja_vinkit/tule_uimahalliin_-opas

● Missä oppaat toimivat; missä eivät?
● Mitä asioita selitetään?
● Missä ne yleistävät?
● Miten käyttäisit näitä oppaita maahanmuuttajaryhmän kanssa?

Eri tyyppisten saunojen
listaaminen + kartta ja
verkkosivut

Listataan taululle eri tyyppisiä saunoja, joita lähiympäristössä on. Millä tavalla ne poikkeavat kulttuuriltaan
toisistaan? Mihin voi mennä vierailulle ryhmän kanssa? Mitkä ovat halpoja tai ilmaisia mahdollisuuksia?
Valitaan näistä alustavasti sopivimmat. Maahanmuuttajaryhmällä saattaa olla omia ideoita tai kontakteja.

Yhteydenotto saunoihin
ja uimahalliin

Vierailtaviin paikkoihin on hyvä ottaa yhteyttä etukäteen. Usein on mahdollista sopia ryhmälle esim. lyhyt esittely.
Voidaan neuvotella myös ryhmäalennuksista. Paikat saattavat kertoa maahanmuuttajille suunnatuista

https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuuttajille/
http://www.suh.fi/oppaat_ja_vinkit/tule_uimahalliin_-opas


erityispalveluista ja jakaa esitteitä. Voit pyytää esittelijöitä kertomaan myös rohkeasti haasteista, joita uudet
maahanmuuttaja-asiakkaat voivat tuottaa perinteisille toimintatavoille. Tavoitteena voi olla myös kehittää
palveluita yhdessä.

Arviointi Palaute esim. piirissä:
● Mitä uutta opit tai oivalsit?
● Mitä ajatuksia ja ideoita nousi projektista?

Valmistelupaja 2:
Kohtauttava paja
(kantasuomalaisten ja
maahanmuuttajien
ryhmä)

Tavoitteet:
● Tutustuttaa kaksi ryhmää toisiinsa.
● Opiskella saunaan ja uimiseen liittyvää sanastoa.
● Vaihtaa saunomiseen ja uimiseen liittyviä muistoja ja kokemuksia eri kulttuureista.
● Valmistautua saunavierailuihin.

Voit tarvittaessa jakaa tämän kokonaisuuden 2 - 3 tapaamiskertaan. Monet harjoitteet vievät haluttaessa
enemmän aikaa. Valitse teemaasi sopivat, voit esimerkiksi painottaa uimahallikulttuuria tai saunakulttuuria.

Tavoitteet;
työskentelysopimus

● Kerro alustavat tavoitteet yksinkertaisesti, selkeästi ja konkreettisesti. Voit käyttää apuna esim.
kuvaesitystä.

● Jos ryhmässä on paljon vasta Suomeen tulleita, tee myös tulostetut tekstit käännösohjelmilla osallistujien
kotikielille. Vaikka käännökset eivät ole virheettömiä, ne auttavat hahmottamaan projektin perusajatukset.
Anna osallistujien vielä keskustella kotikielisissä ryhmissä.

● Keskustele; etsi osallistujien omaa kiinnostusta. Tarkista projektiin liittyviä toiveita ja mahdollisia pelkoja.
Tarkista esim. pyytämällä viittauksilla, ketkä ovat aiemmin käyneet uimassa tai saunassa, ja ketkä ovat
halukkaita mukaan.

● Tavoitteisiin on hyvä palata uudelleen esim. tapaamisten lopussa. Ne tarkentuvat usein matkan varrella,
kun vuoropuhelu vahvistuu. Pyri mahdollisuuksien mukaan antamaan myös maahanmuuttaja-osallistujille
mahdollisuus toimia vastuutehtävissä, oppaina jne.

Sekakättelyt ● Kaikki lähtevät kävellen tervehtimään toisiaan tilassa: “Kerro kuka olet ja missä asut. Kerro myös, oletko
aikaisemmin käynyt uimassa tai saunassa”.

● Havainnollista harjoite: voit käyttää myös elekieltä tai näyttää esim. kartalta kotipaikkasi ja missä olet
käynyt uimassa tai saunassa.

● Alussa keskustellut asiat kertautuvat tässä ja pareittain osallistujat puhuvat mahdollisesti
vapautuneemmin. Muutama kohtaaminen riittää alussa; voit toistaa sekakättelyn myöhemmin uudelleen.



Nimi ja lapsuuden
toiveammatti

Tehdään esim. Kepeli-sivulla esitelty tutustumisharjoite versiolla: “Mistä tekemisestä pidit eniten, kun olit lapsi?”.

Paikanvaihtoleikki Voit valita jommankumman versioista tai käyttää niitä eri kerroilla riippuen tapaamisten määrästä.

Versio 1:
1. Osallistujat asettuvat tiiviiseen piiriin.
2. Ohjaaja antaa kullekin vuorollaan sanan: “Kiuas, vihta, kuuppa, lauteet, pefletti... sanalla “löyly” kaikki

vaihtavat paikkaa. Sanat ja kuvat voidaan näyttää erikseen videotykillä tai printattuna. (Kuvat voi näyttää
alla mainitusta muistipelistä).

3. Kun ohjaaja huutaa jonkin sanan, kaikki sen sanan saaneet vaihtavat piirissä paikkaa keskenään. Sanalla
“Löyly” kaikki vaihtavat paikkaa.

Versio 2:
1. Käy läpi seuraavat saunatyypit verkosta esittelemiesi kuvien tai videoiden avulla: Lenkkisauna,

avantosauna, mökkisauna, savusauna, sähkösauna, höyrysauna, yleinen sauna, Kirjoita sanat myös
yhdyssanoina taululle, pura sanat tavuviivalla allekkain (erittele yhdyssanan osat).

2. Asetu tiiviiseen piiriin. Jaa kullekin osallistujalle järjestyksessä vuorotellen oma sana em. listasta (paitsi
yleinen sauna).

3. Kun ohjaaja huutaa esim. “Mökkisauna”, kaikki mökkisauna-sanan saaneet vaihtavat paikkaa jne. Sanalla
“yleinen sauna” kaikki vaihtavat paikkaa yhtä aikaa. Toista muutamia kertoja.

Sauna ja uiminen -
muistipeli

1. Jaetaan ryhmä sekaryhmiin (3+3 kussakin).
2. Pelataan muistipeliä näissä ryhmissä.
3. Pelin lopuksi kukin ryhmä valitsee vähintään kaksi korteissa ollutta asiaa ja tekee niistä lyhyen näytelmän,

jonka vuorosanoissa sanat esiintyvät.
4. Esitykset katsotaan vuorotellen.

Väitteet: Kyllä/ Ei / En
osaa sanoa -nurkat

Väitteet esim.:
● Osaan uida
● Haluan oppia uimaan
● Minulla on uimahousut tai uimapuku

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/nimi-ja-lapsuuden-toiveammatti/
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/nimi-ja-lapsuuden-toiveammatti/


● Veteen meneminen pelottaa minua
● Omassa maassani en koskaan käynyt uimassa
● Olen uinut järvessä Suomessa
● Kotimaassani on myös saunoja
● Käyn viikoittain saunassa
● Tykkään kuumasta saunasta
● Käyn usein uimahallissa
● Haluaisin käydä useammin uimahallissa

Käännä väitteet tarvittaessa kännykän käännösohjelmalla; näytä esim. videotykillä. Keksi tarvittaessa lisää
väitteitä tai jatkokysymyksiä.
Jaa ryhmä n. neljän hengen sekaryhmiin ja keskustele niissä lisää. Apuna voidaan käyttää väitelauseiden listaa.
Käytä myös elekieltä.

Sekaryhmiin jako 1. Ryhmä jaetaan neljään nurkkaan:
a) kantasuomalaiset (esim. opiskelijaryhmä) naiset.
b) kantasuomalaisen ryhmän miehet.
c) maahanmuuttajaryhmän naiset;
d) maahanmuuttajaryhmän miehet.
Voit pyytää osallistujia asettumaan myös kehälle, jolloin osallistujat voivat halutessaan asettua
sukupuolimääritysten välille. (ks. Huomioitavaa ohjauksessa).

2. Jaetaan 6 hengen saunaryhmiin: 3 + 3, naiset ja miehet eri ryhmiin.
3. Ryhmä antaa itselleen hauskan nimen ja kehoilla tehtävän ryhmälogon. Ne esitetään vuorollaan muille.

Tämä vahvistaa ryhmähenkeä ja ryhmänimeä voidaan käyttää viestinnässä, dokumentoinnissa jne.
4. Suomalaiset näyttävät kartalta erilaisia saunapaikkoja, joihin voidaan tehdä vierailut.

Keskustelu pienryhmissä Vaihdetaan ryhmässä kokemuksia sauna- ja uimahallivierailuista. Mitkä paikat ovat tuttuja? Missä haluaisi
käydä? Mikä estää? jne.

Kartat; saunavierailujen
suunnittelu

● Hanki ilmaisia kotipaikkakuntasi karttoja. Tutustu ryhmäsi kanssa niiden avulla lähiympäristöön ja
merkitse yhdessä valitut saunapaikat karttaan. Numeroi ja lisää verkkosivun osoite.

● Voit käyttää myös verkossa olevia karttoja. Kartan lukeminen on yksi monilukutaidon osa-alue, eikä ole
itsestään selvää, että maahanmuuttaja osaa lukea karttaa. Toisaalta varsinkin nuoremmat



maahanmuuttajat ovat tottuneita käyttämään esim. Googlen reittipalveluja ja käyttävät niitä esim.
paikallisten palvelujen (esim. HSL) sijaan. He voivat toimia vertaisopettajina niiden käytön opiskelussa.

● Kartan voi myös itse piirtää ja lisätä siihen kaikille tuttuja maanmerkkejä.
● Sovi tapaamiset ja yhteydenpidon keinot. Tarkista, että kaikilla on tarvittavat varusteet. Voimaannuta ja

tue itsenäisyyttä: anna maahanmuuttajaosallistujien itse olla pääosassa suunnittelussa, etene
kysymyksin. Auta vasta tarvittaessa.

Verkkomateriaaleihin
tutustuminen

Seuraavissa oppaissa on runsaasti saunoihin ja uimahalleihin liittyvää tietoa maahanmuuttajille. Oppaita on
ladattavissa lukuisilla kielillä (mm. arabia, englanti, somali, kurdi):
Seuraavassa sarjakuva saunasta juuri maahan muuttaneille eri kielillä:
https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuuttajille/

Syventävää tietoa saunomisesta suomeksi kuvin Saunaseuran sivulta:
https://www.sauna.fi/saunatietoa/vihdonta/

Uimahallikäyttäytymisen opas lukuisilla kielillä (suomi, ruotsi, englanti, arabia, kurdi, somalia, turkki, thai, venäjä,
viro ja kiina):
http://www.suh.fi/oppaat_ja_vinkit/tule_uimahalliin_-opas

Eri kielisiin versioihin tutustuminen kännykän, tabletin tai tulostettujen ohjeiden avulla.

Sanattomat kohtaukset
saunanormeista
pienryhmissä

1. Kantasuomalaiset esittävät omassa pajassaan tekemät kohtaukset saunanormeista (ks. edellä).
2. Ohjaaja kysyy katsojilta kysymyksiä esim.:

● Mitä kohtauksessa tapahtui?
● Miksi toiset olivat vihaisia?
● Miksei niin saa tehdä?

3. Tarvittaessa jaetaan katsojat kieliryhmittäin pienryhmiin, joissa he voivat keskustella kohtauksista.
Ryhmät näyttelevät kohtaukset uudelleen niin, että niissä yleistä normia ei rikota. Tätä aihetta tulisi
käsitellä huumorilla. Monet säännöt ovat ulkopuolisille outoja ja hassuja, eivätkä ne päde kaikkialla.
Monet kulttuuriset normit valikoituvat sattumanvaraisesti “yleisesti hyväksytyiksi maan tavoiksi”. Monilla
säännöillä voi kuitenkin olla myös hyvä syy, kuten hygienia tai turvallisuus.

Uimahallinormit: Uimahalliin liittyvien taitojen osaamista voidaan testata seuraavalla “tentillä”:

https://www.sauna.fi/saunatietoa/saunomisohjeet-maahanmuuttajille/
https://www.sauna.fi/saunatietoa/vihdonta/
http://www.suh.fi/oppaat_ja_vinkit/tule_uimahalliin_-opas


Ryhmätentti 1. Jaa ryhmä pienryhmiin.
2. Esitä kysymys kerrallaan. Havainnollista tarvittaessa piirtämällä, näyttelemällä tai selittämällä. Anna

ryhmän etsiä oikea vastaus. Tarvittaessa saa käyttää eri kielillä julkaistua uimahalliopasta (ks. edellä).
3. Esitä vielä oikeat vastaukset, ja keskustele niistä.

● Mikä on halvin tapa käydä uimahallissa?
● Voiko uimavyötä tai potkulautaa käyttää, jos ei osaa uida?
● Voiko radoille mennä, jos ei osaa uida?
● Miten saunaan pukeudutaan?
● Voivatko lapset mennä yksin lastenaltaaseen?
● Miten saunassa on hyvä käyttäytyä?
● Miksi uimahallissa ei saa juosta?
● Miten tiedät, millaisen radan valitset?

Vierailujen sopiminen 1. Sovitaan yksityiskohdat vierailuista saunoissa tai uimahallissa.
2. Kysymyksiä voidaan listata etukäteen ja rohkaistaan ryhmää itse kysymään kysymyksiä paikan päällä.
3. Voit tehdä valmiita tyhjiä kysymyskuplia (kysymys, jonka aiot kysyä) ja ajatuskuplia (kysymys, jonka

haluaisit kysyä, muttet uskalla).

Opitun sanaston kertaus 1. Jakaudutaan uudelleen n. 4 hengen ryhmiin.
2. Muistellaan pienryhmissä, mitä uusia sanoja ja lauseita on opittu.
3. Kertaus: ohjaaja listaa pienryhmien mainitsemia sanoja taululle. Kokeillaan niitä eri lauserakenteissa;

toistetaan kuorona.
4. Osallistujat kirjoittavat sanat vielä muistikirjaansa ja tekevät niistä käännökset kotikielelleen.

Vaihtoehtoisesti niistä voidaan ottaa kännykkäkuva.

Kehollinen kehäarviointi Väitteet esim. (0 - 100 %):
● Minulla on ollut tänään mukavaa.
● Olen tutustunut uusiin ihmisiin.
● Olen oppinut paljon uusia sanoja.
● Olen puhunut tänään rohkeasti suomea.
● Olen innostunut saunasta.
● Haluan mennä uimahalliin.
● Opin uusia asioita uimahallien säännöistä.

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


Vierailut saunoissa ja
uimahallissa

1. Toteutetaan suunnitellut saunavierailut. Etsitään paikat kartalta. Opetellaan tarvittaessa suunnistamaan
joukkoliikenteen verkkosovelluksilla.

2. Tutustutaan etukäteen kunkin paikan erityispiirteisiin esim. verkkosivujen avulla. Pyritään selvittämään eri
saunamuotojen historiaa ja erityispiirteitä. Jos mahdollista, pyydetään paikan esittelykierros.

3. Vierailun lopuksi kokoonnutaan yhteen ja tehdään arviointikierros puhumalla tai muulla
arviointimenetelmällä esim. väittein:

● Minua jännitti tämä vierailu.
● Minusta paikka oli todella kiva.
● Oli hauska tulla tänne yhdessä.
● Osasin käyttää paljon suomen kieltä.
● Tulen tänne itse pian uudelleen.

Loppuarviointi Loppuarvioinnissa keskitytään siihen, onko kohtauttamiselle asetetut tavoitteet saavutettu. Palaa takaisin esim.
fläpille kirjattuihin tavoitteisiin ja osallistujien omiin toiveisiin. Käytä esim. käsimittaria. Keskustele.
Arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota voimaannuttavaan vaikutukseen:

● Voinko jatkaa tätä harrastusta itsenäisesti?
● Osaanko liikkua julkisilla kulkuvälineillä itsenäisesti?
● Uskallanko pyytää tarvittaessa suomeksi apua?
● Osaanko käyttää verkkomateriaaleja?
● Uskallanko ryhtyä juttelemaan ventovieraiden kanssa?
● Olenko saanut uusia ystäviä?
● Aionko opetella uimaan? Miksi se on Suomessa tärkeää?
● Miksi liikunta on tärkeää? jne.

QUIK tai Power Point -
kuvaesitys vierailusta

Vierailuja on hauska dokumentoida jollakin tavalla. Jos mahdollista (esim. lupien vuoksi), osallistujat voivat ottaa
valokuvia ja videoita vierailun eri vaiheista. Kuvista voidaan tehdä esim. QUIK-kännykkäsovelluksella hauska
musiikillinen kuvaesitys. Powerpointin tyhjällä pohjalla voi tehdä myös hauskan kuvaesityksen, johon voi lisätä
kuvatekstejä ja videopätkiä. Molemmat ohjelmat ovat helppoja oppia, ja ne toimivat myös kännykässä.
Kuvaesitys voi toimia loppuarvioinnin alussa muistin virkistäjänä. Parhaimmillaan kuvaesitykset voidaan katsoa
videotykillä valkokankaalta.

Sarjakuvan piirtäminen Opitusta uimahalli/sauna-aiheesta voi piirtää myös sarjakuvia. Oheisessa linkissä on perusteelliset ja visuaaliset
oppaat, joita on myös lukuisilla maailman kielillä (arabia, englanti, viro, suomi, ranska, hindi, kirundi, portugali,
venäjä, somali, suahili ja urdu).

http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/kasimittari/
http://androidpride.com/quik-free-video-editor/?gclid=Cj0KCQiAzrTUBRCnARIsAL0mqcwiUe69fyY_0QOv4fPYa8_HmHAXZw-u07C09OPnQnq_uBLnu91oQq8aAqV1EALw_wcB
http://kepeli.metropolia.fi/harjoitteet_post/sarjakuvapaja/


Sarjakuvalle voi antaa aiheita:
● Kuinka opin uimaan?
● Miten uimahallissa käydään?
● Minun uimahallivierailuni
● Suomalainen uimahallikulttuuri
● Unelmien uimahalli
● Uiminen kotimaassa - uiminen Suomessa
● jne.

Valmiit sarjakuvat voi kaksisuuntaisen kotoutumisen hengessä lähettää saunoille kiitokseksi ja muistoksi.
Parhaimmassa tapauksessa niistä voi tehdä saunoille pienimuotoisen sarjakuvanäyttelyn tai sarjakuvakirjan, joka
kerää taatusti katsojia.

Huomioitavaa ohjauksessa:
● Muista, että saunomiseen ja uimiseen liittyvät normit ovat suhteellisia. Suomessakin ne vaihtelevat tilanteesta, paikasta ja alakulttuurista

toiseen. Myös maahanmuuttajien suhtautuminen niihin voi vaihdella.
● Uimiseen ja siihen liittyvään pukeutumiseen sekä alastomuuteen liittyy kulttuurisia normeja. Huomioi sukupuolisensitiivinen työskentely

molempien sukupuolten kanssa työskennellessä. Huomioi, että mukana voi olla myös seksuaalisia vähemmistöjä. Esim.
turvapaikanhakijoissa on paljon näistä syistä paenneita. Miten huomioit tätä tasapuolisesti? Ohjattavat eivät aina suoraan kerro näistä,
tee myös havaintoja kehonkielestä: ilmaiseeko se pelkoa tai välttelyä. Keskustele avainhenkilöiden kanssa, ota selvää.

● Käytä voimaannuttavaa ja kyselevää ohjaustyyliä: älä tee ja vastaa ryhmän puolesta, vaan malta kysellä ja rohkaista ryhmää etsimään
ratkaisuja. Esimerkiksi vierailujen järjestelyissä ohjattavat voivat ottaa aktiivisia rooleja. Ole avoin osallistujien omille ideoille ja toiveille.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:
● Voit koota palautetta ja ehdotuksia uimahalleille ja saunapaikoille vierailuista ja niiden toteutuksesta. Keskustele jälkikäteen myös

heidän kanssaan siitä, miten palveluissa voidaan ottaa maahanmuuttajia paremmin huomioon ja mukaan suunnitteluun. Voit koostaa
esim. palautteesta lyhyen videon.

● Anna aikaa jatkon suunnittelulle. Miten tästä voisi tulla pysyvä harrastus?
● Suunnittele performanssi tai tapahtuma, jonka maahanmuuttajat haluaisivat tuoda tähän paikkaan.
● Osallistu Helsingissä Saunapäivään, jossa ovet ovat auki erilaisiin saunoihin.
● Verkko on täynnä lisämateriaalia sauna-aiheesta: käytä niitä hyväksesi.

http://www.helsinkisaunaday.fi/

