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1

PROJEKTIN TAUSTA JA TARKOITUS
”…täs niinku on vaan just nimenomaan että täällä sai puhua sen mitä ei kenties saa
muualla puhua.”

Edellä oleva sitaatti on erään projektin pienryhmätoiminnassa mukana olleen opettajan
toteamus. Hänelle pienryhmä oli merkinnyt paikkaa puhumiselle; sellaisistakin asioista,
joista ei välttämättä voi kaikkialla puhua. Yleisimminkin voi kysyä, voisiko puhuminen
auttaa, kun on jatkuva kiire ja vain muutos on pysyvää. Entä mistä löytyisi intoa ja voimia,
kun työ alkaa kyllästyttää? Kiireiset sähköpostiviestit tai nettikeskustelut eivät korvaa
todellista kohtaamista ihmisten kesken. Tarvitaan paikka ja aika pysähtymiseen ja
kasvokkain olemiseen toisen ihmisen kanssa. Opettaja kohtaa päivittäin monia ihmisiä,
joiden kanssa on tultava toimeen. Usein näihin ihmisten kohtaamisiin liittyy myös
ongelmia ja ristiriitatilanteita sekä niiden selvittelyä. Työ kuormittaa ja uuvuttaa, mutta se
ei saisi näkyä ulospäin.
Vuosina 2004–2005 Oulun yliopistossa toteutettiin projekti Kerronta opettajien työssä
jaksamisen ja uusiutumisen tukena, jossa kehitettiin kerronnallista ja toiminnallista
(KerToi) menetelmää opettajien työssä jaksamisen tukemiseen. Projekti toteutettiin
Työsuojelurahaston tuella, Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen
yksikön sekä Oulun kaupungin välisenä yhteistyönä. Projektin toteutumista tukivat myös
samanaikaiset projektirahoitukset Suomen Akatemialta1. Projektissa järjestettiin sekä
koulutuspäiviä että pienryhmätoimintaa opettajille. Koulutuspäivät oli tarkoitettu laajalle,
opettajista koostuvalle kuulijakunnalle. Koulutuspäivien pyrkimyksenä oli, että opettajat
voivat saada lisää tietoa ja aineksia omaan jaksamiseensa sekä lisäksi keskustelutilanteissa
jakaa kokemuksiaan. Näin heillä olisi mahdollisuus löytää uutta intoa työhönsä ja
elämäänsä. Lähestymistavan kehittely ja tutkimusaineiston koonti tapahtui pienryhmissä.
Pienryhmissä

toteutettiin

KerToi-menetelmää,

jonka

avulla

opettajat

pystyivät

rakentamaan omaa itseään ja opettajana olemistaan. Projektissa kiinnitettiin erityistä
huomiota tiedotukseen.

1

Suomen Akatemian projektit nro 200849, 208745 ja 105862.
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Tämä projekti oli osa Opettajanelämää-tutkimusryhmän toimintaa2. Opettajana olemista ja
elämistä katsotaan tutkimusryhmässä kertomusten ja kerronnan kautta. Tätä tematiikkaa on
tutkimusryhmässä kehitelty eteenpäin eri osahankkeiden muodossa. Projekti Kerronta
opettajien työssä jaksamisen ja uusiutumisen tukena sai alkunsa tutkimusryhmän
aikaisemmista hankkeista. Vuosina 1997–2003 toteutettiin Suomen Akatemian rahoittama
tutkimushanke Opettajana muutosten keskellä (Estola 2003; Heikkinen & Syrjälä (toim.)
2002; Huttunen, Heikkinen & Syrjälä (toim.) 2002). Hanke jatkuu edelleen vuosina 2003–
2006 Suomen Akatemian rahoittamana hankkeena Struggles in Teachers’ Narratives.
Narrative-Biographical Study on Teacher Identities and Micropolitical School Realities.
Siinä tutkitaan koulua koettuna paikkana (Erkkilä 2005), opettajien kokemuksia
työyhteisössään

tunnustuksen

saamisesta

ja

opettajien

ammatillisen

identiteetin

rakentumista narratiivisesta ja mikropoliittisesta teoreettisesta kehyksestä (Kelchtermans &
Ballet 2002) käsin. Aikaisemmin emme olleet vielä kehitelleet kertomiseen pohjautuvaa
menetelmää konkreettisesti työelämän tarpeisiin. Työsuojelurahaston tuki mahdollisti
tämän käytännön työn etenemisen sekä aineiston keruun.
Projektin lähtökohtana oli kehitellä ja soveltaa aikaisempaa tutkimukseen pohjautuvaa
tietoa käytäntöön, siis kokeilla käytännössä kertomista. Näemme ihmisten jäsentävän omaa
elämäänsä ja kokemuksiaan kertomalla. Vaikka työskentelimmekin opettajien kanssa,
tavoitteena oli,
ammattialoille.

että kehiteltyä lähestymistapaa voidaan
Sisällöllisenä

tavoitteena

projektissa

on

soveltaa
ollut

myös

lisätä

muille

opettajien

itsetuntemusta ja antaa aineksia ammatilliselle itseymmärrykselle. Tavoitteena on myös
ollut voimistaa opettajien yhteisöllisyyden tunnetta sen kautta että opettajat oppivat
ymmärtämään ja arvostamaan enemmän itseään, toisiaan ja toistensa työtä sekä tulevat
tietoisemmiksi työyhteisöstään ja sen tarinoista.
Loppuraportista käy ilmi koko projektiin liittyvä kokonaisuus. Kuvaamme sekä projektin
käytännön toteutusta että siihen liittyvää tutkimusta ja sen alustavia tuloksia. Raportin
kirjoittajat on merkitty aakkosjärjestykseen, koska raportti on syntynyt tiiviissä
yhteistyössä kaikkien kirjoittajien kesken ja pohjautuu runsaaseen joukkoon artikkeleita ja
konferenssiesitelmiä. Näiden tiedot ovat löydettävissä tästä raportista. Raportti on

2

Opettajanelämää-tutkimusryhmän internet-sivut ovat osoitteessa http://www.oulu.fi/ktk/life
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kirjoitettu kaikille kertomuksista ja niiden käytöstä kiinnostuneille. Se on suunnattu niin
tutkijoille, opettajille, opettajankouluttajille kuin ohjaustyötä tekeville.
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2

PROJEKTIN HALLINTO, ORGANISAATIO JA TIEDOTUS

Kerronta opettajien työssä jaksamisen ja uusiutumisen tukena -projekti käynnistyi 1.1.2004
ja päättyi 1.9.2005. Projektin suunnittelu aloitettiin keväällä 2003 ja yksi koulutuspäivä
järjestettiin

jo

marraskuussa

2003.

Projektissa

järjestettiin

kaikkiaan

kuusi

koulutusiltapäivää, joihin saivat osallistua kaikki oululaiset opettajat. Tilaisuuksiin oli
ennakkoilmoittautuminen. Lisäksi projektissa toimi kolme pienryhmää. Into-ryhmä
kokoontui kaikkiaan 16 kertaa, Moninaiset-ryhmä viisi kertaa ja Päiväkoti-ryhmä kolme
kertaa. Projektissa taltioitiin audiovisuaalista aineistoa tutkimuskäyttöä varten kaikista
pienryhmistä ja osasta koulutustilaisuuksia. Projektiin liittyen kirjoitettiin sekä tieteellisiä
artikkeleita että lehtiartikkeleita. Lisäksi pidettiin konferenssi- ja seminaariesitelmiä.
Vaikka projekti on päättynyt, kerättyjä aineistoja tullaan käyttämään tutkimuksissa ja eri
julkaisuissa tulevina vuosina.
2.1

Johtoryhmä – projektin hallinto

Tammikuussa 2004 projektille valittiin alustava johtoryhmä. Johtoryhmän kokoonpano
muotoutui lopulliseksi helmikuun 2004 aikana. Johtoryhmään kuuluivat projektin johtajan,
professori Leena Syrjälän lisäksi neljä henkilöä Oulun yliopiston Kasvatustieteiden
tiedekunnasta, joista kolme työskenteli projektissa. Lisäksi johtoryhmässä oli Oulun
kaupungin päivähoidon ja perhetyön edustaja, Oulun kaupungin opetusviraston edustaja,
OAJ:n edustaja sekä kaksi luokanopettajaa. Johtoryhmän koostumus on esitelty liitteessä 1.
Johtoryhmä kokoontui projektin aikana yhteensä kuusi kertaa. Johtoryhmän tehtävä oli
linjata toimintaa ja tehdä päätöksiä projektin sisältöön ja talouteen liittyvissä asioissa.
Työskentely johtoryhmässä oli avointa ja innostunutta. Kokousten ilmapiiri oli hyvä ja
kokouksissa voitiin hedelmällisten keskustelujen kautta suunnitella ja arvioida projektin
toimintaa. Päätökset tehtiin keskusteluihin ja toiminnan arvioihin pohjautuen. Johtoryhmä
pidettiin kokousten välilläkin tarvittaessa ajan tasalla projektiin liittyneissä asioissa.
Koulutuspäivien teemallinen suunnittelu tehtiin johtoryhmän kokouksissa. Myös jokaisen
koulutuspäivän alustava sisällöllinen katsaus tehtiin johtoryhmässä ja käytännön
järjestelyissä edettiin kokousten linjausten mukaisesti. Koulutuspäivistä tiedotettiin Oulun
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kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin useita viikkoja ennen tilaisuutta sähköpostitse. Myös
paperitiedotteita lähetettiin kouluille ja päiväkodeille. Osallistujien tuli ilmoittautua
tilaisuuksiin Oulun kaupungin opetustoimen koulutuskalenterin kautta internetissä.
Opettajien lisäksi myös joidenkin opiskelijaryhmien oli mahdollista osallistua tilaisuuksiin.
Johtoryhmän

kokouksissa

yhteistyömahdollisuuksien

pohdittiin
jatkumista

sekä

heti

projektin

alusta

yhteistyöverkostojen

lähtien

laajentumista.

Johtoryhmän kaikilla jäsenillä oli tahtoa ja kiinnostusta yhteistyön kehittämiseen myös
projektin päätyttyä.
2.2

Projektin työntekijät – organisaatio

Projektissa työskenteli vastuullisena johtajana professori Leena Syrjälä. Hän toimi
tutkimuksen ja käytännön tehtävien johtajana sekä osallistui havainnoivana ohjaajana
kahden pienryhmän kokoontumisiin ja suunnitteluun. Toinen projektin johtavista
henkilöistä oli erikoistutkija Eila Estola, joka tutkimustyön lisäksi toimi kaikissa kolmessa
pienryhmässä ohjaajana ja toiminnan suunnittelijana. Into-ryhmässä toimi ohjaajana myös
tutkija Saara-Leena Kaunisto. Tutkija Minna Uitto toimi tutkijana, aineiston taltioijana
Into-ryhmässä, toiminnan suunnittelijana ja koordinoijana sekä yhteyshenkilönä. Lisäksi
hän teki projektin hallinnollisia tehtäviä. Suunnittelija Ulla Keski-Filppula hoiti etupäässä
viestintään liittyviä tehtäviä, kuten viestinnän suunnittelua, verkkosivuston päivitystä,
lehdistötiedottamista ja sisäistä tiedottamista. Lisäksi hän teki tutkimusta avustavia
tehtäviä, suunnitteli ja koordinoi toimintaa sekä teki projektin hallinnollisia töitä.
Monikulttuurisuuteen perehtynyt tutkija Katri Jokikokko oli ohjaajana ja aineiston
taltioijana Moninaiset-ryhmässä. Päiväkoti-ryhmän aineiston keruusta vastasi puolestaan
Mervi Uusimäki. Suunnittelija Helena Seppälä hoiti projektissa talouden suunnittelu-,
seuranta- ja raportointitehtäviä.
Työn jakautuminen oli joustavaa, ja projektin henkilöstö toimi hyvässä yhteistyössä koko
projektin ajan. Palavereihin kokoonnuttiin aina tarpeen vaatiessa ja päivittäinen
yhteydenpito oli luontevaa ja matalakynnyksistä.
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2.3

Tiedotus

Tutkimusviestinnästä on tullut viime vuosina yhä haasteellisempi ja merkityksellisempi
alue tutkijoille ja tutkimusprojektien johtajille esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen
osuuden lisääntyessä yliopistoissa tehdyissä tutkimuksissa. Viestinnän kentässä on
tapahtunut voimakas murros, jonka seurauksena tutkimuksen tiedotuksessa on pystyttävä
huomioimaan sekä painetun että sähköisen median asettamat vaatimukset. Lähdimme
projektissa alusta alkaen aktiivisen tiedottamisen linjalle, kuten Työsuojelurahastokin jo
lähtökohtaisesti edellyttää. Aktiiviseen tiedottamiseen oli monia syitä. Pidimme tärkeänä
tiedottaa työssä jaksamiseen liittyvästä projektistamme. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä ja
koskettaa monia ihmisiä. Lisäksi koulutuspäivien onnistumisen yksi edellytys oli, että tieto
projektista ja siinä järjestettävistä tilaisuuksista saavutti oululaiset opettajat. Ilman tätä
informaation kulkua projekti ei olisi voinut toteutua suunnitellusti. Tärkeä tekijä
aktiiviseen tiedottamiseen oli myös se, että yksi projektissa työskennelleistä on viestintä- ja
sisältötuotantoalan ammattilainen ja hänen työpanostaan voitiin käyttää koko projektin
ajan

hyväksi.

Aktiivisella

tiedottamisella

oli

vaikutusta

projektin

kulkuun.

Tutkimusprojektin näkyvyys lehdissä, televisiossa ja radiossa herätti kiinnostusta projektia
kohtaan ja voidaan todeta, että esimerkiksi Moninaiset-ryhmä, yksi projektissa
kokoontuneista ryhmistä, sai alkunsa tiedottamisen kautta.
Projektissamme havaittiin konkreettisesti, että tutkimuksesta tiedottamiseen on hyvä olla
viestinnän asiantuntemusta ja riittävästi aikaa viestinnän tuottamiseen. Anto Leikolan
(1994, 68) mukaan tieteen tiedotus vaatii toimituksellista ammattitaitoa, joka ei ole aina
samaa kuin tutkimuksen ammattitaito. Tutkijan ammattitaitoon kuuluu tietää, miten asia
on, toimittajan ammattitaitoon, miten asia pitää viestittää ulospäin. Molemmat
ammattitaidot voivat yhtyä samassa persoonassa, mutta näin ei välttämättä useinkaan ole.
Projektissamme huomattiin, että tehtävien eriyttäminen oli perusteltua jo ajankäytönkin
kannalta.
Projektistamme
koulutukseen

osallistuttiin
syksyllä

2004.

Työsuojelurahaston
Koulutuksen

järjestämään

seurauksena

Mediaviestinnän

projektissamme

tehtiin

viestintäsuunnitelma, joka toimi työvälineenä käytännön viestinnän toteutuksessa.
Suunnitelmallisuudella tähdättiin muun muassa siihen, että pienimmätkin yksittäiset
tiedotustoimenpiteet ovat yhtenevässä linjassa koko projektin viestinnän kanssa. Lisäksi
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tutkimusryhmässä laadittiin koulutuksesta saatujen ohjeiden pohjalta lyhyitä, yleiskielisiä
tiivistelmiä niin yhden hengen tutkimuksista kuin projekteista. Nämä niin sanotut
hissipuheet ovat olleet käyttökelpoisia tekstejä käytettäväksi eri yhteyksissä. Niiden avulla
on tehty helpommaksi se, että jokainen saman tutkimusprojektin jäsen puhuu
yhteneväisesti projektista sidosryhmille ja viestinnän kohderyhmille. Ylipäätään tämän
projektin

aikana

vahvistui

käsitys,

että

Opettajanelämää-tutkimusryhmässä

kokonaisuudessaan on selkeästi tarvetta tiedottamiselle.
Projektia oli suhteellisen helppo markkinoida medialle. Koulun arkitodellisuus kiinnostaa
meitä jokaista, sillä meillä kaikilla on kosketus koulumaailmaan. Lehdet, alueellinen
televisio ja radio tarttuivat aiheeseen mielellään. Erityisesti projektin yhteydessä järjestetyn
Elävä

kertomus

-konferenssin

tiedotukseen

liittyen

media

kiinnostui

konferenssitapahtuman lisäksi myös projektistamme. Konferenssitiedotuksen kautta
välittyi medialle tieto kertomisen merkityksestä myös ammatillisissa käytännöissä.
Pyrimme tiedotuksessa välttämään niitä karikoita, joihin tieteellisessä viestinnässä usein
törmätään. Tutkimustiedotus on Suomessa perinteisesti hoidettu hyvin tiedeyhteisöjen
sisällä ja tieteentekijöiden välillä. Tutkijat pitävät esitelmiä tieteellisissä konferensseissa ja
pyrkivät julkaisemaan artikkeleita oman alansa tieteellisissä lehdissä. Tieto tutkimuksesta
saavuttaa hyvin muut tutkijat ja tiedeyhteisöt. Sen sijaan tiedotus median välityksellä
suurelle yleisölle on monissa tutkimusprojekteissa jäänyt vähäisemmäksi. Medialle
suunnatun tiedotuksen merkitystä ei ehkä ole riittävästi tiedostettu tai sille ei ole voitu
osoittaa taloudellisia, ajallisia tai osaamisen resursseja. Projektissamme pidettiin alusta
lähtien tärkeänä sekä ulkoista että sisäistä tiedottamista.
Yksi tieteellisen viestinnän ongelmista on perinteisesti ollut kielen vaikeaselkoisuus.
Olemme pyrkineet tiedotuksessa selkeään yleiskieleen. Toisaalta on havaittavissa, että
tieteellinen kieli on muuttunut ja yhä muuttumassa. Vaikeatajuinen kieli ei ole välttämättä
osoitus tieteellisestä pätevyydestä. Esimerkiksi Minna-Riitta Luukan (2002, 17) mukaan on
helpompi kirjoittaa monimutkaisesti ja pitkästi kuin yksinkertaisesti ja lyhyesti, sillä
jälkimmäinen vaatii enemmän kirjoittajan ajattelulta. Tieteellinen kieli ja yleiskieli ovat
tulleet lähemmäksi toisiaan. Projektissamme – kuten koko tutkimusryhmässä – onkin
kiinnitetty huomiota siihen, että myös tutkimustekstit ovat kielellisesti mahdollisimman
selkeitä ja helposti ymmärrettävissä.
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Eräs merkittävä tieteestä tiedottamiseen liittyvä ongelma on, että tutkijat eivät uskalla tai
halua antaa tietoja tutkimustuloksista kuin vasta prosessin viimeisessä vaiheessa.
Tiedotusvälineet ovat kuitenkin monissa tapauksissa kiinnostuneita jo alustavista tuloksista
tai tutkimusprosessin vaiheista. Pyrimmekin koko projektin ajan kertomaan alustavista
havainnoista, vaikka varsinaisia tutkimustuloksia ei ollutkaan vielä käytettävissä.
Tiedottamisessa on aina tärkeää varmistaa, että viesti on tullut oikein ymmärretyksi. Tämä
on erityisen tärkeää tiedotettaessa keskeneräisistä prosesseista. Toimittajat saattavat tehdä
tiedotteen tai haastattelun perusteella johtopäätöksiä, joita tutkija ei itse allekirjoittaisi,
mutta jotka toimittajan kirjoittamassa artikkelissa on laitettu tutkijan sanomiksi. Tältä
ongelmalta vältyttiin projektissamme, kun kirjoitimme itse monia lehdissä julkaistuja
artikkeleita. Aina tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista eikä edes tarkoituksenmukaista.
Toimittajan kirjoittama artikkeli olisikin hyvä pyytää aina etukäteen nähtäväksi. Kaikissa
yhteyksissä ei projektissamme ollut mahdollisuutta tarkistaa artikkelien sisältöjä
esimerkiksi lehtien painoaikataulujen vuoksi. Koimmekin yllätyksen, kun eräässä
lehtiartikkelissa oli mielestämme täysin erilainen painotus kuin olimme itse tarkoittaneet ja
otsikko viestitti asiasta mielestämme väärää näkökulmaa.
Jan Rydmania (2004) mukaillen voidaan todeta, että tieteen ja median suhde ei koskaan ole
ollut eikä tule olemaan aivan ongelmaton. Tästä on Rydmanin mukaan esimerkkinä se, että
erilaisia seminaareja aiheen tiimoilta on järjestetty jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan.
Viestinnästä ylipäätään - ei pelkästään tutkimuksen viestinnästä - on tullut entistä
monimuotoisempi ja haastavampi alue etenkin viimeisen 10–15 vuoden aikana
tapahtuneen media-alan murroksen seurauksena. Perinteiset viestinnän kanavat ovat
saaneet rinnalleen uusia kanavia, esimerkiksi digitaalisen viestinnän, ja sen seurauksena
myös ilmaisumuodot ovat moninaistuneet. Tämän vuoksi tutkimusprojekteissa tulisi nähdä,
että viestinnän hallinta on oma erityisosaamisen alueensa, joka vaatii panostusta.
Tieteelliseen viestintään liittyvää erityisasiantuntemusta saimme projektin aikana Oulun
yliopiston

viestintäpalveluista.

Kaikki

lehdistötiedotteet

välitettiin

lähetettäviksi

yliopistoviestinnän kautta sen sijaan, että olisimme lähettäneet tiedotteet suoraan eri
medioille. On havaittu, että yliopistotiedottajien lähettämään materiaaliin luotetaan
toimituksissa paremmin kuin esimerkiksi yrityksistä peräisin olevaan aineistoon
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(Karppinen & Wittenberg 2005). Lisäksi yliopistoviestinnällä on valmis, kattava
mediarekisteri.
Seuraavassa on esitelty keskeisimpiä projektin aikana tehtyjä ulkoisia ja sisäisiä
tiedotustoimenpiteitä.
Ulkoinen tiedotus
Ulkoisen tiedotuksen yksi keskeisimpiä toimenpiteitä on ollut medialle tiedottaminen
lehdistötiedottein. Lehdistötiedotteita lähetettiin projektin aikana neljä. Loppuraportin
kirjoittamisen

jälkeen

projektin

alustavista

tuloksista

tiedotetaan

vielä

yhdellä

lehdistötiedotteella. Suorat yhteydenotot toimittajiin ovat myös olleet tuloksellisia keinoja
projektitiedottamisessa.

Lehdistötiedotteiden

tuloksena

oli

toimittajien

tekemiä

lehtiartikkeleita, tiedotteen pohjalta tehtyjä niin sanottuja pikku-uutisia lehdissä sekä
radiohaastattelu. Lisäksi Elävä kertomus -konferenssin tiedotuksesta seurasi konferenssiin
liittyen lehtiartikkeleita, internet-artikkeli, uutisia internet-sivuilla sekä televisiohaastattelu.
Itse kirjoitettuja, julkaistuja lehtiartikkeleita tehtiin projektin aikana myös. Medialle
tiedottamisen lisäksi projektiin liittyen on pidetty lukuisia esitelmiä eri konferensseissa ja
seminaareissa sekä kirjoitettu artikkeleita eri julkaisuihin. (ks. tarkemmin liite 2.)
Opettajanelämää-tutkimusryhmän internet-sivuja on koko projektin ajan päivitetty
vastaamaan ulkoisten sidosryhmien tiedontarvetta. Esimerkiksi toimittajat ovat voineet
käyttää internet-sivuston antamaa tietoa artikkelien ja haastattelujen pohjatietona.
Tutkimusryhmälle

tehtiin

projektin

aikana

englanninkieliset

sivut.

Ulkoiseen

tiedottamiseen voidaan lukea myös verkostoituminen ja uusien yhteistyökumppaneiden
kartoitus. Tavoitteena on ollut laajentaa tietoa tehdystä tutkimuksesta ja siinä kehitellystä
KerToi-menetelmästä

myös

muiden

kuin

opettajien

ammattikunnan

keskuuteen.

Yhteydenotot uusiin sidosryhmiin on tehty henkilökohtaisten kontaktien kautta.
Sisäinen tiedotus
Sisäisen tiedotuksen kohderyhmiin on luettu projektissa kuuluvaksi Oulun kaupungin
koulujen

ja

päiväkotien

opettajat

sekä

Oulun

yliopiston

Kasvatustieteiden

ja

opettajankoulutuksen yksikkö. Erityisiä sisäisen tiedottamisen ryhmiä ovat olleet
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projektissa kokoontuneet kolme pienryhmää. Lisäksi sisäiseen tiedotukseen luetaan
kuuluvaksi tiedotus projektissa työssä olleiden sekä johtoryhmän kesken. Sisäinen tiedotus
on hoidettu pääosin sähköpostitiedottein eri henkilöryhmien kesken. Kasvatustieteiden ja
opettajankoulutuksen

yksikössä

projektia

on

esitelty

erilaisissa

tiedotus-

ja

luentotilaisuuksissa sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Lisäksi projektin päätyttyä
järjestettiin koulutustilaisuus Oulun kaupungin opettajille, jossa kerrottiin projektista ja sen
tuloksista sekä kokeiltiin käytännössä erilaisia kerronnallisia harjoitteita.
2.4

Yhteistyötä, vuorovaikutusta ja verkostoitumista

Projektin jäsenten sisäinen yhteistyö toimi koko projektin ajan joustavasti ja
saumattomasti. Toimintaa on suunniteltu ja organisoitu yhteisissä palavereissa. Toiminnan
suunnittelupalavereihin on kokoonnuttu aina tarvittaessa, ja esimerkiksi pienryhmien
kohdalla pidettiin suunnittelupalaveri aina ennen kokoontumista sekä arviointipalaveri
kokoontumisen jälkeen. Myös pienryhmiin kuuluneet opettajat olivat mukana ryhmien
suunnittelussa ja arvioinnissa kokoontumisten yhteydessä.
Yhteistyötä projektin jäsenten kesken tehtiin hyvin konkreettisella tavalla esimerkiksi
tieteellisten artikkelien kirjoittamisessa. Yhdessä kirjoittaminen osoittautui tulokselliseksi
tavaksi työskennellä sen sijaan, että jokainen kirjoittaisi pelkästään omaa osuuttaan.
Kirjoittamistuokioilla pystyttiin keskustellen ja yhdessä ideoiden, vuorovaikutuksessa
työtovereiden kanssa muokkaamaan tekstejä yhä valmiimmiksi. Erityisen tiiviisti
yhteistyötä tehtiin kevättalvella 2005, jolloin neljä projektin jäsentä matkusti kahdeksi
päiväksi työskentelemään Oulun yliopiston Hailuodon biologiselle asemalle. Tuolloin oli
mahdollisuus keskittyä pelkästään tämän projektin asioihin ja työskennellä joustavasti
yhdessä ja erikseen.
Projektissa tehtiin uusien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista ja verkostoitumista
alusta

lähtien.

Yhteistyöpalavereja

nykyisten

tai

mahdollisesti

tulevien

yhteistyökumppaneiden kanssa pidettiin useita. Ideat uusista yhteistyömuodoista ovat
hahmottuneet niistä tarpeista ja toiveista, joita esimerkiksi opettajien keskuudesta on
noussut projektin aikana. Seuraavassa on kuvailtu keskeisimpiä yhteistyön muotoja
projektin aikana.
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Keväällä 2004 alettiin hahmotella yhteistyötä Oulun normaalikoulun kanssa, missä
luokanopettajaopiskelijat

suorittavat

opetusharjoittelunsa.

Yhteistyömahdollisuuksia

kartoitettiin ja konkretisoitiin seuraavan lukuvuoden aikana, ja yhteistoiminta käynnistyi
syksyllä 2005. Opettajiksi opiskelevat voivat lukuvuoden 2005–2006 aikana osallistua
valintansa mukaan joko luentotyyppiseen tai pienryhmätyyppiseen KerToi-menetelmää
käyttävään toimintaan. Näin opiskelijoilla on yhdessä mahdollisuus tarkastella omaa
opettajaksi kasvamistaan ja siihen liittyviä tuntoja. Tällaiselle toiminnalle on ollut sekä
normaalikoulun opettajien että opiskelijoiden mukaan tarvetta ja kiinnostusta.
Oulun Työterveyden kanssa suunniteltiin yhteistyötä koko projektin ajan. Työterveydellä
oli käynnissä työhyvinvointiin liittyvä hanke, jonka yhteydessä sieltä osoitettiin
kiinnostusta projektiamme kohtaan. Työterveyden asiantuntijoita oli paikalla yhdessä
projektissamme järjestetyssä koulutuspäivässä, jossa pohdittiin erityisesti työyhteisön
hyvinvointiin liittyviä seikkoja. Työterveyden edustajien kanssa pidettiin jatkosuunnitelmia
ajatellen yhteistyöpalavereja.
Oulun kaupungin opetusviraston ja päivähoidon kanssa tehtiin koko projektin ajan tiivistä
yhteistyötä, ja koko ajan oli myös tavoitteena jatkaa ryhmätoimintaa opettajien
keskuudessa. Projektimme johtohenkilöt kävivät varsinkin projektin alkuvaiheessa
kouluilla ja päiväkodeilla puhumassa projektista ja keskustelemassa johtajien kanssa
yhteistyömahdollisuuksista. Yhteistyössä oltiin myös Pohjois-Suomen Sosiaalialan
Osaamiskeskuksen kanssa.
Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä toimii Rauni
Räsäsen johtama monikulttuurisuuteen perehtynyt tutkimusryhmä, jonka kanssa tehtiin
yhteistyötä projektissa toteutetun Moninaiset-ryhmän yhteydessä. Myös jatkohankkeiden
suunnittelun yhteydessä tehtiin tiivistä yhteistyötä. Monikulttuurisuusverkostoa pyrittiin
lisäksi luomaan Oulun kaupungin monikulttuurisuuteen liittyvien tahojen kanssa, ja tämän
raportin kirjoittamisvaiheessa näyttää siltä, että konkreettista yhteistyötä tullaan
aloittamaan. Aiheen tiimoilta on pidetty yhteistyöpalavereja, joissa on ollut mukana Oulun
kaupungin edustajia.
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Elävä kertomus -konferenssi
Opettajanelämää-tutkimusryhmä järjesti projektin aikana Elävä kertomus-konferenssin
17.–18.2.2005 Oulun kylpylähotelli Edenissä. Projektin ja konferenssin käytännöt sekä
sisällöt olivat toisiansa tukevia. Konferenssiin osallistui noin 130 kertomuksista
kiinnostunutta ihmistä. Rahoittajina olivat Kasvatusalan valtakunnallinen tutkijakoulu
KASVA, Työsuojelurahasto ja Suomen Akatemia. Lisäksi yhteistyökumppanina oli
narratiivisen tutkimuksen tutkijaverkosto Kertonet. Konferenssissa oli sekä pääluentoja
että työryhmätyöskentelyä. Konferenssin ohjelma järjestettiin niin, että kaikki halukkaat
pääsivät ilmaisun eri tavoin kertomaan omasta tutkimuksestaan ja työstään kertomusten
parissa.
Konferenssia markkinoitiin laajasti kotimaassa. Kohderyhmä muodostui kertomuksista
kiinnostuneista tutkijoista ja kertomuksia työssään käyttävistä käytännön asiantuntijoista.
Kohderyhmät tavoitettiin hyvin. Kiinnostus konferenssia kohtaan osallistujien taholta ylitti
odotukset. Osallistujia oli monista tiede- ja työyhteisöistä, myös yliopistojen ulkopuolelta.
Esimerkiksi yritysmaailmasta oli useita osallistujia. Konferenssi oli monia eri tieteitä
yhdistävä. Edustettuina olivat muun muassa kasvatusala, sosiaali- ja terveysala, taide,
teologia, taloustiede, filosofia ja naistutkimus. Konferenssi edisti tutkijoiden ja käytännön
asiantuntijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä.
Yhdessä konferenssin työryhmistä pidettiin esitelmä projektista. Esitelmän otsikko oli
”Täällä sai puhua sen, mitä ei kenties saa muualla”. Havaintoja kertomisesta opettajien
keskusteluryhmässä (Kaunisto, Estola, Syrjälä & Uitto 2005). Konferenssissa projektia oli
mahdollista tehdä tunnetuksi narratiivisen tutkimuksen tutkijoiden sekä käytännön
ammattilaisten

keskuudessa.

yhteistyöverkostoja.

Samalla

muodostui

myös

tilaisuus

luoda

uusia
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3

KERTOMINEN, KERTOMUKSET JA OPETTAJIEN TYÖSSÄ
JAKSAMINEN

3.1

Opettajan työ ja jaksaminen

Omissa tutkimushankkeissamme meitä on kiinnostanut, mitä opettajat itse kertovat
työstään. Kun olemme lukeneet ja kuunnelleet opettajien kertomuksia sekä keskustelleet
heidän kanssaan, olemme tulleet vakuuttuneiksi siitä, että monet opettajan työn keskeiset
piirteet ovat jääneet liian vähälle huomiolle yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yksi
keskeinen havainto on ollut, että opettajan tapa puhua työstään on hyvin erilainen kuin se
keskustelu, mitä päättäjät usein käyvät. Opettajan työn keskeisiä piirteitä ovat työn vahvat
sidokset omaan persoonaan ja tunteisiin sekä työn eettiset haasteet.
Aiemmat Opettajanelämää-tutkimusryhmän tutkimukset (esim. Estola 2003; Estola &
Syrjälä 2002; Heikkinen 2001) ovat nostaneet vahvasti esille sen, että monenlaiset valtaan
liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, millaisen identiteetin opettaja voi tuoda esille. Tällainen
poststrukturalistinen ajattelu lähtee siitä, ettei opettajalla ole vain yhtä identiteettiä, vaan
niitä on useita. Ne ilmenevät käytännön kielessä, diskursiivisissa käytännöissä, toisin
sanoen puhutussa kielessä ja arjen toiminnoissa, joissa opettaja elää ja toimii. Tämä
käytännön kieli sanelee sitä, millainen on hyvä opettaja ja millaista on hyvä opetus. Tässä
mielessä käytännön kieli on mitä suurimmassa määrin moraalinen käytäntö. Varsin usein
opettajatutkimuksessa erotetaan kaksi toisilleen vastakkaista kieltä: oikeudenmukaisuuteen
ja sääntöihin perustuva kieli, jota edustaa usein hallinto ja virallinen ohjeistus sekä toinen
välittämistä ja tilanteiden ainutlaatuisuutta korostava kieli, joka on usein opettajille tutumpi
ja läheisempi (Estola 2003; Estola & Syrjälä 2002). Opettajat joutuvat käytännössä
neuvottelemaan ja taiteilemaan näiden kielten välillä. Näkemyksemme onkin, että nämä
kaksi kieltä ovat jokaisen opettajan käytössä. Ristiriitoja opettajan työlle tuo se, että yhä
useammin opettajat kokevat, että sääntöjen kieli hukuttaa alleen välittämisen kielen.
Opettajanelämää-tutkimusryhmämme jäsen Geert Kelchtermans (1996, 2005) on jo usean
vuoden ajan pohtinut haavoittuvuutta opettajan työssä. Hän päätyy siihen, että
haavoittuvuus on rakenteellinen olotila, jossa opettajat ”huomaavat olevansa”, koska
pedagogisissa suhteissa on paljon odottamatonta ja ennalta arvaamatonta. Opettajan työn
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eräänlainen paradoksi syntyy siitä, että opettajat pitävät palkitsevimpana osana työtään
kontakteja nuoriin ja samanaikaisesti haavoittuvuuden kokemukset liittyvät juuri
ihmissuhteisiin. Opettajan työn syvimmät haasteet eivät liitykään siihen, mitä opettajan
tulee sääntöjen mukaan tehdä, vaan siihen, miten hän toimii ihmissuhteissa ja miten hänen
tulisi sitoutua työhönsä. (Kelchtermans 2005.)
Opettaja ei kuitenkaan tee työtään yhteiskunnallisessa tyhjiössä eikä haavoittuvuutta
pidäkään tarkastella pelkästään yksilön ja hänen ihmissuhteidensa näkökulmasta.
Haavoittuvuuden kokemukseen ovat yhteydessä niin makropoliittiset, hallinnolliset ja
poliittiset tekijät kuin työpaikkojen mikropoliittinen ilmasto (Kelchtermans 1996).
”Ammatillinen haavoittuvuuden tunne” liittyy usein muutoksiin, kun opettajat koettavat
löytää paikkansa ymmärtäkseen muutoksia ei vain yleisellä tasolla vaan pohtien myös sitä,
mitä vaikutusta niillä on kasvatuksen arjen käytäntöihin. Yleisesti ottaen haavoittuvuus
liittyy jonkinlaiseen riskinottoon. Tässä suhteessa ihmiset ovat erilaisia; jotkut
uskaltautuvat riskeihin ja siten myös haavoittuvuuteen helpommin kuin toiset, jotka ovat
turvallisuushakuisempia. Ulkoiset olosuhteet, kokemus siitä, että oma opettajuus
kyseenalaistetaan

eikä

opettaja

pysty

puolustautumaan,

ovat

siis

yhteydessä

haavoittuvuuteen. Se, miten eri opettajat kokevat samankin asian on puolestaan yhteydessä
opettajan identiteettiin ja hänen koko elämäntarinaansa ja sen juoneen.
Suomessa on viime vuosina ilmestynyt runsaasti työssä jaksamista, työuupumusta ja
työhyvinvointia koskevaa kirjallisuutta3 (Hakanen 2004; Hämäläinen 2001; Koivisto 2001;
Riikonen, Makkonen & Vilkkumaa 2002; Seppänen 2004; Siltala 2004). Kari Koiviston
(2001) lähtökohtana on yksittäinen ihminen ja työyhteisö sekä se, miten tunnistaa ja torjua
työuupumusta. Pekka Hämäläinen (2001) ottaa puolestaan myönteisen näkökulman puhuen
innostumisesta työssä ja elämässä. Hänen mukaansa työn aito ilo on jokaisen henkilön
sisällä itsessään. Pauli Juuti ja Antti Vuorela (2004) ovat myös sitä mieltä, että työssä
jaksamisen ongelmista on puhuttu turtumiseen asti. He tuovat aiheeseen johtamisen
näkökulman korostaen sen merkitystä yksilön työhyvinvoinnin kannalta. Multanen ym.
(2004) puolestaan korostavat työyhteisön merkitystä yksilön jaksamisen kannalta.

3

Työssä jaksamiseen liittyvä käsitteistö on moninainen: puhutaan niin työhyvinvoinnista, väsymisestä,

työuupumuksesta jne. Käytämme tässä raportissa näitä rinnakkaisina käsitteinä emmekä tässä vaiheessa tee
niiden välille eroa tai päädy käyttämään jotakin tiettyä ilmaisua.
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Kinnusen, Feldtin ja Maunon (2005) toimittamassa kirjassa otetaan kantaa moniin
yllämainittuihin asioihin, mutta lisäksi he nostavat esiin työn epävarmuuden ja
organisaatiossa tapahtuvat muutokset työhyvinvoinnin uhkina sekä perheen ja työn
yhteensovittamisen näkökulman.
Opettajien työn haasteet ovat kasvaneet. Oppilaat ovat entistä levottomampia ja häiritsevä
ongelmakäyttäytyminen näyttää lisääntyneen erityisesti yläasteikäisillä (Kiviniemi 2000,
126). Myös vanhempien odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet eikä opettajien työtä
arvosteta entisaikojen tapaan. Raimo Rajala (2002) kuvaa, että koulutyöskentelyä leimaa
kiire, rauhattomuus, huonot ihmissuhteet ja lisääntyvä uupumus. Lyhyessä ajassa
opettajien työn osaksi ovat tulleet monien toiminta- ja ajattelutapojen muutosten syklit;
tulosvastuu, laatu, profilointi ja sisäinen kehittäminen. Syrjäläinen (2002) kuvaa opettajien
väsymisen syitä. Hänen tutkimuksessaan osoitetaan esimerkiksi, että opettajilla on liian
paljon töitä, heidät on jätetty päätöksenteon ulkopuolelle ja heidän ammattikuvansa on
laajentunut. Ei enää riitä, että on vain opettaja vaan joskus opettajan tulee olla muun
muassa psykologi ja sosiaalityöntekijä (Syrjäläinen 2002, 91–98.) Esimerkiksi kiire, melu,
riittämättömät työtilat ja opetuksen valmistelu kuormittavat opettajia (Santavirta ym.
2001).

Calderhead

(2001,

793) nostaa

esiin

koulu-uudistukset opettajan

työn

intensiivisyyden lisääjänä. Uudistusten seurauksena opettajien kokema stressin määrä,
sairaudet, työuupumus ja siirtyminen muihin ammatteihin ovat lisääntyneet.
Maslachin ym. (2001, 408) tutkimuksessa arvioitiin eri ammattien kuluttavuutta.
Opettamisen todettiin sijoittuvan sellaisten ammattien joukkoon, joissa uupumisen aste on
korkeimmillaan. Viinamäen (1997) laajassa kyselytutkimuksessa arvioitiin, että noin 40 %
suomalaisista

opettajista

koki

psyykkistä

rasittuneisuutta

käytettäessä

valmista

mielenterveyden häiriöiden kartoittamiseen kehitettyä lomaketta. Masentuneisuutta ilmeni
noin neljäsosalla opettajista. Opettajien työssä väsyminen näkyy muun muassa haluna
vuorotteluvapaisiin ja siirtymisinä varhaiseläkkeelle. Erityisen huolestuttavaa on, että myös
nuoret opettajat näyttävät uupuvan ja haluavan siirtyä toisiin tehtäviin. Santavirta ym.
(2001) tutkivat opettajien työoloja ja sitä, kuinka he viihtyivät ja jaksoivat töissä.
Tutkimustulokset osoittivat, että suurin osa opettajista piti työtään palkitsevana ja että he
ylipäätään pitivät työstään. Silti noin 16 prosenttia tutkimuksen opettajista oli uupuneita,
vakavasti uupuneita oli noin neljä prosenttia. Naisopettajat olivat uupuneempia työssään
kuin miesopettajat.

18
Edellä esitetyn kaltaiset ongelmat ovat tuttuja myös varhaiskasvatuksessa. Päivähoidon
piirissä erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut ja opettajat kaipaavat yhä
enemmän erityispedagogista osaamista. Monet lastentarhanopettajat myös jättävät oman
alansa. Lastentarhanopettajaliitossa (2003) valmistuneen selvityksen mukaan nuorista
työelämään siirtyvistä lastentarhanopettajista vain noin 57 % suunnittelee menevänsä
töihin päivähoidon tehtäviin. Syitä tähän ovat päivähoidon ulkopuolella olevat
mielenkiintoisemmat työtehtävät sekä paremmat ansio- ja urakehitysmahdollisuudet.
Opettajien jaksamista on aiemmin tutkittu lähinnä erilaisten stressitekijöitä ja
selviytymiskeinoja mittaavien kyselyjen avulla keskittyen yksilöllisiin näkökulmiin (esim.
Kinnunen 1989). Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Esimerkkinä voi mainita Kristiina
Kumpulaisen ja Arto Willmanin (1998) tutkimuksen, jonka mukaan kulttuuriset ja
rakenteelliset tekijät ovat keskeisiä opettajien työssä viihtymiselle. Myös tässä projektissa
työyhteisöjen kulttuuri nähtiin keskeisenä ja vertaistuen merkitystä korostettiin opettajien
jaksamisessa.
Kaskisaari

(2004)

tarkastelee

työuupumusta

koskevaa

keskustelua

kuuden

tarkastelukehyksen kautta, jotka ovat käytännössä päällekkäisiä ja toimivat hänen
tarkastelussaan teoreettis-metodologisina ja analyyttisina apuvälineinä. Kehykset ovat
samalla

empiirisiä

tuloksia

käsitteistä,

joilla

työuupumuksesta

voidaan

puhua.

Yksilökeskeisen kehyksen muodostaa psykologinen tutkimus ja siinä korostuu
nimenomaan yksilö. Realistinen tarkastelukehyksessä työuupumus liittyy työympäristöön,
kun puolestaan poliittis-hallinnollisessa tulkintakehyksessä se liittyy koko yhteiskunnan
tuottavuuteen. Konstruktionistinen tarkastelukehys näkee työuupumuksen konstruktiona,
johon vaikuttavat työuupumuksesta puhumisen tavat kuten esimerkiksi se, miten siitä
puhutaan

julkisuudessa.

Yhteiskuntadiagnostinen

tarkastelukehys

”laajentaa

konstruktionistista kehystä yhteiskunnan tilaa aikalaisanalyyttisesti tulkitsevaan suuntaan”
(Kaskisaari 2004, 30). Tarkasteltaessa työuupumusta ruumiillisen tarkastelukehyksen
kautta katsotaan, että kokemus työssä uupumisesta ei ole ainoastaan tietoinen ja
kognitiivinen kokemus vaan myös ruumiillinen. Kaskisaari (2004, 32–33) toteaa, että
tarvitaan paljon laadullista tutkimusta yksilöllisistä työuupumuksen kokemuksista ja
ruumiillisten kokemusten merkityksistä yhteiskunnallisella tasolla eli työuupumuksen
ruumiillinen

luonne

on

huomioitava.

Tulkinta

edellyttää

näiden

kaikkien

tarkastelukehysten luoman näkökentän kriittistä analyysia, jotta työuupumus näyttäytyisi
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”inhimilliseen kokemusmaailmaan kiinnittyneenä, historiallisesti ja rakenteellisesti
paikantuneena ilmiönä” (Kaskisaari 2004, 33).

3.2

Kertominen ja kertomukset erityisesti ammatillisissa käytännöissä

Tässä projektissa ja tutkimuksessa kertomukset ja kertominen ovat läsnä monella tasolla.
Ne ovat koko projektin ja tutkimuksen läpikulkevia käsitteitä. Kertomisella ja kerronnalla
viittaamme niin suulliseen, kirjalliseen kuin ruumiilliseen ilmaisuun. Ihminen voi kertoa
esimerkiksi käsin. Kertominen ja kertomukset ovat meillä myös ajattelun taustana.
Näemme narratiivisuuden laajana tutkimuksellisena viitekehyksenä. Se ei muodosta
yhtenäistä ja selvät rajat omaavaa teoreettis-metodista rakennelmaa, vaan on pikemmin
avoin keskusteluverkosto, jota yhdistää tarinan käsite (Hänninen 1999). Kertominen on
toiminut keskeisenä työvälineenä projektissa toteutetuissa pienryhmissä. Olemme
kehitelleet kertomista työvälineenä opettajien käyttöön työssä jaksamisen ja uusiutumisen
tueksi. Näemme, että ihmiset jäsentävät maailmaansa ja kokemuksiaan kertomalla.
Kertomukset ovat olleet meille myös tutkimusväline. Käsittelemme ja analysoimme
keräämäämme aineistoa kertomuksina sekä kerromme opettajien kertomuksista uusia
kertomuksia. Tutkimustulosten raportoinnissa narratiivisuus näkyy siinä, että tulokset
voidaan kirjoittaa kertomuksen muodossa käyttäen myös erilaisia fiktiivisiä ja evokatiivisia
keinoja. Voidaan esimerkiksi kokeilla raportointitapana tiedeproosaa tai runoja.
Kertominen on meille myös tutkimuksen kohde. Teemme tutkimusta kertomisesta, siitä
mitä se tarkoittaa ihmisten välillä.
Narratiivisen tutkimuksen käsitteistö on varsin laaja ja moninainen. Puhutaan
narratiivisesta, kerronnallisesta ja tarinallisesta tutkimuksesta. Käsitteinä käytetään sekä
narratiivia, tarinaa että kertomusta. Tässä loppuraportissa sanoja kertomus ja tarina
käytetään synonyymeina. Samaten puhumme sekä narratiivisesta että kerronnallisesta
tutkimuksesta. Tätä hanketta voidaan luonnehtia myös toimintatutkimukselliseksi
prosessiksi, joka haastaa perinteistä akateemista tutkimusta siinä mielessä, että se on
osallistujille itsereflektiivinen prosessi, väline muutokseen ja keino kehittää tutkijoiden
sekä praktikoiden eli tässä tapauksessa opettajien välisiä suhteita (esim. Heikkinen 2001).
Ohjaajina ja opettajankouluttajina hanke merkitsi meille oman työn kehittämistä: KerToimenetelmän kokeilua sekä kehittämistä opettajien täydennyskoulutukseen. Samalla
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kokeilimme niitä myös opettajien peruskoulutuksessa. Toimintatutkimusprosessille onkin
luonteenomaista, että se elää ja muotoutuu toteutuksen aikana, niin että siihen liittyy uusia
mielenkiinnon kohteita. Näin kävi meillekin. Toiminta laajeni ja mukaan tuli uusia ryhmiä.
Päiväkoti-ryhmässä

kokeiltiin

KerToi-menetelmän

soveltuvuutta

toteutetun

perhetyöprojektin arvioinnissa. Maahanmuuttajaopettajien ongelmat alkoivat kiinnostaa
opettajien itsensä otettua meihin yhteyttä. Toiminta tällä monikulttuurisuuden alueella
näyttää jatkuvan ja laajentuvan myös jatkossa.
Toimintatutkimus integroi teoriaa ja käytäntöä ja siinä tutkimusta luodaan yhdessä
osallistujien kanssa. Into-ryhmässä mukana olevat opettajat osallistuivat koko ryhmän
toiminnan suunnitteluun ja aineistosta tehtyjen alustavien tulkintojen varmentamiseen.
Myös raportoinnissa osallistujat olivat aktiivisia. Toimintatutkimuksen tulokset etenevät
monin tavoin, eivät pelkästään kirjallisina raportteina vaan hyvinä käytäntöinä. Viime
kädessä Into-ryhmän osallistujien kertomukset ovat olleet määrittämässä koko ryhmän
kertomusta ja tutkimuksen suuntautumista. Projektissa on siten luotu yhdessä uutta tietoa
opettajana olemisesta ja kerronnasta. Koko ryhmän toiminta on ollut yhteinen
oppimisprosessi,

joka

usein

liitetään

juuri

toimintatutkimukseen.

Yksittäiset

kokoontumiskerrat ovat edenneet syklisesti, kuten toimintatutkimusprosessinkin on
luonnehdittu etenevän. Jokainen tapaamiskerta on perustunut niihin kokemuksiin, joita
ohjaajille on ryhmästä aiemmin kertynyt.
Sitoudumme narratiivisten opettajatutkijoiden joukkoon. Heistä mainittakoon esimerkiksi
Sigrun Gudmundsdottir, joka lanseerasi narratiivisuuden käsitteen opettajatutkimukseen.
Kertomuksesta ja kertomisesta on tullut merkittävä tutkijan työväline noin 25 vuotta sitten
ihmistieteissä tapahtuneen niin sanotun ”kerronnallisen käänteen” myötä, jonka
seurauksena kertomuksen ja tarinan käsitteet yleistyivät laadullisessa tutkimuksessa (ks.
Hyvärinen 2004). Kasvatustieteiden tutkimukseen kertomus teki lopullisen läpimurtonsa
vuonna 1997, kun narratiivinen teemanumero ilmestyi kansainvälisessä julkaisussa
Teaching and teacher education (ks. Elbaz-Luwisch 1997; Gudmundsdottir 1997). Sigrun
Gudmundsdottirin (1997) mukaan kertomusten voima on siinä, että ne pystyvät
vangitsemaan tapahtumia ja ihmisiä. Ne ovat meille läheisiä ja henkilökohtaisia sen sijaan,
että ne pysyisivät etäisinä ja abstrakteina. Näemme kuten Kathy Carter (1993), että
kertomus on tietämisen muoto, jolla on mahdollista uniikilla, erityisellä tavalla vangita
ihmisen toiminnan monimuotoisia ja yksityiskohtaisia merkityksiä. McEvan (1997)
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kuitenkin varoittaa myös liiallisesta innostuksesta tarinoihin puhuessaan kertomusten
pakottavasta luonteesta. Ivor Goodson (1997) huomauttaa, että narratiivinen tutkimus
saattaa kiinnittää romantisoivalla tavalla huomion yksittäisiin opettajiin. Tällöin on
mahdollista, että opettajan työtä määrittelevät yhteiskunnalliset tekijät jätetään huomiotta.
Kertomus ilman kulttuuris-historiallista kontekstia ei ole kertomisen arvoinen Goodsonin
(1997) mukaan.
Syrjälä ja Uitto (2004) ovat lähestyneet kertomuksen ja kertomisen käsitteitä
tarkastelemalla niitä opetuskäytäntöjen kielen kautta. Kertomuksella on sanoma;
kertomuksen kertomiseen on jokin syy. Opettajien kertomien tarinoiden takana heijastuu
sitoutuneisuus työskennellä lasten edun mukaisesti, heidän kasvuaan tukien. Kertomus
vaikuttaa kuulijoihinsa ja heidän tunteisiinsa. Kertojalla on valta valita, mitä kertoa ja mitä
jättää kertomatta. Hänellä on myös valta päättää se näkökulma, mistä hän tarinansa kertoo.
Kertomusten omaama mahdollisuus todella vangita kuulijansa tekee niistä myös
vaarallisen. Kertomuksella on voimaa herättää kuulijassaan jotain, ja sen kautta on
mahdollista mennä toisen rooliin ja eläytyä kertomuksen tilanteeseen. Toisen kertomus voi
saada meidät ajattelemaan ja muistelemaan asioita, joita emme muuten olisi
huomanneetkaan. Kertomukset ovat yhteisöllisiä, opettajan kertomukset yhdistävät
oppilaan

osaksi

yhteisöä.

Kertomuksissa

on

aina

kaikuja

menneisyydestä

ja

tulevaisuudesta. Kertoja on läsnä kerrontatilanteessa koko ruumiillaan. Kertomus kerrotaan
aina tietyssä paikassa.
Hankkeen suunnittelua ja toteutusta on ohjannut tutkimusryhmämme näkemys siitä, että
kertominen on yksi reflektion muoto. Kelchtermans (2005) esittää, että riittävän laaja ja
syvä reflektio on dialogista ja kriittistä, elämäkerrallista ja kertomuksellista. Freema ElbazLuwisch (2005, 27–28) puolestaan kirjoittaa, että opettajan tieto on kertomuksellisessa
muodossa ja se kehittyy dialogissa toisten opettajien, oppilaiden, oppimateriaalin ja heidän
itsensä kanssa. Itsetutkiskelu voi siis tapahtua myös yksin, keskustelussa itsen kanssa,
mutta usein se edellyttää myös konkreettisesti toisen ihmisen kanssa käytyä vuoropuhelua.
McCotter (2001) katsoo ryhmän tarjoavan osallistujilleen mahdollisuuden mielekkääseen
dialogiin, tukeen, kritiikkiin, yhteistyöhön ja reflektioon. Meitä onkin kiinnostanut yhdessä
kertomisen prosessi. Eräiden muiden tutkijoiden tapaan näemme narratiivisuuden
dialogisena: olennaista on juuri kerronta ja sen tarkastelu vuorovaikutusprosessina
(Saarenheimo 2000).
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Projektissa toteutetut pienryhmät mahdollistivat vertaistuen. Vertaistuen merkitys tuli
esille tärkeänä osana Virveli (Vireyttä ja elinvoimaa työelämään) -kuntoutusmuotoa
kuntoutujien itsensä määritellessä kuntoutuksessa myönteisesti vaikuttaneita tekijöitä
(Kinnunen ym. 2004). On tärkeää, että on paikkoja missä voi kertoa omasta työstä,
työhistoriasta ja työyhteisön tilanteesta (Aaltonen & Heikkilä 2003, 59–60). Kertomukset
tarjoavat samaistumisen paikan ja kehyksen, johon yksittäisen ihmisen on mahdollista
sovittaa omat kokemuksensa (Halonen 2002, 216).
Freema Elbaz-Luwisch on käyttänyt omassa opetuksessaan jo parin vuosikymmenen ajan
erilaisia kertomisen menetelmiä. Opiskelijat ovat esimerkiksi ensin kirjoittaneet lyhyen
omaelämäkerran, sen jälkeen lukeneet toistensa tarinoita ja lopuksi rakentaneet ryhmässä
uuden

kertomuksen.

Elbaz-Luwisch

on

organisoinut

myös

monenlaisia

kirjoittamiskursseja, joissa opettajat ovat kirjoittamalla ja kirjoituksia yhdessä jakamalla
käsitelleet omaa elämäntarinaansa ja ammatillista kasvuaan. (Elbaz-Luwisch 2005, 81–82;
90–96.) Myös Sawyer (2001) toteaa yhteistyöprosessin vertaisryhmässä tukevan opettajien
persoonallista uudistumista työssään.
Kertomuksia ja kertomista on käytetty esimerkiksi terapiassa (Halonen 2002; Ihanus
(toim.) 2002; Morgan 2004), kuntoutuksessa (Hänninen 1999) ja yritysmaailmassa
(Aaltonen & Heikkilä 2003). Halosen (2002, 13–14) mukaan kertominen nähdään
erilaisissa terapioissa työnä, jossa kielellistetään tunteita, ajatuksia ja kokemuksia, jotka
ovat ennen olleet hahmottomia. Esimerkiksi Myllyhoidossa pyritään osoittamaan potilas
päihderiippuvaiseksi ja opettamaan hänet tulemaan toimeen riippuvuutensa kanssa eikä
syitä riippuvuuteen etsitä. Myllyhoidon terapioissa keskitytään erityisesti yksilön
kertomuksiin. Omassa projektissamme korostui myös erityisesti yksilön tukeminen
työssään, vaikkakin luonnollisesti tuettaessa yksilöä tuetaan samalla koko hänen
työyhteisöään. Tarinoilla onkin merkitystä myös organisaatioiden kannalta kuten Aaltonen
ja Heikkilä (2003) kuvaavat. Heidän tarinamenetelmässään yksilöiden tarinoista työstetään
koko organisaation tarinoita ja nämä tarinat ovat merkittäviä esimerkiksi organisaation
kehittämisessä, koulutuksessa, muutoksen hallinnassa, työhyvinvoinnin edistämisessä,
yritysten

ja

tuotteiden

brändin

ja

imagon

rakentamisessa,

mainonnassa

ja

markkinointiviestinnässä sekä strategisessa ajattelussa. Organisaatiossa yksilöiden ja
yhteisöjen tarinat kohtaavat. Jotta voisi ymmärtää jotakin yhteisöä (tiimiä, yksikköä,
yritystä), on ymmärrettävä yhteisöstä kertovat, yhteisesti hyväksytyt tarinat ja myös
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tutkittava, miten nuo tarinat ovat syntyneet. On kyettävä kertomaan tarinoita yhteisön
menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, koska ilman niitä on mahdotonta
ylläpitää yhteisöjen olemassaoloa ja jatkuvuutta. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 150–151.)
Kerronnan on todettu olevan oleellinen osa kasvatusorganisaatioiden ja yleensäkin
organisaatioiden muutoksessa (Aaltonen & Heikkilä 2003; Clandinin & Connelly 2000;
Laitinen 1998). Siitonen, Repola ja Robinson (2002) ovat käyttäneet tarinoita yhtenä
menetelmänä tutkiessaan voimaantumisen kulttuuria työssä jaksamisen edistämisessä.
Karjalainen (2004, 179) katsoo, että yksilön jäsentäessä omaa elämäänsä narratiivisin
menetelmin kerronta ja vuorovaikutus tarkoittavat tilaisuutta nähdä oma elämä arvokkaana
ja

mahdollisuuksia

sisältävänä.

Näin

narratiiviset

menetelmät

voivat

toimia

voimaantumisprosesseina, joissa löydetään omia voimavaroja ja vaikutetaan omaan
kohtaloon. Rust (1999) on käyttänyt kertomuksia keskusteluryhmissä ja korostaa tällaisten
ryhmien merkitystä erityisesti opettajan työssä vasta-aloittaneiden ja opettajaksi
opiskelevien kohdalla. Ryhmissä voidaan esittää opettamista koskevia ongelmia ja asioita
sekä antaa niin henkistä kuin moraalista tukea toisille. Rustin (1999, 370) mukaan
tämänkaltaista ryhmää voisi kuvata myös oppijoiden yhteisöksi, jossa ryhmässä opitaan
yhdessä. Kertomukset ja keskustelu mahdollistavat opettajan työn kompleksisuuden
ymmärtämisen. Linde (2001) kehottaakin instituutioita luomaan tilanteita, joissa ihmisillä
olisi mahdollisuus kertoa toisille työntekijöille työstään. Tällaiset yhteiset kerrontatilanteet
ovat hänen mielestään oivallisia tapoja välittää nimenomaan sosiaalista tietoa, tietoa
instituution identiteetistä ja siitä, miten olla instituution jäsenenä. Linde (2001) korostaa,
että jonkin instituution jäseneksi tuleminen ja pääseminen edellyttävät sitä, että oppii
kertomaan tarinoita kyseisestä instituutiosta samaan tapaan kuin muu ryhmä. On siis
tunnettava ryhmänsä tarinat.
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4

KOULUTUSPÄIVÄT – PAIKKOJA ITSETUTKISKELUUN

Hankkeessa toteutettiin yhteensä kuusi koulutuspäivää. Koulutuspäivät järjestettiin
iltapäivisin ja niiden kesto oli neljä tuntia. Jokaisessa koulutuspäivässä oli vieraileva
luennoitsija. Koulutuspäivien suunnittelussa oli lähtökohtana, että kokonaisuudesta
muodostuu teemallisesti toimiva. Tavoitteena oli edetä yksilöllisistä kysymyksistä
työyhteisöllisiin ja sen jälkeen filosofisiin ja globaaleihin kysymyksiin. Kuitenkin koko
ajan tarkoitus oli, että osallistujat voivat sekä yksilö- että työyhteisöllisellä tasolla peilata
asioita omaan työhönsä ja elämäänsä.
Koulutuspäivien teemallinen jatkumo toteutui järjestäjien näkökulmasta hyvin. Projektin
aikana kuitenkin havaittiin, että opettajille koulutuspäivät eivät muodostaneet sellaista
juonellista kokonaisuutta kuin alun perin ajateltiin. Tilaisuuksia oli suhteellisen harvoin,
joten ne olivat osallistujille pikemminkin yksittäisiä, episodimaisia hetkiä työstä
irtautumiseen. Lisäksi havaittiin, että koulutuspäivien osallistujat eivät olleet aina samoja
henkilöitä, vaan opettajat saattoivat osallistua vain jollekin koulutuspäivistä ja vain harvat
osallistuivat kaikkiin kuuteen tilaisuuteen. Vaikka alkuperäiset suunnitelmat jatkumosta
eivät täysin toteutuneetkaan, koulutuspäivistä muodostui silti episodimaisina hyviä
tilaisuuksia, joissa opettajilla oli sillä hetkellä, siinä tilanteessa aika ja paikka pohtia omaa
työtään ja elämäänsä laajasta perspektiivistä. Tämä mahdollisuus avautui laajalle joukolle,
sillä tilaisuudet olivat avoimia paitsi kaikkien oululaisten koulujen, myös päiväkotien
opettajille. Osallistujat pääsivät pohtimaan opettajan työtä ja työssä jaksamista monista
näkökulmista.
Seuraavassa kuvaamme koulutuspäivien sarjaa. Teemme tämän osittain tilaisuuksiin
osallistuneilta opettajilta kerätyn palautteen kautta.

4.1

Mielen ja ruumiin akrobatiaa – näkökulmia jaksamiseen

Ensimmäinen koulutusiltapäivä järjestettiin jo ennen kuin projekti varsinaisesti alkoi,
marraskuussa 2003. Lääkäri Seija Vallinkoski korosti luennossaan sekä jaksamisen
henkistä että ruumiillista puolta. Vallinkosken johdolla tehtiin muun muassa toiminnallisia
harjoituksia. Koulutusiltapäivään sisältyi myös runsaasti keskusteluosuuksia pienryhmissä.
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Luennon yhteydessä pyydettiin kiinnostuneita ilmoittautumaan projektissa järjestettävään
pienryhmätoimintaan. Kiinnostuneet täyttivät paperin, jossa kysyttiin heidän taustojaan ja
perusteluita, miksi he haluaisivat osallistua pienryhmätoimintaan. Myös sähköpostitse
saattoi myöhemmin lähettää samat tiedot.

4.2

Aikamme varjo – häpeän ja syyllisyyden kohtaaminen opettajan työssä

Tammikuussa 2004 järjestettiin toinen koulutusiltapäivä, jonka luennoitsijana oli kirjailija,
teologian tohtori Martti Lindqvist. Lindqvistin mukaan tarinoilla on suuri merkitys
elämässämme, sillä niiden kautta ihminen tulee yksilöllisesti näkyväksi. Lindqvist laittoi
osallistujat pohtimaan jaksamisen ydinkysymyksiä. Onko elämässäni ja työssäni sellainen
perusta, mihin voin luottaa ehdoitta? Koenko, että olemiseni ja tekemiseni on mielekästä?
Olenko omissa silmissäni riittävän hyvä itselleni, eli minkälaisin silmin katson itseäni?
Ihminen elää aina muutoksessa. Lindqvist totesi: ”Se, mikä on tullut valmiiksi, on tullut
myös tiensä päähän.” Ihmiset voivat haavoittua työstään - särö tarinoihin tulee siitä, että
usko hyvään on kadonnut. Keskeistä on ymmärtää, että hyvät ja pahat tarinat rakentuvat
samoista aineksista. On tärkeää välittää itsestään, niin että usko hyvään ei pääse
kuolemaan.
Luennon aikana osallistujilla oli tilaa pohtia asioita pienemmissä ryhmissä. Näissä
nousseita ajatuksia vedettiin yhteen myös yhdessä. Osallistujien kirjallisen palautteen
perusteella luento kosketti suurta osaa kuulijoista voimakkaasti. Iltapäivä sisälsi paljon
ajattelemisen aihetta antaneita teemoja, asioita, lauseita, todettiin eräässä palautteessa.
Luento myös hätkähdytti kuvilla, joiden kautta Lindqvist toi ajatuksiaan esille. Kuvien
puhuttelevuutta

korostettiin

useissa

palautteissa.

Kuvan

merkitys

alitajunnan,

spontaanisuuden ja prosessoinnin käynnistäjänä. Taidanpa minäkin alkaa katsella
enemmän E. Munchin tauluja ja miettiä taas omaa varjoani ja elämääni taiteen kautta,
kirjoittaa eräs opettaja.
Palautteissa korostettiin, että tämäntyyppistä, koko elämän kattavaa pohdintaa ja
koulutusta saisi olla enemmän. Yhteisiä keskusteluja pidettiin hyvinä, koska niissä tuli
esiin osallistujien konkreettisia kokemuksia luennoitsijan esiin tuomista asioista.
Keskusteluhetket toivat jonkin verran konkretiaa vaikeisiin, filosofisiin ajatuksiin, kirjoittaa
eräs osallistuja.
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4.3

Oman temperamenttinsa tunteminen psyykkisenä voimavarana

Toinen koulutusiltapäivä järjestettiin lokakuussa 2004. Luennoitsijana oli Helsingin
yliopiston psykologian

laitoksen professori, dosentti

Liisa Keltikangas-Järvinen.

Temperamentti on Keltikangas-Järvisen mukaan jokaiselle ihmiselle synnynnäinen, eikä
sitä voi muuttaa. Temperamentti on yhtä kuin yksilöllisyys, se on taipumus reagoida eri
tilanteissa ja kokea erilaisia tunteita. Se on tyyli ja tapa, miten ihminen tekee asioita
elämässään. Temperamentin lähtökohta on biologinen: kyse on yksilöllisistä eroista
aivotoiminnassa. Vaikka ihminen ei voi muuttaa temperamenttiaan, hän voi KeltikangasJärvisen mukaan oppia toimimaan sen kanssa erilaisissa tilanteissa. Tieto erilaisista
temperamenteista antaa ymmärrystä ja keinoja kasvatukseen niin opettajille, päiväkotien
henkilöstölle

kuin

vanhemmillekin.

Aikuisen

tehtävä

on

tunnistaa

tietyt

temperamenttipiirteet lapsessa ja kasvattaa lasta sen mukaisesti.
Palautteiden mukaan tieto temperamenttipiirteistä ja temperamentin määrittymisestä antoi
monille työkaluja käytännön arkeen – niin kotiin kuin työhönkin - erilaisten lasten kanssa
toimimiseen. Toisaalta muutamissa palautteissa mainittiin, että luento toi myös ahdistusta:
kaikilla kasvattajilla tulisi olla enemmän tietoa temperamenteista, jotta lapsia
kasvatettaisiin ja ymmärrettäisiin oikein. Lisäksi pelättiin, osaako itse toimia oikein
erilaisten temperamenttipiirteiden kanssa lasten kasvatuksessa. Luentoa pidettiin kuitenkin
myös lohduttavana: tämän jälkeen on sallivampi niin itseä kuin toisia kohtaan. Useiden
palautteiden sisältöä kuvaa erään osallistujan sitaatti. Esille tuli monia sellaisia asioita,
jotka on tiennyt olevan olemassa, mutta joita ei ole osannut selittää mistä ne johtuvat.

4.4

Tarinoiden

voima

–

miten

käyttää

tarinoita

ja

kuvia

työyhteisöjen

kehittämisessä ja uuden oppimisessa
Neljännessä koulutusiltapäivässä joulukuussa 2004 oli luennoitsijana psykologi, FT Titi
Heikkilä, joka on käyttänyt tarinamenetelmiä työyhteisöjen kehittämishankkeissa.
Heikkilän mukaan työyhteisöissä toimitaan paljon tunteiden varassa, vaikka kuvitellaan
että ollaan rationaalisia. Näitä työyhteisöissä vaikuttavia tunteita pystytään tuomaan esille
tarinamenetelmän avulla. Heikkilän mukaan esimerkiksi muutosprosessissa tarinoista voi
löytyä näkökulmia muutoksista selviytymiseen.
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Palautteiden perusteella luennon kiinnostavin osuus olivat valokuvat työyhteisön
kehittämisessä. Tämä osuus koettiin koskettavaksi, merkitykselliseksi ja ihmisläheiseksi.
Myös tarinoiden käyttöä opettajan työssä pohdittiin palautteessa myönteisesti ja nähtiin
tämä arvokkaana. Eräässä palautteessa todettiinkin: Itse voin tämän luennon jälkeen tuoda
tarinoiden merkityksen tietoisuuteen itselleni ja kertoa työpaikalla.
Luennon aikana olleessa keskustelussa pohdittiin, missä opettajat voisivat jakaa tarinoita
keskenään. Esimerkiksi kaksi työyhteisöä voisi jakaa kokemuksia keskenään, tai
työyhteisön jäsenet voisivat mennä jonnekin vaikkapa päiväksi pohtimaan tarinoiden
avulla työyhteisöllisiä asioita. Tuli myös esille, että työnohjauksellisena tarinamenetelmä
ei välttämättä toimisi, koska samassa työyhteisössä työskentelevät opettajat eivät voi olla
täysin rehellisiä, kun ollaan kasvotusten. Ei ehkä uskalleta sanoa asioita suoraan, koska
pelätään, että joku loukkaantuu. Tämä voitaisiin ehkä välttää kertomalla asioista yleisesti,
ilman henkilöimistä.

4.5

Daavid ja Kopiokonegoljat

Viidennessä koulutuspäivässä helmikuussa 2005 rovaniemeläinen näyttelijä Hannu Friman
esitti työyhteisön ongelmia käsittelevän näytelmän Daavid ja Kopiokonegoljat.
Näytelmäesitys oli poikkeus luennoin edenneeseen koulutuspäivien sarjaan. Näytelmä toi
vaihtelua koulutuspäivien tarjontaan ja lisäksi työyhteisöllisten asioiden käsittely draaman
keinoin sopi projektiin sisällöllisesti.
Näytelmä oli hyvin intensiivinen ja yleisö seurasi esitystä herkeämättä, reagoiden siihen
myös tunteillaan. Salissa kuultiin sekä naurua että surun huokauksia. Näytelmän jälkeen
Friman kertoi näytelmän taustoista ja sen saamasta palautteesta vuosien varrella. Frimanin
alustusta seurasi yhteiskeskustelu, jossa olivat lisäksi mukana asiantuntijoina psykologi,
työyhteisökouluttaja ja työsuojeluvaltuutettu. Keskustelussa pureuduttiin muun muassa
opettajan työn kasvaneisiin vaatimuksiin ja koulumaailman muutoksiin. Erityistä huomiota
keskustelussa kohdistettiin opettajien työyhteisöjen ihmissuhteisiin, joissa vaatimukset
ulottuvat koulun ulkopuolelle, kuten perheisiin ja sosiaaliviranomaisiin. Myös sukupuolen
vaikutusta jaksamiseen pohdittiin. Nais- ja miesopettajien työssä uupuminen näyttäisi
ilmenevän erityyppisesti: naiset sinnittelevät työssä pidempään kun taas miehet vaihtavat
herkemmin alaa.
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Palautteiden mukaan näytelmäesitys oli toteutettu erittäin hyvin ja siitä välittyi vahva
tunnelma. Vaikka näytelmä koettiin traagisena, se myös nauratti paljon. Näytelmästä
löydettiin paljon vastaavuutta oikeaan elämään ja työyhteisöihin, ja näytelmässä
esiintuotuja luonteenpiirteitä pidettiin erittäin uskottavina. Moni tunnisti itsessään näitä
piirteitä, kielteisiäkin, kuten esimerkiksi kateuden tunteen. Eräs opettajaksi opiskeleva
kuvasi ajatuksiaan näin: Näytelmä nosti esiin huumorin kautta monia työpaikalle tyypillisiä
ongelmia ja stereotypioita ja pisti samalla pohtimaan omaa ajatus- ja toimintatyyliä, sekä
opiskelijayhteisössä ilmenneitä ongelmia/erilaisia tilanteita ja syitä näihin.

4.6

Innostu itsesi vuoksi

Koulutuspäivien sarjan viimeisessä tilaisuudessa huhtikuussa 2005 oli luennoimassa FK,
toimittaja, työnohjaaja Raimo Vakkuri. Vakkurin luennossa yhdistyivät työyhteisöllinen,
yksilöllinen ja elämänfilosofinen näkökulma. Raimo Vakkuri puhui innostavasti ja
hauskasti elämään liittyvistä pienistä ja suurista asioista koskien muun muassa työtä, arkea,
parisuhdetta ja lasten kasvatusta. Hän sai yleisön tämän tästä nauramaan. Vakkuri puhui
myös vakavista asioista, kuten uupumuksesta, vastoinkäymisistä ja kuolemastakin.
Koskettavaksi Vakkurin esityksen teki erityisesti se, että hän toi asiat esiin oman elämänsä
ja kokemuksensa kautta.
Raimo Vakkuri on kouluttajan uran alkuvaiheessa pitänyt paljon luentoja opettajille ja
tutustunut myös opettajien työn arkeen työnohjauksen kautta. Näin ollen hänen
luennossaan oli runsaasti viittauksia koulumaailmaan, opettajan arkeen ja ylipäätään
kasvatuksellisiin asioihin. Hauska esitystapa ei poistanut sitä seikkaa, että luento oli hyvin
asiapitoinen ja antoi ajattelemisen aihetta osallistujille pitkäksi aikaa.
Palautteissa korostettiin, että hauskuuden takana oli paljon hyviä, vakavia asioita ja luento
antoi paljon mietittävää. Palautteissa ihailtiin luennoitsijan taitoa pitää yleisö otteessaan ja
puhua ahdistavistakin asioista rohkeasti ja rohkaisevasti. Luento koettiin virkistävänä
katkona arkeen ja oikeanlaisena työssä ja arjessa jaksamisen tukemisena. Tämäntyyppisiä
tilaisuuksia tunnuttiin kaipaavan enemmänkin. Iloa, syviä mietteitä, naurua, tosielämää,
tarttui paljon matkaeväitä, sanottiin eräässä palautteessa.
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5

PIENRYHMÄT KERTOMISEN JA JAKAMISEN PAIKKOINA

Tyhjä tila on valmis ottamaan vastaan opettajaryhmän. Tuolit ovat ringissä keskellä
huonetta, jotta kaikki näkevät toisensa. Sivupöydällä kahvit odottavat valmiina. Nauhuri
on viritetty nauhoittamaan opettajien keskusteluja tulevaa tutkimuskäyttöä varten. Kun
opettajien kanssa aikoinaan keskustelimme siitä, missä paikassa tulisimme tapaamaan,
päädyimme rauhalliseen tilaan. Oli tärkeää, että oli rauhallinen paikka, mihin kukin saisi
tulla omilta kouluiltaan pois työn arjesta ja hälinästä.
Ryhmän ohjaajat ovat kaikki paikalla. Viime hetken pikainen ajatustenvaihto käydään
vielä siitä, onko tapaamiskerralle aiemmin tehty työsuunnitelma vielä hyvä. Nyt
opettajiakin alkaa tulla paikalle, osa tulee hyvissä ajoin, osa hengästyneinä ja kiireisinä
suoraan koulusta. Kuulumisia vaihdellaan. Tilassa tahtoo olla kylmä lattia, ja monet
laittavat villasukat jalkaan. Tämä tuli tavaksi jo heti ensimmäisellä kokoontumiskerralla,
kun vasta tutustuttiin.
Sitten on aika aloittaa ryhmän tapaaminen. Ryhmä aloitetaan aina jollain päivän teemaan
liittyvällä ajatuksella, metaforalla, virkkeellä tai parilla. Tänään taululla lukee: ”Olemme
suuri manner, tuntematon itsellemmekin, vaihtuvat laulut siellä, värit päivien.” Ajatelman
jälkeen muistellaan hiukan viime tapaamiskertaa ja sitä, mistä silloin puhuttiin sekä
kerrataan ryhmän säännöt. Ryhmä on luottamuksellinen, eikä siellä suoriteta mitään.
Mihinkään ei ole pakko osallistua. Kaikki on vapaaehtoista.
Ohjaajat käyvät läpi päivän aiheen. Aiheesta kertomiseen virittäydytään toiminnallisten
harjoitteiden kautta. Kuvataan esimerkiksi värikortein mielessä olevia tuntoja. Näiden
harjoitteiden jälkeen puretaan niiden aiheuttamia tunnelmia. Keskustelu on vapaata,
opettajat kertovat asioistaan ja kommentoivat toisten kertomuksia. Ohjaajat antavat
keskustelun edetä, joskus he kysyvät jonkun tarkentavan kysymyksen. Seuraa kahvitauko,
jonka aikana keskustelu jatkuu. Nauhurikin pysäytetään tauon ajaksi. Kahvitauon aikana
ohjaajat tarkistavat etukäteissuunnitelmaa. Alku veikin aikaa suunniteltua enemmän, tämä
muuttaa lopun suunniteltua ohjelmaa.
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Kahvitauon jälkeen yhteiskeskustelu jatkuu. Yhdessä kaikkien opettajien omista
kokemuksista käsin mietitään joku opettajaa askarruttava vaikea tilanne koulusta. Se
laitetaan näyttämölle, katsotaan miten tilanne etenee, millaisia ratkaisuja opettaja tekee.
Sosiodraamasta ja sen herättämistä tunnoista keskustellaan yhdessä. Tämän jälkeen
ohjaajat keräävät tapaamista yhteen, mitkä asiat nousivat keskusteluissa esille.
On loppuajatelman aika, se jätetään mietiskeltäväksi ensi kertaa varten. Aforismin jälkeen
opettajilla ja ohjaajilla on hetki aikaa kirjoittaa päiväkirjaa, jonka jokainen sai heti
tapaamiskerralla. Päiväkirjaan mietiskellään tapaamisen herättämiä ajatuksia ja sitä,
miltä käytetyt työtavat tuntuivat. Lopuksi orientoidutaan jo seuraavaan tapaamiseen.
Paikka on sama, mutta milloin se kokoontuminen olikaan.
Edellä oleva kuvaus pienryhmistä sopii kaikkiin projektissa toteutettuihin kolmeen
pienryhmään. Esimerkiksi kaikkien ryhmien toiminnan keskeisiä periaatteita olivat
vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, avoimuus, sitoutuminen ja säännöllisyys. Kuvaus on
kuitenkin fiktiivinen siinä mielessä, että siinä yhdistyy asioita useista ryhmätapaamisista, ei
siis pelkästään yhdestä. Seuraavaksi käymme läpi kaikkia kolmea pienryhmää
yksityiskohtaisemmin. Vaikka keskeiset periaatteet ja tapaamisten kulku yhdisti ryhmiä,
jokaisesta ryhmästä muodostui kuitenkin omannäköisensä. Tämä johtui luonnollisesti
osallistujista ja myös siitä, millainen funktio kertomisella ryhmässä oli. Kertomista
käytettiin ryhmissä oman itsen ja elämän pohdiskeluun, mutta erityisesti Päiväkotiryhmässä myös oman työyhteisön toiminnan arviointiin. Into-ryhmässä osallistujia yhdisti
opettajuus, mutta he tulivat mukaan eri työyhteisöistä. Moninaiset-ryhmää puolestaan
yhdisti se, että kaikki ryhmän opettajat työskentelivät monikulttuurisen taustan omaavien
lasten kanssa.

5.1

Into-ryhmä

Ensimmäinen

pienryhmä

muodostui

niiden

ilmoittautumisten

perusteella,

joita

marraskuussa 2003 pidetyn koulutuspäivän yhteydessä kerättiin. Ryhmään osallistuminen
perustui vapaaehtoisuuteen. Ryhmä antoi alkuvaiheessa itselleen nimen Into (INnokasta
Tulevaisuuden Odotusta). Into-ryhmän 11 naisopettajaa toimivat eri kouluasteilla tai
päiväkodeissa. Ryhmässä oli mukana sekä nuorempia että vanhempia opettajia. Näin myös
työvuodet luonnollisesti vaihtelivat muutamasta vuodesta vuosikymmeniin. Ryhmässä oli
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jäseniä yhteensä 9 eri työyhteisöstä, kahdesta työyhteisöstä oli mukana kaksi osallistujaa.
Lisäksi ryhmässä oli mukana hankkeen puolesta neljä henkilöä: kaksi ohjaajaa, yksi
havainnoiva ohjaaja ja yksi aineiston kerääjä. Kaikki neljä olivat mukana ryhmän
toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Myös ryhmässä mukana olleet opettajat ideoivat
eri tapaamiskertojen teemoja. Ryhmä kokoontui säännöllisesti tammikuun 2004 ja
helmikuun 2005 aikana yhteensä 16 kertaa. Lisäksi ryhmä tapasi tämän jälkeen yhden
kerran keskustellakseen aineiston analyysista ja alustavista tuloksista.
Ryhmän kokoonpano ei projektin aikana juurikaan muuttunut – vain yksi opettaja jäi pois
opiskelun vuoksi. Osallistuminen ryhmään oli aktiivista. Poissaolot olivat poikkeuksia, ja
yleensä ryhmäläiset ilmoittivat näistä etukäteen. Osallistumisprosentti ryhmässä oli 80 %.
Ryhmän kokoontumispaikka oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta sama ja jokainen
kokoontuminen kesti kolme tuntia. Kokoontumisten ajankohdat päätettiin jokaisen
lukukauden alussa.
Ryhmälle laadittiin koko projektin mittainen suunnitelma, jossa edettiin jatkumon kautta
lukukausittain teemasta toiseen. Alussa keskityttiin yksilöllisiin, omiin tarinoihin ja
vähitellen siirryttiin käsittelemään työyhteisöllisiä ja kulttuurisia teemoja. Lisäksi
jokaiselle kokoontumiskerralle suunniteltiin etukäteen jokin aihe. Toisinaan tämä aihe
saattoi olla hyvinkin laaja, esimerkiksi ”Into elämässäni”, jolloin ryhmäläiset saattoivat
käsitellä sananmukaisesti intoa ja innostusta elämässään tai sitten pohtia Into-ryhmän
merkitystä omassa elämässään. Esimerkkinä rajatummasta aiheesta oli kerta, jolloin
ryhmäläiset käsittelivät jotakin ristiriitatilannetta elämässään. Jokainen oli etukäteen
miettinyt jonkin työhönsä liittyvän ristiriitatilanteen, jonka hän sitten kertoi ryhmässä.
Valittuja teemoja käsiteltiin erilaisilla kerronnallisilla ja toiminnallisilla harjoitteilla.
Kertominen ja kirjoittaminen tapahtuivat esimerkiksi kuvien, esineiden, tv-ohjelman tai
tekstin pohjalta. Toiminnallisia harjoitteita olivat esimerkiksi sosiodraamaharjoitukset,
sosiometriset harjoitukset, tilkkutyöpaja sekä teatteriryhmän vierailun pohjalta toteutettu
harjoite.
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5.2

Päiväkoti-ryhmä

Päiväkoti-ryhmä muodostettiin Perhetyön mahdollisuudet päivähoidossa -hankkeen
yhteydessä. Kyseinen kaksivuotinen hanke toteutettiin yhteensä kahdeksassa eri
päiväkodissa. Syksyllä 2004 hanke oli päättymässä ja päiväkotien tehtävänä oli arvioida
hankkeen toteutumista ja kirjoittaa omalta osaltaan loppuraportti. Jokaisella päiväkodilla
oli omat erityisalueensa, joihin ne keskittyivät. Tässä yhteydessä yhdelle päiväkodille
tarjottiin mahdollisuutta osallistua Kerronta opettajien työssä jaksamisen ja uusiutumisen
tukena -projektiin. Päiväkodin valinta tapahtui keskusteluissa Perhetyön mahdollisuudet
päivähoidossa

–hankkeen

Pohjois-Suomen

Sosiaalialan

Osaamiskeskuksessa

työskennelleiden vetäjien kanssa. Mukaan lähteneessä päiväkodissa oli kehitetty
päiväkodin ja lastenkodin välistä yhteistyötä sekä etsitty uusia työtapoja yhteistyön
toteuttamiseen. Tavoitteena oli, että päiväkodin henkilökunta saisi tilaisuuden käsitellä
perhetyöprojektin osavaiheita KerToi-menetelmän avulla.
Ryhmään tuli päiväkodista mukaan oman kiinnostuksen perusteella kuusi naista: neljä
lastentarhanopettajaa ja kaksi lastenhoitajaa. Edellytyksenä ryhmään osallistumiselle oli,
että henkilö oli ollut mukana kehittämishankkeessa lähes koko prosessin ajan, ja että hän
sitoutui tarinoiden tuottamiseen liittyvään arviointiprosessiin. Ryhmä kokoontui kolme
kertaa ja pysyi koko ajan samana. Osallistumisprosentti oli lähes 100 %. Tapaamispaikka
oli päiväkotiyhteisön ulkopuolella. Ryhmässä oli lisäksi yksi ohjaaja ja yksi aineiston
kerääjä. Yhteisestä sopimuksesta mukana ei ollut päiväkodin johtajaa. Päätös perustui
ajatukseen siitä, että esimiehen mukana olo ryhmässä olisi voinut vaikuttaa rajoittavasti
ryhmän toimintaan. Tällainen vaikutus voi olla riippumatta esimiehen ja työyhteisön
välisten suhteiden laadusta.
Ryhmässä kuultiin, kerrottiin ja muodostettiin sekä yksilöllisiä kertomuksia että
yhteisöllistä kertomusta. Erilaiset tarinat ja ristiriidat saivat olla näkyvissä koko ajan.
Työtavoissa ja ohjauksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että ryhmässä voisivat
tulla esille sekä projektien tuomat haasteet ja uusiutumisen ilo että muutoksiin liittyvät
paineet ja emotionaalinen kuormittavuus. Ryhmäläiset päättivät itse, mitä osia tarinoista
haluttiin ottaa esille ja jättää näkyviin. Prosessin aikana muodostunut kertomus perhetyön
kehittämisprojektista annettiin nähtäväksi ja kommentoitavaksi myös muille päiväkodin
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työyhteisön jäsenille. Tuloksena kolmesta tapaamiskerrasta olikin jo melko pitkälle laadittu
projektin arviointiraportti.
Ryhmäläisten kokemukset tapaamisista olivat myönteisiä. Konkreettinen mielihyvä liittyi
raportin työstämiseen. Eräs osallistuja kuvasi tapaamisten merkitystä seuraavasti:
Raportointi tuntui ”tervan juonnilta”, ei millään tahtonut löytyä päivällä niin paljon
yhteistä aikaa että ehtisi niitä kirjoittaa… tämä juttu auttoi valtavasti raportin
syntymisessä… ja mukavaakin on ollut kun on saanut jakaa kokemuksia, ajatuksia ja
tunteita muiden kanssa.
Tapaamiskertojen aikana huomattiin, että yksilön ja yhteisön tarina yhdistyvät toisiinsa
monimuotoisella tavalla. Yksilön tarinoiden kuuleminen antaa kertojalle kokemuksen siitä,
että jokainen on tärkeä. Syntyi kiinnostus toisten tarinoihin. Yksilöiden tarinoista ei
kuitenkaan voi suoraan koota muutoshankkeen tarinaa, vaan se täytyy rakentaa yhdessä.
Tämä

tarjoaa

tilaisuuden

suhteuttaa

erilaisia

kokemuksia

toisiinsa

ja

nähdä

muutoskertomuksen moniulotteisuus. Kerronnallinen lähestyminen näyttää sopivan hyvin
prosessin arviointiin, koska siihen jo itsessään on rakentunut kertomuksen keskeinen
elementti, ajallinen tapahtumien kulku. Päiväkoti-ryhmästä lisätietoa löytyy Estolan ja
Uusimäen (painossa) artikkelista.

5.3

Moninaiset-ryhmä

Moninaiset-ryhmä sai alkunsa, kun ryhmä maahanmuuttajalapsia opettavia opettajia oli
kuullut Into-ryhmän toiminnasta. He ottivat yhteyttä meihin ja tiedustelivat, voisiko heille
järjestää samantyyppistä toimintaa. Kuten Into-ryhmä, myös tämä ryhmä antoi itse
itselleen nimen. Mamu-opettajan nimike hylättiin ja tilalle ryhmä valitsi itseään mielestään
paremmin kuvaavan Moninaiset-nimen. Tämäkin ryhmä koostui naisopettajista, joiden työ
ja omat elämäntarinat olivat hyvin moninaiset. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
marraskuussa 2004, jolloin keskusteltiin alustavasti mahdollisuudesta perustaa tällainen
ryhmä. Yhteisenä motiivina tälle opettajaryhmälle oli suuri tarve saada edes muutamia
kertoja kokoontua vertaisryhmässä keskustelemaan työn haasteista ja työhön liittyvistä
tunteista ja ristiriidoista. Tämä tarve oli vahva siitä huolimatta, että opettajat olivat jo
tiiviissä yhteistyössä ja tapasivat säännöllisesti. Opettajat kuitenkin kaipasivat aikaa ja
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paikkaa puhua muusta kuin aivan arkityöstä. Varsinaiset neljä tapaamista olivat huhtitoukokuun 2005 aikana. Ryhmään kuului seitsemän naisopettajaa, jotka kaikki siis
työskentelivät monikulttuurisessa ympäristössä. Osa opetti alaluokilla olevia lapsia, osa
isompia. Kaikki opettivat niin sanotuilla valmentavilla luokilla eli lapsia ja nuoria, joiden
on tarkoitus siirtyä normaaliluokille sen jälkeen kun he ovat saavuttaneet siihen riittävät
suomenkielen taidot ja eri oppiaineiden hallinnan. Ryhmäläiset olivat kaikki suhteellisen
nuoria opettajia, joillakin työvuosia oli takana vasta pari, kaikilla alle 10 vuotta. Ryhmässä
oli yksi ohjaaja ja yksi havainnoiva ohjaaja sekä monikulttuurisuuteen erikoistunut tutkija,
joka osallistui suunnitteluun, ohjaamiseen ja aineistonkeruuseen.
Myös Moninaiset-ryhmä sitoutui ryhmän työskentelyyn vahvasti. Osallistumisprosentti oli
lähes 100 %. Kokoontumisten teemat suunniteltiin ohjaajien ehdotusten pohjalta yhdessä
ryhmäläisten kanssa. Teemallinen jatkumo koostui aiheista, joissa käytiin läpi
maahanmuuttajaopettajien taustoja, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Vaikka kaikkien tehtävien
ja harjoitteiden taustalla oli maahanmuuttajaopettajan työn tarkastelu, tätä tarkastelua
tehtiin

vahvasti

omaelämäkerrallisen

tarinan

kautta:

miten

minusta

tuli

maahanmuuttajaopettaja, millaista työni on nyt ja kuka olen maahanmuuttajaopettajana
sekä mihin olen matkalla.
Moninaiset-ryhmä tapasi vain neljä kertaa ja työskentelyä edesauttoi se, ettei aikaa
ryhmäytymiseen tarvittu ryhmäläisten tuntiessa toisensa entuudestaan. Vaikka me ohjaajat
olimme osalle ryhmäläisistä outoja, ryhmä pystyi työskentelemään tehokkaasti alusta
saakka. Oli ilmeistä, että monet tapaamisissa esille tulleet asiat olivat ryhmän jäsenille
uusia ja lisäsivät sekä oman itsen että toisten maahanmuuttajaopettajien tuntemista.
Meitä ohjaajia hätkähdytti havainto, miten yksin maahanmuuttajalasten parissa
työskentelevä opettaja kokee olevansa työyhteisössään ja miten alati muuttuvaa hänen
työnsä on sekä mihin kaikkeen opettajaa tarvitaan. Opettajasta tulee useissa tapauksissa
perheen tukihenkilö, jonka tehtävänä voi olla neuvoa esimerkiksi mistä pesuainetta
ostetaan. Vanhempien taholta opettajat saivatkin arvostusta ja kiitosta. Oman
epävarmuustekijänsä maahanmuuttajalasten opettajan työhön tuo se, että työn jatkuvuus on
epävarmaa. Ei voida tietää etukäteen, miten valmentavan opetuksen tarve kehittyy
kaupungissa.
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6

TUTKIMUSKYSYMYKSET,

TUTKIMUSAINEISTO

JA

SEN

ANALYYSI

6.1

Tutkimuskysymykset

Edellä olevissa luvuissa on kuvattu ensisijaisesti projektin käytännön toimintaa. Projektin
tarkoitus ei ollut kuitenkaan vain kehittää, mutta myös tutkia ja arvioida kerronnallista ja
toiminnallista menetelmää (KerToi) työelämän tukena. Siksi käytännön kokeilun aikana
koottiin laaja tutkimusaineisto, jonka avulla on mahdollista tarkastella sekä itse kertomista
että kertomusten sisältöjä tutkimuksellisesti monista eri näkökulmista. Laajan laadullisen
aineiston käsittely, tulkinta ja analyysi vievät aikaa. Olemmekin tässä vaiheessa vasta
alussa aineiston analyysissa ja tulkinnassa. Kehittelemme erilaisia tapoja aineiston
järjestämiseksi, kokeilemme erilaisia lukutapoja, teemme yhteistulkintaa ja harjoittelemme
kokeilevaa kirjoittamista. Tässä loppuraportissa rajoitumme katsomaan hankkeessa
kerättyä

runsasta

tutkimusaineistoa

tietyistä

tutkimuskysymystemme

mukaisista

näkökulmista. Tutkimuskysymykset ovat muotoutuneet toisaalta projektin käytännöllisestä
lähtökohdasta käsin, toisaalta tutkijoiden kiinnostuksesta itse kertomiseen.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat
1. Millaiseksi opettajat arvioivat koulutuspäivien merkityksen?
2. Millaisia kerronnallisia ja toiminnallisia työskentelytapoja pienryhmissä
käytettiin ja millaisena ne koettiin?
3. Millaiseksi kertominen Into-ryhmässä muotoutui ja miten siinä näkyi
narratiivista kaikua?
4. Millaiseksi osallistujat kuvasivat Into-ryhmän merkityksen oman itsensä ja
työn kannalta?
5. Mitä opettajat kertoivat Into-ryhmässä työnsä ristiriidoista ja iloista,
jaksamattomuuden ja voiman hetkistä?
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6.2

Tutkimusaineisto

Taulukko 1. Tutkimusaineisto, sen keruu ja käsittely
Aineisto

Aineiston keruu ja käsittely

Videoaineisto
Opettajien kirjalliset palautteet
Projektissa töissä olleiden
henkilöiden kirjalliset palautteet

Neljä koulutuspäivää videoitiin.
Viiden koulutuspäivän yhteydessä
opettajat kirjoittivat vapaamuotoisesti
koulutuspäivän aikana heränneistä
mietteistään, kokemuksistaan,
muistoistaan ja tunnoistaan.
Palautteet tallennettiin tietokoneelle.

Into-ryhmä

Videolla taltioitua aineistoa n. 40
tuntia
Kasettinauhurilla taltioitua
aineistoa pienemmissä ryhmissä
työskentelystä n. 4 tuntia
Ryhmäläisten päiväkirjaaineistoa
Ryhmäläisten muita kirjallisia
tuotoksia
Ryhmän jäsenten kirjalliset
palautteet ryhmän toiminnasta
Havainnoijan muistiinpanot
ryhmästä
Ohjaajien kasettinauhurille
taltioidut keskustelut n. 5 tuntia

Jokainen ryhmän tapaaminen
nauhoitettiin videolla. Lisäksi
pienemmissä ryhmissä työskentely
taltioitiin kasettinauhurein. Tätä
videoaineistoa on litteroitu tähän
mennessä noin kolmasosa.
Pienryhmäläiset pitivät päiväkirjaa
ryhmästä, osa antoi sen
tutkimuskäyttöön. Ryhmässä tehdyt
kirjalliset tuotokset saatiin myös
tutkimukselliseen käyttöön. Nämä on
tallennettu osin tietokoneelle.
Ryhmässä oli mukana henkilö, joka
havainnoi kirjallisesti muistiin
ryhmän toimintaa. Kunkin
tapaamisen jälkeen käydyt ohjaajien
yhteiset keskustelut nauhoitettiin
kasettinauhurilla. Nämä keskustelut
on purettu asiasisällöittäin ja osittain
ne on litteroitu.

Päiväkotiryhmä

Kasettinauhurilla taltioitua
aineistoa n. 7 tuntia
Ryhmäläisten kirjallisia
tuotoksia

Tapaamiset nauhoitettiin
kasettinauhurilla ja niitä kuvattiin
digitaalikameralla. Aineistoa on
litteroitu.

Moninaisetryhmä

Kasettinauhurilla taltioitua
aineistoa n. 9 tuntia
Ryhmäläisten kirjallisia
tuotoksia

Tapaamiset nauhoitettiin
kasettinauhurilla.

Tilanne,
jossa aineisto
kerättiin
Koulutuspäivät

Hankkeessa koottiin laaja tutkimusaineisto. Aineistonkeruu tapahtui luonnollisissa
tilanteissa

osana

järjestettävää

koulutusta

ja

pienryhmätoimintaa.

Kuudesta
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koulutuspäivästä neljä on videoitu. Tekijänoikeudellisten seikkojen vuoksi kahta
koulutuspäivää ei voitu videoida. Erityisesti Martti Lindqvistin luennon aikana
osallistujilla oli mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan luennon lomassa. Nämä
opettajien puheenvuorot on litteroitu tutkimusaineistoksi. Lisäksi viiden koulutuspäivän
yhteydessä osallistujilta kerättiin kirjallista palautetta päivän tilaisuudesta. Opettajia
pyydettiin

vapaamuotoisesti

kirjoittamaan

niistä

mietteistään,

kokemuksistaan,

muistoistaan ja tunnoistaan, joita heille iltapäivän aikana heräsi. Nämä palautteet on
kirjoitettu puhtaaksi. Näitä kirjallista palautteita käytetään aineistona loppuraportissamme.
Kaikissa

kolmessa

pienryhmässä

kerättiin

aineistoa.

Päiväkoti-ryhmän

kolme

kokoontumista nauhoitettiin ja niitä myös kuvattiin digitaalikameralla. Ryhmässä tehdyt
kirjalliset tuotokset kerättiin nimettöminä. Tapaamisista kerättiin aineistoa sekä päiväkodin
omaa arviointiraporttia varten että tutkijoiden käyttöön. Ääninauhat ja kirjalliset
kertomukset jäivät sekä päiväkodille että tutkijoille käytettäväksi. Valokuvat jäivät
päiväkodin omaan käyttöön. Äänitetty aineisto on litteroitu, sitä on yhteensä noin
seitsemän tuntia. Myös Moninaiset -ryhmän kaikki kokoontumiset nauhoitettiin
kasettinauhurilla. Tätä aineistoa kertyi kaikkinensa noin yhdeksän tuntia.
Tässä loppuraportissa käytämme pienryhmäaineistona pääasiassa Into-ryhmässä kerättyä
materiaalia, koska kyseinen ryhmä oli kaikista pitkäkestoisin ja aineiston koonti oli siinä
monipuolisinta. Päiväkoti-ryhmän toiminnasta on kirjoitettu erillinen artikkeli (Estola &
Uusimäki, painossa). Moninaiset-ryhmässä koottua aineistoa tullaan käyttämään siitä
kirjoitettavan artikkelin pohjana.
Into-ryhmä kokoontui kaikkiaan 16 kertaa. Lisäksi se kokoontui kerran keskustellakseen
tutkijoiden tekemistä tulkinnoista. Kaikki Into-ryhmän kokoontumiset, lukuun ottamatta
ensimmäistä, videonauhoitettiin. Ensimmäinen kokoontuminen taltioitiin kasettinauhurilla.
Tuntimäärällisesti aineistoa on noin 40 tuntia. Näin taltioitiin ryhmän yhteiset keskustelut
ja tilanteet. Ryhmä jakautui ajoittain pienempiin ryhmiin, jolloin keskustelut näissä
tilanteissa nauhoitettiin kasettinauhurein. Into-ryhmän osallistujat pitivät omaa päiväkirjaa,
jota oli mahdollista kirjoittaa sille varattuna aikana jokaisen kokoontumiskerran
loppupuolella. Halutessaan ryhmäläiset antoivat päiväkirjansa tutkijoille kopioitavaksi.
Ryhmässä tehtiin myös erillisiä kirjallisia tuotoksia, jotka kerättiin tutkimuskäyttöön.
Yhden tapaamisen aiheena oli Kirjoitetut katkelmat elämästäni, myös nämä kirjoitukset

38
kerättiin osallistujilta. Into-ryhmää koskevaa palautetta kerättiin kirjallisesti sekä kevään
2004 lopussa että ryhmän viimeisessä tapaamisessa. Tällöin kartoitettiin ryhmäläisten
mietteitä ryhmän merkityksestä itselle sekä siellä käytetyistä työskentelymenetelmistä.
Into-ryhmän yhteydessä tutkijat pitivät omia tutkimuspäiväkirjoja, jonne kirjoitettiin
ajatuksia ryhmätapaamisiin liittyen. Yksi ohjaajista havainnoi ryhmän toimintaa
tapaamisten aikana, hänen muistiinpanonsa ovat mukana aineistossa. Havainnoidessaan
hän keskittyi erityisesti tarkastelemaan ryhmän vuorovaikutusta, ohjaajien toimintaa sekä
ryhmän jokaisesta tapaamisesta muodostuvaa kertomusta. Lisäksi jokaisen kokoontumisen
jälkeen tutkijat pitivät pienen palaverin, jossa käytiin läpi juuri päättynyttä kokoontumista.
Nämä tutkijoiden keskustelut nauhoitettiin kasettinauhurilla. Keskustelut on purettu
asiasisällöittäin ja osittain ne on litteroitu. Myös projektissa mukana olevat henkilöt
kirjoittivat palautetta koulutuspäivien luennoista.
Aineiston litterointi on käynnissä. Tähän mennessä aineistosta on litteroitu noin kolmasosa.
Video- ja kasettiaineiston purku on tehty yksityiskohtaisesti sana sanalta kirjoittaen ja
tekstiin on lisätty myös non-verbaaleja ilmauksia kuten naurut, itkut, hymähdykset jne.
Tilanteen ymmärtämiseksi litteroituun tekstiin on myös lisätty selityksiä. Eettiset
periaatteet on otettu huomioon heti litterointivaiheessa. Opettajien anonymiteetin
suojaamiseksi opettajista on heti käytetty peitenimiä. Lisäksi kaikki opettajien
kertomuksissa esiintyvät nimet on muutettu ja paikan nimet on poistettu.
Käytettäessä aineistosta sitaatteja tutkimuksissa ne on muutettu luettavuuden takia
kirjoitetulle puhekielelle ja merkitty kursiivilla. Turhat täytesanat ja toistot on jätetty pois.
Lisäksi välistä on voitu ottaa pois osa tekstistä, jolloin tekstin poisjättämistä kuvaamaan
käytetään kolmea pistettä. Osassa esitetyistä keskustelusta on myös jätetty pois muiden
keskustelijoiden lyhyitä ilmauksia kuten esimerkiksi myöntelyitä.

6.3

Esimerkki aineistosta

Seuraava esimerkkikeskustelu on peräisin yhdestä Into-ryhmän istunnosta, joka pidettiin
10.2.2004. Se tuo näkyviin osaltaan ryhmän tunnelmaa ja sitä, millaista kertominen
ryhmässä oli ja miten keskustelu eteni. Lyhyt pätkä raaka-aineistoa tuo lisäksi esille
aineiston rikkauden ja sen luoman mahdollisuuden monille eri näkökulmille.
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Tiina: ... missä tahansa tämmösillä luennoilla käy niin aina painotetaan sitä mutta että se
ei oikeesti tuossa arkielämässä näy mitenkään mun mielestä tää on nyt ehkä ensimmäinen
semmonen asia että tulee mahollisuus vähä tulla kohtaamaan sitä omaa jaksamista ja
koittaa pitää sitä hyvää yllä että kuinka opettajat jätetään yksin tuon asian kanssa että
sanotaan että tää on niinkö hirveen tärkee. Huolehtikaa itestänne ja kattokaa omaa
jaksamistanne ja samalla samassa lauseessa muistutetaan että muista tuua sitte opsin
seuraava versio siihen ja siihen kokoukseen(Naurua.)
Tiina: - sittenhän meillä on nämä ytt-kokoukset siellä että muistatte olla siellä ja
arviointipalaverit ja näin että tavallaan se vastuu sysätään sillai että opettajaa
muistutetaan siitä että muistakaa huolehtia itestänne ja jaksaa mutta mihin se jää se aika
ko ihmiset lukkee yömyöhään taas --- että on taas tarkistanu yön näitä juttuja ja näin että
(Tauko.)
Eila: Tavallaan sillä vaan ajattelekko niin että sillä melkein syyllistetään vielä oikeestaan
lisääkin että sanotaan että muista nyt huolehtia itsestäsi mutta tee nyt sitten vielä tämäkin
(Nauraa.) vaan taakkoja lisää
Tiina: Niin. Ja sitte ku siinä oli että hylätyille lapsille voi syntyä mielikuva että paha on
ainoa, mikä ei hylkää koskaan niin sitte ku tulee tällasia ihmisiä vastaan ja sitte ku itelläki
alkaa olla jo tavallaan sillä lailla että se menee siihen että saa siihen kaheksasta kahteen
kolomeen ohjattua ne oppitunnit ja sitte valmisteltua ne tunnit ja sitte niinkö että ei jaksa
niitä enää kohdata niitä sillä asian vaatimalla vahvuudella niitä kellä oikeesti on niinku
paha olla ja muuta vaan ne on vaan niitä että oo nyt hiljaa ja kuuntele ja sääkään et
koskaan keskity ja etkö sää nyt tajuu että sää sabotoit koko tuntia ja luokkaa me ei päästä
tässä eteenpäin että niinkö jotenkin tätä pyramidia että puhutaan sitä että lapsilla on niin
paha olla ja nyt radiosta tuli taas aamulla suurena uutisena että opettajat kokee että
vähintään yhen kerran kuussa semmosta luokkahäirintää että oppilaat sabotoi tuntia
saattaa olla jopa kerran viikossaki silleen ku erityislasten kans työskentelee niin sitähän
nyt on joka päivä että sitä niinku pitäis alkaa purkamaan jotenki mun mielestä täältä
alempaa että antaa ihmisille sitä voimaa ja justiinsa jaksamista ja uskoa siihen hyvään
eikä sitä että kasataan vaan ihan tukkoon ja sitte oleteta että kyllä se siinä seisoo ett sillä
on ammattitaitoa ett kyllä se sen niinku sen purkaa että jotenki silleen hirveen paha mieli
että tuntuu että jotenkin ihan solmussa koko tää järjestelmä niinku kaikki ollaan tässä
mukana että tulee vain uutta ja uutta asiaa ja sitte tuntuu se lasten kohtaaminen jää joka
kerta pienemmälle ja pienemmälle. Tulee niitä muita juttuja ja sitten ei jaksa enää kohta
ittekkään Tai ittellä nyt on se että onneksi on harrastuksia ja muita mut sit tuntuu että on
työkavereita kellä on vaan sitte että ne menee töistä kotiin niin sit niillä alkaa se perhe ja
sitte ne on valvoneet yön lasten kans.
Maria: Siinäkin on se kun sinä sanot sitä että että ne sanoo että muista hoitaa itsesi niin
kuinka aidosti ne haluaa että me hoidetaan ittemme tietenkin tai opettajat hoitaa itsensä
tai onko siellä niinku se taka-ajatus että muista hoitaa itsesi että voit hoitaa sen työn(Naurua.)
Maria: -että auta armias jos sairastut että että kuinka se on tosi se että ne haluaa pittää
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huolta vai vai onko se niin vaan että ne pelkää että ne on ihan vaan ku että tämä ei nyt
kypsys(Naurahtelua.)
Maria: -että tulee vähän liian kalliiksi.
Kirsi: Ja mitä sitte monta kertaa miettii että puhutaan että hoitaa ittiään niin mitä se on
jokkaisen kohalla se ittensä hoitaminen että mikä se on oikiasti se asia joka minua hoitaa
sitäki monta kertaa pysähtyny miettimään jotta minä jaksasin olla niinku avoimesti läsnä
ja aidosti läsnä että minusta se ainakin niinku ite työvuosien varrella niinku semmonen
läsnäolo on ollu yks vaikeimmista asioista siis sillä tavalla että sä oot niinku aidosti läsnä
että se niinku aika kor- tai mulla on ilmeisesti aika korkea se vaatimus itelle sillä tavalla
että se ois jotakin semmosta kuitenkin mää voisin ihan oikeasti antaa jotakin ja mää voisin
oikiasti ottaa vastaan sitte lapsilta.
Tiina: Ja oikiasti jaksas kuunnella että niinku mitä sillä lapsella siinä eesä on jotakin että
ei mee vaan siihen että tota ainaki itte huomaa sen että jos on tosi väsyny niin mielellään
tekkee semmosia tosi niinku suoralinjasia ratkasuja ja niinkuKirsi: Justiin.
Tiina: -koittaa saada asioita selvittää ne konfliktit totta kai hoitaa että kuka mitä sää teet
ja mitä sää teet ja mitä tässä tapahtu ja niin että ei silleen jaksa alakaa kohtaamaan.
Kirsi: Niin silleen syvälle mennä niitten asioitten kans vaikka semmostenkin asioitten kans
jotka ihan oikeesti tarvii sitä syventymistä ja semmosta syvällisempää perehtymistä että
itekki sillä tavalla pienet lapset on ollu ja tuota niin monenlaista projektia elämän varrella
niin sillai on monesti kohannu sen tilanteen että sitte on ollu ite niin kerta kaikkiaan
väsyny ku on öitä valvonu ja on ollu monenlaiset asiat päällä niin sitte että miten sitte vielä
jaksaa niinku olla lastentarhanopettajana niitten lasten kanssa ja niin aidosti läsnä kun
haluais olla ja niin paljon antaa ku haluais antaa että koska sitte aina muistaa että se on
kuitenki niille lapsille aina semmonen ainutkertanen aika ja kokemus mitä ne kohtaa siellä
että.
Tiina: Ja sitte sekö yks ihminen kerran sano että aina jos jonku ihmisen kohtaa niin siihen
jättää pienen palasen itsestään ja sitte jos on tarpeeksi silleen väsyny ja hajallaan niin
sitähän niinku hajuaa siihen jos alakaa vaan jakaan sitä itteensä ja toisaalta niinku sullaki
varmaan on se sama että haluais aina niinku kohdata ja jakaa ja antaa.
Kirsi: Ja sekin on varmaan semmonen että minkä kans sais tehä työtä tai on joutunukki
tekemään töitä että mihin asti sitte kuitenki on tarpeen niinku antaa itestään ja tuota mihin
asti pystyy pystyy jakamaan ittiään sillä tavalla että ei sitte hukkais itteään siinä matkan
varrella että jaksas olla kuitenkin omana ittenään siinä että siinä on kans yks ittensä
hoitamisen ja tuota niin niin että tavallaan semmosta tietynlaista rajanvetoakin ois hyvä
osata tehä ja kyllä sitä on niinkö tietenkin oppinukki matkan varrella iän myötä on tullu se
ja vahvuutta tavallaan.
Maria: Ja siinä on se viimeksi oli se tämä tutkimus joku kyseli näistä että miten sä muistat
sen opettajasi ja sitte jos jos et anna mittään niin muistaako ne sua että se on yks niistä
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asioista jotka en minä tee se että he muistaa mua mutta että kun oot läsnä ja kun oot niinku
aidosti niin silloin ne varmasti muistaa että sitte voi olla onnellinen että muutaman vuoen
päästä joku pysäyttää tuonne kadulle että Maria (Sukunimi). Tyttönimi vielä muistaa.
(Nauraa.)
(Naurua.)
Maria: Niin tämmöset niin.
Anni: Kyllä minullakin on käyny mielessä että no on sitä vissiin joskus jaksanu hyvinki ku
tuota semmonen on vähän huippua jos tuota niin niin semmonen murrosikänen poika tulee
tuolta pitkän ajan jälkeen että hän vain halus tulla käymään vieläkö täällä on samat
ihmiset ja hän halus tulla sinua katsomaan. (Nauraa.)
(Monet reagoivat Annin puheenvuoron aikana. Mmm. Voi. Oi.)
Kirsi: Helmiä kyllä varmaan sitte
Anni: Ei niitä tietenkään semmosia kovin ussein käyKirsi: Ei mutta se yks tai kaks.
Anni: -mutta mutta muutaman kerran kuitenkin niin sitten on käyny niinkö tuota on ollu
itellä semmonen jaksaako sitä ennää niinkö tähän niinkö paneutua täysin sydämin niinkö
nuorempana ne on ainakin ne on sitte sille päivälle tuonu jotaki semmosta uutta pontta
että. (Nauraa.)
Jo kyseinen lyhyt pätkä aineistoa tarjoaa mahdollisuuden monenkaltaiseen analyysiin. On
mahdollista tarkastella yksittäisen opettajan kertomuksen kautta ryhmän keskustelua (Näin
teemme kappaleessa 9.2). Voidaan myös tarkastella yhden opettajan kertomusta koko
aineiston pohjalta. Kyseisessä tekstissä nousevat esille opettajan työn ristiriitaisuudet kuten
esimerkiksi tasapainottelu lasten ja muun työn välillä sekä kysymykset työssä jaksamisesta
(Näitä aiheita käsittelemme kappaleessa 10.) Lisäksi tekstipätkästä on nähtävissä
kertomisen eteneminen, se miten toisen opettajan kertomus jatkuu toisen kertomana. (Tätä
tarkastelemme kappaleessa 9.2) Keskustelunpätkä tarjoaa myös mahdollisuuden nähdä sitä
tunnelmaa, mikä kyseisessä Into-ryhmässä vallitsi. (Tästä tarkemmin esimerkiksi
kappaleessa 5.)

6.4

Aineiston analyysista

Alustavaa aineiston analyysiamme on tehty eri vaiheissa ja samaa aineistoa on katsottu eri
näkökulmista. Esimerkiksi Into-ryhmän tapaamista, joka pidettiin 9.3.2004, on luettu sekä
teemoittain että kertomisen etenemisen näkökulmasta. Nämä molemmat lukutavat ovat

42
näin myös täydentäneet toisiaan. Analysoinnin vaiheittaisuus johtuu lisäksi siitä, että
aineiston analyysia on tehty eri konferenssiesitelmiä varten. Nämä esitelmät ovat luoneet
pohjaa monille loppuraportin luvuille.
Keskeistä koko tutkimukselle on ollut se, että olemme tehneet analyysia ja tulkintaa
yhdessä. Olemme aluksi esimerkiksi tiettyä aineiston teemaa analysoidessamme tehneet
analysointia yksin, jonka jälkeen olemme tuoneet analyysimme toisille nähtäväksi ja näin
verranneet löytämiämme asioita keskenämme. Näin analyysi ja sen pitävyys aineistoon
nähden on testattu yhdessä. Lisäksi myös opettajat ovat olleet osin mukana näissä
prosesseissa. Esimerkiksi Into-ryhmän kohdalla tapasimme varsinaisten kokoontumisten
jälkeen vielä yhden kerran, jossa kävimme yhdessä läpi tekemiämme analyyseja ja
tulkintoja. Opettajilla oli tällöin mahdollista kommentoida niitä sekä myös tarpeen mukaan
lisätä asiaan näkökulmia. Aineiston purkaminen on tehty sanatarkasti ja huolella. Mukaan
on lisätty esimerkiksi ruumiillisia eleitä, naurahduksia ja hymähdyksiä. Tulkinnoissamme
käytämme paljon sitaatteja, joissa tulevat näkyviin opettajien omat sanat. Näin lukijan on
mahdollista ymmärtää perusteet tehdyille tulkinnoille.
Aineiston analyysin aluksi litteroituun tekstiin on tutustuttu huolella. Kutakin
tapaamiskertaa on tarkasteltu kokonaisuudessaan ja pyritty hahmottamaan, millaisista
osista se rakentuu ja millaisia teemoja siellä esiintyy. Tarkastellessamme opettajan työn
ristiriitoja ja iloja, jaksamattomuuden ja voiman hetkiä sekä Into-ryhmän merkitystä
opettajille (luvut 10 ja 9.3) olemme analysoineet Into-ryhmässä kerättyä materiaalia
temaattisesti. Aineistoa tarkasteltiin osin myös NVivo-ohjelman avulla, jota käytettiin
apuna laadittaessa istunnon sisällöistä teema-analyysi. Tämä toimi tulkinnan lähtökohtana.
Samaten teemoittain, sisällönanalyysin tapaan on katsottu koulutuspäivien osallistujien
palautteita (luku 7) sekä Into-ryhmäläisten palautteita pienryhmien työskentelytavoista
(luku 8).
Käytetyt eri teoreettiset käsitteet avaavat näkökulmia aineiston analysointiin. Tässä
raportissa esimerkiksi narratiivisen kaiun käsite avasi uusia näkökohtia kertomisen
etenemisen tarkasteluun ryhmässä (luku 9.2). Kertomisen etenemisen tarkastelu perustuu
Into-ryhmän tapaamiseen 9.3.2004. Valitsimme tapaamisesta tarkempaan analyysiin ne
tilanteet, joissa opettajat jakoivat keskenään kohtaamiaan ristiriitoja opettajan työssä,
koska näissä kohdin tapaamisen keskeiset teemat tulivat esiin. Erityisesti keskustelua
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herätti yhden opettajan, Lauran kertomus. Siinä tuntui olevan paljon tuttua myös toisille
ryhmäläisille. Metodisesti Lauran kertomus ja siitä käyty keskustelu on kerronnallinen
tihentymä, jonka avulla voi kuvata kertomista ja sen etenemistä Into-ryhmässä. Lauran
kertomuksen analyysissa tarkasteltiin, miten opettajien kertomukset yhdistyivät toisiinsa, ja
miten muut keskustelijat reagoivat Lauran kertomukseen.
Kuten edellä on kuvattu, projektissa kerätyn rikkaan aineiston analysointiin tarvitaan
monenlaisia aineiston analyysitapoja. Kertaukseksi voisi todeta, että olemme analyysissa
soveltaneet

perinteistä

teema-analyysia,

narratiivista

analyysia

ja

laadullisen

sisällönanalyysin tapaa. Lisäksi olemme kehitelleet tapoja analysoida kerronnallista
aineistoa usean tutkijan yhteistyössä yhteisenä neuvotteluna sekä etsineet kerronnallisia
tihentymiä teemojen tai juonen avulla. Luvun 5 alussa olemme soveltaneet myös
kokeilevan kirjoittamisen muotoja (Richardson 2000) tekemällä fiktiivisen kertomuksen
ryhmissä vallinneesta tunnelmasta ja tapaamisten kulusta. Kuvaukseen olemme yhdistäneet
usean eri ryhmätapaamisen kulkua. Kuvaus ei siis ole identtinen jonkun tietyn kerran
kanssa. Tämänkaltaista otetta on tarkoitus käyttää tulevaisuudessakin. Fiktiivinen
kirjoittaminen on perusteltua tällaiseen tutkimukseen jo erityisesti sen raportointiin
liittyvien mahdollisten eettisten ongelmien takia.
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7

KOULUTUSPÄIVÄT OSALLISTUJIEN ARVIOIMANA

Projektissa järjestettiin kuusi koulutusiltapäivää oululaisille opettajille. Nämä on kuvattu
tarkemmin luvussa 4. Koulutuspäivien arviointi on tehty tarkastelemalla yhteisesti kaikista
koulutuspäivistä kerättyä palautemateriaalia. Näiden pohjalta oli löydettävissä teemoja,
jotka nousivat palautteissa esiin. On kuitenkin huomioitava, että koulutuspäivien
osallistujat olivat vain osittain samoja henkilöitä, ja että koulutuspäivien välillä kului
pisimmillään noin puoli vuotta. Lisäksi osallistujamäärät vaihtelivat noin 40 henkilöstä yli
100 henkilöön. Tarkastelussa ei siten voida esimerkiksi arvioida, miten kukin yksittäinen
osallistuja koki koulutuspäivien jatkumon.
Seuraavassa tarkastellaan palautteita teemoittain.
Keskeneräisyyttä
Monista palautteista löytyi pohdintaa ja oivallusta siitä, että ihmisen ei tarvitse olla
täydellinen, vaan keskeneräisyys ja jatkuva matkalla oleminen onkin ihmiselle ainoa
mahdollinen - ja hyvä - olotila. Martti Lindqvistin ajatus ”Se, mikä on tullut täysin
valmiiksi, on tullut myös tiensä päähän” puhutti monia ja vaikutti lohduttavalta.
Keskeneräinen elämä on kyllin hyvää! toteaa eräs osallistuja, toinen taasen: Kotona olevat
pyykkiläjät ovatkin aika mielenkiintoisia ja tärkeitä. Ne eivät kuvaakaan minua huonona
ihmisenä, vaan sitä, että olen hengissä! Raimo Vakkuri kuvasi elämää jatkuvana matkalla
olona, jolla ihminen toistaa yhä uudestaan samoja virheitä. Monet sijoittivat nämä ajatukset
myös työhönsä ja kokivat keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden ajatukset vapauttavina
opettajana olemisessa. Työnikin tuottaa minulle mielihyvää ja uskon, että olen voinut antaa
lapsille hyviä ’elämäneväitä’ reppuun, vaikka kaikki päivät ei aina ole olleetkaan niin
hyviä kuin olisin toivonut niiden olevan.
Huolta omasta työyhteisöstä
Opettajat

sijoittivat

luennoitsijoiden

ja

näytelmän

herättämiä

ajatuksia

omiin

työyhteisöihinsä. Useissa palautteissa esitetään toivomus, että koko oma työyhteisö tai
ylipäätään monet työyhteisöt olisivat mukana seuraamassa kyseistä luentoa tai näytelmää.
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Erityisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä vallitsevat, niin omat kuin toistenkin, roolit ja
käyttäytymismallit mietityttivät opettajia. Näytelmä nosti esiin huumorin kautta monia
työpaikalle ominaisia ongelmia ja stereotypioita ja pisti samalla pohtimaan omaa ajatusja toimintatyyliä, sekä opiskelijayhteisöissä ilmenneitä ongelmia/erilaisia tilanteita ja syitä
näihin, kirjoittaa opettajaksi opiskeleva.
Monet osallistujat arvioivat tarinoiden käytön mahdollisuutta työyhteisön kehittämisessä ja
hyvinvoinnissa Titi Heikkilän luennon pohjalta. Menetelmää pidettiin kiinnostavana, mutta
toisaalta epäiltiin käytännön toteutusta. Olen kyllä varma, että meidänkin työpaikalla
tarinat voisivat auttaa työssä jaksamisessa, parantaisivat työilmapiiriä (tai sitten ei),
loisivat mahdollisuuksia tiedon jakamiseen. Mutta miten tätä voisi soveltaa omassa
työyhteisössä, tarvitaanko ulkopuolinen konsultti vai voisiko opettajayhteisön kouluttaa
itsenäisiksi tarinoiden hyödyntäjiksi?, pohtii musiikinopettaja.
Naurua
Nauru oli läsnä monissa koulutusiltapäivissä. Nauru koettiin rentouttavana ja vapauttavana.
Suurin rooli naurulla oli Raimo Vakkurin luennolla, jonka palautteista valtaosassa annettiin
ilolle ja huumorille paljon merkitystä. Päivähoidon perhetyöntekijä totesi luennosta
seuraavasti: Innostava, hauska, nauru parantaa, huumori auttaa aina. Muuan alkuopettaja
taas totesi, että Olipa vapauttavaa nauraa syvältä & syvästi. Eräs luokanopettaja kuvasi
tuntojaan. Ihana! Täyttä nauruterapiaa, mutta myös täyttä asiaa! Hannu Frimanin
näytelmässä huumori oli läsnä ironian muodossa. Moni osallistuja peilasi näytelmän
roolihenkilöä omaan ja muiden käyttäytymiseen työyhteisössä. Moni koki, että näytelmän
kautta pystyi nauramaan myös itselleen ja niille piirteille, joita roolihenkilössä oli
karrikoiden esillä. Tunnistan joitain piirteitä myös itsessäni, mutta tärkeintä on osata
nauraa itselleen, kuvaa varhaiskasvatuksen opiskelija. Sai nauraa ja tavata kollegoita!
Lisää samanlaista, kirjoittaa ala-asteen opettaja Liisa Keltikangas-Järvisen luennon
jälkeen.
Itsestä välittämistä ja itsetuntemusta
Kaikkien tilaisuuksien palauteissa on luettavissa jossain muodossa tilaisuuksissa heränneet
ajatukset itsearvostuksesta, itsensä hyväksymisestä ja itsestä välittämisestä. Osa
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luennoitsijoista puhuikin näistä teemoista suoraan, kuten Martti Lindqvist ajatuksellaan
”On tärkeää välittää itsestään, niin että usko hyvään ei pääse kuolemaan.” Tätä kohtaa on
moni osallistuja siteerannut palautteessaan ja kokenut sen merkittävänä. Raimo Vakkurin
luennossa korostui omana itsenään olemisen merkitys. Monet osallistujista kirjoittavat, että
Vakkuri toimi itse tässä hyvänä esimerkkinä. Ihanan rehellisesti omana itsenä oleminen
antaa kuulijalle paljon, kiitos!, kirjoittaa yläasteen opettaja.
Liisa Keltikangas-Järvisen luennossa oli peruslähtökohtana, että se antaa kuulijoille
välineitä omien psyykkisten voimavarojen rakentamiseen ja itsetuntemukseen. Nämä
tavoitteet toteutuivat palautteiden perusteella. Antoi myös eväitä itsetuntemukseen, kuvaa
ala-asteen opettaja. Opiskelija kirjoittaa: Aineksia omaa pohdintaa varten luento kyllä
antoi runsaasti! Luokanopettaja kirjoittaa: Koko ajan peilasin omaa temperamenttia ja
tunnistin itseäni aika monesta kohdasta. Opettajat myös peilasivat omia roolejaan ja
käyttäytymismallejaan työyhteisöissään. Näitä arvioita oli etenkin Hannu Frimanin sekä
Raimo Vakkurin tilaisuuksien palautepapereissa. On hyvä joskus pysähtyä miettimään
millainen työkaveri olen ja millainen haluan olla, pohtii opiskelija.
Filosofisemmalla tasolla omia käyttäytymismalleja, omaa itseä ja itsensä arvostamista
pohdittiin Martti Lindqvistin luennon palautteissa. Kuinka kohtelen itseäni; olenko omissa
silmissäni riittävän hyvä itselleni. Kuinka katselen itseäni ikään kuin peilistä. Millaisen
arvon annan itselleni?, kirjoittaa eräs osallistuja. Etenkin Lindqvistin ja KeltikangasJärvisen luentojen palautteissa tuli monessa kohdassa esiin se, että luennot antoivat
runsaasti aineksia oman itsen tutkiskelun prosessiin. Armollisuus omaa itseä kohtaan ja
itsensä hyväksyminen nousivat esiin erityisesti Keltikangas-Järvisen luennolla. Nyt
huomasin myös, että uskallan olla tyytyväinen tässä työssä, eikä minun tarvitse luoda uraa
jossakin, kirjoittaa taideaineen opettaja.
Palautepapereista on luettavissa, että joillakin opettajilla tarinamenetelmän käsittely Titi
Heikkilän luennolla vahvisti tunnetta siitä, että on opettajana ja kasvattajana toiminut
oikein opettaessaan tarinoiden avulla. Luokanopettaja kirjoittaa: … oman kerronnan
osuutta opetustyössäni aloin arvostaa entistä enemmän. Samoin huomasin, että olen tehnyt
tärkeää työtä, kun olemme kokoontuneet lasten kanssa kertomuspiiriin, jossa jokainen saa
sanoa, mitä juuri sillä hetkellä haluaa.
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Toisen kohtaamisesta ja ymmärtämisestä
Itseymmärryksen kasvaessa syntyy maaperä myös toisen ihmisen ymmärtämisen
kasvamiseen. Monet opettajat kirjoittivat esimerkiksi Liisa Keltikangas-Järvisen luennon
pohjalta, että he saivat lisää ymmärrystä ja keinoja kasvattajan työhönsä, kun tiedostivat eri
ihmisten erilaisia temperamenttipiirteitä. Maahanmuuttajia opettava opettaja kirjoittaa:
Mietin (myös) erästä haastavaa oppilasta, jonka kanssa olemme tunteneet itsemme
voimattomiksi. Ehkä huomenna pohdimme toisen opettajan kanssa myös hänen
temperamenttiaan, ja millä keinoin lähdemme häntä ohjaamaan. Useissa palautteissa
viitataan siihen, miten temperamenttipiirteiden ymmärtäminen lisää suvaitsevaisuutta myös
perheenjäseniä tai muita aikuisia, esimerkiksi työtovereita kohtaan. Luennon aikana tuli
tunne ja toive armollisempaan suhtautumiseen erilaisiin ihmisiin. Halu ymmärtää
erilaisuutta niin itsessä kuin muissakin!, kirjoittaa yläasteen ja lukion opettaja. Myös
Lindqvistin luento herätteli toisen ihmisen kohtaamiseen liittyviä ajatuksia. Annanko itse
toisen olla toinen? Saanko minä olla minä., pohtii opettajaksi opiskeleva.
Ihmisenä kasvamista
Palautteissa oli luettavissa joidenkin luentojen kohdalla myös kasvamista opettajana tai
kasvattajana.

Kuten

aiemmista

esimerkeistä

on

käynyt

ilmi,

esimerkiksi

temperamenttipiirteiden valotus Keltikangas-Järvisen luennolla toi monille opettajille
välineitä erilaisten oppilaiden kanssa toimimiseen. Samalla monet kertoivat, että näiden
piirteiden tunnistaminen ja tiedostaminen auttaa myös omien lasten kasvatuksessa.
Luokanopettaja kirjoittaa: Omissa lapsissa on huomannut nämä temperamentit. Nyt sen
paremmin tajuaa. Myös Lindqvistin ja Vakkurin luentojen palautekirjoituksissa on
löydettävissä viittauksia opettajana kasvamiseen ammatillisesta näkökulmasta.
Monet koulutusiltapäivistä antoivat opettajille aineksia pohtia omaa elämäänsä ja omaa
persoonallista rooliaan kasvattajana ja opettajana. Palautteissa onkin useita kommentteja,
joissa esimerkiksi kerrotaan, miten opettaja sai luennon aikana vahvistusta omalle
tavalleen toimia. Moni asia asettui lokeroonsa. … Ilahduttavaa oli toisaalta huomata, että
itse on jossain määrin kuitenkin osannut myös huomioida eri temperamenttien vaatiman
erilaisen tavan ohjata ja kasvattaa., kirjoittaa eräs opettaja. Yläasteen ja lukion opettaja
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kirjoittaa temperamentteihin liittyen. Asiaa, jonka olen aina ajatellut olevan olemassa,
mutta jolle vasta nyt saa taustatukea ja faktaa ja termit.
Omien ajatusten vahvistumista, tiedon lisääntymistä ja oivaltamista
Oman tietämisen ja tuntemisen vahvistumiseen liittyvät myös oivaltamisen tunteet sekä
ajatusten heräämisen tunteet. Oivalluksien ja ajatusten aktivoimisesta seuraa, että
osallistuja kokee saaneensa pohdittavaa pidemmäksi aikaa vielä tilaisuuden päättymisen
jälkeenkin. Näitä kommentteja oli palautemateriaalissa runsaasti. Tilaisuus oli kerrassaan
ajattelua avartava ja sain paljon pohdittavaa, en kylläkään ammattiani varten, vaan
elämääni varten., kertoo vastavalmistunut aineenopettaja Lindqvistin luennosta. Eräs
osallistuja toteaa Vakkurin luennosta: Kiitos hyvistä ajatuksista, paljon syntyi ajatuksia,
ahaa-elämyksiä. Toisaalta: mitä hyötyä näitä asioita on märehtiä, kun mitään
yksiselitteistä vastausta ei ole, kommentoi eräs osallistuja Lindqvistin luennon
palautteessa.
Sen lisäksi, että osallistujat saivat ajatuksia oman elämänsä ja tarinansa rakentamiseen,
myös

heidän

yleistietonsa

esimerkiksi

tarinoiden

käytöstä

tutkimuksessa

ja

kehittämistyössä lisääntyi. Esimerkkinä päiväkodin opettajan kommentti Titi Heikkilän
luennosta. Itse voin tämän luennon jälkeen tuoda tarinoiden merkityksen tietoisuuteen
itselleni ja kertoa työpaikalla. Toisaalta voidaan todeta vanhan sanonnan mukaisesti, että
tieto lisää tuskaa: ahdistuin, koska en voi vaikuttaa siihen, että lapsiani arvioidaan väärin
kriteerein, temperamenttia eikä taitoja, kirjoittaa yläluokkien opettaja Keltikangas-Järvisen
luennosta.
Omasta jaksamisesta
Koulutusiltapäivät ovat palautemateriaalin perusteella olleet foorumi työssä jaksamisen
edellytysten pohtimiseen. Tilaisuudet on pääasiassa koettu myönteisinä: ne ovat olleet
virkistäviä tai voimia antavia. Ne ovat olleet vaihtelua arkityöhön sekä paikka ja aika
itsetutkiskeluun. Auttaa työssä jaksamaan, reppuun sai energiaa ja rakennuspalikoita,
kirjoittaa päivähoidon perhetyöntekijä Vakkurin luennosta. Erityisopettaja kuvaa, Ihanaa,
arkisen elämän selviytymisajattelua. Virkistävä iltapäivä. Elämän tärkeitä asioita,
mielenkiintoista, kirjoittaa eräs osallistuja Lindqvistin luennosta. Opiskelija pohtii: Oma
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jaksaminen – työssä ja elämässä – mietityttää. Osaanko huolehtia riittävästi itsestäni?
Millaisin keinoin itsestä huolehtiminen on opeteltava? Koulutusiltapäivät eivät siten
välttämättä ole antaneet valmiita vastauksia jaksamista koskeviin pohdintoihin, vaan
pikemminkin aineksia rakentaa itselle näitä voimavaroja.
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8

PIENRYHMIEN TYÖSKENTELYTAVAT

Kaikissa projektissa toteutuneissa kolmessa pienryhmässä käytettiin KerToi-menetelmää.
Lisäksi Into-pienryhmässä kävi vierailijoina toisia ohjaajia, jotka toteuttivat ryhmän
työskentelyn omien toimintatapojensa mukaisesti kuitenkin niin että ne sopivat myös
KerToi-menetelmään. Luvun 5 alussa kerroimme fiktiivisen kuvauksen kautta siitä, miten
pienryhmäkokoontumiset etenivät, miltä ne näyttivät sekä millaiset luottamuksellisuuteen
ja eettisyyteen pohjautuvat säännöt ryhmässä olivat. Pienryhmissä käytettiin vaihtelevia
työtapoja, joita käytettiin herättelemään mieleen omia kertomuksia ja luomaan pohjaa
keskusteluille. Tavoitteena oli, että työtapojen joukossa jokaiselle ryhmäläiselle olisi joku
luontevalta tuntuva työskentelymuoto. Pienryhmissä käytettyjä työtapoja arvioitiin
ryhmäläisten kanssa yhdessä, esimerkiksi Into-ryhmäläiset kirjoittivat jokaisen tapaamisen
jälkeen päiväkirjoihinsa käytetyistä menetelmistä. Lisäksi asiasta keskusteltiin yhdessä
tietyin säännöllisin väliajoin. Into-ryhmän viimeisessä tapaamisessa ryhmäläiset arvioivat
työtapoja kirjallisesti. Tässä kappaleessa valotamme pienryhmien työskentelytapoja sekä
sitä, millaisina osallistujat itse ne kokivat. Seuraavassa taulukossa on koonti ryhmissä
käytetyistä työskentelytavoista.
Taulukko 2. Pienryhmissä käytettyjä työskentelytapoja
Kertominen ja
keskustelu ryhmässä

Kuvat, esineet, ohjelmat
ja tekstit kertomisen
herättelijöinä
Kirjoittamistehtävät

Toiminnalliset
harjoitukset

Koko ryhmän yhteinen keskustelu, esimerkiksi jonkun teeman
(esimerkiksi Muutos ja minä) pohjalta
Pienemmissä ryhmissä keskustelut
Pienten ryhmien keskeiset ajatukset jaettiin koko ryhmän
kesken
Kuvan, kortin, värin tai esineen valitseminen, jonka pohjalta
omien ajatusten tai tunnelmien kuvaaminen
Keskustelu tekstin tai tv-ohjelman pohjalta
Päiväkirjan kirjoittaminen jokaisen tapaamiskerran lopussa
Pieniä kirjoittamistehtäviä, esimerkiksi Kirje itselleni
Kirjoitettuja katkelmia elämästäni – kirjoittamistehtäviä
omaan työhön ja elämään liittyen, joita käydään läpi
ryhmätapaamisessa
Ennalta mietitty kertomus (esimerkiksi työhön liittyvä
ristiriitakertomus)
Oman elämänkaaren (tai työuran) kuvaus piirtämällä se
johonkin kuvaavaan hahmoon
Janaharjoitukset
Tasoharjoitukset
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Vierailijat ryhmässä

Sosiodraama, esimerkiksi kohtaus opettajanhuoneessa
Sosiometriset harjoitukset, esimerkiksi sosiaalinen atomi
Martti Lindqvistin ohjaus
Forum-teatteri
Vuokko Isakssonin tilkkutyöpaja
Feldenkrais-tekniikkaan tutustuminen

Yhdessä keskustelu omiin kokemuksiin pohjautuen muodosti pienryhmien toiminnan
ytimen. Sitä oli joka kerralla runsaasti. Ryhmässä käsitellyt teemat olivat laajoja, jolloin
osallistujilla oli mahdollisuus puhua aiheesta monelta eri kantilta. Esimerkkeinä teemoista
mainittakoon Muutos ja minä, Paikkani työssä ja Ristiriitatilanteet opettajan työssä. Intoryhmässä teema oli kerran myös vapaa. Yksi Into-ryhmän opettajista totesi kokeneensa
keskustelun raamit ja valmiin aiheen joskus rajoittavana. Hän jatkaa, että usein sivupolut
voisivat olla antoisampia kuin varsinainen päivän teema. Toisaalta toinen opettaja oli sitä
mieltä, että Ns. vapaa keskustelu ilman tavoitteita ei ole mielestäni kovin tehokasta.
Yhteistä kertomista ja keskustelua usein myös viriteltiin erilaisten toiminnallisten ja
kerronnallisten harjoitteiden kautta. Kertomiseen rohkaistiin erityisesti tapauskuvausten ja
lyhyiden kertomusten kautta. Joskus tapaamisen teemoja pohdittiin ensin pienemmissä 2-4
hengen ryhmissä, minkä jälkeen nämä pohdinnat jaettiin koko ryhmän kesken.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että opettajat kokivat monet työtavoista hyvin
yksilöllisesti. Se, mikä toisesta oli todella hyvä työtapa ja avasi uusia näkökulmia, saattoi
olla toiselle etäinen ja turhauttava harjoite. Into-ryhmässä kerätyn palautteen perusteella
näyttää kuitenkin siltä, että yhdessä puhuminen ja keskusteleminen koettiin hyvin
merkitykselliseksi. Kaikissa kirjallisissa lomakkeissa se mainittiin hyvänä työtapana,
monen mielestä se oli paras työskentelytavoista. Tärkeänä työtavassa pidettiin sitä, että sai
sekä puhua että kuunnella, sai jakaa ajatuksia toisten opettajien kanssa, mutta olla myös
hiljaa. Pienemmissä ryhmissä keskustelu koettiin tilanteeksi, jossa päästiin tutustumaan
toisiin ryhmäläisiin. Pienemmässä ryhmässä oli erään opettajan mielestä helpompaa sanoa
asioita ääneen, kun puolestaan koko ryhmän kesken asioita mietti yksikseen itse. Monet
puhuivat siitä, että pienemmissä ryhmissä työskentely vaati enemmän. Muuan opettaja
esimerkiksi totesi, että ne terävöittävät ajatusta, pitää enemmän skarpata. Toisaalta ne
koettiin myös turhauttavaksi, asioita toistettiin useampaan kertaan.
Ryhmissä osallistujien ajatuksia, kertomuksia ja tunnelmankuvauksia heräteltiin erilaisten
kuvien, värikorttien tai esineiden välityksellä. Esimerkiksi Into-ryhmässä ryhmäläisiä
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pyydettiin tuomaan mukanaan jokin merkittävä tai tiettyä ajanjaksoa kuvaava esine omilta
kouluajoilta. Näiden esineiden kautta kouluaikoja muisteltiin sitten yhdessä. Samaten
kertomisen virittelyn apuna käytettiin tv-ohjelmaa ja kirjoitettuja tekstejä. Ohjelman
katselun tai tekstin lukemisen jälkeen aiheesta keskusteltiin. Ryhmässä käytetyt kuvat
olivat esimerkiksi postikortteja, taidemaalausten kuvia, Resurssirepun kuvia ja värikortteja.
Kuvat mahdollistivat monenlaiset tulkinnat. Joskus osallistujat saivat itse valita useampien
kuvien joukosta sellaisen, joka heitä sillä hetkellä puhutteli. Tämän jälkeen kukin kertoi
kuvan pohjalta ajatuksistaan. Keskustelussa edettiin joskus myös yhden kuvan herättämien
ajatusten siivittämänä. Jotkut Into-ryhmäläiset eivät kokeneet palautteen perusteella näitä
harjoituksia merkittäväksi. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että kuvien ja korttien
avulla oli helpompi kertoa omista ajatuksistaan ja tunnoistaan. Muuan opettaja esimerkiksi
sanoi, että Niin harvoin toiset ihmiset ovat nykyään kiinnostuneita siitä, millaisia
mielikuvia joku asia herättää. Aina pitäisi olla niin rationaalista… Toinen opettaja nosti
esille sen, että tämänkaltaisissa harjoituksissa ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.
Kaikkien tulkinnat ovat oikeutettuja. Tietyn kortin valitseminen saattoi kertoa
ryhmäläiselle jotain omasta sisäisestä olosta. Värin valitseminen oli siinä mielessä
mukavaa, että huomasin valinneeni aika pirteän värin. Sen huomion tekeminen jatkoi
pirteyden kehää.
Ryhmissä työskenneltiin myös kirjoittamalla. Ryhmäläiset kirjoittivat päiväkirjaa niin
halutessaan. Lisäksi Into-ryhmässä yhden tapaamiskerran aiheena oli kirjoittaminen,
jolloin kokeiltiin erilaisia kirjallisia harjoituksia muun muassa kirjoittamista eri aistein.
Näitä harjoituksia myös osin purettiin keskustelemalla. Osassa ryhmistä osallistujat
kirjoittivat kirjeen itselleen ryhmän ollessa alkuvaiheessa. Kirjeessä oli mahdollisuus
pohtia omaa senhetkistä tilannetta ja ryhmän alkutunnelmia. Kirjoittaminen toimi ryhmissä
kertomisen muotona ja herättelijänä. Into-ryhmässä pohdittaessa opettajan työssä
kohdattuja ristiriitoja osallistujat miettivät ennakkoon jonkun konkreetin tapauksen, jonka
halusivat jakaa muiden kanssa. Osallistujia rohkaistiin kirjoittamaan tapaus ylös.
Moninaiset-ryhmässä ryhmäläiset hahmottelivat vapaasti kuvaa omasta elämästään ja
työstään. Ajatuksena oli kuvata omaa elämää jonkun sitä omasta mielestä parhaiten
kuvaavan hahmon mukaisesti.
Kirjoittamisella oli Into-ryhmäläisille erilainen merkitys. Jotkut kirjoittivat esimerkiksi
päiväkirjaansa hyvin ahkerasti. Toisilla taas kirjoittaminen jäi vähemmälle. Tätä yksi
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opettajista perustelee sillä, että kirjoittaminen ei ole minulle kovin luontaista, mutta joskus
on kivaa kirjoittaa itsestä ja omista tunnoista. Muuan opettaja näki kirjoittamisen vaivaa ja
haastetta tuottavana. Toisaalta yksi opettajista kertoi löytäneensä uudelleen kirjoittamisen,
joka oli hänellä ollut pitkään unohduksissa. Tällä hetkellä koen, että tämä Into-ryhmä on
minulle uusi alku, en tiedä vielä itsekään mihin ja milloin, mutta yksi asia on tullut minulle
selväksi

tarinat jotka ovat kypsyneet vuosia ne on tärkeitä ja on tullut aika kirjoittaa

muistiin.
Toiminnalliset harjoitukset toimivat kertomisen herättelijöinä, asioiden eteenpäin viejinä,
jonkun teeman havainnollistajina sekä asioiden esille ja näkyville tuomisen välineinä.
Toiminnallisista menetelmistä kattavan kuvauksen tarjoaa Roti (1999). Osaa hänen
esittelemistään menetelmistä, joita käytetään psyko- ja sosiodraamassa, sovellettiin myös
tässä projektissa toteutuneissa pienryhmissä. Toiminnallisissa harjoituksissa teoreettisena
taustana oli niin sanottu Morenolainen ajattelu ryhmästä ja niiden ohjaamisesta (ks. esim.
Blatner 1997). Enimmäkseen harjoitukset olivat niin sanottuja sosiometrisiä harjoituksia,
joiden soveltaminen edellyttää näiden menetelmien käytön opiskelua.
Toiminnallisia harjoituksia käytettiin virittäytymisessä, auttamaan ryhmäläisiä tekemään
konkreettisesti näkyväksi omaa sisäistä maisemaansa sekä jakamaan sitä muiden kanssa.
Tavoitteena oli kehollisestikin kokea niitä sisäisiä tuntoja, joita tutkittavaan asiaan liittyy.
Janaharjoituksessa ohjaaja ”piirtää” lattialle janan, jonka päissä on tutkittavan asian
vastakohdat. Osallistujan tavoitteena on asettua janalle siihen kohtaan, missä hän sillä
hetkellä ajattelee olevansa tutkittavan asian suhteen. Esimerkiksi Into-ryhmässä tehtävänä
oli asettua janalle siihen kohtaan, missä itse kokee olevansa suhteessa työssä väsymiseen.
Janan ääripäinä olivat ”olen hyvin väsynyt työssäni” ja ”jaksan hyvin”. Jokainen haki
oman paikkansa janalla ja kertoi lyhyesti, miksi valitsi kyseisen paikan. Paikan
valitseminen perustuu omaan mielikuvaan siitä, miten näkee oman paikkansa janalla.
Jokainen osallistuja tulee näkyväksi ja saa samalla kokemuksen siitä, miten sijoittuu
kyseisen asian osalta suhteessa muihin. Tasoharjoitus on edellisen janaharjoituksen
kaltainen, mutta siinä paikka otetaan kahden kriteerin suhteen. Esimerkiksi toisella janalla
voi olla ”tyytyväisyys, tyytymättömyys” ja toisella janalla ”itse – työtoverit”. Paikka
otetaan näin muodostuvassa nelikentässä.
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Sosiodraamassa osallistujat tutkivat omia sosiaalisia roolejaan yhteisesti valitun teeman
puitteissa. Ideana on tutkia yhdessä ryhmän kanssa jotakin yhteisesti valittua teemaa.
Ohjaaja auttaa ryhmäläisiä luomaan näyttämön, toisin sanoen päättämään missä ja milloin
jokin tapahtuma toteutuu sekä keitä tilanteessa on mukana. Samalla ryhmäläiset rakentavat
näyttämöä ja ohjaajan tehtävä on auttaa rooleissa olevia henkilöitä rakentamaan oma
roolihahmonsa riittävän ”todeksi”. Varsinainen tapahtumien eteneminen on kiinni
ryhmästä. Ohjaajan tehtävä on kuitenkin keskeinen ja hän voi käyttää erilaisia
ohjauksellisia keinoja ja interventioita. Into-ryhmässä tutkittiin sosiodraaman keinoin,
millaista nuoren opettajan on mennä työyhteisöön, jossa on paljon perinteitä ja kauan
työssä olleita opettajia. Lopuksi on tärkeää varata aikaa jakamiseen; keskusteluun siitä,
mikä kosketti itseä. Prosessoinnin avulla osallistujat voivat oppia näkemään itseään
paremmin ja sitä kautta myös muuttamaan omaa käyttäytymistään jossakin roolissa.
Sosiaalinen atomi-harjoitus piirretään paperille. Se auttaa tutkimaan omia rooleja
erilaisissa ryhmissä tai ihmissuhteissa. Siinä tutkitaan yksilön merkittäviä suhteita toisiin
ihmisiin ja niihin liittyviä tunteita. Into-ryhmässä sosiaalisen atomin kautta tutkittiin omaa
paikkaa työssä.
Toiminnalliset harjoitukset koettiin Into-ryhmässä kerättyjen palautteiden pohjalta toisaalta
hetkeksi, jolloin voi pysähtyä ja pohtia omaa olotilaa, mutta toisaalta nähtiin, että
harjoituksen onnistuminen on paljon kiinni omasta vireystilasta. Sosiodraama herätti Intoryhmäläisissä ristiriitaisia ajatuksia. Erään opettajan mukaan se valaisi ja syvensi esille
tulleita asioita ja toinen opettaja oli iloinen siitä, että hän uskaltautui lähteä työskentelyyn
mukaan. Joistakin opettajista sosiodraama taas ei tuntunut hyvältä, vaan he kuvailivat
työskentelyä esimerkiksi teennäiseksi ja pinnalliseksi.
Into-ryhmässä kävi myös vierailevia ohjaajia silloin kun ryhmässä kokeiltiin erilaisia
toiminnan muotoja. Ensimmäinen vierailija oli tohtori, ryhmätyöasiantuntija Martti
Lindqvist, jolloin keskeinen aihe oli hyvien ja pahojen tarinoiden rakentuminen samoista
aineksista. Tapaamiskerralla työstettiin yksilöllisiä ja yhteisiä tarinoita korttien avulla.
Ryhmässä vieraili myös Forum-teatteri, jolloin näyttämölle laitettiin erilaisia opettajan
työn ristiriitatilanteita osallistujien kertomusten pohjalta. Esitysten pohjalta käytiin läpi
sitä, miten ristiriitatilanteisiin olisi voitu saada erilainen päätös. Samalla tuli hyvin esiin,
kuinka vaikeaa jälkikäteenkään on ratkaista ristiriitatilanteita. Tekstiilitaiteilija ja opettaja
Vuokko Isaksson piti ryhmäläisille puolestaan tilkkutyöpajan. Tilkut toteutettiin
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tekniikalla, joka ei vaatinut esimerkiksi suoria ompeleita ja tarkkoja mittauksia kuten
tilkkutyöt yleensä. Ajatuksena oli leikitellä erilaisilla kankailla, ompeleilla ja viivoilla.
Lisäksi pohdittiin omaa suhdetta käsiin ja käsillä tekemiseen. Pienryhmässä vieraili myös
Feldenkrais-menetelmän ohjaaja Päivi Nikula-Väisänen. Tällöin tuotiin näkyväksi omaa
kehoa ja sen tuntemisen merkitystä. Martti Lindqvistin ohjauskerta koettiin hyvin
voimakkaasti osaksi ryhmää. Se määrittyy monen palautteessa vaikuttavaksi, pysäyttäväksi
ja korvaamattomaksi hetkeksi. Muuan opettaja esimerkiksi kuvailee näin: Huikea kerta.
Maailmaani mullistava. Ajatuksia herättävä. Turvallisuutta herättävä. Myös muita
vierailuja kuvataan varsin positiivisessa mielessä. Esimerkiksi tilkkutyöpaja nähtiin
eräänlaisena terapiana.
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9.1

INTO-RYHMÄSTÄ

Pienryhmästä Into-ryhmäksi

Tammikuussa 2004 kokoontui ensimmäisen kerran naisopettajien ryhmä, josta loppujen
lopuksi muodostui kaikista pitkäkestoisin ryhmämme. Ryhmä kokoontui kaikkiaan 16
kertaa. Mukaan tuli 11 opettajaa eri työyhteisöistä ja kouluasteilta. Kuusi opettajista oli
luokanopettajia perusasteen 1.-6. luokilta, neljä oli lastentarhanopettajia päiväkodeista ja
yksi tuli toisen asteen koulutuksen puolelta. Ryhmäläisten alkuvaiheen sidokset toisiin
ryhmäläisiin

olivat

erilaiset.

Suurin

osa

oli

toisilleen

kuitenkin

entuudestaan

tuntemattomia. Opettajat tulivat kaikkiaan yhdeksästä eri työyhteisöstä, sillä kaksi
opettajaa oli samasta koulusta ja kaksi lastentarhanopettajaa samasta päiväkodista. Toinen
näistä työpareista oli työskennellyt samassa työyhteisössä jo vuosikaudet. Muutoin
ryhmäläiset eivät juuri tunteneet toisiaan, korkeintaan tiesivät toisensa nimeltä tai olivat
joissakin

tilanteissa

tavanneet.

Jotkut

ryhmäläisistä

olivat

entuudestaan

tuttuja

ohjaajillekin.
Ilmoittautuessaan mukaan pienryhmätoimintaan opettajilta kysyttiin, miksi he ovat
kiinnostuneita tällaisesta toiminnasta sekä mitä he siltä odottavat ja toivovat. Opettajia
kiinnostivat työssä jaksamisen kysymykset, jotkut totesivat suoraan olevansa väsyneitä.
Ryhmästä toivottiin uusia työvälineitä työssä jaksamiseen. Ryhmä nähtiin myös
mahdollisuutena kehittää omaa ammatillisuutta ja opettajuutta sekä omaa itseä. Toivottiin,
että ryhmässä oppisi lisää itsestä ja omista vahvuuksista sekä siitä, millainen on opettajana.
Lisäksi toivottiin, että ryhmässä oppisi kykyä ilmaista itseä ja kuunnella toisia. Erityisen
tärkeänä nähtiinkin ryhmässä työskentely: opettajat näkivät siinä olevan mahdollista jakaa
toisten kanssa ajatuksia, kokemuksia ja tuntemuksia. Ryhmän katsottiin tarjoavan paljon
asioita itselle, mutta nähtiin myös, että opittuja asioita voi viedä mukanaan omaan
työyhteisöön.
Ryhmä aloitti toimintansa tutustumalla ja tunnustelemalla, miltä muut ryhmäläiset
vaikuttivat. Opettajaryhmä risti itsensä toisella tapaamiskerralla ryhmäksi nimeltä Into, jota
nimeä makusteltiin eri suunnilta. Ryhmäläisten mielestä nimi voisi olla lyhenne sanoista
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INnokasta Tulevaisuuden Odotusta sen lisäksi että Into sinänsä viittaa innostumiseen ja
ehkä tässä tapauksessa työintoonkin. Ryhmädynamiikasta tuttuja ilmiöitä oli nähtävissä
ryhmäytymisvaiheesta. Ryhmä opetteli tuntemaan toisensa nimeltä ja ryhmän säännöistä
muistutettiin ryhmäläisiä. Säännöistä ryhmä ei päättänyt yhdessä, vaan ne olivat ohjaajien
päättämiä. Ryhmäläiset sitoutuivat heti alusta saakka eikä poissaoloja ollut kuin
pakottavista syistä. Näistä ryhmäläiset myös yleensä ilmoittivat etukäteen. Ryhmäläisten
roolit alkoivat hahmottua; joku oli hiljaisempi kuin joku toinen. Osallistujien motiivit tulla
ryhmään, työuran kesto ja koettu jaksaminen vaihtelivat. Ryhmä muodostui vain naisista ja
näin ollen yksi jaksamiseen liittyvä kysymys oli, miten yhdistää työssäkäyntiä ja
perheenäidin roolia. Kaikkia tämä teema ei kiinnostanut, koska he eivät olleet perheellisiä.
Osallistujia askarrutti kysymys, missä olen ja miten voisin kuunnella itseäni paremmin.
Työuransa alkuvaiheessa olevalle jaksaminen saattoi liittyä esimerkiksi siihen, miten
jaksaa joka vuosi vaihtaa työtehtäviä, tai koulua ja opetettavia aineitakin. Ryhmäläisten
yhteisiä kysymyksiä olivat myös miten selvitä keskeneräisyyden tunteen kanssa ja miten
uskaltaa ilmaista omat tuntemuksensa vähättelemättä niitä.
Ryhmän toiminnan keskivaiheilla joku ryhmäläinen totesi, että ohjaajat eivät enää
osallistuneet ryhmän keskusteluihin niin paljon kuin alussa. Tämä oli myös merkki siitä,
että ryhmä oli aktiivinen ja toimelias. Aina kaikki ryhmäläiset eivät jaksaneet olla samalla
tavalla mukana. Osa näytti välillä aika poissaolevaltakin. Varsinaista ryhmän toiminnan
periaatteellista kyseenalaistamista ei tapahtunut, mutta ryhmäläiset uskalsivat olla asioista
myös eri mieltä. Ryhmän toimintaa sävytti pääosin huolenpito kaikista jäsenistä.
Ryhmän toiminnan edetessä osa alkuvaiheen hiljaisemmista osallistujista alkoi käyttää
enemmän puheenvuoroja. Näin keskusteluihin tuli uusia ääniä hyvin konkreettisella
tavalla. Viimeisiä kertoja sävytti ryhmän loppuminen ja siihen varattiin myös aikaa.
Puolentoista vuoden jakso kului nopeasti, mutta silti ryhmäläisten tunnelma oli se, että
ryhmä oli tullut päätökseensä. Sen oli aika lopettaa.
9.2

Millaiseksi kertominen Into-ryhmässä muotoutui?

Mitä kertomistilanteissa itse asiassa konkreettisesti tapahtuu? Opettajat pitivät yhdessä
keskusteluja

merkittävinä.

Analysoimalla

kertomistilanteita

yksityiskohtaisesti

puheenvuorojen tasolla pyrimme saamaan vihjeitä siitä, mikä tekee kertomistilanteesta
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merkittävän. Kertomisen muotoutumisen tarkastelu pohjautuu Into-ryhmään, ja käytämme
esimerkkinä yhdellä tapaamiskerralla (9.3.2004) syntynyttä keskustelua yhden opettajan,
Lauran, kertoman kertomuksen ympärillä. Esimerkki valaisee konkreettisesti Intoryhmässä muotoutunutta kertomista. Näemme Lauran kertomuksen ja sitä seuranneen
keskustelun kerronnallisena tihentymänä. Lisäksi Laura itse mainitsi nimenomaan tämän
kertomustilanteen itselleen merkittävänä. Tämä loppuraportin luku pohjautuu kahteen
konferenssipaperiin (Estola, Syrjälä, Kaunisto & Uitto 2005; Kaunisto, Estola, Syrjälä &
Uitto 2005).
Narratiivinen kaiku – kertomus herättää kuulijan ja synnyttää reaktioita
Narratiivisen lähestymistavan yksi perusidea on, että kertomistilanne on aina kertomista
jollekin. Joskus kertoja ja vastaanottaja voivat olla sama henkilö. Näinhän on usein
esimerkiksi päiväkirjan kirjoittamistilanteessa. Ryhmäkeskustelussa taas on monta kertojaa
ja kuulijaa. Puheenvuorot vaihtuvat, eikä etukäteen voi tietää mitä kuulijassa tapahtuu. Hän
voi esimerkiksi sulkea korvansa ja vaipua omiin mietteisiinsä tai kiinnostua kuulemastaan
ja osallistua keskusteluun. Kuitenkin silloinkin kun osallistuja on hiljaa, hän voi käydä
vilkasta sisäistä keskustelua tai olla mukana keskustelussa eleillään ja ilmeillään.
Kertomusten jakamisessa on tärkeää myös ruumiillinen läsnäolo. Tässä yhteydessä
olemme kuitenkin kiinnittäneet huomiota vain verbaaliseen osallistumiseen muutamia
poikkeuksia lukuunottamatta. Keskustelulle olivat ominaisia myös osallistujien muminat ja
naurahdukset yms. Ne ovat tärkeä osa keskustelun vuorovaikutteista luonnetta.
Yleisesti ottaen Into-ryhmän keskusteluja luonnehti aktiivinen kuuntelu: halu kuunnella ja
reagoida toiseen ja toisen kertomukseen. Samalla kun kuulija haluaa ymmärtää toisen
kertomusta ja asettua sen äärelle, hän yhdistää kuulemaansa omaan tarinaansa. Aktiivinen
kuuntelu on osoitus narratiivisen kaiun (ks. esim. Elbaz-Luwisch 1992) syntymisestä:
joskus joku kertomus vain puhuttelee jostakin syystä meitä ja ehkä innostaa meidät
kertomaan omista samantapaisista kokemuksistamme. Aina tällaista kaikua ei kuitenkaan
ryhmässä syntynyt ja jotkut kertomukset saattoivat jäädä myös kertomuksiksi, joihin ei
tullut vastakaikua muilta. Kertojan kannalta tällaiset tilanteet voivat olla kiusallisia –
mikäpä on loukkaavampaa kuin toisten totaalinen vaikeneminen itselle tärkeästä asiasta.
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Yksi ryhmän opettajista, Laura, kertoi tapauksen oppilaan arviointikeskustelusta, jossa
oppilaan äiti hyökkäsi häntä vastaan syyttäen ongelmien alkuperäksi Lauran persoonaa ja
kykenemättömyyttä opettaa asioita. Toiset opettajat reagoivat Lauran kertomukseen ja
opettajan haavoittuvuuteen esimerkiksi siten, että yhdessä keskusteltiin sopivan
“suodattimen” löytämisestä persoonaan kohdistuvaa arvostelua ja kritiikkiä vastaan.
Opettajat siis jatkoivat Lauran kertomusta yhtymällä samantyyppisin näkökulmin
kertomukseen: viestittämällä, että he ymmärtävät mitä Laura tarkoittaa ja että asia on myös
heille tuttu.
Laura: -jos sais kovetettua sillä tavalla ittensä… -että ei ottais sitä niin hirveen
henkilökohtasesti.
Virpi: Niin sehän se tässä on.
Kirsi: Semmonen panssari jonka paukauttas takasin sitte (Naurahtaa.)
Maria: Mutta sitte mitä sinä sanot tartteeko meiän kovettua vai pitäskö meidän panna
suodatinpussi (Nauraa.) että me suodatettaan niitä…mutta ei sun tartte kovettua.
Aiheen tuttuus tulee esiin myös Lauran kertoessa, että tilanteen ollessa päällä on vaikea
löytää oikeita sanoja. Tällöin Anni jatkaa samasta asiasta toteamalla, että jälkeenpäin kyllä
sitten löytää oikeat sanat. Kirsi jatkaa samasta teemasta.
Laura: ... sitku se tilanne on päällä niin sitä ei vaan niinku
Anni: Jälkeenpäin tietäs mitä ois pitäny sanoa mutta ei se tota (Nauraa.)
Elina: Siinähän hämmentyy hirveesti
(Myöntelyä Mmm. Joo.)
Kirsi: Ja sitte monta kertaa se niin harmittaa ku jälkikätteen ois miljoona tappaa...sanua
se asia ja sä tiiät sillon sulla on ne sanat just olemassa(Useat myöntelevät Mmm. Joo.)
Kirsi: -mutta sillä hetkellä kun sää tarvisit niin sulla ei oo missään ei mittään...
Kirsi: ...aivan täysin haavoittuva ja kaiken antaa tulla silimille ja jäläkikätteen ois ihan
fiksusti ossais hoitaa sen siitä. Sanoa että nyt...
Toisen kertomuksen kuultuaan opettajat kyselivät ja esittivät tulkintojaan tarkentaen
kertomusta. Esimerkiksi Virpi tulkitsi Lauran kertomusta oppilaan äidin käyttäytymisestä
epävarmuuden kompensoinniksi: Siis siinä äiti kompensoi omaa epävarmuuttaan sinuun
kun hän ei pärjää oman lapsensa kanssa. Eiks se oo näin? Opettajat myös antoivat
neuvojaan vastaavanlaisten tilanteiden kohdalle.
Johanna: Mut sitte tommosessa tilanteessa kun sä tiesit sen jo etukäteen sä tiesit pelätä
sitä niin oisko siinä ollu mahdollisuutta että sä oisit saanu jonkun mukaas?
...
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Elina: Ja sitte tiiäks sää etukäteiskeskustelu jonkun kanssa että... ois voinu jutella ett mitä
sä pelkäät ja miten näissä tilanteissa toimisi jos näin käy.
Osallistujilla oli useita tapoja ilmaista aktiivista kuuntelua. Hyvin usein kuulijat
kommentoivat toisen puhetta esimerkiksi myötäilemällä, esittämällä kommentteja tai
jatkamalla keskustelua. Usein kuulija myös pyysi täsmennystä tai tarjosi lisätietoa
kysymällä, esittämällä omia tulkintojaan tai ehdottamalla uusia näkökulmia ja
toimintatapoja tai kertomalla omia kokemuksiaan.
Keskusteluissa opettajat nostivat kertomukseen esiin uusia näkökulmia. Opettajat eivät
välttämättä jääneet pelkästään kuuntelemaan ja kommentoimaan Lauran tarinaa, vaan he
kertoivat myös omista vastaavista kokemuksistaan eläytyessään toisen kertomukseen.
Toisen kertomusta jatkettiin siten, että kerrottiin omakohtainen kertomus, jonka
elementeissä oli paljon samaa kuin toisen kertomuksessa. Toisaalta voitiin myös kertoa
toisen kertomuksesta poikkeava kertomus, vastatarina.
Mikä sai opettajat kertomaan omista vastaavista kokemuksistaan? Opettajat totesivat usein,
että toisen kokemukset kuulostivat tutuilta. Siksi voisi ajatella, että opettajat
kuunnellessaan myös samaistuivat toisen tarinaan. Samaistumisen prosessia kuvaa hyvin
Rakel Liehun (2003) ajatus: ”Jokainen toisen lausuma sana liikauttaa jotakin lausetta
sinussa.” Toisen kerronta saa siis jotakin värähtelemään myös kuulijassa ja sitä kautta
sysää kertomaan omista samantapaisista kokemuksista. Juuri samaistuminen herättää
yhteyden tunteen kertojaan, ja sitä kautta kertomus voi koskettaa ja puhutella myös
kuulijaa. Yhteydentunne auttaa ylittämään kertojien välillä olevat erilaiset näkemykset
(Conle 1996).
Samaistumista toisen tarinaan helpottaa, jos kuulija tunnistaa kertojan puheesta jotain
hänelle itselle tuttua. Tunnistaminen voi liittyä samantapaisiin kokemuksiin, tunnelmiin tai
tapahtumiin ja herättää kyseiseen aiheeseen liittyvän samantapaisen tai päinvastaisen
muiston. Tunnistamisen taustalla on samaistumisen tai erottautumisen prosessi:
Kuuntelemme ja eläydymme toisen tarinaan samaistumalla siihen tai erottautumalla siitä.
Emme osaisi tarttua siinä mihinkään, jos se ei puhuttelisi meitä tai jos siinä ei olisi mitään
tunnistettavaa, joka herättäisi meissä muistoja ja ajatuksia. Tällainen tunnistamisen
kokemus voi syntyä jopa yksittäisestä sanasta tai lauseesta, ja synnyttää kuulijassa tarinan
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vastaukseksi. Esimerkiksi Anni kertoo vastauksena Lauran kertomukseen omista
kokemuksistaan, joita hänkin oli jäänyt miettimään loma-aikana.
Anni: -ja sitte siitä herkkyydestä…tietenkin aiheutuu just tätä niinku sääkin sanoit että
koko hiihtoloman sitten mietit. Minullakin on ollut vastaavia kokemuksia että viime
keväänä oli semmonen vähän minua harmittava juttu. Minä aattelin, kun kesäloma alko
että saa nähä kerkiääkö koko loma mennä ennen kun pääsen tuosta ohi että se niin
harmitti...
Kertojan kommentti saattaa siis herättää kuulijassa ikään kuin narratiivisen yllykkeen tai
kimmokkeen, joka innostaa kertomaan omasta kokemuksesta. Samalla voi syntyä uusi
näkökulma aiheeseen. Esimerkiksi Elina toteaa keskustelussa näin: Mutta mulle tuli
semmonen ajatus sä sanoit just ett sä et pystyny katkasemaan sitä ... siis sullahan ois ollu
se oikeus sanoa että näistä me voimme puhua (eri tilanteessa). Kaiken kaikkiaan opettajien
keskustelu näytti etenevän narratiivisen kaiun tapaan, jolloin se mitä edellinen puhuja
sanoi, tuli usein seuraavassa puheenvuorossa takaisin reflektoituneena ja hieman
muuttuneena saatuaan lisäväriä aiemmasta kommentista.
Kertoja oman tarinansa rakentajana
Vaikka keskustelut Into-ryhmässä näyttivät usein etenevän hyvin vapaasti polveillen,
näyttää siltä, että keskustelun kuluessa kertojat kuitenkin pitivät kiinni omasta tarinastaan
ja hakivat sille jatkoa. Tämä tapahtui varmaankin usein tiedostamatta ja voidaan
aikaperspektiivillä ymmärtää kahdella eri tavalla: toisaalta yhden tapaamiskerran aikana
omaa kertomusta tulkittiin uudelleen ja toisaalta koko prosessin aikana oma minäkertomus
saattoi muuttua.
Lauran kertomus ristiriitatilanteesta oppilaan äidin kanssa sopii esimerkiksi. Sen jälkeen
kun Laura oli kertonut lyhyesti kertomuksensa vaikeasta neuvottelutilanteesta lapsen
vanhemman kanssa, syntyi vilkas keskustelu, jossa Laura usein oli kuulijan asemassa.
Hänelle annettiin myös neuvoja, mitä voi Lauran kannalta pitää kaksijakoisena. Vaikka
neuvojen antamisella oli varmasti hyvät motiivit, voi sellaisten saaminen tuntua myös
moitteelta siitä, ettei ole tarpeeksi hyvä opettaja kun ei itse huomannut toimia fiksummin
kuin mitä oli tehnyt.

62
Kertomuksessa on läsnä niin mennyt, nykyisyys kuin tulevaisuuskin ja näin myös Lauran
kohdalla. Eräässä vaiheessa Laura näyttää ottavan taas kertomuksensa omakseen ja
siirtyvän

miettimään

tulevaisuutta

tilanteessa,

jossa

osallistujat

vielä

pohtivat

menneisyyttä. Laura lopettaa menneisyydestä puhumisen ilmoittamalla, että hän miettii
miten jatkaa eteenpäin.
Elina: Ja sitte tiiäks sää etukäteiskeskustelu jonkun kanssa ettäLaura: Niin.
Elina: -ois voinu jutella ett mitä sä pelkäät ja miten näissä tilanteissa toimisi jos näin käy.
Laura: Joo että ite nyt mietin niinku sitä että miten tästä eteenpäinMaria: Joo.
Laura: -ko nyt alkaa se äiti tavallaan näkyä siinä lapsessa että se ei aikasemmin ollu mutta
että nyt ku mä nään lapsen niin mä muistan äidin.
(Myöntelyä Mmm.)
Maria: Hui. Se on vaarallista.
(Myöntelyä Mmm.)
Laura: Niin. Elikkä että miten sitten nyt jatkossa…
Kerronnallisuuden näkökulmasta tarkastellen yhteisessä keskustelussa näyttää siis olevan
kolme vaihetta: Osallistujat tuovat kertomukset näyttämölle, kertomukset kohtaavat
yhteisen keskustelun kautta ja sen jälkeen jokainen osallistuja ottaa oman kertomuksensa
taas omakseen.
Edellä on kuvattu Into-ryhmän toimintaa narratiivisen kaiun ja kertojan oman tarinan
rakentamisen paikkana. Kertomista Into-ryhmässä voi kutsua osallistujien kohtaamiseen
perustuvaksi. Kohtaaminen ilmeni ryhmässä narratiivisen kaiun tavoin eli ryhmäläiset
reagoivat toistensa kertomuksiin ilmein, elein ja sanoin. Ryhmä ei kuitenkaan ollut
tunnelmaltaan vain aurinkoinen ja tyyni vaan tunnelmat vaihtelivat. Oli hetkiä, jolloin
ryhmän tunnelma oli jännittynyt ja ahdistunutkin. Silti toiminnan punaisena lankana säilyi
luottamuksellisuus ja avoimuus. Narratiivisen kaiun syntyminen mahdollistaa sen, että voi
olla tarinansa omistaja toisin sanoen että saa pitää itsellään senkin kertomuksen, jonka on
muiden kanssa jakanut ja että itsellä on oikeus tehdä siihen lisäyksiä ja uusia tulkintoja
ilman pelkoa toisten reaktioista. Seuraavissa luvuissa tarkastelemme lähemmin, mitä
merkitystä Into-ryhmällä osallistujille oli.
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9.3

Millaiseksi osallistujat kuvasivat Into-ryhmän merkityksen?

Tämä luku perustuu Into-ryhmäläisten antamaan kirjalliseen ja suulliseen palautteeseen
kevään

2004

osalta

sekä

kirjalliseen

palautteeseen,

jota

koottiin

ryhmän

päättymisvaiheessa. Palautetta on analysoitu teemoittain. Into-ryhmän merkitystä on
käsitelty aiemmin myös konferenssipapereissa (Estola, Syrjälä, Kaunisto & Uitto 2005;
Kaunisto, Estola, Syrjälä & Uitto 2005).
Aika, paikka ja ryhmä
Saa istua ja puhua ja kuunnella toisia. Tämä Virpin toteamus kuvaa monen muunkin
mietteitä Into-ryhmän merkityksestä. Ryhmä tarjosi kiireettömän sekä turvallisen ajan ja
paikan puhua asioista. Lupa oli kuitenkin myös kuunnella. Elina kuvasikin tapaamisia
”turvapaikkana”. Se, että oli aika ja paikka pysähtyä oman itsensä ja yhdessä jakamisen
äärelle näkyy Heidin ajatuksissa.
Tapaamiset olivat minulle terapiaa, omaa aikaa työn ja kodin ulkopuolella missä
huomasin akkujeni latautuvan. Nykyään elämässäni ei ole juurikaan ollut mahdollisuutta
keskittyneesti keskustella ihmisten kanssa rauhassa, ilman kiirettä. Siksi säännöllisesti
toistuvat Into-tapaamiset rytmittivät kalenteria ja olivat hengähdystaukoja muuten aika
hektisessä elämässäni.
…
Sanoisin, että itselleni, tässä vaiheessa, kaikki saamani konkreettinen tieto on toki ollut
tavattoman hyödyllistä mutta kuitenkin toissijaista. Tärkeintä minulle on ollut kokemus
ryhmään kuulumisesta.. Ja se, että ryhmän jäsenet uskoutuvat ryhmälle ja siis myös
minulle, on vakava ja tärkeä asia. Sillä ei sovi pelleillä. (Heidi)
Nuoren opettajan, Heidin, palautteessa ryhmän merkittävyydestä kerrotaan monin tavoin.
Hän näki ryhmän olleen itselleen terapeuttinen paikka, jossa akut latautuivat. Myös Tiina
kuvasi ryhmää energian lähteeksi. Heidille rauhassa puhuminen oli ollut tärkeää.
Narratiivisen kaiun näkökulmasta Heidi kertoo, että vaikka oli hyödyllistä saada
konkreettista tietoa asioista, tärkeintä oli kuitenkin tunne kuulumisesta ryhmään.
Kiteytettynä: Se, että minusta ollaan yhtä kiinnostuneita kuin minä olen muista, on
tavattoman eheyttävää. Heidi jatkaa kuvailemalla turvallista ilmapiiriä ja toisille
uskoutumisen merkitystä. Heidin kertomus kuvaa myös ryhmätapaamisten vastakkaisuutta
opettajan jokapäiväiselle työlle, jota luonnehtii kiire, yksinäisyys ja aikuisten kontaktien
puute. Virpi tuo tämän myös esiin.
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Virpi: sehän on ihan mikä soppii kenellekin mikä tuntuu hyvältä sehän siinä onki se
tarkotus mun mielestä taas tämmönen tila missä ei oo sitä lasten meteliä ja täällä on
kiireetön olo on ihimiset silmästä silmään niin musta se on kaikista ihanin ei tarvi huutaa
toisten yli.
Vaikka opettajat työskentelivät saman kaupungin alueella, he tulivat eri kouluista eikä
suurin osa ollut toisilleen aiemmin tuttuja. Kirsi totesi, että vaikka ryhmäläiset ovat eriikäisiä ja erilaisista työyhteisöistä on ihanaa, että kaikkia yhdistää opettajuus. Vaikka
ollaan erilaisia persoonia erilaisine taustoineen on silti yhteistä. Toisten kertomuksista oli
löydettävissä itselle tuttuja asioita ja tunteita. Kirsi jatkaa, tähän tullee se että voi että niin
minustakin tuntuu ja nuin mustakin on tuntunu. Virpi toteaa saaneensa kokemuksia, jotka
voisivat olla minulle yhtä läheisiä kuin ne ovat jollekin toiselle. Kokemuksissa on siis
jotain niin tuttua, että ne olisivat voineet hyvin tapahtua itsellekin. Toisten kertomuksiin oli
helppo samaistua. Kuten Airi sanoo: erilaiset tarinat ja kokemukset ovat tuoneet esille
asioita, joissa meillä kaikilla on ollut samansuuntaisia yhtymäkohtia. Näin oli mahdollista
nähdä, ettei ole omien ajatustensa ja ongelmiensa kanssa yksin. Anni totesikin, että intoryhmässä on ollut hyvä kuulla toisten ajatuksia ja kokemuksia ja näin nähdä, että on
muitakin, joilla voi olla toisinaan, ei ainoastaan minulla, vaikeaa.
Ryhmäläisten palautteessa tuli esille sen merkitys, että ryhmässä sai olla läsnä omana
itsenään, juuri sellaisena kuin oli. Airin mukaan ryhmässä saattoi puhua avoimesti
sellaisista asioista, mitä ei muualla ole voinut sanoa ääneen. Elinalla tämä tarkoitti sitä, että
ryhmässä sai olla väsynyt ja ilmaista väsymyksensä menettämättä kasvojaan. Elina jatkaa:
Kun tulin mukaan tähän ryhmään, tavallaan tunnustin julkisesti esim. esimiehelleni, että
olen väsynyt. Sitä oli myös edeltänyt verenpaineen nousu. Se ei ollut ihan helppoa,
sanoisinko "että kävi kunnian päälle". Jouduin julkisesti tunnustamaan, että tarvitsen
jotain tukea jaksamiseeni. Mutta kun sain sulkea "minä jaksan aina" -oven takanani,
avautui uusia ovia itseni tuntemiseen ja kasvuun. Niin kevään tapaamiset ovat merkinneet
minulle uuden löytämistä. (Elina)
Kokemustemme pohjalta ryhmässä oli mahdollista jakaa sellaisia kokemuksia ja tunteita,
jotka opettaja tavallisesti pitäisi vain itsellään. Näemme myös opettajien olleen tietoisia
siitä, että on aina kysymys valinnasta, mitä kertoo eikä ikinä voi kertoa kaikkea. Kaiken
kaikkiaan opettajien kommentit korostivat ryhmän antamaa mahdollisuutta olla väsynyt
ilman pelkoa menettää kasvonsa. Ryhmän ideologia ”Saa vain olla” on jollain tapaa
vastakkainen

nykyiselle

ajattelulle

tehokkuudesta

ja

suorittamisesta.

Kuitenkin
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ryhmäläisten kuvatessa ryhmän merkitystä he nimenomaan kaipasivat tätä ”vain olemista”.
Opettajat tarvitsevat aikaa tarkastella sitä, mitä he tuntevat, tarvitsevat ja haluavat. Joskus
opettajien työ on niin hektistä, että jo sen löytäminen, että tarvitsee ja haluaa muutoksia,
vie aikaa ja vaatii paikan, jossa siitä puhua. Ryhmässä tämä muutoksen haluaminen tuli
esille esimerkiksi siinä, että yksi opettaja päätti jäädä vuorotteluvapaalle ja toinen opettaja
aloittaa jatko-opinnot.
Uusia ovia itseen
Into-ryhmän myötä olen oppinut hyväksymään itseni opettajana, joka ei täytä
”täydellisyyden mittoja”, itse asiassa, ei läheskään. Tiedän, että minulle ei myönnetä urani
aikana Vuoden Luokanopettaja-palkintoa, mutta hyvä, että se jollekin annetaan. Siis hyvää
opettajan työtä voi tehdä vähän uupuneena, kutsumuksestaan epävarmana, joskus
kyllästyneenä, joskus väsyneenä lapsiin ja vanhempiin ja työtovereihin. Aina ei jaksa
innostua uudesta, ilahtua uuden kokeilemisesta. Niin tällaisenakin voi tehdä ihan hyvää
opettajan työtä. (Elina)
Ryhmä avasi uusia näkökulmia ja antoi mahdollisuuden peilata asioita itseen. Elinalle ja
myös Marialle tämä tarkoitti sitä, että he oppivat hyväksymään itsensä. Jotkut opettajat
olivat todellakin väsyneitä tullessaan ryhmään ja ryhmä tuki heitä ilmaisemaan
väsymyksensä kollegoilleen ja rehtorille. Ryhmä osaltaan voimaannutti opettajia
pääsemään irti kulttuurisen mallitarinan kahleista saaden aikaan vaihtoehtoisia tarinoita.
Elinan yllä olevasta puheenvuorosta on nähtävissä jonkin tapaista sädekehän karistamista
kaikkitietävän ja kaiken osaavan opettajan yltä. Monissa palautteissa käsiteltiin sitä, miten
olla opettaja ja mikä on henkilökohtaisesti tärkeää. Heidi, joka vasta aloittelee työuraansa,
näki ryhmän merkityksen itselleen siinä, että ryhmä toi mahdollisuuden etsiä ja rakentaa
omaa opettajan identiteettiä. Samalla hän huomasi työn ongelmia jo etukäteen ja koki näin
saaneensa lahjaksi eväitä tulevaisuutta varten. Hänen mielestään oli nimenomaan tärkeää
kuulla, että pitkään töissä olleillakin opettajilla on ongelmia sekä että opettaja voi ja saa
olla heikko.
Ryhmässä muiden kertomusten kautta pystyi työstämään omaa elämää ja työtä. Oman
elämän kohtaaminen saattoi merkitä myös omien tunteiden analysointia. Samalla ryhmässä
oli mahdollista oppia ilmaisemaan itseään, omaa väsymistään ja muita tunteitaan eri
tavoin. Muuan opettaja totesi Into-ryhmän olleen ponnistuslauta ehkä ryhmäläisten
mielessä itäneille ajatuksille erilaisista mahdollisuuksista, mahdollisuuksista sanoa ei ja

66
mahdollisuudesta luopua, ”olla ihminen siinä missä muutkin”. Opettajien työskennellessä
hyvän puolesta voi olla turhauttavaa tunnustaa negatiivisia tunteitaan, jotka kuitenkin ovat
osa rehellisyyttä.
Kävin kevään uteliaalla mielellä ryhmässä. Alun alkaen olin kovin väsynyt työhöni ja
pelkäsin motivaationi olevan kadoksissa. Ryhmässä huomasin opettajien todella olevan
ihmisiä siinä missä muutkin, joten minunkin "harhat" suhteutuivat oikeisiin uomiin ja aloín
voida paremmin. Oma kasvuni ja itsenäisyyteni on saanut voimaa, koska ymmärrän nyt
paremmin opettajien ihmisyyden ja rikkonaisuuden. Se on ollut hyvä kokemus. (Virpi)
Huomaan itsestäni, että minulla on taipumus väen vängällä kaunistella asioita ja muuttaa
paremmiksi. Jos joku esim. sanoisi olevansa väsynyt, yrittäisin väkisin vääntää tilanteen
positiivisemmaksi, enkä antaisi ihmisen purkaa tuntojaan rauhassa. Kuinka oppisin, ettei
kaiken aina tarvitse olla hyvin? Samoin uskon, etten osaa oikein tunnistaa omia
negatiivisia tunteitani. Siinä on selvästi kasvun paikka. (Heidi)
Ryhmässä löydettiin myös unohdettuja tai tukahdutettuja itseilmaisun tapoja. Airi kertoi
löytäneensä kirjoittamisen uudelleen, tarinat jotka ovat kypsyneet vuosia ne on tärkeitä ja
on tullut aika kirjoittaa muistiin. Heidiä rupesivat kiinnostamaan kertomukset ja
kerronnallinen tutkimus sinänsä. Hän totesi, että jos hän joskus tekee jatko-opintoja, hän
aikoo kerätä aineistoa tarinoina.
Projektin johtoryhmässä käytiin myös läpi Into-ryhmän merkitystä. Into-ryhmässä mukana
ollut opettaja näki suurena rikkautena sen, että ryhmässä oli jäseniä monista eri
työyhteisöistä. Ryhmässä saattoi peilata asioita omaan työyhteisöönsä. Yksittäisen ihmisen
on mahdollista tällaisessa ryhmässä saada eväitä omaan muutokseen sekä parempaan oloon
ja sitä kautta voi omalla toiminnallaan, asennoitumisellaan ja käytöksellään muuttaa koko
työyhteisöään parempaan suuntaan. Työyhteisöissä on paljon kertomuksia – työryhmän
jäsen saattaisi tällaisen ryhmän jälkeen havahtua kertomaan jonkin tarinan toisella tavalla,
siten että siinä onkin onnellinen loppu. Pienryhmä voi kokoontua tietyn ajan, ja sitten se
tulee tiensä päähän. Into-ryhmä kokoontui juuri sopivan määrän. Pienryhmässä voi yhden
ryhmäläisen mukaan parhaimmillaan löytää itsestään paljon syvällisempää tietoa ja
kohdata itsensä paremmin tunnetasolla kuin perinteisessä työnohjauksessa. Ryhmän
onnistuminen riippuu tietysti paljon ryhmästä ja tilanteesta. Kaikki ryhmät eivät
välttämättä onnistu niin hyvin kuin Into-ryhmä, mutta keinot luoda ryhmälle hyvät
edellytykset ovat melko helpot ja vaativat suhteellisen vähän kustannuksia.
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10 MITÄ INTO-RYHMÄN OPETTAJAT KERTOIVAT TYÖNSÄ
RISTIRIIDOISTA JA ILOISTA, JAKSAMATTOMUUDEN JA
VOIMAN HETKISTÄ?

10.1 Ristiriitaisuutta
Opettajat kertoivat monenlaisista työnsä ristiriitaisuuksista. Ne voidaan karkeasti jakaa
kolmeen eri alueeseen kuuluviksi. Ensinnäkin ristiriitaisuuksista kerrottiin suhteessa
omaan itseen ja tunteisiin. Tähän ryhmään kuuluvat opettajan työhön ja persoonaan
liittyvät ristiriitaiset tunteet kuten esimerkiksi riittämättömyyden ja väsymisen tunteet sekä
myös sellaiset lasten herättämät tunteet, jotka opettajan mielestä saattavat tuntua jotenkin
kielletyiltä tai epätoivottavilta. Toiseksi puhuttiin ihmissuhteisiin liittyvistä ristiriidoista.
Näitä ilmeni suhteissa lasten vanhempiin ja kollegoihin. Kolmantena olivat hallinnon
asettamien odotusten ja vaatimusten sekä oman työn väliset ristiriidat, erityisesti
mainittakoon opetussuunnitelman uudistamisen aiheuttamat ristiriidat. Ristiriitojen
tunnistaminen ja niistä puhuminen ovat jaksamista edistäviä tekijöitä. Kun voi puhua
siitäkin mistä yleensä ei voi, tabuina koetut asiat voivat menettää osan salaperäisyydestään.
Into-ryhmän keskusteluissa kertoja saikin yleensä toisilta ryhmäläisiltä tukevia ja
ymmärtäviä kommentteja siitä, että myös muilla on samoja tunteita ja ongelmia. Opettajien
kertomusten ristiriidat liittyvät niiden emotionaaliseen kuormittavuuteen. Ristiriidat ovat
solmukohtia, jotka paljastavat opettajan työn moraalisen luonteen ja tunteisiin
sitoutumisen.
Seuraava tarkastelu perustuu yhden Into-ryhmän tapaamisen (9.3.2004) analysointiin,
jolloin tapaamisen aiheena olivat Ristiriidat opettajan työssä. Aineistoa on tarkasteltu
temaattisesti.
Ristiriidat suhteessa itseen ja omiin tunteisiin
Kun lapsi herättää negatiivisia tunteita, siitä voi tulla opettajalle ongelma. Seuraavassa
Kirsi kuvaa, kuinka tämä aiheutti hänessä itsesyytöksiä.
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Kirsi: …sillai vastavalmistuneena aikanaan mietin just tämmösiä tunteita ku jos joku
herätti niinku niitä negatiivisia tunteita. Että tavallaan tunsi itsesyytöksiä siitä että mä
koen näin. Että oonko mä nyt huono, must ei ollukkaa lastentarhanopettajaksi tai näin.
Mut sitte huomas ku sen myönsi, että joo mua harmittaa tai mua tympäsee tuossa asiassa
se, niin sitä kummasti vaan työsti alitajunnassa sen. Sitte huomas joku päivä, että no niin
mää oon päässy tämän asian kanssa sinuksi.
Kirsin kertomus päättyy onnellisesti. Hän kertoo, kuinka ongelman tunnistaminen sai
aikaan sen, että asian kanssa pääsee ”sinuksi”. Esimerkki muistuttaa myös siitä, että
opettajilla on varmasti paljon ongelmatilanteita, jotka ratkeavat opettajan oman
pohdiskelun

tuloksena.

Eihän

arkityössä

opettajalla

välttämättä

ole

usein

keskustelukumppania ongelmia jakamaan. Voi silti kysyä, olisiko Kirsin ongelma
ratkennut nopeammin, jos hänellä olisi ollut joku jonka kanssa asiasta puhua.
Seuraavassa esimerkissä katkelma Elinan kertomuksesta valaisee sitä, kuinka konkreettista,
aistimellista ja ruumiillista opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus voi olla. Opettaja on
usein konkreettisesti lähellä lasta, varsinkin päiväkodissa tai koulussa sellaisissa
oppiaineissa, joissa opettaja neuvoo ja ohjaa sananmukaisesti kädestä pitäen. Yleisesti
tunnettu seikka on koulujen huono sisäilma ja tästä aiheutuvat ongelmat. Niitä tarkastellaan
kuitenkin enimmäkseen fyysiseen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavina seikkoina.
Opettajien ja lasten näkökulmasta kysymys on paljon syvällisempi. Hajut, maut ja kosketus
kietoutuvat osaksi opettajan ja lasten välisiä suhteita. Seuraavassa Elina kertoo, kuinka hän
tiedostaa erään lapsen haisevan pahalle. Samalla hän arvelee, ettei se kuitenkaan vaikuta
hänen käyttäytymiseensä lasta kohtaan. Elinan kuvausta voi tulkita opettajan pyrkimyksenä
kohdella lapsia tasa-arvoisesti, vaikka kokemus jostakin lapsesta olisikin epämiellyttävä.
Elina: Ja ohan niinku oppilaissakin, ku se on aika lähityöskentelyä. Esimerkiks mulla on
nyt poika jonka hiukset haisee tosi lialle aivan jatkuvasti ja hänessä on ilmeisesti joku mä
en tiiä onko hänellä joku luontainen erite, joka erittää semmosta tietyntyyppistä hajua. Mut
en mää on huomannu sitte ett se vaikuttas…mut mä tiedostan sen ett hän haisee pahalle.
Mä tiedostan sen.
Edellä olevat esimerkit tuovat esille opettajan ristiriitaisia tunteita suhteissa lapsiin.
Ristiriitaisista tunteista puhuttiin myös suhteessa omaan itseen. Työssä väsymistä ei ole
helppo tunnustaa tai myöntää monen opettajan tehdessä työtä niin sitoutuneesti, ettei hän
ehkä ehdi kuunnella itseään. Työelämän yleinen kulttuuri myös suosii ihmisiä, jotka
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jaksavat loputtomasti eivätkä tee eroa työn ja vapaa-ajan välillä. Näin Elina kuvaa omaa
väsymistään, joka tapahtui pikkuhiljaa ja Elinalta itseltäänkin salaa.
Elina: …mää oon niinku ihmeissäni, tavallaan tää tilanne on opettanut arvioimaan itteeni,
että miten mää oon antanu tän tilanteen mennä tämmöseen, että mä oon päästäny itseni
väsymään. Mää oon niinku tietyllä tavalla hämmästyny omasta kyvyttömättömyydestäni
seurata itteäni.
Tiina pohtii väsymisen näkymistä toiselle ihmiselle; sitä miltä väsynyt ihminen näyttää.
Hänen puheenvuorossaan tulee esille väsymisen henkinen puoli, joka ei välttämättä näy
päällepäin eikä myöskään opettajan tavassa tehdä työtä.
Tiina: Että mitä sää siinä valitat että on tässä nyt jotenki en mää tiiä ite jotenki törmänny
siihen että hyvinhän sää hoiat työt ja tostakin tuli nuin hyvä että mitä sää nyt siinä iniset
että tämmöstä tää elämä on. (Tauko.) Tarvitaanko siihen oikeesti tosiaan se ihminen joka
makkaa siinä pöydän päässä ja sannoo että mää en jaksa enää.
Väsymisen tunteen rinnalla kulkee usein riittämättömyyden tunne, kun kaikkeen ei ehdi
perehtyä. Tämä yhteys ei ole syy-seurausketju, vaan sekä väsymisen tunne että
riittämättömyys ovat varmasti jokaiselle opettajalle tuttuja ajatuksia. Jaksamisen kannalta
on keskeistä, että nämäkin tunteet uskaltaa tunnustaa ja jakaa jonkun kanssa.
Anni: …hirveän usein tuntuu, että mitä muutahan minun ois pitäny keretä. Vaikka tuntuu
toisaalta että tekee kaikkensa mutta just samalla tavalla käy mielessä että jos minulta
kysyttäs, että kuinka olet tähän ja tähän asiaan paneutunut niin eihän sitä joka paikkaan
kerkiä (Naurahtaa.) ja sitte ne valinnat on kuitenki tehtävä että (Tauko.) Mutta että hirviän
paljon koko ajan tulee eri suunnilta kaikkia asioita mihin pitäs perehtyä -- -- se vaan
tuntuu semmoselta että ei aika riitä kaikkeen.
Ristiriidat suhteissa lasten vanhempiin ja kollegoihin
Opettaja on päivittäin hyvin monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opettajan työ on
ennen kaikkea ihmissuhdetyötä ja siksi ihmissuhteisiin liittyvät ristiriidat tuovat opettajan
työhön sellaista haavoittuvuutta, joka koskettaa aivan erityisellä tavalla (Kelchtermans
2005). Syntyy tunteita yksinjäämisestä ja oman persoonallisuuden arvostelusta, kuten
seuraavat tekstikatkelmat kuvaavat. Tiinan esimerkki on nuoren opettajan kokemus siitä,
miten työyhteisö jättää yksin. Oman paikan löytäminen varsinkin vastavalmistuneelle
opettajalle ei aina ole helppoa. Työyhteisö ei välttämättä tue uutta tulokasta, vaan hänelle
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voi esimerkiksi ”sattua” hankalin lapsiryhmä tai hänelle annetaan erilaisia vastuutehtäviä
etukäteen kysymättä.
Tiina: Siinä ryhmässä ei kukaan (muu opettaja) ottanu kantaa mitenkään elikkä mä koin
olevani hyvin yksin siinä tuli tosi epävarma olo että on nuori opettaja ja uus koulu ja sitte
siinä on vanha konkari vastapäätä joka sanoo että sää toimit väärin.
Toisessa esimerkissä Laura joutuu lapsen vanhemman arvostelun kohteeksi aivan
odottamatta.
Laura: Tämän hetken akuutista tilanteesta jotakin. Mulla on ollu kaks tapausta, jotka on
ollu vaikeampia vanhempien kanssa ja en oikeestaan vieläkään oo käsitelly niitä. Oon
ajatellut, että mun ehkä pitäs mennä puhumaan ne puhki jonkun kanssa. Meillä oli
arviointikeskustelut.. ja mä jännitin jo etukäteen tätä yhtä äidin tapaamista. Me käytiin sen
lapsen asioita läpi se normaaliaika mikä oli puoli tuntia varattu. Sen jälkeen alko sitten se
äitin osuus ja mun arviointi. Oletusarvo oli se, että minä en ole opettanut tiettyjä asioita ja
miten mä sen nyt oikein opetan. Kyselykritiikkimeininki.
Molemmissa

esimerkeissä

esille

nousi

opettajan

ammatillisen

asiantuntijuuden

kyseenalaistaminen, jolloin opettaja tuntee, ettei häntä arvosteta. Lauran tapauksessa
lapsen vanhempi näkee oppilaan kohtaamien ongelmien takana olevan Lauran persoonan ja
hänen tapansa opettaa. Tiinan kertomuksessa puolestaan vanhempi työtoveri mitätöi Tiinan
tekemän ratkaisun koskien oppilaan ehtoja. Omaan työyhteisöön kaivattiin ylipäätään
avoimempaa keskustelua. Moni koki saavansa liian vähän palautetta. Tiina pohti jopa, että
jos asiat sujuvat, muut kokevat, ettei kyseinen henkilö tarvitse palautetta. Palautteella, niin
esimiehen antamalla kuin muilta kollegoilta saadulla, koettiin kuitenkin olevan suuri
merkitys.
Anni: Niin eikä sitä aina tarvi oottaa ylemmältä taholtaAiri: Ei.
Anni: -…esimerkiksi minun työyhteisössä on kyllä jossakin määrin semmosta tapaa että
aina ku nähhään että joku on jotakin tehny kivaa niin kyllä me sanotaan että hieno juttu ja
kaikkia jopa saako matkia (Nauraa.)
Suhteet työtovereihin ja lasten vanhempiin eivät luonnollisesti ole vain kielteisten
tunteiden sävyttämiä, vaikka tässä yhteydessä tarkastelemmekin niissä ilmeneviä ristiriitoja
ja ongelmatilanteita. Monet seikat vaikuttavat suhteiden luonteeseen. Moninaiset-ryhmän
kokemukset yhteistyöstä vanhempien kanssa olivat varsin erilaisia kuin Into-ryhmässä.
Maahanmuuttajalasten

vanhemmat

voivat

ottaa

lapsensa

opettajan

omaksi
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tukihenkilökseen. Vanhemmat myös ilmaisivat kiitollisuutta ja kunnioitusta opettajaa
kohtaan. Opettajien paikka kouluyhteisössä saattoi kuitenkin muodostua mutkikkaaksi,
koska he saattoivat joutua puolustamaan maahanmuuttajalasten asemaa varsin yksin
omissa työyhteisöissään.
Opetussuunnitelmatyö ja hallinnosta tulevat odotukset
Hallinnosta kohdistuu monenlaisia odotuksia kouluja ja opettajia kohtaan. Opettajat
puhuivat monenlaisista kirjallisista raportoinneista, arvioinneista yms., joiden määrä on
vain lisääntynyt. Nämä odotukset kiteytyivät keskustelussa opetussuunnitelmatyöstä, johon
liittyi monia ristiriitaisuuksia. Opetussuunnitelmatyö nähtiin myönteisenä ja tarpeellisena,
mutta myös aikaa vievänä. Siihen käytetyn ajan koettiin olevan pois muulta, tärkeämmäksi
koetulta. Tätä aihetta tarkastellaan tarkemmin artikkelissamme koskien opettajia
muutoksessa (Syrjälä, Estola & Uitto painossa). Koulussa jatkuvaa muutosta tarkastellaan
näkökulmasta, jossa korostetaan opettajien roolia uudistusten toteuttajana ja aktiivisena
toimijana (Estola & Syrjälä 2002; Gudmundsdottir 2001; Syrjälä, Estola & Uitto painossa).
Into-ryhmässä jokaisella yksittäisellä opettajalla oli oma näkemys ja kokemus
opetussuunnitelmatyöstä. Mukana oli opettajia, joilla oli kokemusta opetussuunnitelmien
teosta oman koulun ulkopuoleltakin. Kaiken kaikkiaan opetussuunnitelmatyön takana
nähtiin olevan hyvä idea. Johannan mielestä on hyvä, että opettajat, jotka tuntevat
koulutyön arjen, tekevät opetussuunnitelman koulujen tasolla. Tiina esimerkiksi näki
opetussuunnitelmatyön mielenkiintoisena. Myös Johanna kuvaa, kuinka vakuuttunut hän
oli opiskeluaikana koulukohtaisen opetussuunnitelmatyön tärkeydestä. Hän näki sen
lisäävän opettajan sitoutumista kaikkeen; niin toisiin opettajiin kuin opetussisältöihin.
Vaikka periaatteessa opetussuunnitelmatyö nähtiin myönteisenä, mutta-puhe paljasti
opetussuunnitelmatyön ristiriitaisuuden; mutta sitten on kaikki nämä muut. Opettajien
puheesta kuulsi läpi huoli lapsista, koska opetussuunnitelmien tekoon käytetty aika on pois
lapsilta. Tämä kaksijakoisuus herätti opettajissa ristiriitaisuutta, koska he näkivät
päätehtäväkseen nimenomaan lasten kanssa tehtävän työn ja vastuun lapsista. Airi kertoo.
Airi:…kaikki työt tavallaan samaan aikaan. Mää puhun nyt en vaan itsestäni vaan koko
siitä laajuudesta, että kun on siirtyny, tämän atk ynnä muuta, niin se on kaikki se työ
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melkein siellä ja kuitenkin se päävastuu on se pedagoginen vastuu oman henkilökunnan
kans niistä perheistä ja lapsista ja siitä päivähoidosta…
Opettajat kuvasivat arkeaan kiireiseksi. Johanna koki, ettei se näy hänen tavassaan toimia
lasten kanssa. Kiire oli sen sijaan sisäinen tunne. Airi kuvasi ajan henkeä sellaiseksi, että
pitää ehtiä paljon lyhyessä ajassa. Sekä Airilla että Annilla olikin huoli siitä, kuka hoitaa
lapset kaiken kiireen keskellä. Opettajilla on yhtä aikaa käynnissä monta projektia, joista
opetussuunnitelman tekeminen on vain yksi. Monien kiireiden keskellä yhdessä tehtävä työ
ei toimi. Monet opettajista nostivat esille sen, ettei heillä ole aikaa tehdä
opetussuunnitelmia yhdessä, vaikka nimenomaan näinhän asiat pitäisi tehdä. Voi jopa
käydä niin, että yksi ihminen käytännössä tekee koulun oman opetussuunnitelman. Lisäksi
opetussuunnitelmia tehdään niin valtakunnallisella tasolla, kuin alue-, kunta- ja
koulukohtaisesti. Johanna koki tekevänsäkin päällekkäistä työtä. Opetussuunnitelmat
nähtiin myös epärealistisina toteuttaa esimerkiksi niiden sisältämän valtavan asiamäärän
vuoksi. Johanna kysyi, kuka monta sataa sivua sisältävät opetussuunnitelmat ylipäätään
jaksaa lukea.
Johanna piti opetussuunnitelmatyön etuna sitä, että nimenomaan opettajat itse tekevät sitä.
Toisaalta Virpi kysyi, miksei suunnitelmia voisi tehdä joku toinen ihminen. Hänelle se
sopisi, koska mä teen kummiski ne omalla tavalla. Tämä liittyy siihen ristiriitaan, että
vaikka määräyksiä ja velvollisuuksia sisällytetään opettajan työhön, käytännössä niiden
toteuttaminen jää vain opettajan itsensä tietoon. Elina totesikin, että opettajalla on oikeus ja
velvollisuus päättää tuntiensa sisällöistä ja muistutti opetussuunnitelman tärkeydestä
opetuksen perustana. Jokainen opettaja noudattaa joka tapauksessa jonkinmoista
opetussuunnitelmaa.

10.2 Jaksamattomuuden ja ilon hetkiä
Seuraavassa tarkastellaan teemallisesti, mitä opettajat kertoivat jaksamisesta ja
jaksamattomuudesta

Into-ryhmässä.

litteroidusta videomateriaalista.

Aineisto

koostuu

Into-ryhmän

tapaamisten
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Jaksamattomuudesta ja sen ilmaisusta
Opettajien kertomuksissa kävi ilmi, kuinka vaikeaa voi olla myöntää oma väsymyksensä.
Tätä käytiin jo osittain läpi ristiriitaisuuksista puhuttaessa, koska väsymisen ilmaisun
vaikeus liittyy myös omaan itseen kohdistuneisiin ristiriitaisiin tunteisiin. Elina esimerkiksi
puhui siitä, kuinka hämmästynyt hän oli kyvyttömyydestään kuunnella itseään ja siitä,
kuinka hän ihmetteli että oli päästänyt itsensä väsymään. Jos on vaikeaa myöntää jo
itselleen, ettei tahdo jaksaa työssä, luonnollisesti sen ilmaiseminen työtovereille ja toisille
ihmisille on vaikeaa. Väsymys ja syyllisyys kietoutuvat toisiinsa. Syyllisyyden kokeminen
nähtiin henkilökohtaisena: toinen syyllistyy toista helpommin. Tärkeänä pidettiin sitä, että
pystyy myöntämään olevansa jaksamisen äärirajoilla.
Elina: …mä huomaan ett mulla on joitakin hahmoja siellä opettajanhuoneessa joihin mä
vertaan itseäni. Taikka en mä tiedä vertaanko mä, mutta mä ajattelen ett ton ihmisen
edessä mähän koen syyllisyyttä. Koska hän on kaikki elämänkarmeudet kestänyt eikä oo
koskaan ollu poissa töistä ja on kolkytyheksän asteen kuumessa tullu töihin ja tuota niin
hänellä ei ilmeisesti yhtään sairaspäivää. Neljäkymmentä vuotta ollu kohta töissä. Mä
huomaan sen, että mä koen semmosta syyllisyyttä hetkellisesti. Semmosta syyllisyyttä, että
sä annat periksi liian helposti.
Anni: Mutta minusta se on jo paljo siis niinku jos tota myöntää sen ja pystyy sanomaan
että tuota että minä en taho kohta jaksaa niin minusta sillon on menty jo hirveen pitkälle.
Seuraavassa olemme keränneet niitä erilaisia ilmauksia, jolla työssä jaksamisesta Intoryhmässä puhuttiin:
jaksaa, jaksaminen, ei jaksa, uuvuttava, uupunut, työuupumus, uupumus, uuvuttaa, ei
uupua, väsynyt, väsyttää, väsyttävä, väsyksissä, väsyä, väsymys, ei väsyä, hajallaan,
hajoaa, vaivaa, (ei) kypsys, loppuunpalanut, palasina, burn out, voima, voimavara,
kuluttava, kyllästynyt, rankka, hoitaa itseä, huolehtia itsestä, itsestä huolta, kasataan
tukkoon, ei hukkais itseään, rasittaa, solmussa, hirveen paha mieli
Ilmaisujen suuri määrä kuvastaa sitä, että asiasta puhuttiin ryhmässä. Se kertoo myös siitä,
kuinka laaja työssä jaksamisen termistö on. Lisäksi se kuvaa erityisen hyvin sitä, että
jaksamisesta puhuttiin ryhmässä monin eri tavoin. Joskus etäisemmin, ei suoraan itseen
liittyen, kun taas joskus väsymys myönnettiin suoraan, esimerkiksi kuten Virpi tekee
ryhmän ensimmäisessä varsinaisessa tapaamisessa: On vähän sellanen niinku väsyny mutta
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kyllä mä aina päivät kerrallaan jaksan. Jaksamisesta puhuttiin monin eri tavoin ja se
kertoo myös siitä, kuinka yksilöllisiä jaksamisen ja jaksamattomuuden tunteet ovat.
Opettajilla oli erilaisia kokemuksia väsymisen kokemisesta. Fyysisinä oireina sekä
tuntemuksina Maija ja Elina mainitsivat sen, että on hartiat jumissa ja verenpainetta.
Opettajat puhuivat myös siitä, että väsymys näkyy omissa ratkaisuissa ja toiminnassa
koulutyössä. Maija kertoi esimerkiksi, kuinka ei koe olevansa oma itsensä, naamiot
naamassa painaa paikasta toiseen ja työ temppuilee. Väsyneenä opettaja saattaa toimia
vastoin omia periaatteitaan. Tiina kertoi, että väsyneenä tekee suoralinjaisia ratkaisuja, eikä
jaksa perehtyä asioihin syvällisesti. Oppilaita ei jaksa kohdata oikeasti.
Miksi opettaja väsyy?
Into-ryhmän opettajien joukossa oli niin nuoria kuin varttuneempiakin. Elina totesi
ajatellessaan ryhmästä ennakkoon, että se koostuisi viiskymppisistä loppuunpalaneista
opettajista. Yllätyksekseen hän huomasi, että mukana oli myös juuri työsarkaansa
aloittelevia. Ikä saa pohtimaan omaa elämää ja tehtyjä sekä tulevia ratkaisuja.
Tiina: … eilen kun muistutin kollegoitani että olen tänään täällä niin sieltä tuli semmosta
palautetta että mitäs sinäkin nuori ihminen sinne menet ja että täällä me vanhatkin vielä
olemme ja sitten mä sanoin että no mä tunnustan kuuluvani siihen riskiryhmään että tota
noin olen nuori ja aika moni nuori ihminen on burn outissa ja vaihtamassa alaa.
Virpi: Mä oon noin neljä nelikymppinen tai olenkin nelikymppinen. Semmosen tosiasian
että tässä on painittu töitä ja perheen kanssa ja aina oon kuvitellu kohta elämä se alkaa ja
ilmeisesti mä enää tässä luokanopettajan työssä ett se on joku muu työ ja nyt mä tajuan,
että mä oon tässä työssä. Mä vaan oon tässä enkä mä tästä mihinkään näköjään mee,
mihin mä menisin.
Nuoret opettajat näkivät ryhmällä olevan jaksamattomuutta ennaltaehkäisevää merkitystä.
Tultaessa Into-ryhmään, joka nimenomaan suuntautui jaksamiskysymysten käsittelyyn,
myönnettiin ainakin se, että kyllästyminen ja väsyminen työhön saattaa joskus
tulevaisuudessa olla ajankohtaista, jos ei se sitä nyt ollutkaan. Kuitenkaan ikä ei loppujen
lopuksi ollut ratkaiseva väsymisen kokemisessa. Tiina, joka oli nuori opettaja, koki
väsymystä. Hänen kertomuksessaan nousivat esille myös sukupuoleen kohdistetut
kulttuuriset odotukset ja näiden toteuttamisen uuvuttavuus.
Tiina: olen tunnollinen kiltti naisihminen niin helposti sitten uupuu.
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Väsymystä aiheutti mahdollinen ristiriita ammatin valinnasta. Erityisesti nuorilla opettajilla
huolena oli epävarmuus työn jatkumisesta. Myös puhumattomuus tuotiin esille
jaksamattomuuteen vaikuttavista tekijöistä. Opettajat puhuivat siitä, ettei ole ihmisiä joiden
kanssa puhua. Työpaikalla ei pystytä keskittymään puhumiseen isoista asioista arjen
yksityiskohtien rinnalla. Edellä olemme kuvanneet opettajan työn ristiriitoja, jotka
aiheuttavat jaksamattomuutta. Jaksaminen ja väsyminen eivät kuitenkaan pelkästään liity
työhön vaan myös muu elämäntilanne ja terveydentila ovat merkityksellisiä jaksamisen
kannalta. Elämässä on menossa yhtä aikaa monia eri projekteja. Kirsi kertoi esimerkiksi
ajasta, jolloin hänen omat lapsensa olivat pieniä. Tällöin hän koki, ettei pystynyt työssään
siihen kaikkeen, mitä olisi halunnut. Toisaalta esimerkiksi Laura näki vaikeana irrottautua
kouluasioista, koska hänellä ei ole perhettä. Tällöin työasiat ovat aina mielessä läsnä. Elina
puolestaan kertoi jaksamisen yhteydessä arjen harmaudesta: Väsynyt olen tai en väsynyt
mutta kyllästynyt, lopen kyllästynyt. Myös oma terveys ja fysiologia nähtiin vaikuttavan
jaksamiseen työssä. Esimerkiksi Elina kertoi omasta lapsuudestaan ja siitä, kuinka hänen
väsymykselleen ei ollut kotona tilaa.
Elina: …ei oo sillä tavalla ei oo saanu sitä tervettä semmosta vuorovaikutusta siitä siitä
että tuota että kun ilmasee väsymystä tai sairautta niin että siihen vastataan normaalisti
että oppis niinku tätä vuorovaikutusta myöskin ittensä kanssa.
Kuten Elinan puheenvuorossa on nähtävissä, väsymyksellä nähtiin olevan yhteyttä omaan
persoonaan. Opettaja työskentelee aina omalla persoonalla ja aina on oltava läsnä. Kirsi ja
Elina kuvasivat itseään ihmissuhteissaan tasapainottelijoina ja auttajina, diplomaatteina ja
joustavina ihmisten välillä. Tiina puolestaan kuvasi itseään tunne-ihmisenä. Hän näki
jäävänsä eri tavalla pyörittelemään asioita kuin ihmiset, jotka toimivat pelkästään järjen
varassa.
Opettajien kertomuksissa työ näyttäytyi hyvin hektisenä ja muutoksen nähtiin olevan
jatkuvaa. Opettajaan kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet koko ajan ja työhön tulee
koko ajan uutta ja uutta. Nämä vaatimukset tulevat ulkoapäin, toisten määrittelemänä. Jo
edellä nostimme opettajien kertomuksista esiin hallinnosta nousevan paineen opettajia
kohtaan. Tiina toi esille toiveen kun sais vaan opettaa. Työssä jaksamisen tärkeänä
haasteena nähtiin opettajan työn pirstaloituminen moniin eri tehtäviin, jolloin tärkeimpänä
tehtävänä pidetty opetus- ja kasvatustyö jää väistämättä vain yhdeksi osaksi työnkuvaa.
Tiina puhuu tunteesta, että aina olisi voinut tehdä toisin ja siitä, kuinka aina miettii
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tekemiensä ratkaisujen oikeellisuutta. Tämä myös lisää riittämättömyyden ja syyllisyyden
tunnetta siitä, että pitäisi tehdä enemmän. Tiina esimerkiksi kuvaa:
Tiina: … vaikka ois hyvä opettaja luokkahuoneessa…niin mä oon huono opettaja. Koska
vaikka mä hyvin selvitän sen opetustyön. Mulla on tosi mahtavaa niitten lasten kanssa ja
mä nään että ne edistyy mut sit on kaikki nämä muut. Mää on sen opsin kans ihan palasina
ja se vie niin paljon aikaa siitä että kerkee keskittyä niihin lapsiin kerkeis tekemään niille
materiaalia
Opettajan työn iloja
Monet asiat toivat opettajille voimia jaksamiseen. Ne voisi nähdä myös itsen hoitamisena
ja huolehtimisena itsestä. Opettajat opiskelivat ja kehittivät itseään. Tiina kuvasi tärkeäksi
mennä esimerkiksi kursseille, jotka ovat muiden järjestämiä. Silloin ei tarvitse itse loistaa
vaan saa vain ottaa vastaan. Airi piti tärkeänä tuoda työpaikalleen arkeen pieniä
yllätyksiä, kuten esimerkiksi pullaa kahville, kukan tai runon. Näiden voimalla hän näki
monen asian edistyvän työyhteisössä vaivattomasti. Myös myönteinen palaute ja toisten
huomioiminen nähtiin myönteisenä.
Erityistä iloa opettajille tuottivat lapset, mistä kertoo Tiinan toive: Jos sais vaan opettaa.
Omaan jaksamiseen positiivisesti vaikuttavana nähtiin Into-ryhmä, joka tarjosi tilaisuuden
puhumiseen ja asioiden jakamiseen. Omaa jaksamista edistävänä nähtiin myös työskentely
oman itsensä kanssa ja itse ohjautuminen. Kirsi esimerkiksi puhui siitä, että on tehtävä
rajanvetoa, mihin asti voi antaa itseään. Tulisi oppia olemaan armelias itselleen ja
osoittamaan tunteitaan eikä kätkemään niitä. On hyväksyttävä, että hoitaa työnsä parhaalla
mahdollisella tavalla näissä olosuhteissa. Harrastukset ja itse tuottamisen sekä käsillä
tekemisen ilo nähtiin tärkeänä. Toisaalta nähtiin myös, että uuden ja luovan tekemisestä
voi seurata myös väsymisen kierre. Tarpeellisena koettiin katkokset työstä lomien,
viikonloppujen ja matkojen muodossa tai pitemmätkin tauot kuten vuorotteluvapaa.
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11 PROJEKTIN ARVIOINTIA

11.1 Projektin yleistä arviointia
Kerronta opettajien työssä jaksamisen ja uusiutumisen tukena - projektissa tartuttiin
ajankohtaiseen, laajasti yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä olleeseen teemaan:
työntekijöiden

jaksamiseen.

Projekti

ja sen

alustavat

tulokset toivat

näkyviin

jaksamiskysymyksessä nimenomaan opettajien näkökulman, mutta tematiikkaa voi
laajentaa koskemaan muitakin ammattiryhmiä. Opettajan työssä ollaan tekemisissä monien
sellaisten asioiden kanssa, jotka ovat yhteistä muillekin ammateille. Tällaisia asioita ovat
esimerkiksi työn ihmissuhdeluonne, hallinnon ja käytännön toteuttamisen ristiriidat.
Lisäksi projektissa keskeisenä pyrkimyksenä oli kehittää kertomiseen pohjautuvaa
toimintamallia ja menetelmää, jonka pääideana on järjestää työntekijöille paikka ja aika
puhua toistensa kanssa.
Yhteistyö projektin henkilöiden ja yhteistyökumppanien välillä oli luontevaa ja sujui
hyvin. Opettajanelämää-tutkimusryhmän aiempi tutkimus ja toiminta loi pohjan koko tälle
projektille. Ryhmässä oli saavutettu projektin onnistumisen kannalta tärkeää tutkimustietoa
opettajien työstä sekä kerronnasta. Tätä teoriatietoa kertomisesta täydensi myös se, että
kaksi projektin henkilöstöstä oli suorittanut psykodraamakoulutuksen. Projektihenkilöstön
monipuolinen osaaminen edisti näin ollen asioiden tekemistä suunnitellusti. Esimerkiksi
projektista tiedottaminen onnistui hyvin ja projekti oli monessa mediassa esillä, koska
hankkeessa työskenteli koko ajan tiedottamisen asiantuntija. Keskeistä projektin
työskentelyssä oli myös suuntautuminen koko ajan tulevaisuuteen. Hankkeen alusta lähtien
tehtiin töitä sen eteen, että projekti jatkuisi jossain muodossa myös kyseisen projektin
päätyttyä. Käytännössä tämä tarkoitti verkostoitumista ja uusien yhteistyökumppaneiden
etsimistä.
Projektissa toteutettiin kahdenlaista työskentelyä: koulutuspäiviä isommalle joukolle
opettajia sekä pienryhmätoimintaa kolmelle opettajaryhmälle. Koulutuspäivien teemallisen
jatkumon suunnittelu oli haastavaa. Ongelmallista oli esimerkiksi se, että samat osallistujat
eivät olleet mukana kaikissa järjestetyissä tilaisuuksissa. Näin ollen jatkumo yksilöllisistä
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kysymyksistä työyhteisöllisiin ja sen jälkeen filosofisiin ja globaaleihin kysymyksiin ei
välttämättä tullut kaikille osallistujille näkyväksi. Projektin johtoryhmän kokouksessa
12.4.2005 arvioitiin järjestettyjä koulutuspäiviä. Esille tuli, että koulutuspäivät onnistuivat
hyvin opettajien näkökulmasta, vaikka tutkimuksellisesti niistä ei muodostunutkaan
samanlaisia kerronnan tilanteita kuin pienryhmistä. Koulutuspäivät olivat opetusvirastoon
tulleen palautteen mukaan olleet virkistäviä. Ne olivat hyvä foorumi opettajan oman
elämän ja työtilanteen miettimiseen ja jäsentämiseen. Koulutuspäivistä oli riittänyt
pohdittavaa pidemmäksikin aikaa. Yleisö oli voinut suhtautua kriittisestikin luennoitsijan
ajatuksiin, mikä myös katsottiin hyväksi ja ajatuksia herättäväksi. Erityisesti Intopienryhmässä näitä kriittisiä ajatuksia oli voitu pohtia laajemminkin.
Johtoryhmän kokouksessa todettiin myös, että koulutoimella ja päivähoidossa ei tule
järjestettyä tämäntyyppistä koulutusta, vaan yleensä koulutus on ammatillisten tietojen ja
taitojen kehitykseen tai muutoin työhön suoranaisemmin liittyvää. Laajemmaksi
kehitettynä tämäntyyppisellä koulutuksella voisi olla suuri merkitys. Esimerkiksi
pienryhmätoiminnan ajatusta voisi laajentaa siten, että koulutuspäivien osallistujista
koottaisiin muutamia pienryhmiä, jotka kokoontuisivat muutamia kertoja. Näissä
pienryhmissä ohjaajana voisi toimia opettajan työkentän tunteva toinen opettaja. Yhden
koulutuspäivän luennoitsijan, Raimo Vakkurin näkemys olikin, että opettajan työnohjaajan
tulisi olla opettaja. Verrattuna työnohjaukseen tämä lyhytkestoisempi ja helpommin
toteutettavissa oleva toiminta olisi erilainen tapa hoitaa työssä jaksamista, ja voisi olla
voimaannuttava kokemus osallistujille. Koulutuspäivien antia ja arviointia osallistujien
näkökulmasta käydään läpi tarkemmin luvussa 4.
Projektissa järjestetty pienryhmätoiminta onnistui hyvin. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta,
että ryhmille oli tarvetta ja ryhmäläiset olivat sitoutuneita ja motivoituneita toimintaan.
Jokainen ryhmä oli omannäköisensä jo ryhmälle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta.
Tämä yksilöllisyys ja opettajien huomiointi ryhmän muotoutumisen avaintekijöinä oli
keskeistä ryhmien onnistumisen kannalta. Ohjaajien pohdiskelua pienryhmätoiminnasta
erityisesti eettisistä näkökulmista käsin kuvaamme luvussa 12.2. Osallistujien kokemuksia
erityisesti Into-ryhmän osalta tuomme esiin luvussa 9.3.
Tutkimuksellisesti projekti toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kuitenkin esimerkiksi
tutkimustehtävät muuttuivat projektin edetessä, mikä on luonnollista toimintatutkimuksen
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piirteitä omaavalle tutkimukselle. Projektin aikana koottiin monella eri tapaa aineistoa niin
pienryhmistä kuin koulutuspäiviltä. Pienryhmistä kerättyä aineisto on runsas ja rikas.
Aineisto on ainutkertainen, koska tämäntyyppistä aineistoa on vain harvoin koottu
tämänkaltaisista ryhmistä. Opettajien videoidun keskusteluaineiston purkaminen vaatii
vielä litterointityötä. Aineistoa on mahdollista analysoida monesta eri näkökulmasta. Tässä
loppuraportissa noista tulkintakehikoista on esitelty muutama. Aineistoa tullaan
käyttämään tulevaisuudessa väitöskirjatöissä, pro graduissa ja muissa tutkimuksissa. Jo
tähän mennessä projektia ja siinä kerätyn aineiston analysoinnin tuloksia on esitelty
erinäisissä artikkeleissa ja lehtijutuissa (ks. liite 2).
Projektissa kehitettiin KerToi-menetelmää erityisesti opettajien työssä jaksamisen ja
uusiutumisen tueksi. Menetelmää on projektin puitteissa kokeiltu kolmessa eri
pienryhmässä ja tätä työtä ryhmien parissa ollaan jatkamassa tulevaisuudessakin. Oulun
kaupungin kanssa yhteistyössä on suunnitteilla hanke, jossa eri alojen työntekijöitä
(opetustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta, päivähoidosta jne.) kokoontuisi pienryhmiin
työskentelemään KerToi-menetelmää käyttäen. Työntekijöitä yhdistäisi monikulttuurisuus,
eli heidän työnsä keskeisin osa koostuu työskentelystä maahanmuuttajien kanssa.
Päättyneen projektin toteutuneissa pienryhmissä kaikki osallistujat olivat naisia. Miten
tämä menetelmä sopisi miehille? Voi ajatella, että ylipäätään KerToi-menetelmä ei
välttämättä sovi kaikille. Silti ei yksioikoisesti voida todeta, ettei tämä sopisi miehille.
Tulevaisuudessa erityisenä tavoitteena voisi pitää sitä, että toteutetun kaltaiseen
pienryhmätoimintaan rekrytoitaisiin mukaan myös miehiä eri työaloilta.
Yksi

projektin

konkreettisista

tuotoksista

on

(http://www.oulu.fi/ktk/life/koulutuskansio/etusivu.htm),

internetiin
jossa

koottu

kuvataan

sivusto

hankkeessa

kehitetty KerToi-menetelmä siten, että se on mahdollista ottaa itse käyttöön, myös muiden
ammattiryhmien kohdalla kuin opettajien. Sivusto on tarkoitettu kaikille menetelmästä tai
ryhmien ohjauksesta kiinnostuneille, ja näin ollen se sopii myös ammattiohjaajille, jotka
ovat kiinnostuneita kehittämään omaa ammattitaitoaan. Monien esimerkkien avulla
sivustolla kerrotaan sekä ryhmissä käytettävistä toimintatavoista että itse menetelmästä.
Lisäksi esillä on ohjaajien ja ryhmäläisten kokemuksia sekä linkkejä hankkeessa tehtyihin
esitelmiin.
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Projektissa pidettiin tiedotuksen osuutta merkittävänä ja sille osoitettiin resursseja heti
projektin alusta alkaen. Ilman tätä strategista linjausta edellytykset tiedotuksen
onnistumiselle olisivat olleet huomattavasti heikommat. Kokonaisuutena arvioiden
tiedotustoimenpiteet onnistuivat hyvin. Lisäksi opimme paljon tiedeviestinnästä.
Prosessista oli hyötyä koko tutkimusryhmän tiedotukseen, ja kokemuksemme perusteella
aktiiviselle tiedottamiselle pyritään luomaan tutkimusryhmän tulevissakin projekteissa
hyvät mahdollisuudet.
Tiedotuksessa toimittiin aluksi niin sanottujen yleisten tiedotusperiaatteiden mukaisesti.
Lähempi perehtyminen tutkimusviestintään toi kuitenkin uusia näkökulmia käyttöömme.
Apuna viestinnän toteuttamisessa oli Työsuojelurahaston järjestämä Mediaviestinnän
koulutus. Sen pohjalta tehtiin viestintäsuunnitelma ja perehdyttiin tutkimustiedotuksen
sekä erityisesti oman tutkimusprojektimme tiedotuksen erityispiirteisiin. Viestinnän
suunnitelmallisuuden hyöty projektille oli selkeästi nähtävissä. Suunnitelma auttoi
tiedotuksessa monella tasolla; niin käytännön tiedotustoimenpiteissä kuin kerrottaessa
projektistamme erilaisissa, usein nopeasti eteen tulevissa tilanteissa. Keskeinen tekijä
tiedotuksen onnistumiselle oli myös tiedotteiden lähettämisen yhteydessä aktiivinen
yhteydenotto ja – pito median edustajiin.

11.2 Tutkimuksellista arviointia
Eettiset kysymykset
Tässä tutkimuksessa toimittiin läheisessä kontaktissa tutkimukseen osallistuneiden
ihmisten kanssa, mikä toi eteen monia eettisiä kysymyksiä ja haasteita. Lähtökohtana
projektissa ja tutkimuksessamme oli näkemys opettajan ja myös tutkijan työstä
moraalisena toimintana, joka pohjautuu välittämisen etiikkaan eli ihmissuhdemoraaliin.
Alusta asti keskeistä oli opettajien tukeminen työssään. Tässä raportissa pohdimme
erityisesti eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tämänkaltaisten pienryhmien toimintaan sekä
niihin liittyvään tutkimukseen. Kerronnallisen tutkimuksen tekemisen eettisistä haasteista
olemme kirjoittaneet toisaalla (ks. Syrjälä, Estola, Uitto & Kaunisto, painossa).
Projektilla oli selkeästi sekä käytännöllinen että tutkimuksellinen päämäärä. Usein
mietimme sitä, kenen ehdoilla ryhmässä edetään, opettajien vai tutkijoiden. On syytä
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esimerkiksi miettiä ohjaajana toimimista tapauksessa, jossa ryhmäläisillä tuntuu olevan
suuri tarve puhua jostakin aiheesta, mutta kyseinen teema ei välttämättä kiinnosta
tutkimuksellisesti. On kaksi vaihtoehtoa: joko antaa opettajien puhua ja tulla näkyviksi tai
pitää kiinni etukäteen suunnitelluista teemoista. Tämä on sellainen seikka, joka tulee
pohdittavaksi teemojen mukaan etenevässä ryhmässä. On mahdotonta tietää ohjaajana,
mistä asioista puhuminen viime kädessä tukee opettajaa työssään. Lisäksi ryhmäläisten
kanssa oli sovittu teemoista kullekin tapaamiskerralle ja näin ollen tapaamisen teeman
yhtäkkinen muuttuminen olisi voinut olla ryhmän kannalta huonokin asia. Ryhmän
ohjaajia mietitytti myös se, miten ohjaamme kysymyksillämme ryhmäläisten puhetta.
Milloin ohjaaja saa ja voi puuttua keskustelun kulkuun? Tämä tuli esiin Into-ryhmässä,
jossa usein puhuttiin esimerkiksi miesopettajista sekä kiltteydestä ja opettajat kuvasivat
itseään villeinä tyttöinä. Nämä kyseiset teemat jäivät kuitenkin ikään kuin ilmaan
leijailemaan, ja usein ohjaajat miettivät, missä määrin näihin teemoihin voisi tarttua.
Projektissa kokoontuneet ryhmät olivat erikokoisia, mutta kaikissa oli kuitenkin useampia
opettajia, Into-ryhmässä kaikkiaan 11. Pidimme tärkeänä sitä, että jokainen opettaja saisi
ryhmissä halutessaan oman äänensä kuuluviin. Jotkut opettajat puhuivat enemmän ja toiset
vähemmän. Voi miettiä, millainen kokemus tästä jäi niille, jotka saivat vähemmän tilaa
puhua. Jäivätkö heidän tarinansa sivuun? Saivatko kaikki äänensä ryhmässä kuuluviin?
Saimmeko kaikkien tarinat aineistoon mukaan? Keskeistä kuitenkin oli jokaisen
yksilöllisyyden arvostaminen. Ryhmissä sai olla myös hiljaa ja kuunnella, jokainen sai olla
läsnä omana itsenään. Kukin opettaja oli tullut mukaan ryhmiin, koska oli itse niihin
halunnut osallistua. Mihinkään harjoituksiin ei ollut pakko osallistua eikä mitään sellaista
tarvinnut kertoa tai tehdä, mitä ei itse halunnut. Tämä vapaaehtoisuus oli yksi ryhmien
toiminnan keskeisiä periaatteita. Muita periaatteita olivat luottamuksellisuus, avoimuus,
vertaistuki, sitoutuminen ja säännöllisyys.
Eettiset kysymykset nousivat esille myös aineiston keruussa. Ryhmien alussa opettajien
kanssa sovittiin kokoontumisten nauhoittamisesta sekä siitä, millä tavoin ryhmässä
kerättyjä aineistoja käytettäisiin tutkimuksissa. Tästä asiasta puhuttiin myöhemminkin
ryhmien kuluessa. Kunkin ryhmän kohdalla esiin tuli erityisiä juuri kyseiseen ryhmään
liittyviä kysymyksiä. Päiväkoti-hankkeessa eräs erityiskysymys oli se, että kyseessä oli
yhdestä työyhteisöstä tulevat työntekijät. Heidän kanssaan neuvoteltiin esimerkiksi siitä,
osallistuisiko päiväkodin johtaja arviointiryhmään mukaan. Into-ryhmässä puolestaan
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nauhoitus tapahtui videonauhurille, mistä keskusteltiin opettajien kanssa useampaankin
otteeseen. Eräs opettajista nosti kerran esille sen, että kamera oli häirinnyt häntä siitä asti,
kun häntä itketti yhdessä ryhmätapaamisessa. Häntä oli jäänyt mietityttämään esimerkiksi
se, mitä nauhoille tapahtuu sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita ja kuka videoita katsoo.
Yhteiset pelisäännöt sovittiin siitä, ettei nauhoja käytetä mihinkään opetukseen tai muuhun
tarkoitukseen, ellei aivan toisin sovita. Samaten käytiin läpi sitä, kuka nauhoja katsoo ja
miten nauhojen litterointi tapahtuu. Opettajien nimet esimerkiksi muutettiin heti
peitenimille litterointivaiheessa. Lisäksi litteroidusta aineistosta poistettiin kaikki paikan
nimet sekä muutettiin siellä mahdollisesti esiintyvien henkilöiden nimet. Opettajien kanssa
myös sovittiin tutkimusaineiston käytöstä siinä mielessä, että heidän kanssaan tullaan
neuvottelemaan sellaisessa yhteydessä, jossa keskitytään tarkastelemaan ainoastaan yhden
opettajan kertomusta.
Vaikka tutkimuseettisistä periaatteista on sovittu tutkimuksen alussa, se ei yksin riitä.
Tällainen

tutkimus

edellyttää

jatkuvaa

neuvottelua

ja

palaamista

mahdollisiin

ongelmakohtiin yhä uudelleen. On monenlaisia huolia, joita emme alussa tienneet
kohtaavamme ja joiden kanssa piti vain oppia elämään. Into-ryhmässä oli koko ajan
mukana neljä ohjaajaa, mikä oli hyvä ratkaisu. Yhteistyössä aukesi monia asioita, joita ei
yksin havaitsisikaan. Ohjaajien työ on vaativaa ja tehdyt ratkaisut jäävät usein
mietityttämään. Monen ohjaajan yhteistyö tuki näin myös kutakin ohjaajaa.
Vakuuttavuus
Laadullisen ja erityisesti kerronnallisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan monin eri
käsittein. Eri tutkijat ovat ottaneet eri tavoin kantaa siihen, mitä käsitteitä pitäisi käyttää ja
mitä nimeä kyseisistä käsitteistä pitäisi käyttää. Tässä tutkimuksessa lähtökohtanamme on
näkemys, jonka mukaan ei ole olemassa universaalia totuutta. Tutkijatkin tekevät
erehdyksiä, mutta tieto on korjattavissa ja tiedon arvioinnissa käytettävät kriteerit ovat
sosiaalisesti rakennettuja (Koro-Ljungberg 2005). Jokaisen tutkimuksen yhteydessä on
kuitenkin arvioitava tutkimuksen luotettavuutta. Käytämme tässä yhteydessä siitä termiä
vakuuttavuus, koska se sopii paremmin kerronnallisen tutkimuksen käsitteeksi. Tämän
tutkimusraportin lukijan pitäisi vakuuttua siitä, että tutkimuksessa saatuihin tuloksiin voi
luottaa ja nähdä, että niillä on merkitystä.
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Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi jätetään usein toisille tutkijoille ja
praktikoille, joita työ kiinnostaa. Tällöin luotettavuutta on pyritty osoittamaan käyttämällä
triangulaatiota; osallistujien tai ulkopuolisten tutkijoiden suorittamaa tulosten tarkistamista.
Tätä esimerkiksi Angen (2000) kritisoi siitä, että ne pohjautuvat realistisiin lähtökohtiin,
toisin sanoen siihen, että on olemassa tietty samana pysyvä todellisuus, jota tutkimuksen
avulla on mahdollista kuvata yksiselitteisesti. Siksi arvioinnissa tarvitaan entistä enemmän
tutkijakeskeisiä lähtökohtia, joissa vakuuttavuuden osoittaminen pohjautuu tutkijoiden
suorittamaan reflektointiin ja tulkintaan.
Refleksiivisyyttä

voidaankin

pitää

yhtenä

kerronnallisen

toimintatutkimuksen

arviointiperiaatteista (Heikkinen, Huttunen & Syrjälä 2005). Tutkimusprosessi on
kuvattava riittävän tarkoin. Se on tehtävä läpinäkyväksi, kuten olemme tehneet
kuvatessamme aineiston analyysia ja tulkintatapojamme. Samalla kyse on kriittisestä
itsereflektiosta, jossa me tutkijoina tuomme esiin omat teoreettiset oletuksemme, arvomme
ja uskomuksemme, mutta annamme raportissa myös riittävästi tilaa osallistujille sekä
käytäntöjen kuvaamiselle. Tutkijoiden on lisäksi pohdittavaa omia mahdollisuuksiaan
taustansa pohjalta tehdä tulkintoja tutkimuskohteesta. Vaikka me ohjaajat emme ole
varsinaisesti toimineet koulussa opettajina, meillä kaikilla on riittävästi kokemusta
koulusta. Lisäksi meillä on sellaista tutkimukseen pohjautuvaa asiantuntijatietoa opettajista
ja

ryhmistä,

jonka

katsomme

avaavan

erilaisia

näkökulmia

niin

käytännön

kriteerejä,

jotka

korostavat

ryhmätilanteisiin kuin tulkintaan.
Tutkijakeskeisissä

arviointitavoissa

käytetään

usein

tutkimuksen eettisyyttä ja toimivuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimus on suunniteltu,
toteutettu, analysoitu ja raportoitu eettisiä periaatteita noudattaen (ks. edellinen luku
eettisistä kysymyksistä). Projektin käytännön merkityksen arviointia, josta Kvale (1989,
75) käyttää termiä pragmaattinen validointi, olemme käsitelleet aiemmin useammassakin
kohden. Esimerkiksi opettajille pienryhmien kokoontumisilla oli paljon merkitystä.
Ryhmässä he kokivat uusiutuneensa, mikä voi näkyä heidän elämässään ja työssään uusina
käytäntöinä. Sen sijaan ryhmän opettajien ollessa eri työyhteisöistä ei ryhmän toiminnalla
sinänsä ollut merkitystä jonkun tietyn koulun tai työyhteisön muuttumiseen muuta kuin
yksittäisten opettajien muuttumisen myötä. Tutkimuksen käyttökelpoisuus näkyy myös
siinä, missä määrin sen tulokset jäävät käytännössä elämään. Toimintatutkimuksessa, jonka
tapaisesta prosessista tässä projektissa on kyse, eräänä käyttökelpoisuuden kriteerinä
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voidaan pitää sitä, että toiminta laajenee ja mukaan tulee lisää asiasta kiinnostuneita niin
kuin tässä hankkeessa näyttää tapahtuvankin.
Syrjälä (2001, 214) pohdiskelee narratiivisen tutkimuksen uskottavuutta ja katsoo sen
pohjautuvan perustelujen ja väitelauseiden sijaan tutkijan kykyyn vakuuttaa lukija ja saada
hänet eläytymään kertomukseen ja kokemaan sen todentunnun. Tämä todentunnun
(verisimilitude) käsite liittyy tekstin lukijan tunteeseen siitä, että tarinassa on jotain tuttua,
jonka hän itse on kokenut. Se, ovatko kertomuksen tapahtumat todella tapahtuneet jollekin
jonakin aikana, ei ole tärkeää. Tarinan maailman tulisi avautua lukijalle uskottavana siten,
että lukija pystyy samaistumaan kertomuksen henkilöihin ja ymmärtämään heidän
tekemisiään siinä tilanteessa, jossa he tällöin elivät. Tämä voi avata jotain uutta tarinan
kuulijalle tai lukijalle jopa siinä määrin, että hän kokee maailman uudella tavalla tarinan
kertojan kokemusten kautta. (Heikkinen 2002, 24–25.) Tästä uuden avautumisesta on
käytetty eri nimiä. On puhuttu muun muassa evokatiivisuudesta eli havahduttamisesta,
johon

liittyy

myös

edellä

pragmaattisuuden

yhteydessä

kuvattu

tutkimuksen

voimaannuttava merkitys osallistujille. Parhaimmillaan siis jokin muuttuu tutkimuksen
kautta niin lukijan kuin tutkijan maailmassa (Syrjälä 2001, 214).
Hyvin toteutettu ja aito kerronnallinen tutkimus on dialektista saaden aikaan keskustelua.
Se on myös avoin vaihtoehtoisille tulkinnoille. Siten teksti on monikerroksellista,
polyfonista ja esteettistä. Raportti on avoin vaihtoehtoiselle ymmärrykselle eikä pääty
yhteen lopulliseen kuvaukseen. Tutkijat myös muistuttavat lukijaa tästä. (Heikkinen,
Huttunen & Syrjälä 2005; Koro-Ljungberg 2005.) Tätä raporttia onkin kuvattu monissa
kohdin alustavaksi tulosten esittelyksi, joka pyrkii avaamaan uutta keskustelua
kerronnasta, opettajien työstä, siinä väsymisestä sekä työn iloista.
Kokonaisuutena vakuuttavuuden osoittaminen on prosessi, joka näkyy kaikissa
tutkimuksen vaiheissa aina tutkimuskohteen valinnasta raportointiin asti. Mitään yhtä
oikeaa tapaa arvioida kerronnallisen tutkimuksen vakuuttavuutta ei ole. Viime kädessä on
kyse tutkijoiden rehellisyydestä ja siitä, ettei mikään tieto ole lopullista vaan
ehdotusluontoista.
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12 Tulosten tarkastelua ja loppupäätelmiä
Projektin tieteelliset ja käytännölliset tulokset
Opettajat tekevät ihmissuhdetyötä, jossa ytimen muodostavat moninaiset suhteet ennen
kaikkea lapsiin, mutta myös esimerkiksi lasten vanhempiin, kollegoihin ja hallintoon.
Opettajat tekevät työtä nimenomaan omana itsenään, omalla persoonalla. Lisäksi tunteet
ovat keskeisesti läsnä opettajan työssä (Hargreaves 2002). Tämä tekee opettajien työstä
haavoittavan (ks. Syrjälä, Estola & Uitto 2005). Työ on monin tavoin palkitsevaa, mutta
myös uuvuttavaa. Nämä puolet näyttäytyivät opettajien kerronnassa hyvin yksilöllisinä.
Opettajan työtä ei voikaan käsitellä irrallisena muusta elämästä ja omasta persoonasta vaan
ne kietoutuvat erottamattomasti mukaan työhön.
Jo projektin nimessä viitataan kerronnan avulla jaksamisen tukemiseen. Vaikka meillä ei
olekaan tietoa, mitä työpaikalla tapahtui, opettajat puhuivat ryhmän merkityksestä hyvin
positiivisessa mielessä. Katsomme kokemustemme perusteella, että tämänkaltainen
pienryhmätoiminta sopii hyvin hengähdyspaikkoja tarvitseville. Ryhmä toimii siis osaltaan
ennaltaehkäisijänä

työssä

uupumiselle.

Kaiken

kaikkiaan

opettajat

ja

muutkin

ihmissuhdetyötä tekevät tarvitsevat paikkoja, joissa puhua työstään ja elämästään. Tämä on
etu myös työyhteisöille. Freema Elbaz-Luwisch (2005) korostaa, että viime kädessä
muutokset lähtevät liikkeelle siitä, että opettajien oma kertomus muuttuu, kun jotain
tapahtuu heissä.
Projektissa syvennettiin tietoa kertomisesta ja erityisesti sen vuorovaikutteisesta luonteesta.
Kertoessamme lähetämme oman tarinamme muille. Se elää keskusteluissa oman aikansa,
siihen mahdollisesti reagoidaan ja se herättää muissa kertomuksia. Loppujen lopuksi
kertomus palaa takaisin kertojalleen, hiukan erilaisena ja toisten kertomuksista uusia
näkökohtia saaneena. Jakaessamme oman kertomuksemme toisten kanssa näemme samalla
uudelleen myös oman kertomuksemme. Vertaistukeen perustuvissa ryhmissä henkilö saa
tukea muilta heidän kertoessaan omista kokemuksistaan ja reagoidessa henkilön
kertomukseen. Tämän lisäksi myös oman kertomuksen hahmottaminen ehkä uudella tapaa
toisten reagoinnin pohjalta on itseä tukevaa.
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Projektissa kehitettiin KerToi-menetelmää työssä jaksamisen tueksi. Tämän projektin
pohjalta menetelmän keskeisiä periaatteita ovat:
•

Menetelmän lähtökohtana on kerronnan näkeminen elämää jäsentävänä ja tulevaa
toimintaa suuntaavana.

•

KerToi-menetelmä tukee työntekijöitä työssään. Siinä on mukana monia
työnohjauksellisia piirteitä, mutta se pohjautuu muita ryhmätyömenetelmiä
enemmän vertaistukeen.

•

Menetelmä soveltuu 6-10 hengen pienryhmiin, joiden osallistujat voivat koostua
esimerkiksi jonkin tietyn alan työntekijöistä tai työntekijöistä, joita yhdistää jokin
työhön liittyvä teema. Esimerkiksi jonkin projektin arviointi, työskentely
monikulttuurisuuden kanssa, kahden työpaikan yhdistyminen yhdeksi työyhteisöksi
jne.

•

Ryhmän toiminnan kulmakiviä ovat vapaaehtoisuus, avoimuus, luottamuksellisuus
ja sitoutuminen.

•

Ryhmässä on mahdollisuus kertoa ja jakaa asioita, mutta myös kuunnella ja olla
hiljaa.

•

Ryhmässä käytetään vaihtelevasti niin kerronnallisia kuin toiminnallisia työtapoja.
Suullisen kertomisen lisäksi siis tehdään yhdessä. Asioita laitetaan esimerkiksi
näkyville näyttämölle ja niitä havainnollistetaan kortein ja omin kirjoituksin.
Ryhmässä ei kuitenkaan suoriteta mitään. Osallistuminen eri työskentelyihin on
osallistujan itsensä päätettävissä.

•

Ryhmässä ei etsitä suoranaisesti ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin, vaan etsitään
itselle aineksia toimia erilaisissa haastavissa tilanteissa ja voimia kestää vaikeiden
tilanteiden mukanaan tuomaa epävarmuutta.

•

Mukana on ohjaaja/ohjaajia, jolla on viime kädessä vastuu ryhmästä ja sen
toiminnasta. On tärkeää, että ohjaajalla on jonkinlainen käytännön tuntemus
ryhmän osallistujien työstä: siitä, mitä se pitää sisällään ja mitä tietyn kyseessä
olevan työn erityiskysymykset ovat. Erityistä KerToi-menetelmää käyttävälle
ryhmälle on myös se, että ohjaaja on ryhmässä mukana kertojana. Hänen roolinsa
on siis tässä suhteessa aktiivisempi kuin joissakin muissa ryhmätyömenetelmissä.
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KerToi-menetelmän kehittelytyö jatkuu tämän projektin jälkeenkin. Menetelmää
syvennetään ja samaten sitä kehitetään erityisesti siinä suhteessa, että se sopii monien eri
alojen työtekijöiden ja työyhteisöjen käyttöön. Menetelmä on kuitenkin tyypiltään
sellainen, että se jää aina avoimeksi ja on ryhmäkohtainen. Sen käyttöä on jokaisen ryhmän
kohdalla erikseen mietittävä sen mukaan mikä ryhmän tavoite on, ketkä ovat ryhmän
ohjaajat ja osallistujat jne. Tämä menetelmässä oleva liukumatila tekee siitä myös vahvan,
koska se ei liiaksi kahliudu tietynlaiseksi, vain tiettyihin tilanteisiin ja ryhmiin sopivaksi.
Erilaiset sovellutukset KerToi-menetelmästä ovat siis mahdollisia.
Lopuksi yhteenvetona projektin keskeisimpiä tuloksia:
1. TIETEELLISET TULOKSET
•

Opettaja joutuu työssään päivittäin toimimaan sekä itsensä kanssa että
monenlaisissa suhteissa toisiin ihmisiin. Opettaja tekee siis ihmissuhdetyötä,
jonka välttämättömänä osana on haavoittuvuus. Sen kanssa opettajan on tultava
toimeen. Projektissa toteutuneiden ryhmien kaltainen toiminta ja siinä käytetty
KerToi-menetelmä tarjoavat mahdollisuuden haavoittuvuuden käsittelyyn.

•

Jaksamisen

käsite

näyttäytyy

opettajien

kertomuksissa

yksilöllisenä,

monipolvisena, elämän ja työn yhteen kietoutumisena. Jaksamisen käsitettä
onkin tarpeen määritellä uudelleen. KerToi-menetelmän käyttö soveltuu siihen
työssä leipääntymisen ja kyllästymisen vaiheeseen, jolloin tarvitaan paikkoja
pysähtyä ja aikaa oman itsen kanssa toimimiseen.
•

Yhdessä kertomisessa ja tarinoiden jakamisessa on jokaisen osallistujan
kannalta viime kädessä kysymys siitä, että oman elämänkertomuksen episodeja
tarkastellaan yhteisessä keskustelussa toisten kertomusten valossa. On kuitenkin
välttämätöntä huolehtia siitä, että jokainen kertoja voi saada takaisin oman
kertomuksensa. Vaikka kertomus on muuttunut, kertoja voi sitä edelleen jatkaa.
Tämä on mahdollista, kun yhteisen kertomisen ilmapiirissä vallitsee luottamus.

•

Opettajan työtä kuvaavat monet suhteisiin liittyvät ristiriidat:
o Suhde omaan itseen ja tunteisiin
Työhönsä sitoutunut ja sydämellään työtä tekevä opettaja voi
kokea rankkana työhön leipääntymisen tunteen. Pitää jaksaa ja
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tehdä uutta, mikä johtaa suorittamiseen. Kuitenkin opettaja
kokee syyllisyyttä siitä, että on kyllästynyt.
Oppilaiden herättämät kielteiset tunteet koetaan sopimattomiksi
opettajalle eikä tiedetä, miten suhtautua niihin.
Riittämättömyyden tunteen kanssa eläminen: kun on tunne, että
pitäisi tehdä enemmän ja olisi voinut toimia tilanteessa toisin.
o Suhde lasten vanhempiin ja kollegoihin
Opettajan ammatillisen asiantuntijuuden kyseenalaistaminen,
esimerkiksi kollegan mitätöidessä oma päätös tai vanhemman
arvostellessa opettajan persoonan sopivuutta.
o Suhde hallintoon ja sen odotuksiin
Opettajan tärkein työ on opetus- ja kasvatustyö, mutta toisaalta
hallinto odottaa opettajien tekevän opetussuunnitelmia, erinäisiä
arviointeja, jne.
2. KÄYTÄNNÖN TULOKSET
•

Opettajat tarvitsevat yhteisen kertomisen paikkoja. Kysymys on konkreettisesti
siitä, että opettajille varataan tietty aika ja paikka, joka on rauhoitettu muulta
työltä ja jossa ei tarvitse suorittaa. Ryhmän tulee kokoontua niin säännöllisesti,
että toiminta kantaa tapaamisesta toiseen. Näin varmistetaan sitoutumista.

•

Moninaiset- ja Päiväkoti-ryhmän toiminta osoitti, että myös muutaman kerran
tapaamiset voivat olla toimivia. Silloin osallistujien tulisi tuntea toisensa
entuudestaan eikä kyseessä voi olla minkään kriisin hoitaminen. Tapaamisten
tarkoitus voi olla myös jonkin tehtävän suorittamisen edistäminen. Itse
tapaamiset eivät kuitenkaan saa olla suorittamiseen tähtääviä.

•

Vaikka ryhmät voivat olla itseohjautuvia, tarvitaan ryhmälle kuitenkin joku
vastuuhenkilö. Hän voi olla yksi ryhmäläisistäkin. On kuitenkin varmistettava,
että hänellä on mahdollisuus ainakin tarvittaessa saada ohjausta ja tukea ryhmän
ulkopuolelta.

•

Kerronnallisen tutkimuksen kautta voidaan päästä syvemmälle opettajuuden
ydinkysymyksiin. Projekti muutti myös tutkijoiden ajattelua ja tapaa tehdä
tutkimusta. Koimme yhdessä tekemisen voiman merkitykselliseksi.
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Tulevaisuus
Projektissa kerätty aineisto antaa mahdollisuuden moniin, erilaisiin ja uusiinkin
lukutapoihin (esim. Uitto & Estola 2005). Osa aineistosta on litteroitu ja aineiston
litterointia jatketaan edelleen. Aineistoa voi katsoa niin teemoittain kuin keskustelun
kulkua ja juonta eritellen. On myös mahdollista tarkastella, millaiseksi kunkin opettajan
oma kertomus muotoutui ryhmän aikana ja millainen kertomus ryhmän toiminnasta
muotoutuu kokonaisuudessaan. Lisäksi ryhmien vuorovaikutus ja siellä kohtaaminen tai
kohtaamattomuus ovat mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Aineisto mahdollistaa myös
kertomisen hyvinkin yksityiskohtaisen analysoinnin. Kirjan tekeminen on suunnitteilla
osin tähänkin projektiin liittyen.
Jo johtoryhmän viimeisessä kokouksessa tämän projektin osalta suunniteltiin jatkoa.
Pienryhmän onnistumisen edellytyksenä nähtiin vapaaehtoisuus, jolloin ryhmän toimintaan
motivoituminen

on

paras

mahdollinen.

Toisaalta

pohdittiin

”pakkotilannetta”:

työnohjaukseen on voitu määrätä jonkin koulun henkilökunta, jos koululla on ollut
esimerkiksi kriisitilanne. Esitettiinkin, että koulutuspäiville, esimerkiksi Raimo Vakkurin
luennolle tai Hannu Frimanin näytelmää seuraamaan, olisi pitänyt saada kokonaisia
työyhteisöjä, ja tilaisuuksien jälkeen näitä asioita olisi voitu pohtia pienemmissä ryhmissä.
Ideoitiinkin, että vastaavanlaisia tilaisuuksia voisi järjestää muutamalle työyhteisölle, ja
sitten näistä työyhteisöistä koottaisiin vapaaehtoisia pienryhmään tai -ryhmiin. Jatkoa
ajatellen onkin tärkeää miettiä, miten erityisesti pystyttäisiin parhaiten organisoimaan
työyhteisöjä

mukaan

tällaiseen

toimintaan.

Oulun

kaupungin

kanssa

ollaan

suunnittelemassa jatkohanketta tälle projektille, missä eri alojen työntekijät kokoontuisivat
monikulttuurisuuden teeman ympärille perustettuihin ryhmiin.
Viimeisessä johtoryhmän kokouksessa projektin pitkän ajan tavoitteena nähtiin se, että
pienryhmätoimintaan osallistuneet voisivat jatkossa toimia uusien samankaltaisten ryhmien
ohjaajina omissa kouluissaan ja päiväkodeissaan. Näin he voisivat olla osaltaan
murtamassa työyhteisöissä usein vallitsevaa puhumattomuusmuuria ja tukemassa toisia
opettajia heidän työssään. KerToi-menetelmää on mahdollista käyttää myös vielä
itseohjautuvammissa ryhmissä. Jo nyt Opettajanelämää-tutkimusryhmän internet-sivuilta
on löydettävissä käytännön ohjeistusta menetelmän käyttöön ottamiseksi. KerToimenetelmästä kiinnostuneiden verkostoituessa yhteen esimerkiksi internetin välityksellä
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olisi mahdollista saada tukea toisilta menetelmää käyttäviltä sekä vertailla kokemuksiaan
keskenään. Tällöin voitaisiin myös suunnitella eri ammattialojen edustajien kanssa yhteisiä
projekteja.
Vertaistukeen pohjautuvat yhteistoiminnalliset työskentelyryhmät tulevat taloudellisesti
edullisemmiksi

kuin

ulkopuolisen

antama

työnohjaus.

Työntekijöiden

voi

olla

huomattavasti helpompaa tulla mukaan tämäntyyppiseen keskusteluun ja toimintaan kuin
etsiä erillistä työnohjausta, jota ei kaikkialla ole saatavissakaan. Menettelytapoja voidaan
soveltaa erittäin hyvin myös monissa muissa työyhteisöissä, erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon alueilla. Suunnitteilla oleva yhteistyöhanke Oulun kaupungin kanssa
tähtää nimenomaan eri alojen työntekijöistä koostuvien pienryhmien perustamiseen. Tämä
monialaisuus tuli esiin prosessin myötä alkaessamme nähdä kertomisen merkityksen
laajemminkin työelämän ja ihmisten tukena sekä työssä oppimisen välineenä. On tarve
kehittää erilaisia kertomisen muotoja. KerToi-menetelmän kehitystyö jatkuu.
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