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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli yhtäältä rakentaa ymmärrystä etnisestä kulttuuriorientaatiosta opettajan 
käyttöteoriana. Toisaalta tavoitteena oli rakentaa opetuksen sisällön ja menetelmien uudenlaista käyttöä 
maahanmuuttajien opettajan työssä. Tutkin kulttuurisesti sensitiivisen opettajuuteni kehittymistä 
toimintatutkimuksellisena tapaustutkimuksena, jossa oli elämäkerrallista ainesta. Sen tavoitteena oli kuvata, 
minkälainen oli kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polku. Miten aiempien maahanmuuttajien 
kouluttamisesta saadut kokemukset olivat pohjustaneet siinä tapahtunutta kehitystä? Lisäksi käsittelin 
kulttuurisesti sensitiivistä opettajuutta opettajaksi suuntautumisessa. 
 
Tutkimuksen kohteena olivat maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin alkuopetuskurssille osallistuneet 
yksitoista (11) maahanmuuttajaa ja tutkimuksen tekijä heidän opettajanaan. Useimmat kurssilaiset olivat 
lähtöisin Bosnia-Hertsegovinasta, heihin kuului lisäksi somalialaisia ja yksi venäläinen. Pääaineisto, 
”Muukalaisopettajan päiväkirja”, koostui päivittäisistä ”kenttämuistiinpanoista”. Tuotin ne meditatiivisen 
ääneen ajattelun menetelmällä. Nämä itse-reflektiot kirjoitin nauhoitetuista aineistoista teksteiksi. Muuta 
aineistoa olivat ”Muukalaisoppijoiden reissupäiväkirjat”, portfoliot, suomi vieraana kielenä -raportit, 
videonauhoitteet, lehtileikkeet, valokuvat ja niistä tehdyt piirrokset, fläppitaulut, 
kankaanpainantamallinäytteet ja niistä otetut digitaaliset valokuvat. Analysoin aineiston kontekstikohtaisella 
kuvailevalla sisällön analyysilla ja kouluttamiskokemusten abduktiivisella päättelyllä. Elämäkerrallisen 
tapaustutkimuksen narraatiot osoittivat, että kasvupolkuni oli alkanut jo ennen maahanmuuttajien MK-
alkuopetuskurssia. Määritellessäni siinä etno-opettajuuden osaamis- ja kompetenssialueita opin 
hahmottamaan, kartoittamaan ja syventämään etnistä kulttuuriorientaatiota. Kulttuurien kohtaaminen oli 
opettajan työssä kohtaamisen edistämistä ja kulttuurien kohtauttamista. Siihen kasvaminen ja etnisen 
kulttuuriorientaation sisäistäminen olivat vuosia kestävä yksilöllinen ja kaksisuuntainen elämäkerrallisuuteen 
kytkeytyvä tapahtumien ketju. 
 
Kulttuurisesti sensitiivisen opettajan kasvupolun prosessointi kulki läpi tutkimuksen. Luovuus, innovaatiot, 
kokeilu ja toiminta tulivat opettajan työssä tärkeiksi. Prosessointi keskusteli eri tutkijoiden ja toimijoiden 
kirjallistettujen kulttuurienkohtaamiskokemusten kanssa. Monikulttuurisuuden hallinta- ja ilmenemisalueet 
selkiytyivät. Rakensin, kokeilin, vertailin ja arvioin opettajuutta. Pedagogisen keskustelun johdattamiseksi 
toimintaa oli luodattava entistä syvemmälle kulttuuritietoisuuden ja etnisen lojaalisuuden 
tunnistamisherkkyyteen. Se edellytti kulttuurisesti sensitiivistä otetta, elämäkerrallisen aineksen käyttöä, 
havaintojen tekemistä ja toimintaa. Kulttuurien kohtaajien, opettajan ja oppijoiden, etniset 
kulttuuriorientaatiot elementteineen asettuivat keskenään vuorovaikutukseen. Tämä vuorovaikutus vastasi 
elinympäristön ja yhteiskunnan tarpeisiin, haasteisiin ja muutospaineisiin. Opin käsityönopettajana ja 
kiinnostuneena suomea vieraana kielenä opettamisesta kehittämään ja täydentämään kulttuurisesti 
sensitiivistä opettajuuttani. Moniammatilliset tiedot ja taidot rakentuivat, ja niihin yhdistyi etnistä 
kulttuuriorientaatiolähtöistä käden, kielen ja kulttuurin oppimista. Luovan ja tutkivan opettajuuden 
sisällyttäminen vieraiden kulttuurien kohtaamiseen ja kohtauttamiseen opetti tulkitsemaan, analysoimaan, 
jäsentämään ilmiöitä ja luomaan elämään siirrettävää teoriaa. Aiemmista kouluttamiskokemuksista etno-
opettajuuden kompleksisuus ja moni-identtisyys johtivat erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista 
kotoisin olevien maahanmuuttajien kohtauttamiseen kolmella tasolla: 1) yksilö- ja ryhmäkohtaisella, 2) 
yhteiskunnallisella ja 3) institutionaalisten muutosten tasolla. 
 
Kulttuuriorientaatio ja kulttuurisesti sensitiivisen opettajuuden kehittyminen ja ammatillisuuden 
rakentuminen edellyttivät herkkää ja ymmärtävää vuorovaikutusta elämän ja työolojen konteksteissa. 
Maahanmuuttaja sai kohdata vieraassa kulttuurissa vastakaikua ja ymmärtämystä, mikä auttoi oppimista. 
Kielen oppimisen helpottamiseksi ja omakohtaisen kielentuntemuksen kehittämiseksi oli tarpeen tiedon 



 iv 

lisäksi käyttää monia aisteja ja luovuutta. Se auttoi eri kulttuuritaustoista peräisin olevien ihmisten välisessä 
interetnisen välimatkan välttämisessä. Se auttoi myös vuorovaikutuksessa ja asioiden käsittelyssä yksilöön, 
ryhmään, yhteiskuntaan ja instituutioihin kohdistuvien muutosten tasolla. Substanssiosaamisen käytön 
ulottuvuuksiin kuului auttaa maahanmuuttajia kulttuurisesti sensitiivisellä otteella saamaan kulttuurisesta 
muististaan esiin koti- ja kulttuuritaustansa piirteitä. Niiden oli vastattava opettajan osaamiseen etniseen 
kulttuuriorientaatioon suuntautumisessa. Tutkimus osoitti opettajan työnkuvan muuttumista, muihin 
ammatteihin lähentymistä ja kulttuurien kohtauttamisen kompleksisuutta. Toimintatutkimuksellisen 
tapaustutkimuksen tulokset rakentuivat uudelleen maahanmuuttajien alkuopetuskurssin aikana; ne muuttivat 
ja vahvistivat etnistä kulttuuriorientaatiokäsitystä sekä toivat esiin uusia kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja 
interetnisyyselementtejä ja niiden uudenlaista käyttöä kulttuurien kohtauttamisen risteyspaikoissa. 
Maahanmuuttajien koulutuksen sisällön ja menetelmien valinnat olivat sekä pedagogian että pedagogiikan 
sisältöosaamista ja niiden käyttöä. Niiden pohjana toimi etninen kulttuuriorientaatio. Tällöin 
kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementit olivat liitettävissä entistä enemmän kasvatustieteen 
kontekstiin. Näin konstruoitui käden ts. käsityöllisen toiminnan, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen. 
Se nimeytyi kielen ja kulttuurin oppimista helpottavaksi Kä-Ki-Ku-oppimistyyliksi. Käden, kielen ja 
kulttuurin oppimisen yhdistäminen ilmensi oppiaineiden yhdistämistä, niitä erottavien rajojen murtamista ja 
resurssien saamista kulttuurien kohtaamisen edistämiseen ja kulttuurien kohtauttamiseen. Keskustelun 
aihepiiri sitoutettiin palvelemaan kielen oppimista. 
 
Subjektiivisuudestaan huolimatta kasvupolun tutkimisen tulokset osoittivat perinteistä laajemman 
opettajuuden rakentumista. Maahanmuuttajien opettajan toimenkuva edellytti työn moni-identtisen luonteen 
hyväksymistä. Tutkimuksessa korostui, että opettaja oppi vastaamaan kulttuurien kohtaamiseen, kohtaamisen 
edistämiseen ja kohtauttamiseen kouluoloissa yhteiskunnallisella, yksilöllisellä, henkilökohtaisella opettajan 
ammatti- ja vuorovaikutustasolla. Havainnot maahanmuuttajien käyttäytymisestä peilautuivat etniseen 
kulttuuriorientaatiomalliini. (Ks. kuvio 17, liite 11 sivulla 302 ja kuvio 18, liite 12 sivulla 303.) Motivaatio 
antoi kestävyyttä. Se auttoi sekä paikantamaan että tulkitsemaan havaintoja ja tekemään johtopäätöksiä 
etnisestä kulttuuriorientaatiosta kouluoloissa kulttuurien kohtauttamisessa ja ratkaisujen tekemisessä. 
Jokaisen opettajan on tarpeen kehittää työssään kulttuurien kohtaamisvalmiuksien kaksisuuntaisuutta etnisen 
kulttuuriorientaation valossa. Kulttuurien kohtaaminen on luonteeltaan yksilöllinen, kaksisuuntainen ja 
yhteiskunnallisia ilmiöitä huomioon ottava prosessi. Tutkimus toi myös julki, että jokaisen opettajan on 
tarpeen osallistua omalla suuntautumisellaan kulttuurien kohtauttamiseen. Hän on velvollinen luomaan 
kulttuurien kohtaamisen edistämiseen uusia mahdollisuuksia. Informaatioteknologian käytöllä ei yksin 
ratkaista kulttuurien kohtaamisen tai kohtauttamisen ongelmia. Omien polkujensa lisäksi opettaja voi auttaa 
vieraaseen kulttuuriin suuntautujaa luomaan omia kasvupolkujaan kielen oppimisen helpottamiseen ja 
ammatillisuutta edistävän esiammatillisuuden kehittämiseen. Tutkimus osoitti myös että opettajuuden ja 
tutkijuuden näkökulmasta kulttuurien kohtauttamiskokemukset olivat uudelleen kerrottu ja kirjoitettu tarina, 
kertomus kokemuksesta. Sen eri vivahteissa tuli ilmi tarinan kerroksellisuus. Niissä voi lukijan kannalta 
näyttää olevan samankaltaisia elämyksiä. Kuitenkin lukija voi peilata niitä omiin kokemuksiinsa, vaikka ne 
eivät olisi yhteneviä hänen kokemustensa kanssa. Opettajan ja tutkijan kokemuksina ne kantavat 
samankaltaisuudestaan huolimatta erivivahteisia kulttuurisesti sensitiivisen opettajuuden piirteitä. 
 
Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä. Niitä voidaan käyttää yhteiskunnan eri alueilla kulttuurien 
kohtauttamisen haasteissa maahanmuuttajaopettajuuden ja yleisen opettajuuden tarkasteluun, arviointiin ja 
luonnehdintaan. Opettajan on kyettävä vastaamaan yhteiskunnan ja koulutuksen vaatimuksiin ja 
muutospaineisiin ja jokainen opettaja tarvitsee käyttöteorian erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista 
kotoisin olevien maahanmuuttajien kohtaamiseen. Opettajalta edellytetään monitieteellisen ja  -ammatillisen 
pohjan luomista ja kulttuurisesti sensitiivistä otetta. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen 
antaa uusia työkaluja erityisesti maahanmuuttajien koulutukseen ja käsityöllisen ja esiammatillisen 
toiminnan oppimiseen. Pelkän käsityön oppimisen lisäksi se sopii hyvin kielen oppimiseen sekä työkaluksi 
toimivaan kaksikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen suuntautumisessa. Jatkotutkimuksellisesti pidän kiintoisana 
Kä-Ki-Ku-oppimistyylin tai -menetelmän tutkimista ja laajentamista erilaisiin oppimisympäristöihin. 
 
Avainsanat: elämäkertatutkimus, kielet, kulttuuri-identiteetti, käsityökasvatus, monikulttuurisuus, opetus, 
oppimistyylit, suomen kieli, tapaustutkimus, toimintatutkimus 
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learning of hand, language and culture in teaching the immigrants and on teacher's way growing 
towards the ethnic cultural orientation and culturally sensitive teaching 
University of Oulu, Finland, Faculty of Education, The Department of Teacher Education Kajaani 
 
 
ABSTRACT 
The goal of the study was to develop an ethnic cultural orientation theory and to build a pedagogic and 
didactic, use in other words the content and use of the competence in ethnic or immigrant teacher’s work. I 
studied the development of my method of teaching growing towards a culturally sensitive teacher. The study 
was a case study employing biographical material, case study centring upon actions and biographical 
research. The goal of the study was to describe the path of growth towards becoming a culturally sensitive 
teacher, and how the former experiences interacting immigrants have laid the ground works for this 
development. A further goal was to study and describe culturally sensitive teaching in teacher’s orientation. 
 
The case study involved eleven (11) immigrant students studying the Finnish language and culture in an 
elementary course of Finnish for immigrants with the researcher as their teacher. The students were mainly 
from Bosnia-Herzegovina, but included Somalis and one Russian student. The main subject of the research, 
the “Immigrant Teacher’s Reflective Diary” (“Muukalaisopettajan päiväkirja”) was a narrative composed of 
daily entries - notes from the field. It was gathered by thinking meditatively aloud. These self-reflections 
were transcribed into texts from taped data and included also “Immigrant Students Diaries” 
(“Muukalaisoppijan päiväkirja”), portfolios, Finnish as a foreign language -reports, videotapes, newspaper 
articles, photos and drawings made from these, flaps, samples of art and craft design, and digital photos of 
these. The material gathered was analysed with the aid of quality contents (context) analysis. The narratives 
of the biographical case study showed that the path taken growing to be a culturally sensitive teacher had 
begun much earlier. It had already begun before the elementary course of Finnish for Immigrants (MK-
alkuopetuskurssi), but it was, while defining the fields and use of ethno-teacher’s learning and competence in 
art and craft design, combining language and culture with the contents of pedagogic and employing the use 
of the pedagogic competence, that I learned to outline, map and deepen ethnic cultural orientation. 
 
Growth towards the ethnic cultural orientation and being a cultural sensitive teacher, living it in practice, 
took years. The process penetrated the whole study and was an individual, two-dimensional and biographical 
chain of occurrences. It formed the basis for the teacher’s work with creativity, testing and innovations and 
was inter-related with and related to different written experiences of other studies in encountering cultures. 
The aspects of multicultural experiences and dealing with multicultural experiences clarified. I built, 
experimented, compared and evaluated the teaching. In order to guide the pedagogic discussion the process 
was to deepen sensitivity in recognizing the role of cultural awareness and ethnic loyalty in cultural 
orientation. This presupposed a cultural sensitive approach, the use of biographical material, observation and 
action. The cultures in contact the student’s and the teacher’s produced interaction between different ethnic 
cultural orientations and their elements. This interaction reacted to the needs, requirements and changes of 
the larger society. As an ethno teacher I wanted to discover and determine my own know-how, competence, 
and field of knowledge. As a teacher of arts and craft design interested in teaching Finnish for foreigners I 
learned to develop and complete my own culturally sensitive teaching and multi-professional skills and 
knowledge and to integrate these into my teaching and learning of ethnic cultural orientation in through 
learning by hand, by language, and through culture. Creative research-oriented teaching together with 
intermediating cultures taught me how to interpret and analyse the phenomena, enabled me, to create a 
theory and to apply the theory to practice. Previous educational experiences of the complexity and multi-
identity of an ethno-teacher’s work were guides to encountering the immigrant students on three different 
levels: 1) individual and group 2) social and 3) institutional- change levels. 
 
Cultural orientation, developing culturally sensitive teaching and building professionalism provided the 
receptiveness and understanding needed in the contexts of work and life. The student was met with 
responsive, sympathetic understanding, which facilitated learning. To ease the learning of a language and to 
develop the personal knowledge of a language it was necessary, to possess knowledge and to employ multi-
sensibility and creativity in interaction, avoiding the creation of interethnic distances and dealing with 
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matters of changes on the individual -, group – and institutional levels. The teacher needed to possess 
knowledge of how, employing cultural sensitivity, to bring forth the student’s memories of their home and 
native culture, and the teacher had to know how to deal with this through culture sensitivity skills. The study 
showed the change of teacher’s sphere of activity, nearing to other professions and complexity in 
encountering cultures. The results of the case study were re-evaluated during the elementary course for 
immigrants. These changed and strengthened the ethnic cultural orientation. These also, brought for the new 
cultural awareness and ethnic and interethnic elements for use in intermediating cultures. The use of the 
pedagogic elements and the contents, and pedagogic competence in ethnic cultural orientation combined 
with the ethnic awareness, ethnic and interethnic elements became more integrated into the context of 
educational sciences. This was the way in which the hand (art and craft design), language and cultural 
learning were united into a new hand (art and craft design), language (tongue) and culture (Han-Ton-Cul) (in 
Finnish: Käsi, Kieli, ja Kulttuuri = Kä-Ki-Ku) learning style. The method helped learning language and 
culture. It also meant uniting different lectures, branches of study, breaking barriers and gaining resources 
for intermediating cultures. The topics of the conversations were oriented toward aiding the language 
learning. 
 
In spite of the subjectivity, the results of the study of the path towards a culturally sensitive immigrants’ 
teacher demonstrated the founding of a new, less traditional teaching. It provided for the acceptance of the 
nature of multi-identity in the immigrants’ teachers’ work. It was emphasized in the study, that a teacher can 
learn how to react in encountering and intermediating cultures in school environments on social, individual 
and personal, professional and interaction level. The observations of the immigrant learners’ conduct were 
reflected in my ethnic cultural orientation model. (Also see figure 17, appendix 11 on page 302 and figure 
18, appendix 12 on page 303).The motivation gained increased capabilities. It helped to localize and interpret 
the observations as well to draw conclusions about ethnic cultural orientation in the school environment and 
also to make appropriate decisions in different situations. Every teacher has to develop the readiness and 
ability of meeting cultures in ethnic cultural orientation, because intermediating cultures is individual, 
involves two-way interaction, and includes and considers social processes. The study also declared that every 
teacher needs to participate in encountering cultures through his/her own special knowledge and skills and 
has the obligation to create new possibilities in intermediate situations. The problems in intermediation can 
not be solved by information technologies alone. By including his/her own paths the teacher can help the 
cultural intermediates to create their own paths to grow and learn the culture and the language and to develop 
the pre-professional learning that leads to the professional. The study also declared that from the standpoint 
of teaching and research intermediating and encountering cultures was a retold, rewritten story, in other 
words the story of a story. Its different nuances produced a multilayered story. From the reader’s point of 
view there seems to be similar experiences. The reader though can mirror narrative through his/her own 
experiences even if they may not be coherent with his/her own. 
 
As the experiences of a teacher and the research, in spite of the similarity communicate they bear to one 
another different nuances of cultural sensitivity teaching. The results of the study are useful in different areas 
of society, in challenges of intermediating among cultures, immigrants’ teachers’ work, and general teaching 
situations. It can be useful in examining, evaluating and determining teaching. A teacher has to be able to 
answer the demands of the society and the demands and pressures of changing and developing schooling. 
Every teacher needs a theory of practice for situations to become an intermediate in encountering immigrants 
from different cultures and language-areas. A multi-scientific and multi-professional basis and the culturally 
sensitive touch of a teacher are conditional for success. Uniting hand, language and culture in teaching and 
learning gives new tools especially for immigrants’ schooling and learning art and craft design and pre-
professional activities. In addition to the learning of art and craft design the method is very well suitable for 
learning languages and it is a good tool for working in bilingualism and bicultural education. 
 
Key words: action research, art and craft education, case-study, cultural identity, languages, learning strategies, 
multicultural education, personal narratives, second language education, teaching 
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TOISEN PAINOKSEN ALUKSI  
 
Suomea opetetaan vieraana kielenä maassamme asuville ulkomailta lähtöisin oleville ihmisille. 
Maahanmuuttajien määrä on kasvanut 1970-lukuun verrattuna. Chileläisten ja vietnamilaisten jälkeen 
Suomeen on elinolojen pakottamana lähdetty Iranista, Somaliasta, entisestä Jugoslaviasta, Nigeriasta ja 
Afganistanista. Tänne on tultu myös perhesyistä entisen Neuvostoliiton alueelta. On maahanmuuton syy 
mikä tahansa, arkielämän sujumisen edellytys on toimiva kielitaito. Sitä tarvitaan työssä, virastoasioimisessa, 
kaupassa ja hiekkalaatikonkin reunalla. Eri puolilta maailmaa tulevilla ihmisillä ja heidän opettajillaan ei 
välttämättä ole käytössään yhteistä formaalia kieltä. Näin ollen suomen kieltä on opetettava luovasti. Minä, 
sinä, hän, me, te, he. Pitkä ja lyhyt, kylmä ja kuuma. Opettaja tarvitsee taitoa kulttuurien kohtaamisen 
edistämiseen. Miten elämän aikana kehon kieleen ja mieleen varastoituneet fyysiset ja henkiset kokemukset 
siirtyvät kielellistetyiksi ilmaisuiksi. Pohditaan, miten rotu- ja kulttuurirajat ylittävät arkkityypit voivat 
muistuttaa kielikuvia. Voiko käsi käsittää kieltä ja kulttuuria? Pystyykö maahanmuuttaja lukemaan elehtivää 
tai vaikkapa kangaspuiden alla ryömivää ja muuten liikehtivää opettajaa kuin avointa sanakirjaa? Omiin 
elämänkonteksteihini on kuulunut useilla toisistaan poikkeavilla opetusalueilla toimimista. Niistä saadut 
kokemukset ovat edellyttäneet toimintaympäristö- ja koulukohtaista kulttuurien kohtaamista. Työni on ollut 
luonteeltaan tien raivaamista ja pioneerityötä. Tähänastisen työelämäni kolmekymmentävuotisuus on ollut 
edellytys etno-opettajaksi kasvamiselle ja etniselle kulttuuriorientaatioprosessille. 
 
Osana luovaa elämäntapaani, väitöstutkimuksen tekeminen opettajantyön ohella on ollut vaativaa, mutta 
toinen työ on antanut tilaisuuden levätä toisesta. Tutkimukseni tuo välillisesti esiin monia ikkunoita ja ovia, 
joita olen elämässäni avannut. Erilaisten aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisen lisäksi lukuisat 
kokemukseni ovat liittyneet 0-100-vuotiaiden kouluttamiseen. Nykyisen yliopistonlehtorin työn lisäksi 
opettajuuteni rakentumiseen on vaikuttanut toimiminen opettajana muun muassa peruskoulussa, lukiossa, 
kansan- kansalais- ja työväenopistossa. Ne ovat olleet välttämättömiä valmistautuessani kouluoloissa 
kulttuurien kohtaamisen edistämiseen ja kulttuurien kohtauttamiseen. Kasvaessani kulttuurisesti 
sensitiiviseksi opettajaksi en voi koskaan unohtaa ensimmäiseksi kohtaamaani pohjoisamerikkalaista 
oppijajoukkoa. He edustivat kahdeksan työvuoteni aikana suomalaiseen sisäoppilaitokseen vuodeksi tullutta 
maastamme Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden amerikansuomalaisten jälkipolvea. Amerikkalaistuneina he 
olivat ylpeitä omaan sukuunsa kuuluvien esivanhempien tekemistä ratkaisuista. Lähtemättömästi heidät 
mielessäni pitäen olen erittäin kiitollinen heistä. Rakentava vuorovaikutuksemme sytytti minussa etno-
opettajuuden lampun. Se palaa vieläkin. Nämä kokemukset muistuttavat ottamaan palautumia taakse 
jääneiden vuosien kokemuksiin. Hollon sanoilla sanottuna ne kertovat siitä, että kasvatus on ennen kaikkea 
sytyttämistä ja syttymistä. Yksi ainoa otollisessa silmänräpäyksessä singonnut kipinä voi luoda 
sammumattoman liekin. (Hollo 1949, 113.) 
 
Väitellessäni 4. helmikuuta 2005 tutkimustuloksistani ilmeni, että käsityön, kielen ja kulttuurin oppimisen 
yhdistäminen ts. integrointi onnistuu. Monikulttuurisuuspedagogiassa ja -pedagogiikassa se edellyttää 
luovuuden määrittelyä, sisältöalueiden valintoja ja opetusmenetelmien kehittämistä. Tutkimukseni synnytti 
käsityön oppimiselle uudenlaista ja sille nostetta antavaa käyttöä kaiken ikäisten oppimisympäristöissä. 
Ennen kaikkea kehittämäni Kä-Ki-Ku-oppimistyyli tukee maahanmuuttajien oppimista ja rakentaa silti 
monikulttuurista suomalaista yhteiskuntaa. Tutkimukseni tulokset ovat herättäneet myönteistä keskustelua 
Suomessa ja ulkomailla. Niitä on ollut kiintoisaa esitellä Norjan Sørmarkassa, Ruotsin Malmössä, Suomen 
Turussa tai Unkarin Nyiregyházassa. Ne ovat olleet luennon aiheena myös Kajaanissa ja Joensuussa 
järjestetyissä konferesseissa ja työpajoissa. Erityisen iloinen olen siitä, että henkilökohtaisesta kulttuurisesti 
sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polusta on versonut annettavaa monille oppilaitosmuodoille ja 
kansalaispiireille. Uuden suomalaisen tyylin ja menetelmän syntyminen maahanmuuttajien suomen kielen ja 
kulttuurin oppimiseksi on syntynyt vapaan sivistystyön molemmilla lohkoilla työskentelyni ja tutkimusteni 
tekemisen myötä. Opettajuus muuttuu, kun ammatit muuttuvat ja lähenevät toisiaan. Kuitenkin opettaja on 
kulttuurien kohtauttaja, ja eroaa siten muista kulttuureja työssään kohtaavista ammattiryhmistä. Myös 
opettajien heimokulttuureissa on kirjoa. Katsoessaan opettajuuden peiliin varhaiskasvattajat ja 
luokanopettajat voivat käyttää ja ottaa oppia myös aikuiskasvatuksen konteksteissa luoduista pedagogioista, 
sisältöosaamisesta ja menetelmien käytöstä. Haastan kaikkia opettajia tämänkaltaiseen yhteistyöhön.          
 
Maailman opettajien päivänä 5. lokakuuta 2005 Kajaanin kampuksella Eeva-Maija Henrita Lappalainen 
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Lappalainen, Eeva-Maija (2014) 

Esipuhe (2014) elektronisesti julkaistuun (2005) väitöskirjaani 

 

Käsityö antaa kielen oppimiselle välineen ja kieli antaa käsityölle tulkintavälineen 

tutkimustuloksiini viittaamisen ja elektronisen lukemisen matkalle konstruoimassani Kä-Ki-

Ku -oppimistyylissä (Ha-La-Cu method) 

Runebergin päivän aattona 4. helmikuuta 2014 väitöksestäni tuli kuluneeksi yhdeksän 

vuotta. Väitöskirjastani Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus: Käden, kielen ja kulttuurin 

oppimisen yhdistäminen maahanmuuttajien koulutuksessa ja opettajan kasvupolulla. 

[(Eng. abstract:) The culturally sensitive teaching: Uniting the learning of hand, language 

and culture in teaching the immigrants and on teacher’s way growing towards the ethnic 

cultural orientation and culturally sensitive teaching]  Lappalainen (2005) on julkaistu 

kolme painosta. Ensimmäisen painoksen esipuheen kirjoitin Daavidin päivänä 2004. 

Samana päivänä (30.12.) vuotta myöhemmin kirjoitin sen väitökseni kolmanteen 

painokseen. Puolestaan toiseen painokseen kirjoitin esipuheen Maailman Opettajien 

päivänä 5.10.2005. Väitöksessäni on Suomessa ensimmäistä kertaa käsitelty käsityötä 

metaforana, ja jo paljon ennen tuoretta nettijulkaisua (2014):”Kättä pidempää; Otteita 

käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä” 

http://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/43167/KATTA_PIDEMPAA.pdf?sequence=2 

olen tutkinut käsityöllistä toimintaa immateriaalisena ja materiaalisena tulkintana 

kulttuurisessa sosiaalisessa viitekehyksessä. Entistä objektivoituneemmat  juuret 

ulottu(i)vat tieteellisellä tasolla pitkälle myös kättä pidempinä haptisina ja taktiilisina 

tarttuma-, käsittely- ja tulkintaotteina (Lappalainen 2008d; 2009; 2011; 2013.) 

Tämä nyt ystävänpäivänä 14.2.2014 kirjoitettu esipuheeni toimii väitöksen jälkeisine 

tutkimusviittauksineen artikkelin kaltaisesti. Olen toiminut työssäni myös opiskelijoiden 

ohjaavana mentorina ja tutorina ja luotan siihen, että työtään kehittävät uudet tutkijat 

toimivat eettisen siteeraamisen periaatteella. Toivon, että lukijani voi havaita käden 

(käsityön), kielen ja kulttuurin oppimista yhtäältä kielenoppimismielessä 

monikulttuuristujien koulutuksessa ja toisaalta löytää sen tutkimusteni valossa antamia 

metodisia ja tulkinnallisia välineitä. Ne ovat väitös- ja tutkimustyöni kontribuutioita, joilla on 

http://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/43167/KATTA_PIDEMPAA.pdf?sequence=2
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ajankohtaista tehtävää tekstiili- ja väri-ilmaisumuotoilun kielentämisessä tulkintojen ja 

kuvalukutaidon kehittäjänä. 

Toimivan, tuntevan ja tahtovan ihmisen käyttäytyminen näyttäytyy itseoikeutettuna 

Käsityöllisessä toiminnassa elää ikuinen jänniteakseli: yritetään määrittää, mitä se on ja 

tarkkaillaan vahvasti eritellen, mikä on ikiomaa, mikä vierasta tai vastakkaista ja mikä on 

kieltä ja mikä käsityötä tai kulttuuria. Näin siitäkin huolimatta, vaikka käsityöllä, tekstiilillä ja 

kielen tekstillä on yhteinen kantasana texo, voin havaita, että ne jäävät erillisiksi: 

osallistujat, opiskelijat tai tutkijatkaan eivät niitä yleensä yhdistä. Kielen, kulttuurin ja 

käsityön erillisinä mieltäminen estää ymmärryksen molempien yhdessä käsittämisestä ja 

oppimisesta. 

Kun keskusteluille tulee tilaa pitämieni konferenssiesitysten jälkeen, niin tavanomaisesti 

vastaan kysymykseen: tekivätkö monikulttuuristujat oman kulttuurinsa käsityötä vai meidän 

kulttuurin käsityötä? Joudun myös vastaamaan usein kysymykseen: kumpaa tuossa Kä-Ki-

Ku -menetelmässä opitaan enemmän kieltä vai käsityötä? Kolmas kysymys tai toteamus 

on: voisiko Kä-Ki-Ku:n nähdä livenä. Kaikki nämä osoittavat, että sanoja, käsitteitä, ilmiöitä 

ja asioita paaluttaa avaamaton kulttuurinen häkki. Väitöstyössäni (monikulttuuristuvien 

ihmisten) yhdistetyn käsityön kielen ja kulttuurin oppimisen tutkimisessa olen avannut tätä 

häkkiä alkaen yksittäisistä sanoista. Olen myös kysynyt, onko syvälle sensitiivisyyteen 

eläytyminen sekä aineellisten ja henkisten ulottuvuuksien yhdistäminen mahdollista?  

Sensitiivisessä eläytymisessä luova luonto, ympäröivän luonnon kokeminen avaimena 

toimii hyvin. On symbolisia, käytännöllisiä, toiminnallisia jne. ulottuvuuksia. Tämä 

materiaalinen, orgaaninen lähtökohta on luonnollista, naturalistista ja vaikuttaa ihmisen 

henkiseen kokemukseen. Siinä kehittyy intensiivinen ote, jossa materiaalinen ja henkinen 

liittyvät yhteen. Käsityön ”saatteeksi” kaivataan interaktiota, tarinaa, ja tulkintaa, 

narratointia. Sensitiivisyys kattaa oman kokemisen ja antaa tarkastelualustalle asetettuna 

peilauspintaa toiselle. Näin on mahdollista saada kielennettyjä tulkintaotteita 

käsityöoppimiseen. (Lappalainen 2005.)  

Kulttuurinen sensitiivisyys välittyy assosiatiivisesti reflektoitujen käsityön osatekijöiden 

kanssa höyhenen kevyesti face-to-face 

Kehotan lukijaa aloittamaan tutkimukseni lukemisen sen kansikuvasta ja tarpeen mukaan 

palaamaan siihen. Ihmiset, kulttuurien kohtautujat, ovat face-to-face kohtaamassa uutta 
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yhdessä käsityölajien materiaalien ja värien kera. Päästäkseen interaktioon he tarvitsevat 

yhteisen kielen. Kielen oppiminen merkityssisältöisesti edellyttää merkitysten vaihtoon 

tähtäävää vuorovaikutusta, keskustelua, kysymistä ja vastaamista. Tavoitteiden, 

merkitysten ja tarkoitteiden, sanojen löytäminen yhteisen kielen puuttuessa voi pikaisesti 

ajatellen tuntua vaikealta. Kansikuvan keskustelijoiden välissä oleva höyhen symboloi 

käsityön osatekijöiden (värimaailman, materiaalin, käsityölajin, työvälineiden, toimijoiden) 

keskenään keskusteluttamisesta saatuja sensitiivisesti koodattavia/koodattuja viestejä. 

Käsityöllinen kielentäminen narratoiden tarkoitti assosiatiivisen reflektion syntyä 

väitöskirjani (Lappalainen 2005) tuloksissa; siinä loin ja rakensin pohjaa tällaiselle 

interaktiolle, jossa konkretiat abstrahoituivat ja abstraktiot konkretisoituivat. Tällöin käsityö, 

kieli ja kulttuuri asettuivat jalostuneeseen vuorovaikutukseen, kun opettelimme kysymään 

kuinka, miten, millä tavoin, kuka tai mikä tekee tai/ja teki, ja näihin kysymyksiin 

(väitöskirja)työni antoi aineistolähtöiset vastaukset. Tutkailen edelleen millaiseksi kulttuuri, 

käsityö- ja kieli määrittelyineen rakentuvat. 

Käsityö, kieli ja kulttuuri kaipaavat koko yhteiskunnassa, myös monikulttuuristujien 

koulutuksessa, uudelleen määrittelyä. Myös kasvumme monikulttuurisiksi ihmisiksi tai/ja 

kouluttajiksi edellyttää uudelleenmäärittelyä. Muutoin ihmiskäsin luodun artefaktin 

nähdessämme vain kysymme, kuka teki, tai oletko tehnyt itse. (Lappalainen 2013.) 

Suomen kielen ja kulttuurin asema myös puhuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Kielenoppiminen ja tekemisen kuvanlukutulkinta learning in doing - case-study – 

tarkastelualustalla 

Tutkin ja kehitin väitöstyössäni (2005) pedagogisena toimintamuotona case-study -

tapauskohtaiselle Kä-Ki-Ku -tarkastelualustalle rakentuvan oppimisen ja tulkitsemisen 

kielentämisen käytön mahdollisuuksia. Kulttuurinen sensitiivisyys yhdistyi monitieteisen 

opintopolkuni antiin. Sitä pohjustivat mm. kasvatustiede, erityispedagogiikka, käsityötiede, 

perinteentutkimus, psykologia ja kielikylpy (Lappalainen 1989; 1994d; 1995; 1996a–c; 

1998.) Näiden lisäksi assosiatiivisen reflektio -osaamisen karttumiseen vaikuttivat 

oppivuoteni Kuopion Muotoiluakatemiassa, käsityöopettajaopinnot Fredrika Wetterhoffin 

Ammattikorkeakoulussa, ja laudatur-opinnot Helsingin yliopiston Käsi-linjalla ja Jyväskylän 

ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. (Lappalainen 1993; 1994a–c; 1996c.) 



 4 

Kompetenssini yhdistyi vankkaan käsityön oppimisen ja työn kokemukseen, 

kouluttamiseen ja tutkimiseen. 

Mitä käden, kielen ja kulttuurin oppimisen integroiva yhdistäminen tarkoittaa? 

Väitöskirjan nimeen paikantuvat sanat, termit ja käsitteet sekä niitä sivuavat oppiaineet, 

puhuttavat jatkuvasti ajankohtaisuudessaan. Nyt ne yhdessä ja erikseen välittyvät tästä 

aiemmin elektronisesti julkaisemattomasta Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 

elektronisesta julkaisusta. Ne ilmentävät monikulttuurisuuskoulutuksen ja 

käsityöoppimisen tulkitsevaa tarkastelunäkökulmaa. Sana käsi(työ) tarkoittaa oppiainetta 

ja tekemisen ja valmiin työn prosessointia yhdessä tulkittavina reflektioina. Käsityö ja sen 

paikka kouluaineena on viimeaikoina myös noussut kiistanalaisena ajankohtaiseksi 

yleiseksi puheenaiheeksi, kun jopa pohditaan, voisiko sen jättää kokonaan koulun 

oppiaineista pois. Edelleenkö käsityö ja kieli elävät erillään traditioitaan ja perinteitä 

kantaen ja ylläpitäen, ja kulttuuri sitoo ihmiset seuraamaan ennen luotua, olevaa? Elämme 

yhteisessä toteutuneiden rakenteiden ja ilmiöiden kehässä: kaikki mikä valmistuu töinä, 

tekoina tai toimintoina perustuu, aikaisemmin opittuun ja nähtyyn. (Lappalainen 2014a–b.) 

Tutkimuksessani (2005) kehitin yhteistoiminnallisen pedagogisen toimintamallin, joka 

yhtäältä voi edistää monikulttuurista kielen oppimista Suomeen tulleiden 

monikulttuuristuvien (väitöskirjassani puhun vielä maahanmuuttajista, kun tarkoitan 

monikulttuuristujia) ummikkonoviisien keskuudessa. Toisaalta mallin tehtävänä on edistää 

myös jo eksperttitasoisen suomen kielen osaajan ja puhujan käsityömuotoiluoppimisen 

kuvanluku- ja tulkintataitoa. Käsityöllisen toiminnan eteneminen sujui tekemisen jatkuvaan 

reflektioon sitoutuneella otteella. Se paikantui lähtien narratoivan alkumielikuvan 

saamisesta ja luomisesta jatkuvaan suunnitteluun ja valmistuksen tulkintaan. Kyse oli 

(pienten) luentojen ja harjoitusten sekä tutkimuksen yhdistämisestä. Näistä tehtävät 

muistiinpanot tallentuivat erityispedagogiikasta omaksutulla otteella, ts. osittaisella, 

jaksottaisella, rinnakkaisella tai perättäisellä koodauksella (vrt. Ashman & Conway 1989). 

Erityispedagogiikan tutkielmani pohjalta (Lappalainen 1995) kehitin 

luokkahuoneintegraatiomallia. Yhdessä käsityöllisen toiminnan oppimisen tulkittavien 

ulottuvuuksien kanssa monikulttuuriseen kohtautumiseen narratoimistani pienistä 

oppimiskertomuksista rakentui konteksteissa case-study - learning in doing -

tarkastelualustan pohja: väitöstyöni (2005) konstruointina luokkahuoneintegraatio toteutui 

asettaessani case-study -alustalle käsityöllisen toiminnan learning in doing. Se tarkoitti 
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luopumista pelkästä learning by doing - tekemällä oppimisesta (vrt. Dewey 1910/1960), 

kun oppiminen tapahtui oppimisprosessissa kokonaisvaltaisesti, useilla tasoilla yhtä aikaa 

ja integraatiossa (emt.). Käsityöllisen toiminnan, sekä kielen ja kulttuurin (Kä-Ki-Ku) 

assosiatiiviseksi reflektioksi tulkittava kokemuksellisuus monikulttuurisissa 

oppimisympäristöissä heräsi eloon ja voimautui. Sensitiivisesti latautuvia koodattavia 

ulottuvuuksia syntyi havaittuina, kohdattuina ja kohtautettuina ilmiöinä, asioina ja 

symboleina. Intensiteetillään ne vakuuttivat ja vaikuttivat kontekstilähtöisen kielen 

sensitiivisyydessä. 

Narratoinnit voivat esiintyä väitöstyössäni jäävuoren huipun tavoin, kun interaktiivisuus 

eteni kontekstisidonnaisesti 

 

Ilmiöiden ja asioiden samankaltaisuuksien ja eroavuuksien tarkasteluun kontribuutiot loivat 

syvemmälle luotaavia tutkimuspohjaisia mahdollisuuksia. Tähän tarvitsin väitöstyössäni 

teoriapohjaa/narraatioita (Vrt. esim. Bennett 1995; Bruner 1962; 1996, Wortham, 2001; 

Vygotsky 1982.) Narratoinnit voivat esiintyä väitöstyössäni jäävuoren huipun tavoin, kun 

interaktiivisuus eteni kontekstisidonnaisesti: käsityöllinen toiminta käsityölajeineen ja 

tekeminen työvälineineen suhteutettiin koodattavina narraatioina yhdessä 

tekemisen/oppimisen kohteeseen. Sensitiivisesti ja objektivoidusti se haastoi 

kokemuksellistetulla, erityisen intensiivisellä herkkyydellä kielentämiseen (vrt. Bennett 

1995). Kulloiseenkin tekemisen paikkaan liittyen se integroitui aikaan, tilaan ja tarpeeseen 

sekä materiaaleihin värimaailmoineen. Näin höyhenen kevyenä syvälle luotaavasti ts. 

sensitiivisesti ja rakentavasti se vertautui tulkittuun kokemuksellisuuteen nopeasti 

ohikiitävän hetken sijaan (vrt. Siikala & Uljašev 2003); se todentuu myös tämän 

elektronisesti painetun väitöstyöni kansikuvassa (Lappalainen 2014).  

Perinteisiin traditioihin sitoutumaton käsityö toimi(i) yhdessä kielen ja kulttuurin oppimisen 

kanssa. Jo aivan ummikkonoviiseilla tulkinnat avautuivat. Monikulttuuristujille ne avautuivat 

aluksi yhden sanan lauseina. Vertautuen kielikylpyyn (vrt. Cummins 1992; 1994; 

Lappalainen 1996a–b) paikantuneisuus tilannekohtaisiin toteamuksiin ja vastausten 

saaminen kysymyksiin oli edellytyksenä näiden lauseiden muodostukseen. 
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Liminaalitilainen käsityö vs humanistis-yhteiskunnallinen ja luonnontieteellinen tieto-

osaaminen 

Kä-Ki-Ku -oppimistyyliä käyttämällä väitöskirjastani välittyy vanhojen juonteiden ja 

jäänteiden poistamista. Koulumuodosta ja/tai luokka-asteesta huolimatta väitöstyöni antaa 

lähestymistavan käsityön kielen ja kulttuurin tulkinnan oppimisen yhdistämiseen. 

Korostaessaan pelkkää tekemistä ja moninaisten tekniikkojen oppimista perinteen häkkiin 

paalutettu käsityö on kokenut kielen irrallisena ja jättänyt sen sikseen. Nykyisin puhutaan 

yhä enemmän monilukutaidosta, mutta toteutuuko sekään, jos tässä käsityöoppiminen 

jätetään huomiotta tai turvaudutaan mekaaniseen kuvanlukuun? Tarkastellessamme 

kouluaineita havaitsemme, että käsityöllisen toiminnan oppimisen sisällöt ja humanistis-

yhteiskunnallinen ja luonnontieteellinen aineryhmä osaltaan liittyvät, limittyvät toisiinsa. 

Tässä mielessä voimme pohtia käsityö-nimisen oppiaineen sijoittumista humanismin, 

yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden väliseen liminaalitilaan. Siinä pidättäydymme 

kysymästä, onko tässä prosessissa enemmän kieltä vai vastaavasti käsityön oppiminenko 

tässä on pääasia. Yhdistämisen esteet, tulpat ja jännitteet jänniteakseli poistuvat.  

Näin saamiani tuloksia (Lappalainen 2005) voidaan hyödyntää uudenlaisen kuva- ja 

lähiluvun käyttöön. (vrt. Wortham 2001.) Assosiatiivinen reflektointi on puuttunut maamme 

koulutuskeskustelujen fokuksesta. Käsityöoppimisen konteksteissa ja koulutuksessa se 

syrjäytyi jääden teknisen, praktisen ja näistä lähtökohdista kumpuavan kriittisen 

reflektoinnin jalkoihin. Tutkimuspolkuani (2005) ohjasivat assosiatiiviseen reflektointiin 

ammattiorientoitunut monitahoinen ja monitieteinen kompetenssini ja erityisesti kasvuni 

monikulttuuriseksi kouluttajaksi; väitöstyössäni otin käyttöön objektivoidun assosiatiivisen 

reflektion. 

Dynaamiset adverbit ja pidemmälle edenneiden monikulttuuristujien etninen 

kulttuuriorientaatio 

Narraatioiden käytön perusta lähti aiemmin mainitsemastani Brunerista (1962; 1971; 1983; 

1986; 1987; 1990; 1991; 1996c) ja Vygotskista (1962; 1982). Edelleen se eteni Wellekin & 

Warrenin (1969) kautta Worthamiin (2001). Narratoinnin tehtävänä oli alkumielikuvan 

luominen ja siitä sykleittäin etenevä, valmiiseen tuotteeseen johtava tavoitteellinen 

toiminta. Alkumielikuvan luominen käsityöllisen prosessin aikana suodattui ammatillisen 

kompetenssini avulla yhdistämällä narratiiveihin selkokieleen muokkautuvaa fiktiivistä 
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kirjallisuutta. (Lappalainen 2005, 109–114.) Kontekstista syntyneet reflektiot osoittavat 

kysymyksiin saatuja vastauksia. Tämä välittyy myös väitöksen jälkeisistä tutkimuksistani. 

Aineistoista saaduissa sanapoiminnoissa esiintyy kaikkiaan 887 sanaa: substantiiveja, 

verbejä, adverbeja ja adjektiiveja, niitä kertyi likimäärin tuhat kahtakymmentäviittä 

oppituntia kohti (ks. Lappalainen 2007, 6–41.) Jo ummikkonoviisien, edistyvien ja 

edistyneiden ummikkonoviisien keskuudessa. Käsityön, kielen ja kulttuurin integroidusta 

oppimisesta välittyi etninen kulttuuriorientaatio (Lappalainen 2008c, 144–150) 

http://www.edu.fi/download/124309_Kulttuuriperinto_ja_oppiminen.pdf. Väitökseni 

jälkeisessä käsityöoppimisen pedagogiikan kehittämisessä toimivat oppimisen syklit ja 

sensitiivinen kulttuuritietoisuus kielen oppimisen välineinä. Sen osoittivat muun muassa 

seuraavat adverbien denotaatiot: diagonaalisesti/dynaamisesti, ekologisesti, eloisasti, 

hehkuvasti, kohtisuorasti, laskeva(sti), limittäin, läheisesti, nopeasti, nouseva(sti), 

pelkistetysti, pystysuorasti, piristävästi, pitkittäisesti, poikittain, staattisesti, stilisoidusti, 

suoraan, tiheästi, tyylitellysti, vaakasuorasti, vinosti, visuaalisesti, värikkäästi, 

yksinkertaisesti, äkisti (Lappalainen 2008e, 86–94). Näistä adverbeista ilmeni ja ilmenee 

se, kuinka pidemmällä olevat monikulttuuristujat ylsivät suuntautumaan etnisessä 

kulttuuriorientaatiossaan esiammatilliselle tasolle. 

Kä-Ki-Ku -oppimistyylin pedagogisen toiminnan mallia käyttämällä sanaluokat 

(substantiivit, verbit, adverbit ja adjektiivit) näyttäytyivät yhtäältä kontekstissa tuotettuna 

oppimateriaalina. Toisaalta niistä välittyi myös case-study - learning in doing – 

oppimisympäristöjen tarkastelualustalta saatuja tutkimustuloksia. Jatkuvan suunnittelun ja 

valmistuksen reflektointi hahmottui nimeytyneiksi alueiksi. (Vrt. Gardner, 1983: Frames of 

Mind: the Theory Multiple Intelligences.) Oppimisen ohjaamisen konteksteista syntyi 

monikulttuuristujien etnistä kulttuuriorientaatioita edistävää kieltä. Kontekstoidusta kielestä 

oppijaryhmä laati relevantisti myös muistiinpanoja erityispedagogista otetta hyödyntävällä 

samanaikaisella, rinnakkaisella, osittaisella ja jaksottaisella koodauksella. Kieltä tuotettiin 

ja käytettiin samanaikaisesti tekemisen oppimisen ohella. (Vrt. Ashman & Conway 1989; 

Lappalainen 1995) Näin kielen sanastoa ja kielioppirakenteita kohdattiin ja kohtautettiin 

käsityöoppimisen konteksteissa, ja käsityöoppiminen ja kielen oppiminen asettuivat 

tarkastelualustalle liminaalitilaan (Lappalainen 2005; 2008a–h; ks. myös Lappalainen 

1989; 1994d; 1996a–c.) Kontekstikohtaisesti poimitun kielen osallisuus kytkeytyy 

ulottuvuuksiltaan ja ominaisuuksiltaan moniaistimellisesti monitiede- ja -aineperustaan. 

Kerralliset sanapoiminnat jakaantuivat: 

http://www.edu.fi/download/124309_Kulttuuriperinto_ja_oppiminen.pdf
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 konkreettiseen visuaalisuuteen ja kieleen 

  abstrahoitavaan visuaalisuuteen ja kieleen 

  käsitteellisloogiseen ajatteluun ja kieleen 

  haptiseen ja taktiiliseen kosketustuntoon ja kieleen 

  haju- ja tuntoaistimukseen ja kieleen 

  kehon kinesteettisiin liikeaistimuksiin ja kieleen 

  auditiivisiin ja visuaalisiin havaintoihin ja kieleen 

  avaruudellisen moniulotteisuuden hahmottamiseen ja kieleen 

  sekä yhteistoiminnalliseen vuorovaikutukseen ja kieleen.  (Lappalainen 2005; 

2007; 2008a–h; 2009; 2011; 2014a.) 

Artikkelissani Lappalainen (2009) näin rakentamani prismakuvio hahmottaa käsityön, 

kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisen prosessia, jossa assosiatiivinen tieto ja 

analogiat kohtaavat. Prisman kentillä ja ulottuvuuksilla voivat osittaisella, jaksottaisella, 

rinnakkaisella koodauksella poimitut sanat ankkuroitua alueidensa mukaan. (Lappalainen 

2009, 67). Väitöksen jälkeisessä tutkimustulosteni raportoinnissa otan huomioon 

kontekstikohtaisesti rakentuneen kielen heijastukset ja (heijastelevan prismamaisen) 

reflektion.  Moniaistimelliset tahot ja ulottuvuudet ovat eläviä ja peilaavia, peilautuvia 

moniulotteisia kontaktipintoja. Ne välittyvät muutoksin rakentuvasta käsityömuotoilu- ja 

monikulttuurisuuspedagogiasta (Lappalainen 2009, 67.) 

Integraatio, kotoutuminen ja luontolähtöisyys vs monikulttuuristujien koulutus 

Integraatioon sitoutunut pedagogia, pedagogiikan sisältöosaamisen käyttöineen ottaa 

huomioon Suomeen tulleen monikulttuuristuvan ihmisen kotoutumisen. Etniseen 

kulttuuriorientaatioon sisältyy asumisen ja elämisen järjestämisen, elannon hankkimisen ja 

elinkeinon harjoittamisen lisäksi hänen suuntautumisensa ja sopeutumisensa uusiin 

elinoloihin. Etninen kulttuuriorientaatio liittyy häntä ympäröivään luontoon ja saa 

integraationa kiinnekohtia myös rakennettuun ympäristöön. Käsityöllinen toiminta sen 

prosessointi ja tulkinta pitää vireyttä yllä viemättä silti mukanaan. Se toimii pelkän 

puuduttavan lukemisen tai kuvien katselun vastapoolina. Väitöstyössäni (emt.) oli 
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keskeistä luontolähtöisyys narraatioiksi, tulkinnoiksi ja kielikylvyksi linkittyneenä. Sen 

kokonaisvaltainen hyödynnettävyys ylsi ottamaan huomioon monikulttuuristujan elinolojen 

ympäristöä ja auttoi häntä havainnoimaan ja assosiatiivisesti reflektoimaan sitä. Lähes 

kaiken ympärillä olevan prosessointiin monikulttuuristuja tarvitsee hybridin osallisuuden 

monitahoisesti läpäisevään kieleen. Näin hänen etninen kulttuuriorientaationsa johtaa 

väistämättä ”uuteen kieleen” kohtautumiseen. Kielen oppimisessa aivan ummikkonoviisina 

Suomeen tullut monikulttuuristuja voi nauttia kielen sanojen ja rakenteiden oppimisesta 

tekemisen oppimisen ja sen prosessoinnin ohella. Luonto sitoutui jatkuvaan artefaktin 

suunnitteluun ja valmistukseen käsityötieteen rajapinnoilla (Lappalainen 1996c), siinä 

välittyi jatkuva reflektio, osatekijäkeskeinen keskusteluttaminen ja tulkinta. 

Etnisen kulttuuriorientaatioprosessin aikana moniammatillisen tuen saaminen on 

monikulttuuristujalle tärkeää. Omilla risteilevillä poluillaan jokainen monikulttuuristuja 

suodattaa kohtautumisiaan traumaattisten kokemustensa lävitse uuden asuinmaan 

ihmisten parissa. Kulttuurishokki tulee ns. honeymoon kokemusten jälkeen. Väistämättä se 

yrittää saada jalansijaa myös koulutustehtäväänsä täysillä sitoutuneen opettajan työssä. 

Siksi opettajakin tarvitsee keinoja matkan varrella kohdattavien oppijoiden honeymoon-, 

shokki-, reaktio- ja seestymisvaiheiden ts. siirtymien havaitsemiseen ja omakohtaiseen 

käsittelyyn. (Oberg 1960; Ogby 1995; Lappalainen 2005.) Väitöskirjani lukija voi havaita, 

miten ko. kriisiytymisen tunnuspiirteet, siirtymät tai/ja vaiheet esiintyivät limittäin, miltei 

samanaikaisesti ummikkonoviisina Suomeen tulleen yksittäisen monikulttuuristujan 

elämässä. Näistä selviäminen helpottui ja edistyi konstruoimaani Kä-Ki-Ku -oppimistyyliä 

käyttämällä. Erityisesti luonto tarjosi monikulttuuristujalle universaalisti kontaktipintaa myös 

menetysten käsittelyyn, vertailujen tekemiseen ja ympäristön elinolojen ja luonnon, 

luonnonympäristön havannoimiseen ja niiden assosiatiiviseen reflektioon sitomiseen. 

(Lappalainen 1989; 1994; 2005.)  

Kä-Ki-Ku -oppimistyylin laajennetut käyttöyhteydet 

Kulttuurien kohtautumisen ja kotoutumisen yhteydet johtavat myös tekemisiin työn, 

elinolojen ja instituutioiden kanssa. Kokonaisuudessaan väitöstyöni (2005) on 

monitieteinen; se myös sisältää paneutumisen monikulttuuriseen lainsäädäntöön. 

Verbaalisena mallinnuksenani Kä-Ki-Ku -oppimistyyli pohjautuu moniaistiselle, -

kulttuuriselle ja -tieteiselle perustalle pedagogiseksi oppimistyyliksi konstruoituneena. Sekä 

käsityöllistä toimintaa että kieltä ja kulttuuria opittiin käänteisessä järjestyksessä 



 10 

tavanomaisuudesta poikkeavasti. Kä-Ki-Ku -menetelmä sopii monikulttuuriseen 

koulutukseen. Kontekstilähtöisesti jo ummikkonoviisi voi oppia kieltä, ja ohjattuna käsityö 

antaa sen kontribuutiona. Käden, kielen ja kulttuurin oppiminen eteni iteratiivisina sykleinä, 

se myös suhteutui käytettävään sanastoon kontekstikohtaisesti. Toimivana vaihtoehtona 

pänttäävälle kielenoppimiselle ja jouheasti ohjattuna Kä-Ki-Ku -menetelmä ja oppimistyyli 

häivyttää rajat ja auttaa ylittämään muun muassa lasten, nuorten ja aikuisten 

kielenoppimisessa vallitsevaa oppisisältökuilua; se toimii myös suomalaisissa 

päiväkodeissa, ala- ja yläperuskoulussa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, 

yliopistoissa sekä seniorityössä. 

Sekä sanalistoina että tutkimustuloksina saatu aineisto kaipaa vielä jatkokäsittelyä. 

Suomea vieraana kielenä opettavat opettajat voisivat hyödyntää sanaston puolesta 

monikulttuurisuuskoulutuksessa kontekstikohtaisesti saatua kieltä lauserakenteiden, 

sanamuotojen ja -luokkien aikamuotojen jne. käsittelyyn. Kehittyneempään 

kielenoppimiseenkin tulee välineitä, ja käsityöllinen toiminta saa tarvitsemansa 

kuvanlukutulkintamallinnuksen. Väitöskirjani mallinnus valottaa myös mahdollisuuksia 

taloudellisemman koulutuksen järjestämiseen, sillä monia asioita käsityöllisestä 

toiminnasta voi oppia tehokkaasti pienimuotoisistakin töistä. (Lappalainen 2007; 2009; 

2011; 2014a.) 

Tekstiilimateriaalin haptinen ja taktiilinen kosketus, värimaailma ja struktuuri 

Vuorovaikutteisen kielen oppimisen rakentuminen välittyy väitöskirjani kansikuvassa, jossa 

keskustelijoiden välissä oleva höyhen symboloi käsityön osatekijöiden, käsityölajin, 

työvälineiden, materiaalin, värimaailman, toimijoiden keskenään keskusteluttamisesta 

saatuja koodattuja viestejä. Ihmiset löytävät yhteisen verbaalisen tarkoitteen ja tavoitteen 

face-to-face kielen merkitysten kontekstissa. Kielen oppiminen merkityssisältöisesti 

onnistuu näin merkitysten vaihtoon tähtäävässä vuorovaikutuksessa, keskustelussa, 

kysymyksissä, vastauksissa ja koodatuissa muistiinpanoissa. Vähimmillään ilmaisut ja 

muistiinpanot ovat yhden sanan lauseita. Nämä voivat muodostua myös kokonaislauseiksi 

rakentuneista holofraaseista. (vrt. kielikylpy esim. Laurén C. 1992; 1994; Laurén U. 1992.)  

Tekemisen oppimisen kontekstiin sitoutuvat vaikutukset voivat olla psykofyysisiä. 

Teknisestä ja praktisesta reflektiosta tämä tulkinta-alue on puuttunut. Yhdessä 

materiaalien kanssa käsityölaji kartuttaa kosketustuntua, tuntumaa ja tuntuisuutta. Niistä 
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erottuvat pintarakenteen tuomat kosketustuntuvaikutukset, kun mielihyväkeskus aktivoituu 

toistuvasta hipaisukosketuksesta työvälineeseen ja materiaaliin, se toimii 

mielihyväkeskusta hellivänä akupunktuurina. Erityisesti luo lämmittävää hehkua 

(luonnon)materiaalien (villa, pellava, puuvilla) haptinen ja taktiilinen kosketusote, jota 

kehon liikkeet siivittävät. Tällöin tulkittavina kohteina tehostuu myös värimaailman 

vuorovaikutteisuus. Kansikuvan höyhen on todellakin materiaalisen interaktion 

abstrahoinnin ja sensitiivisen moniaistimellisuuden ja tietoisuuden symboli. Ilman 

materiaalin vaikutuksia keskustelu jää tulkitsematta. Höyhentä ei löydy aistittavaksi. 

Käsitän, että värillä on aina metaforinen vaikutus. Se toimii representaationa syvällä 

aistimisen tasolla. Pidän/en pidä – kommentit ilmaisevat preferenssejä vain häivähdyksinä. 

Ne tulkitsevat pinnallisia emootioita. Väri(maailma)n ja materiaalin vaikutukset tulevat 

tulkituiksi assosiaatioiden välityksellä. Kieli muotouttaa niitä vertailuina: tämä (on) kuin tuo, 

kuin se. Materiaalin ilmaisullinen vaikutus välittyy värin voimakkuuden, sävyn, sen hehkun 

intensiteetissä – tai sen puutteessa. Olemassaolo on vähimmäisvaatimus kulloinkin 

käytettävälle materiaalille, joka toimii moniulotteisesti kieltä tuottavana tulkittavana 

ilmaisuvälineenä. Koska materiaali on ilmaisukeino, jokainen väri paikantuu ja voimautuu 

tekstiilin/käsityön/artefaktin materiaalissa ja sen värjäytyvyydessä. Alusta pitäen tähän 

interaktioon osallistuessaan värimaailma sitoutuu intensiivisesti tulkinnalliseen, 

narratoivaan vuorovaikutukseen yhdessä materiaalin, työvälineiden, käsityölajin ja sen 

käyttöyhteyden kanssa. (Lappalainen 2005; 2011; 2013; 2014a–c.) 

Materiaali haastaa jatkuvasti edellä kuvailtuun interaktioon, esim. ominaisuudet paksuus–

ohuus, sileys–karheus, kovuus–pehmeys välittyvät vastakohtaisuuksina. Niistä syntyy 

adjektiiveja: paksu–ohut, karhea–sileä, kova–pehmeä, taipuisa–jäykkä. Vastakohtaparit 

mahdollistavat käsityön (kuvanomaisen) taiteen tulkinnan. Tämänkaltaista tulkintaa 

kartutin oppimispoluillani ja pohjustin väitöstyötäni. (Lappalainen 1989; 1994; 1995; 1996c; 

2005.) Työn rakenne, lankojen risteily esimerkiksi kudottavan kankaan sidoksen mukaan, 

tai virkkauksen rakennepinta, neulossilmukoiden ketjuuntuminen, kytkeytyvät aina (jonkin 

värisen) materiaalin ominaislaatuun ja työvälineiden käytön mahdollistamaan vaikutelmaan 

(esim. tiiviys, kiinteys, ilmavuus, keveys tai painavuus). Raaka-aineista lähtien (villa, 

pellava, puuvilla, tekokuitu) materiaalit elävät aina työssä mukana. Myös työvälineiden ja -

menetelmien käyttö lisää narratoivasti tulkitsevan kielentämisen/kielen käyttöaluetta: 
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Tunnustellaan, kosketellaan, ilmaistaan, tulkitaan ja sanotaan: näin toimii taipuisammin, 

tulee pehmeämpi. 

Mihin Kä-Ki-Ku – menetelmä yltää? 

Tutkimukseni osoittavat, että kontekstikohtaisesti syntyneestä kielestä saatavia 

muistiinpanoja voidaan koodata (osittaisella, jaksottaisella, rinnakkaisella tai perättäisellä 

koodauksella) käsin kirjoittamalla, puhumalla tai teknologiaa hyödyntäen. Nykyisellä 

teknologialla, esim. iPadilla voitaisiin kehittää koodaustekniikkaa ja tehostaa 

muistiinmerkitsemistä. Olennaista koodauksessa on tekemisen oppimiseen, kielen 

oppimiseen, tai tekemiseen ja sen tulkintaan limittyvä interaktiivinen vuorottelu. Saadut 

muistiinpanot ovat kontekstista koottua kieltä, saatua sanastoa. Tässä artikkelinomaisessa 

esipuheessani kiinnitän huomiota siihen, että ne ovat myös tutkimustuloksia tulkitsevasta 

oppimisesta tai/ja työskentelystä sen lisäksi, että ne ovat oppimateriaalia. (Lappalainen 

2008a–h; 2009; 2014a.) 

Monikulttuuristuvalle oppijalle lähtien ummikkonoviisista, edistyvästä, edistyneestä 

noviisista päätyen esiammatilliseen toimijaan tai eksperttiyttä tavoittelevaan etniseen 

kulttuuriorientoitujaan, koodatuilla poimituilla sanoilla on elämyksellisesti koettu merkitys. 

Moniaistimelliset narraatiot elävät monitieteiseltä pohjalta. Omakohtainen merkitys on 

edellyttänyt ymmärtämään, että ”höyhen” on olemassa jo. Sisällöt edellyttävät kontekstin 

rakentamista case-study - learning in doing - tarkastelualustalle narraatioineen. Viesteinä 

ja tulkintoina narraatiot tuottavat kontekstikohtaista sanomaa. Samalla koetaan 

koskettavina mieleen, kehoon, ihmisen kokonaispersoonaan painuvia elähdyttäviä ja 

voimauttavia kokemuksia. Materiaalien abstrahointi ja siihen nivoutunut ”höyhenen” 

aistiminen intensiteetiltään kevyenä ja herkkänä tai kuin perhosen siiven hipaisuna, tulee 

tulkituksi. Kontekstikohtaisesti se avautuu värimaailmoineen, tekemisen kohteineen, 

käsityölajeineen, työvälineineineen, käyttöyhteyksineen ja toimijoineen. 

Erityisesti kulttuurisesti sensitiivisellä otteellaan viestit, sanat, sanomat menevät syvälle 

mielen ytimeen ja nousevat tulkittavina/kielennettävinä kuvina silmien eteen koodattaviksi. 

Luonnonmateriaalikohtainen tekstiilimateriaalin reflektoitu käyttö edisti höyhenen keveää 

perhosen siiven hipaisun kaltaista vuorovaikutusta. Tarttumapinta voimaantui ja ulottui 

elinoljen, luonnonolojen tarkasteluun; monikulttuuristuvien ihmisten kriisiherkässä etnisen 

kulttuuriorientaatioprosessin käsittelyssä näillä oli tärkeä tehtävä. 
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Kasvaako uusi monilukutaito käsityöllisen toiminnan liminaalitilassa? 

Käsityö antoi poikkeavasti käytettynä kielelle ulottuvuuksia yli oppiainerajojen 

yhteiskuntaan, yhteistoimintaan, luontoon, luonnonympäristöön, elinoloihin, instituutioihin. 

Näin konstruoimastani learning in doing -alustalle rakentuneesta käsityöoppimisen 

kontekstista syntyi sanoja toimivan kielen rakentumiseen: substantiiveja, adjektiiveja, 

verbejä, adverbeja. Kun nykykeskustelussa etsimme vastauksia kysymyksiin 

monilukutaidon kehittymisen tilasta, koululaitoksemme humanistis-yhteiskunnallisen ja 

luonnontieteellisen aineryhmän aineiden välillä käsityöllinen toiminta voi olla auttavana 

välittäjänä monilukutaidon hallintaan. (Lappalainen 2005.) Käsityö antoi kielelle – ja 

vastavuoroisesti käsityö odottaa saavansa kieleltä tulkinnan mahdollisuuksien 

avautumista. 

Yhteiset käsityöllisen prosessin tuokiot ovat haihtuvia, ohikiitäviä hetkiä, jotka yleensä 

jäävät kommentoimatta, merkitsemättä muistiin: kontekstikohtaisesti tuotettu kieli 

narratioineen voi olla vaarassa häipyä (opetustilanteessa) (täyte)puheensorinaan. Ohjaus 

ja säätely auttoivat, ne ottivat huomioon kulttuurien kohtautumisen sensitiivisen 

paikantumisen. Keskittyessään monikulttuuristujat oppivat objektivoimaan. Erityisesti 

vaikutelman saaminen oli tärkeää. Sitä edisti tuntuman ottaminen. Tuntuisuutta ilmentävät 

tuntemukset olivat objektivoituja. Tuntuman ottaminen, saaminen ja säilyttäminen 

vertautuivat kontaktin ottamiseen ja sen säilyttämiseen. Tuntuman vaikuttavuuden 

ylläpitäminen, säilyttäminen oli luotava narraatiopohjaisesti kulttuurisesti sensitiivisellä 

otteella. Vaikutelmista oli tehtävä muistiinpanoja, muutoin vaikutelmat vaikutuksineen 

olisivat voineet jäädä ohikiitävien hetkien varjoon. Ilmiöt kohtautuivat tulkittavien kuvien 

kaltaisesti. Ohjauksen avulla ne paikantuivat, ja saivat  käsityömuotoilulle psykofyysistä, 

sosiaalipsykologista, ekologista ja psykologista tarttumapintaa. Niistä voitiin puolestaan 

esittää kielennettyjä tulkintaotteita. (Lappalainen 2005.)  

Humanististen kohtautumien lisäksi rajapinnat kytkeytyivät myös yhteiskuntapoliittisiin 

näkökulmiin. Narraatiot olivat sytykkeitä, herätteitä, kimmokkeita ja virikkeitä. Ne säilyttivät 

ja paikansivat motivaatiota ja pitivät sitä yllä. (Lappalainen 2008d; 2009; 2011.) 

Kontekstissa syntyneen kielen kääntämisen vaikutukset yleisestä yksityiseen edeten jäivät 

vähäisiksi. Sanatarkka kääntäminen oli tarpeetonta vaikka kielen opettamiseen 

vihkiytyneet opettajat saattoivat Kä-Ki-Ku -oppimistyylin käytössä odottaa sitä. 

(Lappalainen 2013; 2014a.) 
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Prosessin jatkuminen mahdollistui kielen rakenteen ja sanamuotojen käytössä luovasti 

kerraten, luovan toiston, luovan sanankäytön turvin uusissa asiayhteyksissä (Vrt. Fisher 

1990). Yksilö- ja ryhmähaastatteluissa onnistui ja eteni tulkitsemisen jatkuminen. Nekin 

olivat osa kokonaisvaltaista, esineen kuvanlukutaidon syklistä vuorovaikutteisuuden 

haltuun ottamista. Karttunut sanasto antoi mahdollisuuksia muodostaa kokonaisvaltaisesti 

holofraaseja (holophrastics) ja monisanaisia lauseita. Myös kieliopintojen ohjaus toimi 

vastausten antajana kysymyksiin. Se suhteutui tekemisen kohteeseen, oppijoiden 

elämäntilanteisiin elinympäristöineen ja voitiin näin nivoa kulloisenkin kontekstin kieleen. 

Saatu sanasto toimii ja sitä voidaan käyttää kielenpuhunnan, kieliopin rakenteiden 

harjoitteisiin. Tosin oppisisältöjen luominen kontekstoidun sanaston pohjalta on uutta, ja 

(kielen)opettajat saattavat kertoa, että heillä jo on varattuna jotakin kirjasta otettua 

materiaalia. (Lappalainen 2013; 2014a–b.) Objektivoitu, yleisestä yksityiseen etenevä ote 

kuitenkin puuttuu. Monikulttuuristuvien ihmisten intensiivikursseille kootaan kaikki 

mahdolliset kielioppiasiat, kun Suomessa peruskoulu on ottanut tehtäväkseen opettaa 

jokaisesta opettavasta monialaisesta aineesta perusasiat. Puolestaan käsityökursseilla 

ihmiset hakevat rentoutusta, mahdollisuuksia hankkia itselleen suuria tekniikkavarastoja tai 

kartuttaa vaatevarastojaan. 

Käsityömuotoiluoppiminen antoi tulkintamahdollisuuksia. Se sai välineen yhdistyneen 

prosessin ja produktin kuvana tulkitsemiseen  

Case study - Learning in doing - tarkastelualustalle asettunut tekemisen oppimista 

(kuvana, kuvan- ja lähilukuna) tulkitseva, syvälle oppimisen ytimeen pureutuva (käden 

=Kä, kielen =Ki ja kulttuurin =Ku) Kä-Ki-Ku -oppiminen voi toteutua ummikkonoviisien, 

edistyvien ja edistyneiden ummikkonoviisien keskuudessa, esiammatillisten toimijoiden ja 

eksperttiyttä tavoittelevien monikulttuuristujien etnisessä kulttuuriorientaatiossa. 

Käsityöllinen toiminta Case-study -tapauskohtaiselle Kä-Ki-Ku - tarkastelualustalle 

rakentuvina ilmiöinä, asioina, symboleina ja niiden välisinä suhteina ulottuvuuksineen tuli 

havaittavaksi ja kohtautettavaksi. Kuva-analyysin kaltaisesti käytettyinä tulkintoina sille on 

käyttöä myös täydellisesti suomen kieltä taitavien keskuudessa. Toki sanastoa voi 

opiskella kirjoista, kuvista ja kuvastoista, Internetistä iPadeilta jne. Kuitenkin 

kokemuksellistettu elähdyttävyys syntyi luonnonmateriaalin käytön narraatioihin sidotuista 

tulkinnoista, materiaalin käytön ja tunnun antamasta vuorovaikutteisuudesta sekä 

värimaailman tulkinnan interaktiivisuudesta. Tällä tavoin yhdessä tekemisen kohteiden 
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käsityölajien ja työvälineiden käytön kanssa karttui yhtäältä tulkittavia tarttuma- ja 

käsittelyotteita kielenoppimiseen. Yhtä tärkeää on, että ne toisaalta liittyivät kuvanlukuna 

käsityöilmaisun prosessin, produktin ja sen käytön kielentävään narratointiin. Näin 

yhdistyvät ja yhdessä elävät käsi, kieli ja kulttuuri toimien syvästi sensitiivisellä, kokemusta 

ja kompetenssia hyödyntävällä otteella. Kasvatustieteen lisäksi ne väitöstyössäni 

sidostuivat perinteen- ja kulttuurintutkimuksen, käsityötieteen, erityispedagogiikan, 

kielikylvyn ja sosiaalipsykologian tieteenaloihin. Näissä konteksteissa väitöstyöni lukija 

koululaitosta myöten pääsee yhteiskunnan instituutioiden huomioon ottamisen matkalle: 

väitökseni sisältää läpileikkauksen myös maahanmuuttoa koskevaan lainsäädäntöön, 

hallinnoituun kotoutumiseen ja integraatioon. Näin etninen kulttuuriorientaatio 

kokonaisuudessaan elää, toimii, suhteutuu ja sitoutuu kulttuurisesti sensitiivisellä otteella 

kohtaamaan ja kohtauttamaan monikulttuuristuvat ihmiset ja heidän kouluttajansa. 

Muistan edelleen kiitollisuudella vastaväittäjänäni toiminutta emeritusprofessori Pertti 

Toukomaata ja työni ohjaajaa professori Anja Heikkistä Tampereen yliopistosta. Ajattelen 

kiitoksin myös Pirkko Karhua hänen valokuvista tekemistään piirroksista ja hänen 

käyttööni antamistaan tekijänoikeuksista. Myös monikulttuurisista oppimisympäristöistä 

keräämäni kuva- ym. materiaali kattaa saamani tekijänoikeudet.  
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1  AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN OPETTAJA/OPETTAJUUS 
 

”Mikä on kielessä, se on mielessä; se suussa kun sydämessä.” Sananlaskut tuntevat tämän 

mordvalaisperäisen suomalais-ugrilaisen kansanviisauden, johon sisältyy tieto kielen, ajattelun, 

toiminnan ja tunteiden erottamattomasta yhteydestä. (Kuusi 1953/1990, 270; Hakamies 1986, 206.) Eri-

ikäisten vieraista kulttuureista tulleiden maahanmuuttajaoppijoiden kohtaamiseen sopii käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistäminen. Lähtökohtina, vaikuttimien ja konkreettien mahdollisuuksien antajina 

nämä tutkimukseni pääkäsitteet ovat läsnä aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa. Kulttuurien 

kohtaaminen ja sen edistäminen mahdollistuu maahanmuuttajien kurssilla. Määrittelen sen 

”Muukalaisuuden kohtaamisen” -alkuopetuskurssiksi ja käytän siitä nimitystä MK-alkuopetuskurssi. 

Muun muassa amerikkalaisen monikulttuurisuustutkija Bennettin (1995, 4) haasteelliset ajatukset 

kannustavat luomaan monikulttuurista kasvatuksen teoriaa ja käytäntöä. Tutkimukseni tarkoituksena on 

kulttuurien kohtaamisessa ja sen edistämisessä tarvittavan teoreettisen ymmärryksen lisääminen etnisen 

kulttuuriorientaatiolähtöisen teoriapohjan luomisen avulla. Nimitän etnistä kulttuuriorientaatio -käsitettä 

teoriaksi. Se on kokemusteni, tutkimusteni ja opetustyöni kautta muotoutunutta ja edelleen rakentuvaa 

käyttöteoriaa. (Ks. liite 11, kuvio 17 sivulla 302 ja liite 12, kuvio 18 sivulla 303.) Tutkin myös 

maahanmuuttajien koulutuksen pedagogiikkaa. Siihen nivoutuu läheisesti sisällön ja pedagogiikan 

osaamisalueen käyttö ts. didaktisten ratkaisujen tekeminen. Lyhennettynä nimitän sitä  sekä pedagogian 

että pedagogiikan sisältöosaamiseksi.  Lisäksi tutkin opettajaksi kasvun polkua elämäkerrallisuuteni 

narraatioissa. 

 

Määrittelen myöhemmin ”etno-opettajan” kasvupolun maahanmuuttajien/etno-opettajaksi. Se lähtee 

kysymyksestä, voiko käden ts. käsityöllisen toiminnan, kielen ja kulttuurin oppimista käyttää 

kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen edistämiseen. Ilmiö esiintyy kaksisuuntaisena sekä 

maahanmuuttajaryhmän että opettajan kannalta. Maahanmuuttajat tulevat Suomeen ja sen kulttuuriin 

omasta kulttuuritaustastaan. Myös jokainen opettaja joutuu suuntautumaan kulttuurien kohtaamiseen 

omasta taustastaan lähtien. Tämän prosessin hahmottaminen ulottuu useille elämän alueille ja vaatii 

monipuolista osaamista. Pakolaisten suojelulla on erittäin pitkät perinteet, sillä eräänlainen 

turvapaikanhakijan käsite on jo 4500 vuotta vanha. YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun UNHCR:n 

(1951/1999, 3) lainaama ajatus sisältää jo 2500 eKr. peräisin olevan heettiläisten kuninkaan julistuksen: 

 

– ”Voin valalla vannoen sanoa pakolaisista seuraavaa: jos pakolainen tulee teidän maastanne minun 
maahani, en lähetä häntä takaisin luoksenne. Pakolaisten palauttaminen heettiläisten maasta ei ole 
oikein.” (UNHCR 1951/1999, 3.) 

 

Egyptin kuningas Ramesses II ja heettiläisten kuningas Hattusili III olivat tuhansia vuosia sitten tehneet 

seuraavan sopimuksen: 

– ”Jos mies pakenee Heettiläisten maasta, tai kaksi miestä, tai kolme miestä, ja he saapuvat 
Ramseksen, Suuren Kuninkaan, Egyptin maan kuninkaan, hänen veljensä luokse, silloin 
Ramseksen, Suuren kuninkaan, Egyptin maan kuninkaan täytyy ottaa heidät tykönsä ja määrätä 
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heidät vietäväksi Hattusilin, hänen veljensä luokse, koskapa he ovat veljiä. Mitä heidän rikokseensa 
tulee, olkoon se syyttämättä, heidän kieltään ei saa repiä irti eikä heidän silmiään kiskoa päästä; 
heidän korviaan ja jalkojaan ei saa leikata pois, heidän talojaan, joissa heidän vaimonsa ja lapsensa 
asuvat, ei saa tuhota.” (Peace Treaty between Ramessess II and Hattusili III  2003, / 
Rauhansopimus Ramses II:n ja Hattusili III:n välillä.) 

 

– ”Jos mies tai kaksi tai kolme miestä pakenee Ramseksen, Suuren Kuninkaan, Egyptin maan 
kuninkaan maasta ja jos he tulevat Hattusilin, Suuren Kuninkaan, Heettiläisten maan kuninkaan 
luokse, silloin Hattusilin, Suuren Kuninkaan, Heettiläisten maan kuninkaan, minun veljeni, pitää 
ottaa heidät tykönsä ja määrätä heidät vietäväksi Ramseksen, Suuren Kuninkaan, Egyptin maan 
kuninkaan luokse, koska Ramses, Suuri Kuningas ja Hattusili ovat veljiä. Mitä heidän rikokseensa 
tulee, heitä ei pidä asettaa syytteeseen, heidän kieltään tai heidän silmiään ei saa repiä irti, heidän 
korviaan tai jalkojaan ei saa leikata pois, heidän talojaan, joissa vaimot ja lapset asuvat ei saa 
tuhota.” (Peace Treaty between Ramessess II and Hattusili III 2003, / Rauhansopimus Ramses II:n 
ja Hattusili III:n välillä.) 
 
– ”Jos mies pakenee Heettiläisten maasta, tai kaksi miestä ja jos he pakenevat Heettiläisten maasta, 
ja jos he tulevat Egyptin maahan, ja jos aatelismies pakenee Heettiläisten maasta tai kaupungista ja 
he pakenevat Heettiläisten maasta Egyptin maahan, silloin Ramseksen täytyy määrätä heidät 
vietäväksi veljensä luokse. Katso, Heettiläisten maan pojat ja Egyptin maan lapset ovat rauhassa.” 
(Peace Treaty between Ramessess II and Hattusili III 2003, / Rauhansopimus Ramses II:n ja 
Hattusili III:n välillä.) 

 
Myös käsitys siirtolaisuudesta on 1900-luvulla muuttunut, se on mielletty menneiden vuosikymmenien 

aikana eri tavalla kuin nykyisin. Sitä kuvastaa A. E. Tudeerin (1926) omana aikanaan kirjoittama 

määritelmä: 

 

– ”Ihmiset eivät aina, niin kuin kasvit, ole sidottuja siihen paikkaan, johon ovat kerran juurtuneet. 
Toiselta puolen ne eivät myöskään, niin kuin useat eläinlajit, säännöllisesti vaeltele paikasta toiseen, 
maasta toiseen. Suurin osa ihmiskuntaa elää koko elämänsä sillä paikkakunnalla, johon on syntynyt. 
Entisten metsästyksestä ja karjanhoidosta elävien ihmisten laita on osin toinen. Ja kaikkien kansojen 
historiasta tapaamme todellisia vaellusaikakausia, jolloin kansat syystä tai toisesta ovat muuttaneet 
entisiltä asuinsijoiltaan siirtyen asumattomiin seutuihin tai aseilla vallaten toisten kansojen maita. 
Tällainen oli suurten kansainvaellusten aika, jolloin useimmat Euroopan nykyisistä kansoista idästä 
vaeltaen muodostivat uusia valtioita luhistuvan Rooman valtakunnan raunioille. Muualta vaeltaen 
Suomenkin heimot ovat aikanaan tulleet nykyiseen isänmaahansa.” (Tudeer 1926.) 

 

Käsitykseni mukaan jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu valmistautua omalla osaamisellaan monista 

kulttuureista ja kansoista kotoisin olevien erilaisten oppijoiden kouluttamistehtävään. Olen kokenut sen 

tärkeäksi käsityönopettajan työssäni. Kuitenkaan pelkkä aineen hallinta ei riitä kulttuurien kohtaamisen 

edistämisen perustaksi. Siihen tarvitaan uudenlaisten näkökulmien luomista ja käyttöä. Tässä on avuksi 

käsityönopettajuuteni kulttuurinen näkökulma. Työhöni on kuulunut myös kielen oppimisen ohjaamiseen 

suuntautuminen. Se on ollut suomen kielen ja kulttuurin, suomi vieraana kielenä -kurssilla välttämätön, 

olennainen osa-alue. Nostan tutkimukseni kohteeksi käsityöllisen toiminnan, kielen ja kulttuurin 

oppimisen yhdistämisen. Se on tullut tutuksi jo ennen tutkimukseeni kuuluvan ”Muukalaisuuden 

kohtaamisen” ts. MK-alkuopetuskurssin maahanmuuttajaryhmän parissa työskentelyä. 

 

Aikaisempien maahanmuuttaja- ja muiden Suomeen tulleiden ulkomaalaisryhmien kouluttamisessa 

käsityöllisen toiminnan oppimisen kielellistäminen on avautunut jatkuvan kehittelytyön kohteeksi. Se on 

antanut mahdollisuuksia erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista kotoisin olevien oppijoiden 
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kohtaamiseen. Muun muassa visuaalistetusta etnisestä kulttuuriorientaatiomallista on ollut apua 

maahanmuuttajaryhmien kouluttamisessa Lappalainen (1994d, 56; 2005a; ks. liite 11, kuvio 17, sivulla 

302). Sen konstruointi pohjautui Padillan (1980, 48–83) verbaaliseen akkulturaatiomalliin. 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös (VNP 1997) on tullut MK-alkuopetuskurssin jälkeen osaksi hallituksen 

maahanmuutto- ja pakolaispoliittista ohjelmaa. Maahantulo- ja turvapaikkapolitiikan ohella siihen 

sisältyy maahanmuuttajien vastaanotto ja yhteiskuntaan kotouttaminen. Se (emt., 1, 19–21) velvoittaa 

kuntia järjestämään aikuisille maahanmuuttajille suomalaiseen yhteiskuntaan perehdyttävää 

maahanmuuttajakoulutusta. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisäksi maahanmuuttajat voivat tämän 

mukaan tarvittaessa saada ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta. Yleissivistävää koulutusta vaille 

jääneille luku- ja kirjoitustaidottomille pakolaisille on mahdollisuus tarjota laajennettua 

maahanmuuttajakoulutusta. 

 

Vuorovaikutteisuus ilmenee ihmisten ja esineiden maailmassa (Lappalainen 1989; 1994d; 1995; 1996a–c; 

1998.) On tärkeää, että opettaja osaa tiedostaa erilaisten maahanmuuttajien Suomi vieraana kielenä -

oppimisprosessin. Tässä myös kielen oppiminen voi edistyä tekemisen ja kielen oppimisprosessiin 

sisällyttämisen avulla. (Lappalainen 1993.) Tutkimuksessani se tarkoittaa yhtäältä käsityöllisen toiminnan 

ts. käsitöiden tekemisen oppimiseen kuuluvien työn liikkeiden tiedostamista ja sanallistamista. Toisaalta 

se tarkoittaa (käsityötä hyödyntävissä) oppimisympäristöjen tilannekohtaisissa yhteyksissä kehon kielen 

käytön muiston palauttamista ja sen kielellistämistä kielen oppimisessa. Käsityöllistä toimintaa 

hyödyntäen se toteutuu assosiaatioita ja narratiivisia yhteyksiä luoden. Siihen kuuluu myös metaforien 

käyttöä (Bruner 1986; 1987). Maahanmuuttajien kouluttamisesta haasteineen on puhuttu ja kirjoitettu 

paljon. Kuitenkaan käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämiseen ei aiemmin ole otettu tällä tavoin 

kantaa. (Lappalainen 1993; 1994d.) Kasvatusalan klassikoilla oli samantapaisia pyrkimyksiä havainto-

opetukseen suuntaumiseen. Kuitenkaan niillä ei tarkoitettu tutkimuksessani olevaa käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistämisen näkökulmaa. (Ks. esim. Pestalozzi 1820; Dewey 1902/1959.) 

 

Samankaltaisten käyttöyhteyksien puuttumisesta huolimatta on tärkeää tutkia, miten ”kolmen 

oppiaineen” yhdistäminen narraatioineen antaa mahdollisuuksia kielen ja esinemaailman erityiskäyttöön. 

Käsityö tai/ja käsityöllinen toiminta on tulkinnut suullista, kirjallista ja kulttuurista tietoa ja toiminut 

välittäjänä (Lappalainen 1994d; 1996a–c; 1998.) Ilmiön kääntöpuolesta puhuu käsityön opetuksen 

kieltäminen Venäjän kouluissa neuvostovallan aikana (Lappalainen 2001b). Silloin Vienan Karjalassa 

käsityöllisen toiminnan oppiminen jäi olemattomaksi. Nykyisin Venäjän Etnografisen Museon ja 

pietarilaisen kansatieteen Paraskeva-klubin jäsenet kehittävät tekstiilien kuvaus- ja kuva-

analyysimenetelmiä. He edistävät taitoa lukea tekstiilejä kulttuurista kertovina teksteinä, se on 

kulttuurista kuvanlukutaitoa. (Emt.) Lähtökohtana on ajatus, että käsintehdyt esineet, joiden tekotapa 

nojaa tiettyihin etnisiin traditioihin, heijastavat kulttuuria, jossa ne ovat syntyneet. Ne toimivat kulttuurin 

tulkkeina. (Lappalainen 1998.) 
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Käsityöllisen toiminnan oppiminen, valmiit ihmiskäden työt, ts. artefaktit, ja kokemus mahdollistavat 

merkityksen annon ihmisen ja esineiden maailman vuorovaikutukselle. Samaan viittaavat myös Vygotsky 

(1982) ja Pulkkinen (1991). Bruner (1962, 159; 1971, 18; 1996, 12) käsitteli toiminnallista, ikonista ja 

symbolista oppimista. Myös Dewey (1902/1959) piti tärkeänä oppiaineiden yhdistämistä. Hän kehitteli 

Art and Experience teoksessaan esinemaailman kokemuksen käsitettä. (Dewey 1934/1987.) Se ei ole 

kuitenkaan jäänyt elämään tutkimukseni näkökulman edellyttämällä tavalla. 

 

Koskenniemi ja Hälinen (1970) määrittelevät opettajan työn didaktiikaksi. Didaktiikka juontuu kreikan 

kielen verbistä didáskein, joka tarkoittaa opettaa, esittää ja selventää (Kansanen 1990, 41, 108-109; Tella 

ja Harjanne 2004, 27). Nimeän tutkimuksessani didaktisten ratkaisujen tekemisen pedagogiikan (käytön) 

sisältöosaamiseksi. Jokaisen opettajan tulee tiedostaa, suhteuttaa ja hyödyntää oppimisen kontekstiin 

sopivat omaksumansa erilaiset tieto- ja taitosisällöt. Niihin kuuluu oppiaineksen sisältöjen valinta ja 

menetelmien käyttö. (Lahdes 1993, 16-19.) Kreikasta tuleva sana paedagogus tarkoittaa lapsen tai pojan 

kaitsijaa, orjaa, joka saattoi hänet kouluun, sieltä kotiin ja valvoi häntä siellä (Watkins ja Mortimore 

1999). Pedagogiikkaa tulee kehittää myös maahanmuuttajien kulttuurien kohtaamisen edistämisen 

haasteissa. Monikulttuuristuvissa kouluissa opettajien on tarpeen yksilöidä ja eritellä työtään. Muun 

muassa Bennett (1995, 9–10) sisällyttää tähän tehtävään velvoitteen kartuttaa tietoja, taitoja ja käydä 

jatkuvaa dialogia. Työn ulottuvuudet vaihtelevat, eikä ongelmiin ole valmiita vastauksia. Kuitenkin 

yleisistä oppimisen ja koulutuksen teorioista on löydettävissä ainesta maahanmuuttajien oppimiseen. 

Siksi on tärkeää, että jokainen maahanmuuttajien opettaja on oikeutettu ja myös velvollinen kehittämään 

osaamistaan. Hän tuottaa omia arvokkaita ratkaisujaan. Monikulttuurisuus on ymmärrettävissä ikään kuin 

kehyksenä työlleni. (Bennett emt.) Siihen sopii myös Wahlströmin (1996) esittämä 

maahanmuuttajaopettajien tehtäväkuvan tarkastelu. Hän korostaa oppijoiden selviytymistä. Opettajan 

työssä se tarkoittaa tiedollisten oppimisedellytysten turvaamisen lisäksi yhteiskunnan ja oman kulttuurin 

paineiden voittamista. 

 

 

1.1  Kouluttamisen ja tutkimisen haasteet odottavat muukalaisopettajaa 
 

Monikulttuurisuus koskettaa aikaamme, kun Suomesta on alkanut tulla maahanmuuton kohdemaa. 

Väestömuutostilastoista ilmenee, että täältä on vuosien 1945–2000 välisenä aikana muuttanut pois 

250326 ihmistä enemmän kuin on saapunut. (Suomen siirtolaisuus kautta aikain -1997 (1999); 

Väestömuutosten vuosittaiset tilastot 2003.) Suomen tilastollisen vuosikirjan (2001); Tilastokeskuksen 

(2002a–b; 2003c) ja Ulkomaalaisviraston (2002c) mukaan vuosituhannen vaihtuessa Suomessa asui 156 

eri kansalaisuutta. Vakinaisesti Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä oli vuoden 2003–2004 

vaihtuessa 107003. Heistä oli naisia 53524 ja miehiä 53479. Ulkomaalaisten määrä kasvaa vuosittain, 

koska vuoden 2002 lopussa heitä oli maassamme 103700. Vuotta aiemmin heidän lukumääränsä oli 
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98577. (Suomen tilastollinen vuosikirja 2001; Tilastokeskus 2002a–b; 2003a–c; Ulkomaalaisvirasto 

2003a–b; Väestörekisterikeskus 2004.) 

 

Monikulttuurisuuden kytkeytyminen maahanmuuttajaoppijoiden kouluttamiseen kuuluu 

yleismaailmallisiin ongelma-alueisiin yhtä hyvin aikuisten kuin lasten keskuudessa työskenneltäessä 

(Keskisalo 2001, 205). Ilmiönä monikulttuurisuus on tuonut jo 1980-luvulla monia ristipaineita nuoressa 

maahanmuuttomaassamme (Laitinen ja Oksanen 1986). Niitä on ollut myös monikulttuuristuvalla 

koululla, eikä vähiten maahanmuuttajia vastaanottavalla yhteiskunnalla. Ongelmat ilmenevät jatkuvina 

lainmuutostarpeina. Nykyisin ulkomaalaisvirasto vastaa 1.5.2004 voimaan tulleen uuden ulkomaalaislain 

mukaan muun muassa turvapaikkaa hakevan turvapaikkapuhuttelusta (Ulkomaalaislaki 2004/301). 

Aikaisemmin se oli poliisin tehtävä. Vuosien varrella maahanmuuttajakysymyksiin on jouduttu 

palaamaan useita kertoja (Ulkomaalaisvirasto 2002a–b). Bennett (1995, 35–36) ajattelee, että 

maahanmuuttajien ja monikulttuuristen ryhmien koulutuksessa on opetuksellisten prosessien kehittämistä 

ja käyttöä. Siihen sisältyy ajatus maahanmuuttajien kulttuuristen väärinkäsitysten ja heidän ongelmiensa 

taustojen huomioon ottamisesta (Grönfors 1990, 15). Ne vaikuttavat koulumuodosta huolimatta opettajan 

työn kuvan monipuolistumiseen (Virrankoski 1994). Vieraaseen kulttuuriin suuntautuminen ja sitä 

tukevien elinolojen järjestäminen erilaisille maahanmuuttajaoppijoille kuuluu tutkimukseni perustaan. 

 

Hirsiö-Snellman (1994) ja Jaakkola (1994) luonnehtivat maansa pakon edessä jättäneitä koti-ikävän ja 

surun keskellä eläviksi ihmisiksi. Myös Kosonen (1994), Liebkind (1994b) ja Virtanen (1993) kuvailevat 

vieraassa maassa elävän ihmisen kokemaa haikeutta ja kaihoa. Nämä monimuotoiset tunnetilat 

koettelevat maahanmuuttajien stressinsietokykyä (MacLahlan 1997, 38–43). Ne ilmentävät 

kulttuurišokkia (Oberg 1960; Furnham 1986). Yhteiskunnan hallinnosta ja erilaisista oppilaitosmuodoista 

vastaavat ihmiset ovat ymmällä. Heidän osaamisensa joutuu kulttuurien kohtaamisessa kovalle 

koetukselle. (Talib 1999; 2002.) Näiden seikkojen vuoksi on tutkimuksellisesti tärkeää kehittää, rakentaa 

ja lisätä erilaisten maahanmuuttajaryhmien kohtaamisen taitoa, koulutusta ja opettajien osaamista. 

 

Opettajan on tarpeen hallita työssään instituutioiden, maahanmuuttajapolitiikan ja lainsäädännön 

käsitteistöä ja terminologiaa. Myös koulun hallinto voi tukea kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten 

kehittymistä maahanmuuttajakoulutuksen asiantuntijoiksi. Näistä lähtökohdista Talib (emt.) korostaa 

joustavan ja monipuolisen kulttuuriosaamisen merkitystä opettajan työn vahvuutena. Maahanmuuttajan 

siirtyminen vapaaehtoisesti tai pakosta asumaan vieraan kulttuurin keskelle lyhyeksi tai pitemmäksi 

ajaksi tarkoittaa aina käännekohtaa hänen elämässään. Siihen liittyy lähes poikkeuksetta opiskelua 

maahanmuuttajia vastaanottaneen maan koululaitoksessa. Vaikka nuo elämänvaiheet prosessointeineen 

poikkeavat yksilö- ja ryhmäkohtaisesti toisistaan, niissä voi olla myös yhteisiä itseohjautuvuuteen 

perustuvia piirteitä. Itseohjautuvuuden käsite nousee keskusteluun ja liittyy myös kouluoloissa 

kulttuurien kohtaamiseen (Koro 1993). 
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Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi osoittaa useiden 

maahanmuuttajien tarvitsevan heikon pohjakoulutuksen ja traumaattisten kokemustensa vuoksi 

pitkäaikaista koulutustukea. Tämä ilmenee myös Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan 

komiteanmietinnöstä (SM 1997:5, 200–203). Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen päämääräksi 

asetetaan tasa-arvo, kaksikielisyys, monikulttuurisuus sekä tutkintojen ja opintojen vastaavuus. 

Tavoitteena on, että maahanmuuttajalla olisi halukkuutta ja taitoa toimia uuden yhteiskunnan aktiivisena 

jäsenenä. Hänen ensisijainen ja tärkein tehtävänsä on vastaanottomaan kielen oppiminen. 

Komiteanmietinnössä (emt., 202) korostuu maahanmuuttajien eriyttäminen. Lähtökohtana ovat 

työelämän tarpeet ja kunkin maahanmuuttajan oma osaaminen. Etniset ryhmät antavat tässä mielessä 

haasteen myös yleiskoululle, vapaalle sivistystyölle, aikuiskoulutukselle, ammatilliselle ja 

ammattikoulutukselle. On välillä näyttänyt siltä, että Suomi odottaa aikaa, jolloin erilaiset 

maahanmuuttajat voidaan lähettää kotiutumaan omaan maahansa. (Lappalainen 1993; 1999.) 

 

Metsänen (1996, 97) pitää monien maahanmuuttajien suomen kielen taitoa melko vaatimattomana ja 

heidän ammatillista suuntautumistaan epärealistisena. Hän osoittaa, että käydyistä alkuopetuskursseista 

huolimatta aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito on puutteellista. Se perustuu ainoastaan 

muutaman suomenkielisen sanan käyttöön. Kuisman (2001, 34, 40) tavoin hän kuvailee, etteivät monet 

kielen opiskeluun tottumattomat maahanmuuttajat ole jaksaneet opiskella suomen kieltä. Suomen kielen 

puhumisen oppimiseen on maahanmuuttajien kursseilla alettu kiinnittää entistä suurempaa huomiota 

vasta 1990-luvun viimeisinä vuosina (Pälli ja Latomaa 1997, 49). Suni (1996, 63) osoittaa, että 

peruskoulua käyvien maahanmuuttajaoppijoiden kirjallinen kielitaito on heikompi kuin suullinen 

kielitaito. Useilla maahanmuuttajakursseilla on ollut epärealistisia suomen kielen oppimisen tavoitteita, 

joita on jäänyt toteutumatta. (Martin 1999, 91; Matinheikki-Kokko 1999c, 32.) Ks. myös Dufva, Muikku-

Werner ja Aalto (1994), Suni (1996), Storhammar (1996), Pälli ja Latomaa (1997). Esimerkiksi ihmis- ja 

eläinmotiivien käyttö oppiaineksen havainnollistajana ja piirtämisen kohteena on rajoitettua muslimien 

koulutuskäytännöissä. (Mazrui 1986.) 

 

Bennett (1995, 154–155) toteaa useiden maahanmuuttajille järjestettyjen kurssien keskeytyneen 

amerikkalaisissa monikulttuurisuusluokissa. Suomessa ei ole olemassa kattavaa ja systemaattisesti 

kerättyä tietoa suomen kielen ja kulttuurin kurssien loppuun suorittamisesta. 

Maahanmuuttajanäkökulmasta katsottuna Bennett (1995, 5–6) ja toinen amerikkalainen 

monikulttuurisuustutkija Nieto (1996, 70–74) eivät ihmettele Amerikkaan saapuneiden maahanmuuttajien 

koulun keskeyttämishalukkuutta. Kielen opiskelu on aina haaste vieraaseen kulttuuriin tulleille, 

opiskeluun tottumattomille maahanmuuttajille. He eivät voi ilman asuinmaan ihmisten kieltä ymmärtää 

sen kulttuurin syvintä psyykkistä olemusta (Padilla 1980; Lappalainen 1989; 1994d). Tämä ilmiö on 

tiedostettu ja maahanmuuttajien kielitaidon kartuttamista on Suomessa alettu tukea (ks. Parityömalli – 

integroituminen verkostoutumalla lukupiireissä -loppuraportti 1999). Samaa tehtävää on toteutettu 

Karjalaisen (2001), Wilhelmssonin (2001), Rusaman ja Sumuvuoren (2001) raportoimissa projekteissa. 
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1.2  Maahanmuuttajien kouluttamisen kokemukset ja tutkimustehtävän määrittely 
 

Maahanmuuttajien kouluttamisen kokemukseni ovat karttuneet pääosin aikuisten maahanmuuttajien 

kouluttamisesta yli kymmenen työvuoden aikana (Lappalainen 1989; 1993; 1994d). Siihen kuuluu myös 

käden (käsityöllisen toiminnan), kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämistä (Lappalainen 1989; 1993; 

1994d; 1996c; 2001b). Tämä on ollut ”kokeilua”, josta saamani palaute on rohkaissut kehittämään 

aihealuetta. Kulttuurien kohtaamiseen suuntautuminen on helpottunut voidessani tehdä havaintoja 

maahanmuuttajajoukosta etnisen kulttuuriorientaatiomallin avulla. (Lappalainen 1994d, 56; ks. liite 11, 

kuvio 17 sivulla 302.) 

 

Käsityöllisen toiminnan, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen alkoi elämässäni 

amerikansuomalaisten siirtolaisten jälkipolvien kouluttamisesta 1980- ja 1990-luvulla. 

Suomalaisjuuristaan huolimatta amerikkalaistuneet oppijat kokivat Suomessa erilaisen kulttuurin 

kohtaamisprosessin. (Lappalainen 1989; 1994d; 1996c.) Siinä ilmeni etnistä kulttuuriorientaatiota, vaikka 

monella ei ollut aikomustakaan asettua pysyvästi Suomeen. (Lappalainen 1994d, 56.) 

Maahanmuuttajaopettajan työni historiaan on sisältynyt myös turvapaikanhakijoiden sekä lapsi- että 

aikuispakolaisten, maahan avioituneiden ja vankilassa olevien ulkomaalaisten kouluttamista. 

Opetushallituksen lisäksi koulutuksen järjestäjinä on ollut kansan- ja kansalaisopistoja. Avartavaa 

yhteistyötä useiden kuntien koulu- ja sosiaalitoimen kanssa olen tehnyt peruskouluissa, lukioissa ja 

kauppaoppilaitoksessa. Ymmärrykseni on kasvanut seuratessani muun muassa peruskouluun 

valmentavassa koulutuksessa maahanmuuttajalasten sijoittamista päiväkotiin, esikouluun ja peruskoulun 

alemmille luokille. Erilaiset maahanmuuttajat saattavat ikään ja sukupuoleen katsomatta joutua hankaliin 

tilanteisiin heille vieraassa kulttuurissa (Lappalainen 1996a–c; 1999). Kouluolojen erilaisuus koskee 

oppimiskäsityksiä ja voi poiketa tyystin maahanmuuttajalle tutusta ajattelusta (Hofstede 1994). 

Maahanmuuttajien opettajilta ei ole tarpeen edellyttää kaikkien kulttuurien tuntemusta. Erilaisista 

taustoista lähtöisin olevien ihmisten ymmärtämisessä on toivottavaa, että koulun oppimisympäristö 

tempaisisi oppijat mukaansa myös emotionaalisesti. (Bennett 1995, ix–xi.) 

 

Tutkimukseni maahanmuuttajaryhmä muistuttaa aiemmin kohtaamaani ja kouluttamaani 

kosovolaisvaltaista oppijajoukkoa. Keskeisin näiden ryhmien kouluttamisen ero liittyy apukielen 

käyttöön. Aikaisemmalla maahanmuuttajakurssilla oli mahdollisuus suomea vieraana kielenä 

opiskeltaessa puhua ja kirjoittaa jonkin verran englannin kielellä. Samalla kokeilin käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistämistä 100 oppitunnin aikana. Kokemukseni kannustavat tavallisuudesta 

poiketen käyttämään käsityöllisen toiminnan oppimista välineaineena MK-alkuopetuskurssilla 200 

oppitunnilla. (Lappalainen 1993.) Vaikutelmani erilaisten maahanmuuttajien kohtaamisesta ja heidän 

kouluttamisestaan kiteytyi seuraavasti: 
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– ”Elämme aikaa, jolloin eri kansat lähtevät liikkeelle. Keskuudessamme on ollut ja tulee jatkuvasti 
olemaan siirtolaisia, maahanmuuttajia, venepakolaisia, pakolaisia ja muita sodan jaloista lähteneitä 
turvapaikanhakijoita tahdoimmepa me tai emme. Kaiken lisäksi tulevaisuuden kokijat sanovat 
”saastepakolaisten” asuttavan vielä jonakin päivänä maatamme. Opimme kaikilta heiltä! Lisäksi 
saamme kasvattajina, opettajina opettaa ja kasvattaa heitä.” (Lappalainen 1994f, 60.) 

 

 

Aikuisten maahanmuuttajien koulutus 

 

Tutkimukseni tematiikka liittyy erilaisten aikuisten maahanmuuttajien kouluoloissa kohtaamiseen. 

Useasta teoreettisesta näkökulmasta ja aiemmin konstruoimastani teoriapohjasta rakennan opettajan 

käyttöteoriaa ja teoreettista ymmärtämystä etnisestä kulttuuriorientaatiosta. Se kytkeytyy koulutuksen 

järjestämisen taustaan ja monikulttuurisuuteen. (Lappalainen 1994d.) Lisäksi tutkimustehtävä sitoutuu 

sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen kehittämiseen ja käyttöön. Tutkin myös kasvupolkua 

kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi. 

 

Maahanmuuttajien kouluttaminen MK-alkuopetuskurssilla on etno-opettajan työni, monikulttuurisen 

koulutuksen ja opetuksen rinnakkaiskäsite. Ensisijaiseksi päämääräkseni kristallisoituu tasapuolisten 

oppimismahdollisuuksien turvaaminen erilaisista etnisistä kulttuuriryhmistä lähtöisin oleville 

maahanmuuttajille iästä ja sukupuolesta huolimatta. (Bennett 1995, 35–36.) Käsitykseni mukaan ne 

edellyttävät esimerkiksi käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämistä projekteina. Myös rasismin 

vastustamisessa on tärkeää vahvistaa keskustelua kielestä, kulttuurisiteistä ja arvoista (Osler 1994, 8–9). 

Tämän kaltainen maahanmuuttajakoulutuksen perusta korostuu myös Toukomaan (1994, 8–9) ja 

Erikssonin (1997, 25) ajattelussa. Niissä pohditaan, mikä on maahanmuuttajien koulutuksessa hyvää ja 

oikeaa. Kalekin-Fisman (1992) erottelee kaksi koulutuspoliittista vaihtoehtoa. Joko maahanmuuttajat 

otetaan täydellisesti koulujärjestelmään tai erilaisuutta säilytetään ja ylläpidetään eristäytymistä. 

 

Monikulttuurisuus kehittyy postmodernin ajattelun ilmapiirissä, mutta kuitenkaan se ei edusta mitään 

yksittäistä eikä määrättyä ajatussuuntaa. Koulutuspolitiikassa on otettava kansallisen kulttuurin lisäksi 

huomioon vieraat kulttuurit, arvot ja traditiot. (Ulvinen 1994.) Koulutuksen merkitys on suuri 

teknologialtaan ja riippuvuussuhteiltaan monimutkaistuvissa yhteiskunnissa. Monissa maissa koulutus on 

kansalaisten perusoikeus. Verma (1989; 1994; 1997) lähtee maahanmuuttajakoulutuksen suunnittelusta. 

Vähemmistöjen arvoja on pidettävä oikeutettuina. (Verma, Zec ja Skinner 1994.) Näin tehdessään Verma 

(1994) osoittaa esimerkiksi brittiläisen koulutusjärjestelmän ottavan huomioon etniset vähemmistöt. 

Myös valtakulttuuriin sulauttava assimilaatio, siihen liittävä integraatio tai kulttuurisen 

monimuotoisuuden näkökulmat ovat tarkastelun kohteena. Monikulttuuristuvan maailman 

ihannetavoitteissa on globaalisuutta, suvaitsevaisuutta, vuorovaikutusta ja kansainvälisyyttä. Ne 

pohjautuvat vuoden 1967 Unescon rasisminvastaiseen julistukseen ja vuodelta 1974 peräisin olevaan 
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Unescon suositukseen. (UNESCO 2003; UNHCR 1951/2001; Suomen YK-liitto 2003.) YK:n 

ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948) on luonut Suomessa koulutuksen arvopohjan ja 

määrittänyt monikulttuurisen opetuksen periaatteita (ks. myös Sunnari ja Räsänen 1994, 159–161). 

 

Tutkimukseni on toimintatutkimuksellinen tapaustutkimus, jossa käytetään myös elämäkerrallisuutta. 

Elämäkerrallisuuteni historiaan kuuluu käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen. Tutkimukseni 

kohdejoukkona ovat MK-alkuopetuskurssilaiset ja minä heidän opettajansa. Tutkimusaineisto on kerätty 

erilaisilla aineistonhankintatavoilla. Kulttuurien kohtaamiseen liittyvässä käsitteistössä luvussa kaksi 

näkyy maahanmuuttajailmiön moninaisuus. 

 

Suomalaisten keskuuteen tulee entistä enemmän erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista lähtöisin 

olevia ihmisiä. Ei ole heidän vikansa, elleivät he ole aiemmin ajatelleet opiskelevansa vierasta kieltä, 

tekevänsä työtä ja elävänsä vieraassa kulttuurissa. On tärkeää, että meidän ja maahanmuuttajien omasta 

käytössä olevasta kulttuuriperinnöstä löytyy yhteen sopivaa ja uutta luovaa ainesta. Sen tehtävä on 

ensisijaisesti palvella maahanmuuttajien kielen ja kulttuurin oppimista. Kulttuurien välisessä 

vuorovaikutuksessa tähän tarvitaan kulttuuritietoisuuden kartuttamista ja etnistä lojaalisuutta. Interetnisen 

välimatkan syntymistä on vältettävä yksilö- ja ryhmäkohtaisella, yhteiskunnallisella ja institutionaalisten 

muutosten tasolla. Tutkimuksen  toimintatutkimuksellinen ja elämäkerrallinen lähestymistapa, 

tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteuttaminen välittyvät luvusta 3. Luku 4 esittelee 

maahanmuuttajaryhmän koostumuksen, entisten asuinmaiden koulutus- ja kulttuuritaustat käsityöllisen 

toiminnan kannalta. Sekä käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisen pedagogia että  

pedagogiikan sisältöosaaminen ja käyttö ilmenee luvussa 5 raportoitavissa tutkimukseni tuloksissa: Etno-

opettaja on kulttuurien kohtauttaja matkalla kohti vuorovaikutteista etnistä kulttuuriorientaatiota. 

Samassa luvussa kuvaan kulttuurien kohtaamisen edistämisessä ja kulttuurien kohtauttamisessa työssäni 

tarvittavaa etnistä kulttuuriorientaatioteorialähtöistä käyttöteoriaa. Muukalaisopettajasta kulttuurisesti 

sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polku välittyy luvun 6 tuloksista. Luvussa 7 käsittelen tutkimukseni 

menetelmällistä arviointia. Luotettavuustarkastelu liittyy elämäkerralliseen opettajan ja tutkijan kasvun 

polkuun kulttuurisesti sensitiiviseksi etno-opettajaksi. Pohdin kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi 

kasvun kertomusta tutkimustulosteni johtopäätöksissä luvussa 8. Siihen sisältyy tarkastelua myös etnisen 

kulttuuriorientaation sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen kannalta. 
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2  MAAHANMUUTTAJUUS OPETTAJUUDEN KEHITTYMISEN TYÖKE NTTÄNÄ 
 

Maahanmuuttajuus ja sen hallinto käsitteineen on Suomessa vielä melko vakiintumatonta. Kulttuurien 

kohtaamisissa kouluoloissa ei voida välttää käsitteiden ja termien moninaisuutta. Lukuisat seikat ovat 

sidoksissa ja vaikuttavat maahanmuuttajuuden hallintoon ja ymmärtämiseen. Pohdin tässä luvussa käden 

(käsityöllisen toiminnan), kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämistä. Määrittelen myös luovuuden 

ulottuvuuksia, oppimis- tieto- ja ihmiskäsityksiä. 

 

 

2.1  Maahanmuuttajuus ja pakolaisuus 
 

Monikulttuurisessa koulussa maahanmuuttajat nähdään pitkälti yleisestä yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta. Vieraista kulttuureista tulleet ihmiset ovat koulutuksen muodosta huolimatta 

maahanmuuttajaoppijoita ja muodostavat oppijaryhmiä. Suomalaisessa yhteiskunnassa käydään 

keskustelua erilaisten maahanmuuttajien kouluttamisen haasteista ja velvoitteista. Niihin liittyviä 

koulutuspoliittisia linjauksia alettiin tehdä 1990-luvun alkupuolella. Näinä vuosina on syntynyt lisää 

maahanmuuttaja-aiheista käsitteistöä ja terminologiaa. (Domander 1992; 1994; Matinheikki-Kokko 1991; 

1992; 1994.) Yleisestä monikulttuurisuuskäsitteistön vakiintumattomuudesta huolimatta monet käytössä 

olevat termit ja käsitteet määrittelyineen ovat tarpeellisia. Ne kuuluvat opettajan työssä 

maahanmuuttajailmiön ymmärtämiseen ja sen taustan luomiseen. (Lappalainen 2005b; 2004d.) 

Kulttuurien kohtaamisilmiöiden luonteen, sisäisten rakenteiden ja dynamiikan ymmärtäminen edellyttää 

käsitteiden määrittelyä. MK-alkuopetuskurssille kieltä ja kulttuuria oppimaan tulleista ihmisistä 

puhuttaessa käytän opiskelijan sijasta käsitteitä maahanmuuttaja, maahanmuuttajaoppija, -oppijaryhmä ja 

oppija. Ne toimivat tutkimuksessani toistensa synonyymeina. Oppimisympäristö puolestaan tarkoittaa 

kulloistakin tilaa tai miljöötä, jossa maahanmuuttajat opiskelevat. 

 

Ihmiset muuttavat ja tulevat toiseen maahan erilaisista syistä ja vaikuttimista. Ogbu (1995, 585) käsittää 

maahanmuuttajiksi yhtä hyvin vapaaehtoisesti kotinsa, kotiseutunsa, maansa ja kansansa jättäneet kuin 

pakosta vieraaseen maahan lähteneet. On olemassa perheperusteisia muuttajia, paluumuuttajia tai 

suojelun tarpeen vuoksi vieraaseen maahan muuttajia. Ihmisjoukkojen vaellukset maasta toiseen ovat 

kuuluneet kautta aikojen kansojen historiaan. Monien kansakuntien kohtalot, yksittäisten ihmisten 

elinolot ja heidän elämänvaiheensa vaikuttavat yhä edelleen liikkeelle lähtöön. Ne estävät heitä 

palaamasta takaisin omille kotiseuduilleen. Ogbu (emt.) pitää maahanmuuttajana henkilöä, joka on 

syntyperältään ulkomaan kansalainen ja tulee toiseen maahan asumaan (ks. myös Lappalainen 2005c). 

Maahanmuuttaja on käsitteenä laajin, se sisältää sekä pakolaiset että siirtolaiset. Siirtolainen on tullut 

maahan ”vapaaehtoisesti”. Hänen maahanmuuttonsa motiivina on halu hankkia pysyvä työ ja toimeentulo 

uudessa maassa. Omasta vapaasta tahdostaan saapuvat siirtolaiset eroavat muista maahan tulijoista. He 
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voivat itse määrätä muun muassa kotimaastaan lähtöhetken, käydä siellä ja palata halutessaan sinne. 

(Ogbu 1995; Hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen ohjelma 1997.) 

 

Pakolaisuuden suojelun keskeinen asiakirja on yli puolen vuosisadan takainen Genevessä 28.7. 1951 

solmittu YK:n pakolaisen oikeudellista asemaa koskeva yleissopimus (The 1951 Refugee Convention 

1951/2003; UNHCR 1951/2001). Se pohjautuu Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan ja 

Yhdistyneiden Kansakuntien 10.12.1948 hyväksymään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen 

(1948). Suomi allekirjoitti sen vuonna 1968. Turvapaikanhakija  -asylum-seeker tulee kreikan kielen 

sanasta asylon, se tarkoittaa loukkaamatonta ja käsitteenä se on tunnettu 4500 vuotta. Nykyisen 

merkityksensä sana sai UNHCR:n 1951/1999 mukaan vuonna 1685. Tuolloin 250000 ranskalaista 

hugenottia pakeni maastaan ja löysi turvapaikan oman maansa ulkopuolelta. (United Nations High 

Commissioner for Refugees 1999; 2001.) Turvapaikanhakijan on osoitettava perusteet pakolaisuudelleen 

ennen kuin häntä voidaan pitää de facto-, ts. tosiasiallisena pakolaisena. (Emt.) Hän tekee 

turvapaikkahakemuksen ja hakee suojaa, oleskeluoikeutta ja pakolaisstatusta vieraasta maasta. 

Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta säädetty Kotouttamislaki (SL 

1999/493) ja ”Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta -raportti” (1991) korostavat turvapaikanhakijan 

tehtävänä olevan turvapaikanpyytämisen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM 1989/1; STM 1989/3) tekemien selontekojen mukaan pakolainen on 

pakkosiirtolaisuuden mukainen maahanmuuttaja. Hän on henkilö, joka on pysyvän asuinmaansa 

ulkopuolella. Hän on joutunut pakenemaan kotimaastaan ulkoisen hyökkäyksen, miehityksen, vieraan 

vallan, hallinnan tai muiden sellaisten tapahtumien takia. Ne häiritsevät yleistä järjestystä joko osassa 

hänen kotimaataan tai koko maassa. Pakolaisstatuksen perusta nojautuu YK:n pakolaisen oikeusasemaa 

koskevaan yleissopimukseen 1951. Saadakseen pakolaisstatuksen pakolaisella pitää olla perusteltua 

aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi. Häntä voidaan sortaa rodun, uskonnon, 

kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen takia. 

Kuitenkaan UNHCR:n (1951/2001) mukaan sota, luonnonkatastrofi tai köyhyys eivät oikeuta 

pakolaisasemaan. 

 

Vuosittain vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrä on tiedossa etukäteen. Se näkyy Maahanmuutto- ja 

pakolaispoliittisen toimikunnan (SM 1997:5) selvityksestä ja Valtioneuvoston selonteosta (2002/2). 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM 1989/1) ja VNP (1999/512; 2002/2) antamista 

turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan selvityksistä ilmenee, että Suomen valtiovalta kompensoi 

pientä pakolaisten lukumäärää. Maamme ottaa vastaan suuria perheitä, heikosti koulutettuja, 

erityishuoltoa tarvitsevia ja sairaita. (Vrt. van der Veer 1992.) 

 

Koulujen valmius muuttaa omia käytäntöjään ilmenee opetussuunnitelmissa ja koulun päivittäisissä 

toiminnoissa (Matinheikki-Kokko 1999c, 30). Kulttuurien kohtaamisen edistämisessä opettajan on hyvä 
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tutustua maahanmuuttajapolitiikkaan ja lainsäädäntöön. Määrittelyn perusta pakolaisstatuksista on 

annettu vuoden 1991/378 ulkomaalaislain viidennessä luvussa, 35. pykälässä, sen ensimmäisessä 

momentissa (Ulkomaalaislaki SL 1991/378, 762; ks. myös Ulkomaalaisasetus SA 1984/252; SA 

1988/1338; SA 1991/449; SA 1994/142; Ulkomaalaislaki SL 1983/400; SL 2002/117; SL 2004/301). 

Suomen lain kriteeristöstä poikkeavalta turvapaikanhakijalta viranomaiset voivat hylätä 

turvapaikkahakemuksen. Näin tapahtuu varsinkin, jos hakija saapuu maasta, jossa hän ei voi joutua 

viranomaisten mielestä epäinhimilliseen kohteluun. 

 

Pysyvän pakolaisstatuksen sijasta maahamme tuleva ihminen voi saada määräaikaisen maassa-

oleskeluluvan. Turvapaikanhakijoita ja pakolaisia oli maassamme tutkimukseni aineistonkeruuvuoden 

(1994) alussa 10332. (Suomen Tilastollinen vuosikirja 2000, 132.) Ulkomaalaisviraston (2003a–b) 

tilastot kertovat, että vuonna 2002 maahamme tuli 3129 turvapaikanhakijaa. Matinheikki-Kokko (1994, 

82) osoittaa, että pakolaisten vastaanotto on luonteeltaan määräaikaista, aineellista ja taloudellista 

avustamista. Rumbaut (1991) jaottelee pakoon ja muuttoon johtaneita vaikuttimia ihmisten elämässä (ks. 

myös Lappalainen 2005c). Näin Suomi muuttuu etniseltä rakenteeltaan moninaisemmaksi. Siitä tulee 

kotimaa yhä useammalle maastaan eri syistä lähtevälle ihmiselle. Käsikirja pakolaisaseman 

määrittämisen menettelyistä ja perusteista (1993, 15) muistuttaa keskeisesti Geneven yleissopimukseen 

kuuluvasta palauttamattomuuden periaatteesta. Sitä on pidettävä tärkeänä pakolaisten suojelun 

näkökulmasta katsottuna. Sen nojalla maahanmuuttajia ei saa vastoin heidän omaa tahtoaan palauttaa 

lähtömaahan. Heitä ei myöskään saa lähettää sellaisiin maihin, joissa heidän henkensä tai vapautensa 

tulee uhan alaiseksi. 

 

 

2.2  Maahanmuuttajuus ja kulttuurien kohtaamisen edistäminen 
 

Maahanmuuttajuuden hallinnoimisen taustoilla ja niiden tietämisellä on oma merkityksensä kulttuurien 

kohtaamisessa kouluoloissa. Muun muassa YK:n yleissopimukseen vuonna 1951 kirjattu määritelmä on 

osoittautunut lainsäädäntöön ja maahanmuuttajapolitiikkaan nähden erittäin ongelmalliseksi. Se ei ole 

sisältänyt kaikkia pakolaisia (ks. Lappalainen 2005d). Maahanmuuttajuus ja kulttuurien kohtaaminen on 

viime vuosina edellyttänyt uusien lakien laatimista. Kansalaisuuslaki (SL 2003/359) edistää 

monikansalaisuuden laajempaa hyväksymistä. Uskonnonvapauslaki (SL 2003/453) sallii oman uskonnon 

harjoittamisen. Yhdenvertaisuuslaki (SL 2004/21) ottaa huomioon puolestaan sukupuolen, iän ja 

uskonnon. Ulkomaalaislain (SL 2004/301) mukaan Suomen kansalaisen perheenjäsenet voivat tulla 

maahamme odottamaan oleskelulupaa, jonka myöntää paikallispoliisi. Laki maahanmuuttajien 

kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta sisältää kotouttamislain edellyttämät tukitoimet. 

(Kotouttamislaki SL 1999/493.) Ne on säädetty Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetulla asetuksella (SA 1999/511). Myös Työministeriön ohje 

(TM 2000/1) ja Valtioneuvoston selonteko (VNS 2002/2) puolustavat kielipalvelujen järjestämisessä ja 
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kustannusten korvaamisessa samoja asioita. Niiden pohjaa on luotu sekä Valtioneuvoston 

periaatepäätöksessä (VNP 1997) että maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanotosta säädetyssä asetuksessa. (Kotouttamisasetus SA 1999/511; ks. myös VNP 1999/512.) 

Kotouttamisasetus ja -laki ovat olleet jatkuvan muutostyön kohteena lähes säätämisestään saakka (ks. 

Kotouttamislaki SL 2002/118; SL 2002/1292; SL 2004/649; VNP 2001/1469; VNP 2002/2; VNP 

2002/156). Näillä on välillistä vaikutusta opettajan ja oppijoiden väliseen kulttuurien kohtaamiseen. 

 

Kotouttamislakiin (SL 1999/493) kuuluva tasa-arvoisen aseman saavuttaminen edellyttää koulutus- ja 

työllistymismahdollisuuksien tarjoamista kaikille maahanmuuttajille. Turvapaikkamenettelyä nopeuttava 

lainmuutos on osa Ulkomaalaislain (SL 2002/117; SL 2004/301) sisältöä. On tehty sopimuksia, joihin 

sitoutuminen velvoittaa Suomea ottamaan vastaan pakolaisina ja muina maahanmuuttajina tulevia 

ihmisiä. (UNHCR, 1951/2001; Sisäministeriö 2003; MONIKA – monikulttuurinen kanava 2003.) Myös 

koulutuspoliittiset linjaukset, lait ja asetukset puoltavat pakolaisille ja erilaisille maahanmuuttajille 

järjestettävien palveluiden antamista. Ne kieltävät rasismin ja rotusyrjinnän. (Ks. Lappalainen 2005d.) 

 

Kulttuurien kohtaamista koskevassa viestinnässä maahanmuuttajailmiö on lisännyt keskustelua 

monikulttuurisuudesta. Kuitenkin on muistettava, että Suomessa on kansamme osana aina asunut etnisiä 

vähemmistöjä. Varsinkin historiansa aikaisemmissa vaiheissa Suomi on ollut julkisesti 

monikulttuurisempi kuin nykyisin. Omien sotavuosiemme jälkeen maassamme alkoi 1960-luvulle saakka 

kestänyt eräänlainen sulkeutumisen ja itseensä kääntymisen kausi. Muun muassa Liebkind (1994a) ja 

Laakkonen (1996, 123–124) muistuttavat suomalaisen kulttuurin rakentumisesta länsimaiselle ja 

eurooppalaiselle perinteelle (vrt. Lappalainen 2003b; 2005b). 

 

Tutkimukseni aineistonkeruun aikoina Suomi vastaanotti kansainvälisen sopimuksen pohjalta 500 

kiintiöpakolaista. Poikkeuksia on ollut, kun 1990-luvun puolivälissä kiintiöön otettavien määrä 

tilapäisesti kaksinkertaistui. Valtioneuvosto on vahvistanut vuosittain otettavien kiintiöpakolaisten 

määrän, joka on nykyisin 750. Vähän kerrassaan lukumäärää nostetaan, ja Suomella on tavoitteena ottaa 

vuosittain tuhat kiintiöpakolaista. Ensimmäiset pakolaiset nykyaikaisessa mielessä tulivat Suomeen 

Chilestä 1970-luvulla. (Vrt. VNP 1997; VNP 1999/512.) Toukomaa (1994, 3) kiinnittää huomiota siihen, 

että 30 vuotta sitten pakolaisia saapui maahamme myös Vietnamista, Kiinasta, Irakista ja kurdialueelta. 

Myöhemmin heitä tuli Somaliasta ja Iranista. Laakkosen (1996, 127) käsityksen tavoin tätä ajankohtaa 

voidaan pitää pakolaispolitiikkamme alkuna. Maahanmuuttajien tuleminen edellytti Suomen 

siirtolaispolitiikan periaatteiden luomista. Niitä ilmaistiin muun muassa monissa komiteamietinnöissä. 

Käytän niistä lyhennettä KM ja SM. (Ks. KM 1980:63; KM 1988:41; KM 1989:7; KM 1990:46; KM 

1994:5; SM 1997:5.) 

 

Kulttuuri- ja yhteiskuntaetiikka velvoittaa kiinnittämään huomiota maahanmuuttajiin kohdistuviin 

asenteisiin. Monikulttuurisuus ja vieraista kulttuureista tulevat maahanmuuttajat asettavat yhteiskunnalle 
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ja sen järjestämälle koulutukselle erittäin suuria haasteita. (Rex 1985; 1994; 1996.) On tarpeellista, että 

suvaitsevaisuudesta, suvaitsemattomuudesta, syrjäytymisestä, rasismista, etnosentrisyydestä ja 

valtaetäisyydestä puhutaan ja niihin otetaan kantaa kouluoloissa. Haasteita on ollut aina 

pakolaispolitiikan historiassa, muun muassa koulutuksen järjestämisen taustalla olevien rasististen 

ristiriitojen vuoksi. Näistä raportoivat sekä suomalaiset että ulkomaiset tutkijat kuten Matinheikki-Kokko 

(1991; 1992; 1994; 1999a–c.), Talib (1999), Bennett (1995) ja Nieto (1996). Suomen pakolaiskiintiöt 

ovat muihin maihin verrattuina pieniä. Silti maassamme on ilmennyt mahdollisesta vieraan kulttuurin 

kohtaamisen pelosta johtuvaa vastustusta. Elinoloissamme kilpailu työpaikoista ja sosiaalieduista 

aiheuttaa suurimpia pakolaisiin ja muihin maahanmuuttajiin kohdistuvia ennakkoluuloja. (Jaakkola 1994; 

1995.) Maahanmuuttajiin kohdistuvia valtaväestön asenteita tutkitaan maassamme joka neljäs vuosi 

työministeriön toimesta (ks. esim. Jaakkola 1989; 1993; 1999). 

 

Rasismi ja koulukiusaaminen eivät ole kaukana sieltä, missä kulttuurit kohtaavat (Bennett 1995, 6–7; 

Nieto 1996, 51–64; Keskisalo 2001; Puuronen 2001). Bennett (emt., ix–xi) varoittaa käsittämästä 

rasismia pelkästään ihonväriin liittyväksi kysymykseksi. Hänen mukaansa jokaisen opettajan tulisi luoda 

potentiaaliset edellytykset kaikille oppijoille älylliseen, sosiaaliseen ja persoonalliseen kehittymiseen. 

Hän (emt., 35–36) osoittaa, että useimmat oppijat voivat saavuttaa etnisestä ryhmästä huolimatta 

perusvalmiudet koulun tarjoamissa suotuisissa oppimisoloissa. Muukalaistorjuntana tai -vihana ilmenevä 

kaiken vieraan ja tuntemattoman pelko on ksenofobiaa, jossa vieras koetaan uhkana tai mahdollisena 

vaarana. Se johtuu kansallisesta eriarvoisuudesta ja aiheuttaa häiriötä maahanmuuttajien arjessa. 

Vihamielisyys ja muukalaistorjunta lisäävät suvaitsemattomuutta, joten ei ole ihme, että muualta tulleiden 

ihmisten on vaikea solmia kontakteja suomalaisiin (ks. Lappalainen 2005d). 

 

Bennett (1995, 140–145) käsittää syntyperäisen väestön huonojen asenteiden olevan rasitteita 

maahanmuuttajille. Ihmisten kannanotoissa on kyse yleisestä kansallisesta hyvinvoinnista, 

terveyspalveluista tai koulutuksesta. Euroopan unioni torjuu ulkomaalaisvihamielisyyttä sekä rasismin 

että työsyrjinnän vastaisella direktiivillä. Suomessa on alettu suuntautua kohti etnistä yhdenvertaisuutta ja 

monimuotoisuutta hallituksen vuoden 2001 etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisen toimintaohjelman 

avulla. 

 

Työhön käsiksi pääseminen ja työnteko estävät maahanmuuttajaa vieraantumasta omasta kulttuuristaan ja 

jäämästä valtayhteisön elämän ulkopuolelle. Syrjäytymisen perusulottuvuuksiin kuuluu koulutuksesta, 

tuotannosta, kulutuksesta ja sosiaalisesta yhteisöstä ulkopuolelle jääminen. (Valtonen 1999; Hautaniemi 

2001, 8; Forsander 2002.) Forsanderin ja Ekholmin (2001, 59) mukaan nämä oikeudet ja niiden 

saavuttaminen liittyvät keskeisesti myös rasistisesta ajattelusta luopumiseen. Maahanmuuttajien uuteen 

maahan kotoutumisen ja integroitumisen ajatus kuuluu olennaisena osana suomalaiseen 

maahanmuuttajapolitiikkaan. Syrjäytymisen ehkäisyssä se on prosessi, jossa maahanmuuttajilla on 

mahdollisuus osallistua taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen elämään. Heillä on oikeus kunnioittaa, 
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ylläpitää ja kehittää omaan kulttuuriinsa ja etnisyyteensä liittyviä tärkeinä pitämiään asioita. Suomalaisen 

maahanmuuttajapolitiikan mukaan laki maahanmuuttajien kotouttamisesta edellyttää sopeutumista sekä 

isäntäkulttuurin valtaväestöltä että vähemmistöltä. (Kotouttamislaki SL 1999/493.) Integroitumisen ajatus 

sisältyy myös Bennettin (1995, 144–145) koulutusajatteluun. Hän kuvailee vapaaehtoisten siirtolaisten 

halua työllistää itse itsensä, luoda yrityksiä, työpaikkoja ja maksaa jopa korkeampaa veroa kuin 

syntyperäiset kansalaiset. 

 

Liebkind (1994a, 39) näkee rasismin koostuvan sarjasta kuvitelmia, joiden mukaan tietty ihmisryhmä 

sukupolvesta toiseen on toista moraalisesti, älyllisesti ja kulttuurisesti ylivoimaisempi. Bennettin (1995, 

77–79), Niedon (1996, 63) ja Verman (1989) tavoin ajateltuna rasismi on ideologia, jonka mukaan 

ihmisarvo määräytyy periytyvistä ominaisuuksista. Rasismiin johtava rodullistaminen alkaa prosessina, 

jossa ihmiset luokitellaan ryhmiin ulkoisesti havaittavien ominaisuuksiensa mukaan. Haitallinen 

suhtautumistapa outoon ja vieraaseen nousee esiin yhteiskunnallisena ongelmana. Monista ponnisteluista 

huolimatta rasismiin on Miettisen (2001, 75) saamien tutkimustulosten mukaan vaikea vaikuttaa. 

Hautaniemi (2001, 26) pitää sitä syrjintänä, mutta kaikki syrjintä ei hänen mielestään ole kuitenkaan 

rasismia. Bennettin kehotusta noudattaen jokaisen ihmisen on hyvä tarkistaa omat rasistiset asenteensa, 

jotta hän voi tarvittaessa muuttaa käytöstään. Söderlingin (1997) valottamat näkökulmat rasismin 

käsittelyyn ovat yhteneväisiä Jaakkolan (1989; 1994; 1993; 1995; 1999) ja Virrankosken (1994) 

tutkimustulosten kanssa. Heidän mukaansa asenteet kärjistyvät ja käyvät entistä hankalammiksi 

vaikeuttaen suhtautumista maahanmuuttajiin. Myönteisen monikulttuurisen yhteiskunnan ja koulun 

luominen Suomeen on erittäin vaativa tehtävä aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa. 

 
Valtaetäisyys tarkoittaa tunne-etäisyyttä valtaa käyttävien välillä. Tällaisia suhteita ovat esimerkiksi 

vanhempi – lapsi, johtaja – alainen ja opettaja – oppija. Valtaetäisyyttä on ihmisten välisessä 

riippuvuudessa, riippumattomuudessa tai suhtautumistavoissa, mikä johtaa vallan epätasaiseen 

jakautumiseen. (Kydykunst ja Kim 1992, 44; Hofstede 1994, 23–24; de Kruif 1994, 18–19.) Suuren 

valtaetäisyyden kulttuureissa valta on Hofsteden (1994, 27) mukaan hyväksyttyä. Se on siellä osa 

yhteiskunnan rakennetta ja ihmisten eriarvoisuutta, joita koskevat lait ovat perusteltuja. Tämänkaltaisen 

arvomaailman omaksuneet ihmiset kunnioittavat opettajaa hänestä riippuvaisina, ja heidän 

oppimisprosessinsa on opettajakeskeistä. He eivät pidä opettajan tietoa universaalina totuutena, vaan 

opettajan omana henkilökohtaisena viisautena, jonka mukaan he arvioivat hänen ammattitaitoaan. 

Opettaja menettää arvokkuuttaan maahanmuuttajan silmissä, jos hän rupattelee opetuksen ulkopuolisia 

asioita oppijoiden kanssa. (Hofstede 1994, 34–35; de Kruif 1994, 19.) 

 

Pienen valtaetäisyyden individualistisissa kulttuureissa ihmisten eriarvoisuus on vähäistä. Hofstede 

(1994, 54, 55, 152, 160) toteaa monien pakolaisina tulleiden maahanmuuttajien kotitaustan ja kulttuurin 

sitoutuneen kollektiivisiin suuren valtaetäisyyden kulttuureihin. Matinheikki-Kokon (1991; 1992; 1994) 

tavoin sanottuna niihin sitoutuneet yksilöt määrittelevät itseään muiden kautta ja avulla. Ulkomaalaislait 
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(SL 1983/400; SL 1991/378; SL 2004/301), Valtioneuvoston toimenpiteet (VNP 1997; VNP 1999/512; 

VNP 2002/2) ja Työministeriön ohjeet (TM 2000/1) turvaavat Suomessa kasvatuksellisten ja kansallisten 

oikeuksien saamisen maahanmuuttajille. Niiden mukaan jokainen maahanmuuttajaoppijoiden kanssa 

työskentelevä opettaja on virkamies, joka osaa omassa työssään ottaa huomioon kaikenlaisia 

katsomuksia. 

 

 

2.3  Kulttuurisuudesta monikulttuurisuuteen 
 

Kulttuuri kuuluu tutkimukseni pääkäsitteisiin. Se edustaa tapoja ja systeemejä, joilla ihmisryhmä jäsentää 

omaa elämäänsä. Kulttuuri pohjautuu käsitteenä latinankieliseen sanaan cultura, joka on johdettu 

maanviljelyä tarkoittavasta verbistä colere. Kulttuuri-käsitteen klassinen tylorilainen määritelmä 1800-

luvulta määrittää kulttuurin tiedon, uskomusten ja arvojen järjestelmäksi. (Tylor 1871, 1.) Sen avulla 

ihmiset kartuttavat kokemuksiaan, rakentavat havaintojaan toimien ja tehden valintoja vaihtoehtojen 

välillä (ks. 2005b). Kulttuuri siirtyy ihmiseltä toiselle tiedonvälityksen ja oppimisen kautta (Lave ja 

Wenger 1991). Kulttuuri sisältää funktionaalisesti määrittäviä, monikerroksellisuutta lisääviä ja arvoista 

johdettuja arkielämän kirjoittamattomattomia sääntöjä. Niissä on normeja, tapoja, ajattelumalleja, 

mielikuvia ja skeemoja. Ne ohjaavat ihmisen toimintaa yhteiskunnallisten instituutioiden jäsenenä. 

Ihmisen oppimat ajattelu-, tunne- ja toimintamallit muovaavat yksilöä situationaalisesti ja 

kerronnallisesti. (Emt.) Niiden muuttaminen on ihmisen elämän aikana vaikeaa, mutta ei mahdotonta. 

Kulttuurin osatekijät voivat olla osittain yhteisiä muiden saman yhteisön jäsenten kanssa. Ne saattavat 

kuitenkin poiketa omista ja muiden yhteisöjen jäsenten käytännöistä. 

 

Aikojen kuluessa kulttuurin käsite on saanut lukuisia uusia määritteitä. Kulttuuriin ja kulttuuriperintöön 

kuuluu sekä henkinen että aineellinen kulttuuri. Näin myös rakennettu fyysinen ympäristömme, 

ihmiskäden tuottamat esineet ja luomukset eli artefaktit edustavat kulttuuria. Joskus niistä käytetään 

nimitystä esinekulttuuri tai esineellinen kulttuuri. Tutkimukseni kannalta kulttuuria on kaikki se, mikä 

tekee meistä muukalaisen ollessamme vieraassa maassa. (Hofstede 1994, 4–5.) 

 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen kytkeytyy kulttuuriin (vrt. Lappalainen 1989; 

1994d). Aikuisten maahanmuuttajien kannalta tarkastelussa erottuvat esineet, artefaktit, teknologia, taide, 

aineellinen kulttuuri, kieli ja havaittava käyttäytyminen (Padilla 1980, 48–83). Kulttuurin 

kerroksellisuudessa syvintä, tiedostamatonta ja näkymätöntä kulttuurin kerrosta ovat perustavaa laatua 

olevat olettamukset. Ne ilmenevät ihmisen suhteessa luontoon, ympäristöön, toisiin ihmisiin aikaan ja 

tilaan. (Emt.) Hofstede (1994) painottaa kulttuurissa taloudellista, poliittista ja koulutuksellista systeemiä 

ja tarkastelee kulttuuri-ilmiöitä maksimaalisen ja minimalistisen lähestymistavan kautta (emt., 150, 5–6). 

Kieli ja ihmisen tapa tulkita maailmaa välittävät kulttuuria. Sitä määritteleviä käsitepareja edustavat 

yksilöllisyyden-kollektiivisuuden ja feminiinisyyden-maskuliinisuuden kulttuurit. Hofstede (emt., 5–7) 
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korostaa myös tunteiden ilmaisemisen olevan kulttuurisidonnaista. Samankaltaisia oppimis- ja 

sosiaalistumisprosesseja läpikäyneet ihmiset sijoittuvat yleensä samalle kollektiiviselle tasolle. Kuitenkin 

jokaiselle ihmiselle ominaiset, osaksi opitut tai perityt, ainutkertaiset ja yksilölliset piirteet heijastuvat 

kulttuuriin ja sen oppimiseen. Ne vaikuttavat läpi elämän eri tasoilla ja tavoilla. Maahanmuuttajien 

oppimistasojen tarkka erottelu toisistaan samoin kuin yksilöllisten ja kulttuurisidonnaisten 

käyttäytymiserojen selvittäminen ei ole helppoa eikä aina mahdollistakaan. 

 

Monikulttuurisuus tarkoittaa useiden eri kulttuurien rinnakkais- ja yhteiseloa. Se sitoutuu erilaisuuden 

ihannointina myös postmoderniin, joka edustaa modernista seuraavaa tai sen jälkeen tulevaa maailmaa. 

(Ulvinen 1994; Lehtovaara 1996.) Monikulttuurisuuden mahdollisuutena on poistaa jyrkkiä 

ratkaisumalleja erilaisten maahanmuuttajien koulutuksessa tieteen, taiteen, kasvatuksen ja opetuksen 

alueella. Näistä perusteista monikulttuurisuus määrittyy arvokombinaatioiden sekä ajattelu- että 

toimintatapojen intersubjektiiviseksi kohtaamiseksi. Kuitenkaan postmoderniin sisältyvä 

monikulttuurisuus ei voi tarkoittaa erilaisten kulttuurien ja arvomaailmojen ylipätevyyttä. 

Monikulttuurisuudella on oma tärkeä tehtävänsä, koska ajan myötä erilaiset kulttuurit ja niiden 

alakulttuurit voivat kuihtua ja muotoutua pinnallisiksi. (Emt.) 

 

Monikulttuurisuuskeskusteluun kytkeytyvät kansallisuustunne ja oman etnisen itsetajunnan tarkastelu. 

Monikulttuurisuuspolitiikkaan kuuluvat sekä pluralismi että etnosentrismi. (Matinheikki-Kokko 1991, 91; 

1992, 9; Liebkind 1996, 206; Lepola 2000 ja Ekholm 2001, 167, 186.) Kulttuurin keskiöön sijoittuva 

etnosentrismi tarkoittaa oman ryhmän asettamista keskipisteeksi ja sen siinä pitämistä. Yhtäältä ihmisen 

oman kulttuurin yliarvostamisella on vaara toimia pelkästään oman ryhmän eduksi. Toisaalta se voi 

ilmentää ihmisen tai ryhmän vihamielisyyttä muita ryhmiä kohtaan. (Liebkind 1994a, 40.) Kupiainen 

(1994, 42–45) muistuttaa tämänkaltaisten ilmiöiden välittyvän tyypillisimmillään kulttuurisista 

stereotypioista. 

 

Maahanmuuttajan velvoitteeksi ei ole tarpeen asettaa koko kulttuurin kuvan hallitsemista. Valtakulttuurin 

taholta tapahtuva maahanmuuttajien tarkkailu ilmenee kulttuurirelativismina. (Eriksson 1997, 22, 25, 30.) 

Se voi olla myös selektiivisyyttä, joka tulee esiin erilaisten maahanmuuttajaoppijoiden käyttäytymisen 

oikeutuksena ja omista näkökulmista kiinni pitämisinä. Ilmiönä sitä on syytä kritisoida, koska siihen 

liittyy tarpeetonta toisten kulttuurien eksotisoimista. Muun muassa Ulvinen (1994) lähestyy 

monikulttuurisuutta relativistisena ja yhteiskunnan elämää rikastuttavana tekijänä. Sekä hän että 

monikulturisti Bennett (1995, 144) osoittavat sen antavan kulttuureille tilaa. Ajatellessaan kaikkia 

kulttuureja yhtä hyvinä hän (emt.) ei korosta relativismia oman kulttuurin säilyttämisessä ja 

kehittämisessä ylivertaisten mahdollisuuksien antajana. Hänen mielestään laajat kasvatukselliset 

uudistukset puoltavat monikulttuurisuuden toteutumista. Edelleen Bennett (emt., 88–89) tähdentää, että 

oikeudenmukainen yhteisö voi rakentua kulttuurisen moniarvoisuuden ts. pluralismin ihanteelle. Siinä 

vähemmistökulttuurin jäsen säilyttää yhtäältä monia osa-alueita omista traditioistaan. Näitä ovat muun 
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muassa kieli, uskonto ja sosiaaliset tavat. Toisaalta valtakulttuurin piiriin tullut ihminen omaksuu maan 

tapoja ja kielen. 

 

Kulttuurien kohtaamistilanteissa maahanmuuttajien opettajilla ei välttämättä ole entuudestaan eräänlaista 

monikulttuurisuusvaihdetta, jolla edetä. Nuutinen (1994, 46) painottaa, ettei suvaitsevainen ilmapiiri saa 

johtaa kritiikittömään vieraiden kulttuurien piirteiden hyväksymiseen. Se saattaa johtaa suomalaisen 

kulttuuri-identiteetin unohtamiseen. Tämä ei ole maahanmuuttajankaan kulttuuri-identiteetin kannalta 

hyväksi, koska kaukaisen ymmärtäminen tapahtuu läheisen välityksellä. Täysin vastakkaisia näkemyksiä 

huomioon otettaessa on vaikea samanaikaisesti hyväksyä, suvaita, omaksua, ymmärtää ja arvostaa. Näin 

ollen monikulttuurisuudessa tarvitaan rakentavaa kritiikkiä. (Pitkänen 1997, 68–73.) Suomalaisista 

monikulttuurisuuskasvatuskäytännöistä on tarpeen karsia pois turhaa vieraiden kulttuurien ihannointia. 

Ennen pitkää se voi johtaa innokkaimmankin relativistin umpikujaan. Äärimmäistä kulttuurirelativismia 

ja sitä ilmentävää suvaitsevaisuutta oli havaittavissa muun muassa herskovitsilaisessa ajattelussa 1930- ja 

1950 -luvuilla. (Ks. Herskovits 1958; Lappalainen 1989, 3–4; 1994d.) 

 

Monikulttuurisen kasvatuksen teorian ja käytännön kattavaa ja yhdistävää mallia luotaessa on tärkeää 

kehittää sitä maailmanlaajuisen kasvatuksen ideaalina (Bennett 1995). Rakentaviksi mahdollisuuksiksi 

hän ehdottaa keskustelujen käymistä ja erimielisyyksien syiden löytämistä. Jakaessaan kulttuurisen 

relativismin kolmeen osaan Bennett nostaa ensiksi esiin ihmiselämän loukkaamisen tai tuhoamisen sijasta 

ihmisen kunnioittamisen. Toiseksi hänen mielestään ihmisoikeuksissa yleismaailmallisesti on hyvä 

suuntautua kohti historiallisia perspektiivejä. Ne auttavat ymmärtämään erilaisia kulttuurisia käytäntöjä. 

Kolmanneksi kulttuurirelativismia kritisoidessaan ja monikulttuurisuutta rakentaessaan hän kannustaa 

opettajia kehittämään kulttuurista tietoisuuttaan ja edistämään kulttuurien välistä toimivuutta. Näiden 

avulla monikulttuurisuuden ammattilaiset voivat suuntautua kohti maailmanlaajuisia ja monikulttuurisia 

perspektiivejä. (Bennett 1995, 331–332.) 

 

Monikulttuuriseen kasvatukseen kohdistuu haasteita, paineita ja kritiikkiä. Maahanmuuttajaryhmiä 

tarkasteltaessa pitäisi tuoda esiin myös yhtäläisyyksiä eikä korostaa pelkkiä eroja. (Matinheikki-Kokko 

1991, 74; Banks 1992, 99; Ogbu 1987; 1995, 588.) Ei ole tavatonta, että valtakulttuurin jäsenet 

kannustavat etnistä vähemmistöä arvostamaan ja säilyttämään omia kulttuuritraditioitaan. Se on tärkeää, 

koska ihmiset pääsevät pluralismin avulla intrakulttuurisesta kasvatuksesta interkulttuurisuuteen. 

(Bennett 1995.) Myös Gay (1995, 159–160) esittää kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiksi 

kulttuuripluralismin, integraation, kulttuurisen monimuotoisuuden hyväksymisen, tukemisen, 

oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon. Bennettin (1995) käyttämässä supressiossa etninen vähemmistö 

haluaa sananmukaisesti nujertaa valtakulttuurin vaikutuksen omassa elämässään. Se pysyttelee erossa 

valtakulttuurista ja kehittää oman ainutkertaisen kulttuurinsa, joka samalla pitää yllä vanhaa kulttuuria. 

Nämä asiat ovat likeisiä erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista kotoisin olevien ihmisten 

kouluttamisessa ja kulttuurien kohtaamisen edistämisessä. 
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Vielä kaksi vuosikymmentä sitten valtioiden harjoittama vähemmistökulttuurien sulauttamislinja edusti 

kulttuurista monismia. Skutnabb-Kankaan (1991) tavoin muun muassa Smolicz (1981, 31–32, 301) 

määritteli sulautumis- eli assimilaatiotilanteeseen joutuneiden koulujen tehtävää. Siinä korostui 

velvollisuus opettaa valtakulttuurin kieltä ja kulttuuria. Tässä mielessä koulujen tavoitteeseen on 

kuulunut varmistaa enemmistön kulttuurin alkeiden hallinta huolimatta ihmisten etnisestä alkuperästä. 

Pluralismin hengessä Smolicz (emt., 33) on pitänyt koulujen tärkeänä tehtävänä huolehtia sekä valta- että 

vähemmistökielen oppimisesta ja säilymisestä yhteiskunnassa. Sen mukaan kaikilla yksilöillä tulee olla 

oikeus yhteisten arvojen ja kielen oppimiseen ja oman äidinkielen opiskeluun. Pitkänen ja Vanhalakka-

Ruoho (1997) ja Pitkänen (1997, 71–72) mieltävät pluralistisen suvaitsevaisuuden olevan parhaimmillaan 

solidaarisuutta ja ihmisten samanarvoiseksi tunnustamista. Se on myös toisen ja erilaisen ihmisen aitoa 

arvostusta ja intressien oikeutusta ja kunnioitusta, eikä vain pelkkää sietämistä. Tutkimukseni käden, 

kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisen näkökulma sisältää teoreettisesti etnisen 

kulttuuriorientaatiokäsityksen. Sen tavoitteena on edistää koulussa ja yhteiskunnassa koulutusta, 

normaalielämää ja kulttuurien kohtaamista. (Ks. Lappalainen 1994d, 56.) 

 

 

2.4  Etnisyydestä etnokseen ja etniseen kulttuuriorientaatioon 
 

Antiikin Kreikassa sana ethnic sai ilmentää kansallisuutta kansan tai kaupungin nimenä. Tätä kautta 

etnisyyden määrittelyssä etnisyys-sanan juuret johtavat kreikan kielen sanaan ethnos. Se tarkoittaa 

ihmisiä kansaa, rotua tai ryhmää, joita yhdistää yhteinen syntyperä. Isomman järjestelmän sisälle 

kuuluvissa ryhmissä etnisyyteen sisältyy muun muassa rotu, kansa, kulttuuri ja kieli. (Hiltunen 1998, 87–

89.) Hän (emt.) ja Nieto (1996, 51–64; 2000, 50–63) korvaavat etnisyydellä heimon, rodun ja kansan 

käsitteet. Pidän etnisyyttä sosiaalisen rakenteen yhtenä perusosana (ks. Lappalainen 2005a). Käytän 

tutkimuksessani etnisyys-käsitettä, koska rodun käsite määrittelisi kulttuurista etäisyyttä, erilaisuutta ja 

toiseutta. Kuitenkaan mikään näistä määritteistä ei riitä etnisyyden tai etnisen identiteetin ainoaksi 

kriteeriksi. Kansalaisuus saattaa koostua useiden eri etnisten ryhmien muodostamasta kokonaisuudesta. 

(Nieto 1996, 51–64; 2000, 50–63.) 

 

Ihmisen etninen minäkuva, etninen identiteetti on yksi hänen lukuisista identiteeteistään. Etnisyyttä ja 

etnistä ryhmää ei voida pitää toistensa synonyymeina. Henkilökohtainen identiteettimme on käsitettävä 

meidät muista ryhmämme jäsenistä erottavaksi tekijäksi. (Liebkind 1988, 67.) Etnisyys kattaa myös 

etnisen ryhmän ja etnisen identiteetin käsitteet. Siksi yleispätevän ja kaiken kattavan etnisyyttä kuvaavan 

määritelmän rakentaminen ei ole helppoa. Muun muassa Habermas (1994) käsittää kansan 

kulttuurihistoriallisessa mielessä tarkoittavan nationalistisesti latautuneissa kansallisvaltioissa ethosta ja 

poliittisessa merkityksessä demosta. Etnisyydessä voidaan korostaa sen luonnetta tai omalaatuisuutta, 

rotua ja biologista perimää (Friedman (1994, 30). Se määrittää länsimaista elämäntapaa (Jasinskaja-Lahti, 
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Liebkind ja Vesala 2002, 28–30). Etninen ryhmä voi muuttua myös uskonnollisen kääntymisen, 

avioliiton, oman alkuperän ”unohtamisen” tai riittävän pitkän vieraassa yhteisössä oleskelun seurauksena 

(Kupiainen 1994, 35, 38–41; Pitkänen ja Kouki 1999, 77). 

 

Etnisyys sisältää etnistä ryhmää määrittävän ja koossa pitävän tehtävän sekä yksilön identiteetin luomisen 

(Nieto 1996; 2000; Bennett 1995). Tosin Nieto (emt.) ottaa rodun etnisyyden synonyymiksi.1 Eriksen 

(1993, 12, 18) liittää etniset ryhmät kansalliseen ja maantieteelliseen alkuperään, sukujuuriin, kieleen, 

kulttuuriin, tapoihin, arvoihin ja yhteenkuulumisen tunteeseen. Hän painottaa, että erilainen etninen tausta 

edellyttää ihmiseltä kontaktien ottamista muiden ryhmien jäseniin. Etnisyys kuvastuu siinä ryhmien 

kanssakäymisen yhtenä ulottuvuutena eikä pelkästään ryhmän ominaisuutena. Eriksen (emt.) ajattelee 

etnisyyden lähtökohtana systemaattista erojen tekemistä sisä- ja ulkoryhmien ”meidän”, ”teidän” ja 

”heidän” välillä. Subjektiivinen käsitys ryhmien muuttumisesta kontaktien myötä samankaltaisemmiksi 

on mahdollista (Eriksen 1993, 12, 18; Nieto 1996, 76–84; 2000, 75–81). On tärkeää ottaa huomioon ja 

käsitellä sisä- ja ulkoryhmien jäsenten eroja, kun ihmiset kokevat itsensä kulttuurisesti erilaisiksi. 

Ihminen voi pitää kulttuuri- rotu-, etnisyyskysymysten puheeksi ottamista säädyttömänä, karkeana ja 

itseään loukkaavana. (Nieto 1996/2000.) 

 

Etnisyyttä voidaan tarkastella situationaalisesta näkökulmasta, jossa ihmisen identiteetti ilmenee 

yksilöllisenä ominaisuutena (Hautaniemi 2001; Rönnholm 1999). Tämänkaltaiset seikat ovat olemassa 

siitäkin huolimatta, vaikka yksi etnisiin ryhmiin liitettävä ominaisuus on geneettisen alkuperän erilaisuus. 

Se on aina sidoksissa määrittelijän omaan kulttuuriin, etniseen ryhmään, ajankohtaan, hänen sosiaaliseen 

asemaansa ja henkilökohtaisiin näkemyksiinsä. Toiseutta on kaikki, mikä ei edusta valtakulttuuria. Se voi 

olla poikkeava rotu, sosiaaliluokka, sukupuoli tai kyky. Talib (1999, 12–13, 24) väittää, että 

määritellessämme omaan kulttuuriimme ja etniseen ryhmäämme kuuluvia piirteitä määritämme samalla 

erilaisuutta. Pidän kulttuurien kohtaamisen edistämisessä tärkeänä todellisten yhtäläisyyksien, 

samankaltaisuuksien ja erojen tunnistamista. 

 

Käyttämäni etno – käsite ei tarkoita tässä yhteydessä syrjintäasioiden seurannassa toimivaa ETNOA 

(2002) ts. Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa. Se polveutuu kreikan sanasta ethno(s). Etnisyys käsitteen 

merkitys on ollut kompleksinen. (Boas 1911/1965, 102–104) Etno-sanalla alkavat termit ja käsitteet, 

kuten etnolingvistiikka, -semantiikka, -metodologia ja -musiikki yleistyvät kouluissa kansainvälistymisen 

ja monikulttuurisuuskasvatuksen myötä. (Puurula 1998; Suojanen 1996.) Ne ja tutkimuksessani 

myöhemmin määriteltävä etno-opettajan -käsite kertovat etnisyydestä, kansasta tai sen osasta, vieraasta, 

toisesta tai vähemmistöstä. 

                                                           
1Sitä osoittaa Niedon (1996, 51; 2000, 50) luonnehdinta: ”Unless you’re mixed, you dont’t know what it’s like to be 
mixed”. Sekarotuista ihmistä määritellessään Nieto (emt.) kuvaa rodullisen perimän määrittelyn vaikutuksia  
amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Sen mukaan värillisissä amerikkalaisissa on 20% valkoista rotua ja valkoisessa 
maan väestössä yksi prosentti värillistä rotua. Hän (1996, 62; 2000, 61) kertoo ”one-drop”-säännöstä, jonka mukaan 
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Vieraiden kulttuurien kohtaamisessa kouluoloissa on tarpeen kehittää eri toimijoiden työkäytäntöjä. 

Suomalaisten ajattelussa elää vieraaseen maahan muuttamisesta aiheutuvien kriisien kohtaaminen. 

(Matinheikki-Kokko 1991; 1992.) Psykologien asema maahanmuuttajapolitiikan analysoijina on ollut 

kehittymätöntä (Matinheikki-Kokko 1994, 82). Myös Alitolppa-Niitamon (1995; 2004) lähestymistapa 

kulttuurien kohtaamiseen on psykososiaalinen, yksilöpainotteinen. Erilaisten maahanmuuttajien 

vastaanottojärjestelmää ja lainsäädännön käytänteitä tutkittaessa on syytä nostaa esiin hallinnollinen ja 

yhteiskuntapoliittinen lähtökohta (Matinheikki-Kokko 1991; 1992; 1994; 1997; 1999a–c; Lepola 2000). 

Samantapaiset näkökulmat ovat vaikuttaneet kulttuurien kohtaamisissa 1990-luvun alkupuolelta saakka. 

Ne ovat ilmenneet mediassa ja kuuluneet osana suomalaisten ihmisten asenteiden muokkaamiseen 

(Hirsiö-Snellman 1994; Jaakkola 1995). Maahanmuuttajien sisällyttäminen julkiseen ja yksityiseen 

työnjakoon on puhuttanut Ekholmia ja Forsanderia (1994). Aihetta ovat käsitelleet muun muassa Talib 

(1999; 2002), Forsander ja Ekholm (2001), Ekholm (2001), Hautaniemi (2001; 2004) ja Miettinen 

(2001). 

 

Maahanmuuttajien kouluttamiseen ja kasvatuksen tutkimiseen kytketyt toisten tieteenalojen parista 

johdetut käsitteet ovat olleet kulttuurien kohtaamisen edistämisessä mielenkiintoni kohteena. 

(Lappalainen 1989; 1994d, 56.) Etninen kulttuuriorientaatio -käsite on syntynyt näissä yhteyksissä 

vieraista kulttuureista kotoisin olevien ihmisten kohtaamista varten. Ennen MK-alkuopetuskurssia olin 

taipuvainen myöntymään Berryn (1980, 13–14) esittämiin vieraaseen kulttuuriin integroitumisen 

velvoitteisiin. (Ks. myös Berry, Poortinga, Segall ja Dasen (1992/2002, 69–70.) Niihin kuuluisi myös 

erilaisesta kulttuuritaustasta kotoisin olevan ihmisen sopeutuminen (Sue ja Sue 1990; Liebkind 1994a). 

Kuitenkin keskeistä niissä on yhteiskunnallisen tasa-arvon ja kulttuuriautonomian saavuttaminen 

(Liebkind emt.). Bennett (1995) käyttää integraatiosta käsitettä mainstreaming. Sen tarkoitusten 

parhaimpiin puoliin kuuluu valtaväestöön nähden tasa-arvoisten lähtökohtien saavuttaminen 

vähemmistöryhmille. Suomalaisen yhteiskunnan pakolaismaahanmuuttajien vastaanotossa integraatio on 

ymmärretty samankaltaiseksi menetelmäksi kuin toimittaessa erityishuoltoa tarvitsevan väestönosan 

keskuudessa (Matinheikki-Kokko 1991, 60–61). 

 

 

Kaksikielisyys, monikulttuurisuus ja integraatio suuntauduttaessa kohti etnistä kulttuuriorientaatiota 
 

Integraatioon johtavassa kaksikulttuurisuusajattelussa ja kulttuurien kohtaamisen edistämisessä on 

ideaalina onnistunut kaksikielisyys ja monikulttuurisuus (Nieto 1996, 187–202; 2002, 189–206). Berryn 

(1980; 1997) mukaan integraatiokeskustelussa on ollut tavoitteena, että yksilö saa säilyttää omaa 

alkuperäistä kulttuuriaan (ks. 2005a). Silti isäntäkulttuurin vaikutuspiiriin tullut ihminen pitää yhteyksiä 

                                                                                                                                                                                           
muun muassa 1/32 osaa värillistä verta riitti vielä 1980-luvun alun Louisianassa pitämään merkinnän ”musta” 
henkilön syntymätodistuksessa. 
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omaan kulttuuriryhmäänsä, mutta omaksuu myös enemmistökulttuurin normeja ja tapoja. Vähemmistöjen 

jäsenille olisi taattava yhtä hyvät elinolot kuin muulle väestölle. Heille tulisi antaa mahdollisuus säilyä 

omina ryhminään ja kehittää omaa kulttuuriaan. Tällöin yksilöt omaksuvat oman kulttuurinsa arvojen ja 

normien lisäksi uuden kulttuurin normit ja arvot. Olettaakseni Berryllä (1980; 1997) ei ole ollut tarvetta 

kytkeä integraatiota koskemaan samanaikaisesti sekä yksilö- ja ryhmäkohtaisia että yhteiskunnallisia ja 

institutionaalisen tason muutoksia. Sulautumisen tai sopeutumisen sijasta integraatio edellyttää 

siirtymistä monikulttuurisuutta edistäviin periaateohjelmiin (Pitkänen ja Vanhalakka-Ruoho 1997, 447–

448). 

 

Viranomaiskielessä integraatio on suomennettu kotoutumiseksi. Hallituksen maahanmuutto- ja 

pakolaispoliittinen ohjelma (1997) kuuluu Suomen viralliseen integraatiopolitiikkaan. Sen mukaan 

hallitun maahanmuuton ja tehokkaan kotoutumisen turvin integraatio auttaa maahanmuuttajia 

onnistuneesti kohtaamaan heille oudon suomalaisen kulttuurin. Maahanmuuttaja tuntee silloin olevansa 

kotonaan vieraassa kulttuurissa. (SM 1997:5, 174–175.) 

 

Opetushallitus (1996; 1997; 2004) on julkilausumissaan (POPS 1994; 2004) tarjonnut arvoperustaa eri- 

ikäisten maahanmuuttajaoppijoiden integroinnin arvioinnille. Yksilölähtöisyyden, tasa- ja 

moniarvoisuuden huomioon ottaminen on korostunut. Tämän tapaisista taustoista integraatio voi saada 

myös toisenlaisia merkityksiä. Se saattaa johtaa maahanmuuttajien oman kielen, kulttuurin ja järjestöjen 

hylkäämiseen sekä valtaväestön kielen, kulttuurin ja elämäntavan omaksumiseen. Tämä tulkinta samastaa 

integraation sulautumisen ts. assimilaation käsitteeseen. Maahanmuuttajat voivat tulla suomalaisen 

yhteiskunnan täysivaltaisiksi ja toimiviksi jäseniksi. Se tapahtuu molemminpuolisen suvaitsevaisuuden 

hengessä eikä ole ristiriidassa yhteiskunnallisen tasa-arvon ja kulttuuriautonomian saavuttamisen kanssa. 

(Liebkind 1994a.) Siksi käytän tutkimuksessani etnisen kulttuuriorientaation käsitettä integraation sijasta. 

 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisen aiemmat kokemukset rohkaisevat vieraiden 

kulttuurien kohtaamisen edistämiseen. Pidän tärkeänä, että kidutuksen, vainon ja vihan stressaamat 

ihmiset oppivat kielen kontekstisidonnaisesti. (Lappalainen 1993; vrt. King, Fagan, Bratt ja Baer 1992; 

Snow, Met ja Genesee 1992.) Sekä kielikylpytutkijoiden että monikulttuurisuuskasvattajien 

näkökulmasta kulttuurien kohtaamiseen suuntautuminen edistää niihin kiinnittymistä (vrt. Cummins ja 

Swain 1986; Krashen 1987; Kim 1988; Spolsky 1990; Brown 1992; Cummins 1992; 1994; Gill i Juan ja 

Monterde i Farnes 1992; 1996; McGroarty 1992; Baker 1993; Pitkänen ja Vanhalakka-Ruoho 1997). 

 

Myös suomalaiset kielikylpypedagogiikan tutkijat korostavat monimuotoisen kaksikielisyyden 

rakentumista (C. Laurén 1992; 1994; U. Laurén 1992; Vesterbacka 1992; Mård 1994; Grandell 1994). 

Sen toteutuminen ja opiskelun alkuun pääseminen edistää puhutun kielitaidon kartuttamista (Brinton, 

Sasser ja Winningham 1992). Siihen suuntautumisessa maahanmuuttajat tarvitsevat aktiivisen kuuntelun, 

puhumisen ja keskustelun harjoitusta (Snow, Met ja Genesee 1992; S. Latomaa 1996). Se tarkoittaa 
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kielen ulkoisen viestinnän ja kulttuurin havainnoitavuuden lisäämistä. Näistä perusteista rakentuu 

toimiva, joustava, lisäävä ja osittainen kaksikielisyys. (Kaikkonen 1992; 1993, 34, 42, 45; 1994; 1995; 

1998.) Kielitieteessä maahanmuuttajien kaksikielisyys on kiinnostanut muun muassa Dufvaa, Muikku-

Werneriä ja Aaltoa (1994). Myös Suni (1996) on avannut näkökulmaa maahanmuuttajien kielen 

oppimisen ymmärtämiseen. 

 

Pystyäkseen sosiaalistumaan ihminen joutuu prosessoimaan elämäänsä ympäröivän yhteiskunnan 

jäsenenä. Kielen oppimista motivoivien oppimisvälineiden käytössä korostuvat ideoita synnyttävän, 

rakentavan ja oppijakeskeisen oppimisympäristön luominen, toiminta, kommunikaatio ja pohdiskelu. 

(Enright ja McCloskey 1992.) Siinä tehtävässä leikki avaa monia ovia (Torbert ja Schneider 1992). Myös 

monikulttuuriset taideprojektit saattavat olla käyttökelpoisia erilaisten maahanmuuttajaoppijoiden 

kielellisiin tarpeisiin vastaamisessa (Schuman 1992). Kirjallisuuden opettaminenkin voi häivyttää kielen 

oppimisen epämiellyttävyyttä (Sasser 1992). Käsitän etnisen kulttuuriorientaation kaksisuuntaiseksi 

ilmiöksi, sillä myös valtaväestön jäsenten on etnisinä kulttuuriorientoitujina asetuttava kulttuurien 

kohtaajiksi (Lappalainen 1989; 1993; 1994d; 2003c). 

 

 

Akkulturaatiosta etniseen kulttuuriorientaatioon 
 

Akkulturaatiota on tutkittu dynaamisena prosessina, sitä on tullut näkyviin joko toisessa tai molemmissa 

ryhmissä ajan kuluessa tapahtuvina kulttuurimuutoksina. (Liebkind 2000, 13–14.) Ne tulevat ilmi toisen 

kulttuurin kanssa kosketuksissa olevien ihmisten uskomuksissa, tunteissa, asenteissa, arvoissa, 

käyttäytymisessä ja samastumisessa. Liebkind (emt.) ymmärtää akkulturaation prosessin tilaksi, jonka 

aste ja määrä on käyttäytymisen, tunteiden ja asenteiden puolesta jonakin ajankohtana mitattavissa. 

Niissä akkulturaatio voi kehittyä kohti integraatiota (Padilla 1980, 48–83; Berry 1997; ks. myös 

Lappalainen 2005a). Ymmärrän akkulturaation kahden kulttuurin kohtaamisena ja molempien toisiinsa 

vaikuttamisena. Etnisessä kulttuuriorientaatiomallissa ja käsityksessäni vieraiden kulttuurien 

kohtaamisesta oli vielä akkulturaation kaltaista ainesta (Lappalainen 1989, 3–7; 1994d, 39–53, 56). 

Akkulturaatio on yhteydessä yhtäältä siihen, miten tärkeänä etnisen vähemmistön jäsen pitää oman 

kulttuurinsa ja identiteettinsä säilyttämistä. Toisaalta akkulturaatio on sidoksissa ryhmien välisten 

suhteiden ylläpitoon. (Berry 1997.) 

 

Antropologian ja kansatieteen alalla on tehty akkulturaatiotutkimuksia. Ne osoittavat, että akkulturaatio–

termi liittyy sisäisiin, ulkoisiin ja kolonialistisiin suhteisiin (ks. Lappalainen 2005a). Kasvatuksen alalla 

Brislin (1993) määrittelee akkulturaation uuteen kulttuuriin ohjautumiseksi. Akkulturaatiota on mielletty 

myös sopeutumisprosessiksi (Sue ja Sue 1990; Alitolppa-Niitamo 1995). Monissa akkulturaatioteorioissa 

painottuu kulttuurivähemmistön sulautumiseen päätyvä yksiulotteinen prosessi. Kasvatusantropologisessa 

ajattelussa enkulturaatio yhdistää ihmisen hänen omaan kulttuuriympäristöönsä. Muun muassa Judén-
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Tupakka (2000, 263) kytkee enkulturaation ja akkulturaation kulttuurin oppimisen prosessiin. Hän 

muistuttaa, ettei perinteisissä yhteisöissä oppiminen tapahtunut formaalissa koulujärjestelmässä, vaan 

kotona oppipoika- ja oppityttökoulutuksena. Traditionaalisten yhteisöjen parissa rituaalit ovat hänen 

mukaansa opettaneet ja siirtäneet kulttuuria. Viime aikaisessa tutkimuksessa painottuu pitkäaikainen 

moniin suuntiin kulkeva akkulturaatioprosessi (Alitolppa-Niitamo 2004, 120–121). 

 

Bennett (1995, 88–89) jakaa akkulturaation assimilaatioon, pluralismiin ja supressioon. Hän lähestyy 

näitä ilmiöitä amerikkalaisesta lähtökohdasta. Sen mukaan assimiloituva etninen vähemmistö luopuu 

alkuperäisestä kulttuuristaan, kun samalla valtaväestö edellyttää vähemmistöä hylkäämään oman 

kulttuurinsa. Käsitän, että akkulturaatio tarkoittaa ihmisen kokonaisvaltaista integroitumista ja vieraaseen 

kulttuuriin kiinnittymistä vuosikymmeniä maahanmuuton jälkeen. Uuden kulttuurin kohtaamiseen kuuluu 

kulttuurišokin ja ”honey-moon” -vaiheen jälkeinen turhautuminen. Se voi johtaa vanhan kulttuurin 

menettämisestä johtuvien defenssien ts. ihmisen psyykkiseen järjestelmään kuuluvien 

puolustusmekanismien käyttöön ottamiseen. (Metsänen 1996.) 

 

Havaitsin, että akkulturaatioteorioissa voi olla ylitsepääsemättömiä ongelmia. Ne johtuvat siitä, että 

tutkijat ovat yrittäneet soveltaa muihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin oloihin kehiteltyjä teorioita 

Suomeen. (Lappalainen 1989, 3–16; 1994d, 39–55.) Yksi keskeinen ongelma maahanmuuttajien 

kohtaamiseen liittyvissä akkulturaatiokeskusteluissa on myös ollut se, ettei käsitteitä ole määritelty 

riittävästi. Tällöin ei ole selkeästi täsmennetty ymmärretäänkö akkulturaatio kuuluvaksi yksilö-, ryhmä 

vai yhteisötasolle. Näin ollen ei ole ratkaistu, onko kyse psykologisista vai rakenteellisista reaktioista 

suhteessa valtakulttuuriin. Akkulturaatio on mielletty usein yksisuuntaiseksi prosessiksi, kun sen on 

ajateltu ilmenevän valtakulttuurin vaikutuksena maahanmuuttajiin. (Ks. Lappalainen 2005a.) Näistä 

lähtökohdista olen päätynyt käyttämään aiemmin konstruoimaani etnisen kulttuuriorientaation käsitettä. 

Siksi työssäni on ollut tarpeen etnisen kulttuuriorientaation ja -käsitteen luominen ja visualisointi 

(Lappalainen 1994d, 56). Se sopii sekä maahanmuuttajien opettajan että erilaisista kulttuurisista ja 

kansallisista taustoista kotoisin olevien oppijoiden suuntautumisen perustaksi. Ilmiön sisäistäminen ei 

tapahdu automaattisesti. Suomalaisen yhteiskunnan paineissa MK-alkuopetuskurssin alussa 

maahanmuuttajaoppijoiden suuntautuminen näytti silmissäni vielä Padillan (1980, 48–83) verbaalisen 

akkulturaatiomallin kaltaiselta. (Lappalainen 2005a.) Vähän kerrassaan se muuttui enemmän 

suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi. Padillan (1980, 48–83) verbaalisen mallin konstruointi on 

vaatinut paljon muokkausta luontuakseen maahanmuuttajailmiön tutkimiseen suomalaisen yhteiskunnan 

kouluympäristöissä. Mallini tehtävänä on ollut vapautua Padillan (1980) raskaasta, Pohjois-Amerikan 

Yhdysvaltojen rodullista ja sosiaalista erityistilannetta heijastavasta akkulturaatiokäsitteestä (Lappalainen 

1994d, 56). Hänen (emt.) verbaalisessa akkulturaatiomallissaan keskeisiksi nostamansa käsitteet koskevat 

yksilön tai/ja ryhmän kulttuuritietoisuutta ja etnistä mieltymystä ts. lojaalisuutta. Tosin hän esittää 

kulttuuritietoisuuden ja etnisen mieltymyksen erillisinä käsitteinä, vaikka niihin kuuluu samoja ilmiöitä. 
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Kielen lisäksi kulttuuritietoisuudessa ja sen käytössä on olennaista pitää esillä myös ihmiskädentöiden, 

artefaktien tekovaiheita ja valmiita tuotoksia. Näin moniulotteinen kulttuuriperintö on arvokas pääoma 

jokaiselle ihmiselle, yhteisölle ja kansakunnalle. Se sisältää arvoihin, normeihin, asenteisiin, mielikuviin 

ja skeemoihin liittyvän kulttuuritiedon. Se välittyy esimerkiksi kielestä, historiasta, taiteesta, tavoista, 

ruoasta, uskonnosta ja ihmiskädentöistä. Käsitykseni kulttuuriperinnöstä on muotoutunut Padillan (1980) 

verbaalisen mallin pohjalta. Sen mukaan ajattelen, että kulttuuritietoisuus ammentaa voimansa käytössä 

olevasta kulttuuriperinnöstä ja sen ymmärtämisestä. (Lappalainen 1989; 1994d.) On tarpeellista, että 

ihminen saa kulttuurien kohtaamisessa tarkoituksenmukaisen käsityksen sekä omasta että uuden 

asuinmaansa kulttuurista. Ensimmäinen etnisessä kulttuuriorientaatiossa kulttuuritietoisuuteen vaikuttava 

tekijä on kielitaito ja kielen käyttö. Kielitaidon hankkimista, oppimistyylin kehittämistä ja 

kulttuuriperinnön käyttöä erilaisten maahanmuuttajien kohtaamisessa on pidettävä tärkeänä. (Chamot ja 

O’Malley 1992; Cummins 1992; Schuman 1992.) Näin ollen myös ihmiskädentöiden prosessointi 

reflektointeineen voidaan nostaa kielen rinnalle (ks. Lappalainen 1993; 1994d; kuvio 17 sivulla 302). 

 

Olen saanut työskennellä maahanmuuttajien parissa melko pian heidän Suomeen tulemisensa jälkeen. 

Työni on antanut pohjaa erilaisista kulttuurisista ja kielellisistä taustoista tulevien oppijoiden 

kohtaamiseen. (Lappalainen 1989; 1993; 1994d.) Akkulturaatio toimii teoriana, mutta ei tule sopivaksi 

kulttuurien kohtaamisen alkuun. Sille on oikeutus vieraaseen kulttuuriin tulleen ihmisen elämässä vasta 

vuosien kuluttua. Määrittely on hajanaista ja keskenään ristiriitaista, eikä akkulturoitumista voida 

edellyttää juuri Suomeen tulleelta maahanmuuttajalta. On kyseenalaista tutkia vieraaseen maahan 

tulleiden ihmisten maahantulotilannetta vasta myöhään akkulturaatiomuutosten jälkeen. Se ei helpota 

kulttuurien kohtaamisen varhaisvaihetta. Tutkimuksessani ei ole kyse akkulturoitumispyrkimyksistä, eikä 

maahanmuuttajaoppijoiden suomalaistamisesta. Tällaisista vaikuttimista maamme kouluoloihin on 

tarpeellista saada akkulturoitumisen sijaan maahanmuuttajien kohtaamiselle paremmin suomalaisiin 

oloihin sopivaa käsitteistöä ja teoriaperustaa. 

 

 

2.5  Monikulttuurisuus yhteiskunnan ja koulutuksen haasteena 
 

Monikulttuurisuus ja erilaisten maahanmuuttajien koulutus on tullut maamme kouluihin jäädäkseen. 

DuBois (1971, 408) kritisoi etnisesti erottelevia tai yksikulttuurisia kouluja. Myös kasvatuksen teoriaa ja 

käytäntöä pohtiva Bennett (1995, 35) siteeraa hänen filosofiaansa: 

 

– ”A mixed school with poor and unsympathetic teachers, with hostile public opinion, and no 
teaching of truth concerning black folk, is bad. A segregated school with ignorant placeholders, 
inadequate equipment, poor salaries, and wretched housing, is equally bad. Other things being 
equal, the mixed school is the broader, more natural basis for the education of all youth. It gives 
wider contacts; it inspires greater self-confidence; and suppresses the inferiority complex. But other 
things seldom are equal, and in that case, Sympathy, Knowledge, and Truth, outweigh all that the 
mixed school can offer.” (DuBois 1971, 408.) 
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– ”Sekakoulu, jossa on huonoja ja ymmärtämättömiä opettajia, joilla on vihamielisiä mielipiteitä, 
eivätkä he opeta värillistä väestöä totuudenmukaisesti on huono. Etnisyyden (rotuna) erotteleva 
koulu (tai yksirotuinen koulu), jossa on tietämättömät viranhaltijat, riittämättömät varustukset, 
välineet on samoin yhtä paha. Jos muut oppimisolot ovat samoja, useista etnisistä ryhmistä 
koostuva koulu on kattavampi, luonnollisempi kasvatuksen perusta kaikille oppijoille. Se antaa 
laajemmat kontaktit, kannustaa suurempaan itseluottamukseen ja vaimentaa alemmuuskompleksia. 
Mutta muut tekijät ovat harvoin samoja, ja siinä tapauksessa myötätunto, tieto ja totuus ovat 
enemmän kuin mitä sekakoulu voi tarjota”. (emt.) 

 

Bennett (1995, 35) korostaa, miten monikulttuurisuuden toteutuminen edellyttää opettajien silmien 

avautumista. Se on tarpeellista, jos halutaan vapautua rodullisista ennakkoluuloista ja rotukeskeisyydestä. 

Näistä vaikuttimista maahanmuuttajien, heidän opettajiensa ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta on 

entistä tärkeämpää tutkia ja ymmärtää kulttuurien kohtaamista kouluympäristöissä. Monikulttuurisuuden, 

ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden arvosisältöjä ei tulisi jättää pois oppilaitosten opetussuunnitelmista 

eikä hallinnosta. Niiden tulisi sen sijaan kuulua opetusalasta huolimatta kaikkien opettajien perus- ja 

jatkokoulutukseen. Lukuun ottamatta yksittäisiä kursseja ei järjestelmällistä koulutusta erilaisten 

maahanmuuttajien kouluoloissa kohtaamiseen ole kuitenkaan vielä kovin paljon tarjolla opettajille. Muita 

kulttuureja ymmärtävillä, rasisminvastaisilla kasvatuskäytänteiden mallien löytämisillä ja 

toimeenpanoilla on kiire (Talib 1999). Ajankohtaisuudessaan ne edellyttävät luomaan koulun sisältöjä 

uudella tavalla (ks. Koponen 2000). 

 

Opetushallituksen (1993/10; 1993/11) opetussuunnitelmasarjoista käy ilmi, että maahanmuuttajien 

aikuisopetuksen opetussuunnitelmakehykset pyrkivät kielen oppimisen lisäksi korostamaan 

monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden kontekstuaalisuutta. Alun alkaen opetushallinto ei ottanut 

huomioon aikuisten maahanmuuttajapakolaisten koulutuksen yleistä aikuispedagogista tarvetta. 

Koulutusta ei aina eriytetty oppijoiden elämäntilanteiden mukaan (Matinheikki-Kokko 1991, 74). Tästä 

syystä maassamme on ollut 1990-luvulta lähtien kahdenlaisia pyrkimyksiä: Yhtäältä koulut haluavat 

kansainvälistyä, toisaalta ne pelkäävät muutoksia ja haluavat selviytyä niistä omin päin. Ilmiö ei jätä 

ketään opettajaa syrjään. Kuka tahansa ammattikunnan edustaja joutuu kohtaamaan maahanmuuttajan, ja 

koulu toimii sekä suomalaisen kulttuurin että monikulttuurisen ajattelun välittäjänä. (Miettinen ja 

Pitkänen 1999, 8, 27.) 

 

On tärkeää arvostaa kulttuurien moninaisuutta multi- ts. monikulttuurisen koulun ja koulutuksen 

ominaisuutena ja luoda suvaitsevaista ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Monikulttuurisen rinnakkaiselon 

saavuttamisen tavoite ilmenee Verman (1989, 236–239; 1994), Toukomaan (1994, 8–10) ja Wahlströmin 

(1996) ajattelusta jo vuosia sitten. Siinä korostetaan oppimisen peruvan vähemmistöjen kieleen, 

kulttuuriin ja elinoloja suosivaan kulttuuripluralismiin. Stanfield (1993) nostaa traditionaaliseen 

monikulttuurisuus- ja yhteisökeskeiseen tarkasteluun politiikan, luokkajakoisuuden, sosiaalisen 

sukupuolijaon ja uskonnon. Hän liittää monikulttuurisiin kannanottoihinsa johtamisen arvoina ihmisen 

iän, asuinseudun, kielen ja historialliset yhteydet. Myös Verma (1994) alkaa luopua aikaisemmasta 

kehitysmaaystävyydestä ja ottaa 1990-luvun alkupuolella monikulttuurisuuden entistä suuremmaksi 
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kasvatukselliseksi haasteeksi. Koulutus-, kieli ja selviytymiskysymykset puhuttavat yhtä hyvin häntä kuin 

Bennettiä (1995, 427–429) ja muita monikulturalisteja. 

 

Monikulttuurisen koulun haasteissa painottuvat Tesconin (1993) mainitsemat kulttuurisen relativismin 

teorian mukaiset arvot. Mieltymyksineen ne ilmenevät erityisesti politiikassa ja taloudessa sekä 

uskonnon, kielen ja etnisyyden alueilla. Tesconi (emt.) käsittelee monikulttuurisuuskasvatusta 

opettajankoulutuksen näkökulmasta. Hän käsittää sen kuuluvaksi sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin 

realiteetteihin. Se on tärkeää, koska koulutus tuottaa ja edistää prosessia, jossa yksilössä kehittyy erityisiä 

valmiuksia. On opittava erottamaan, evaluoimaan ja toimimaan erilaisissa kulttuurikehyksissä. Bennettin 

(1995, 77–79) ajatuksiin rinnastaen ne mahdollistuvat silloin, kun koulu ei elä irrallaan muusta 

yhteiskunnasta. Hän (emt., 331–332) pitää monikulttuurisuuden ihanteena sitä, että ihmiset eläisivät 

harmonisesti sekä toistensa että maapallon kanssa (ks. myös Söderlindh 1984, 30–40 ja Talib 1999). 

Monikulttuurisuuskasvatus laajenee koko yhteiskuntaan kuuluvaksi. Koulumuodosta huolimatta se 

velvoittaa tekemään muutakin kuin vain vahvistamaan uskomuksia, arvoja ja identiteettiä. (Stanfield 

1993; Sleeter 1995.) 

 

Koulutuksen rakentuminen ja sen järjestäminen erilaisille maahanmuuttajille vieraassa kulttuurissa on 

vähemmistöpoliittista toimintaa. Uuteen kulttuuriin suuntautuvan ihmisen oppimisen ohjaaminen 

edellyttää väliintulojen tekemistä ja yhteiskunnallisen keskustelun avaamista. (Miettinen ja Pitkänen 

1999; Miettinen 2001.) Se on tärkeää, koska maahanmuuttajan kannalta onnistunut integraatio edellyttää 

funktionaalista assimilaatiota, ts. toiminnallista sulauttamista. Sen onnistumiseksi on hyvä muistaa, että 

kulttuuri-identiteetin ja etnisen identiteetin ylläpito kuuluu integroitumisen taustavoimiin. (Bennett 1995, 

161–162.) Yhteisiin arvoihin, historiaan, kieleen ja perinteeseen tukeutuva käyttäytyminen on syytä 

nostaa kulttuurien kohtaamisen keskiöön. Sama ajatus välittyy yhtä hyvin Liebkindin (1994a, 22, 26) 

kuin Pitkäsen ja Vanhalakka-Ruohon (1997, 447–448) ja Talibin (1999, 74) ajattelusta. 

 

Monikulttuurisuutta ovat viime vuosina tutkineet muun muassa suomalaiset Judén-Tupakka (2000), 

Matinheikki-Kokko ja Pitkänen (2002). Myös psykologia, sosiologia, historia, sosiaalitieteet, 

uskontotiede, perinteen- ja viestintätutkimus ovat kasvattaneet monikulttuurisuustutkimusten tilastoja.2 

Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on monitieteinen etnisten suhteiden tutkimus- ja 

kehittämisyksikkö nimeltään Etnica (ks. Etnica 2000). Sitä ja Jyväskylän yliopistossa toimivaa 

monikulttuurisuuden ohjausklinikkaa lukuun ottamatta monikulttuurinen toiminta ei ole saanut vielä 

institutionalisoitunutta asemaa yliopistoissa. (Matinheikki-Kokko 2002.) Sosiologiseen tieteen 

paradigmaan pitäytyvää tutkijaa kiinnostaa monikulttuurisessa aihepiirissä eri kulttuuriryhmien välinen 

vuorovaikutus mahdollisine dominanssisuhteineen. Matinheikki-Kokko (1991; 1992; 1994) muistuttaa 

psykologien osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista tutkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

yksilöiden välisissä kulttuurien kohtaamistilanteissa. Matinheikki-Kokko (1999a, 229) on pohtinut 
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monikulttuurisen koulutuksen kehittämistä. Hän on tehnyt maahanmuuttajiin kohdistuvien 

koulutuspoliittisten ohjelmien sisällön analyysiä (Matinheikki-Kokko 1999c, 30). 

Monikulttuurisusututkimus kiinnostaa myös ekonomisteja. Kauppasuhteiden luomisen kannalta he 

tutkivat sitä, miten isäntäkulttuurin edustajat kommunikoivat vieraiden kulttuurien edustajien kanssa. 

Sekä antropologisen että kansatieteellisen tutkimuksen ydinaluetta ovat varsikin aikaisemmin olleet 

muutokset, joita kulttuureissa on tapahtunut pitkäaikaisen kontaktin seurauksena. (Ks. Lappalainen 

2005a.) Matinheikki-Kokko ja Pitkänen (2002) nostavat kasvatustieteellisten 

monikulttuurisuustutkimusten haasteeksi meta-analyysien tekemisen. He perustelevat kantaansa sillä, että 

tämän tieteenalan monikulttuurisuustutkimus saisi tarjota opettajalle välineitä kulttuurien kohtaamisen 

arvioimiseen koulussa. Maahanmuuttajien kouluttamisessa on tärkeää huomioida sitä koskevan politiikan 

käytännöt. 

 

Vieraskielisellä opetuksella on omat historialliset juurensa. Räsänen (1994, 16) päättelee kaksi- tai 

vieraskielistä opetusta annettavan yleensä kaikkialla siellä, missä eri kieliryhmät ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. Maahanmuuttajien kouluttamisen tutkijoita Suomessa ovat muun muassa Virrankoski (1994), 

Pitkänen (1997), Rönnholm (1999) ja Miettinen (2001). ja Heihin kuuluu samoin Talib (1999), jonka 

väitöstutkimus käsittelee toiseutta, vierautta, kulttuurienvälistä kasvatusta, oppimista ja 

maahanmuuttajien kohtaamista. Hänen työnsä empiiriseen osaan kuuluu 121 suomalaisesta peruskoulun 

opettajasta tehty kartoitus, joka mittaa heidän uskomuksiaan maahanmuuttajaoppijoita kohtaan. Miettinen 

(2001) on väitöstyössään tutkinut pohjoiskarjalaisia luokanopettajia maahanmuuttajien kohtaajina. Myös 

somalialaistaustaisten maahanmuuttajien tutkiminen on kuulunut viime aikoina Alitolppa-Niitamon 

(2004) ja Hautaniemen (2004) tutkimuksiin. 

 

Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa on pitkät perinteet erilaisten maahanmuuttajien saapumisesta maahan, 

heidän kohtaamisestaan ja kouluttamisestaan. Siksi heitä ovat siellä tutkineet muun muassa Richard-

Amato ja Snow (1992), Scarcella 1992; Bennett (1995) ja Nieto (1996/2000). He ovat kiinnostuneet 

näistä aihealueista koulutuksen, yleisen maahanmuuttajailmiön ja oppimisympäristöjen rakentamisen 

kannalta. Myös maahanmuuttajien sekä kielellisten että kulttuuristen vähemmistöjen koulumenestyksen 

tutkiminen näyttää kiintoisalta. Se vetää puoleensa Banksia (1986; 1992; 1995; 1998; 2001), Matute-

Bianchia (1991), Brownia (1992), Sasseria (1992), Shortia (1992), Gayta (1995) ja Ogbua (1995). 

 

Bennett (1995, 144–145) korostaa massiivisen siirtolaisuuden historian vaikutuksesta syntynyttä 

monikulttuurisuutta. Siinä näyttäytyy tärkeänä avoimuus, joka ei ole osoitus taloudellisesta 

hyvinvoinnista, vihamielisyydestä, taloudellisesta rappeutumisesta ja poliittisesta turvattomuudesta. 

Amerikkalaisessa yhteiskunnassa on ollut tutkimuksen kohteena erilaisten oppimisympäristöjen 

monikulttuurinen koulutus. Se on kirvoittanut tutkimustyöhön myös Cantoni-Harweyta (1992), 

McGroartya (1992) ja Peitzmania (1992). Samoin aihe on kiinnostanut Richard-Amatoa (1992), Ruppia 

                                                                                                                                                                                           
2 Linda tietokannasta löytyy yli 500 tätä aihepiiriä koskevaa opinnäytettä ja 4452 nidettä. 
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(1992), Scarellaa (1992) ja Schumania (1992). Heidän lisäkseen monikulttuurisuuskasvatuksen osa-alueet 

ovat olleet läsnä monissa tutkimusraporteissa (ks. Brinton, Sasser ja Winningham 1992; Enright ja 

McCloskey 1992; Heath 1992; King, Fagan Bratt ja Baer 1992; Mohan 1992; Snow, Met ja Genesee 

1992; Torbert ja Schneider 1992). Eurooppalaisten kasvatustieteilijöiden mielenkiinto liittyy myös 

maahanmuuttajalasten kouluun sopeutumiseen (Eldering ja Kloprogge 1989; Verma 1989, 1994; 1997). 

 

 

2.6  Suomalaisen yhteiskunnan aikuismaahanmuuttajille järjestämä koulutus 
 

Monikulttuurisuus sitoutuu tutkimuksessani teorian ja kasvatuksen lähtökohtana kasvatuksen kontekstiin. 

Se ilmenee sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisena ja oman opettajuuteni kasvun 

kehittymisenä. Maahanmuuttamisesta vastuussa olevat ministeriöt ovat antaneet päätöksiä ja suosituksia 

maahanmuuttajien vastaanotosta ja koulutuksesta. Koulutuksen käytännöt välittyvät muun muassa 

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (2001/2003) ja Maahanmuuttajien koulutus (2003) -

julkaisuista. Ne osoittavat koulutuksen järjestämisen olevan Suomelle pysyvä velvoite otettaessa vastaan 

aikuisia maahanmuuttajia. Siihen liittyy hyvän ammattisivistyksen turvaamisen ja kestävän kehityksen 

velvoitus. 

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä VNP (1997) korostuu tasa-arvon edistäminen kulttuurisista 

taustoistaan erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Sen tavoitteissa on tärkeää ja keskeistä löytää 

toimenpiteitä ja keinoja, joiden avulla tasa-arvoon perustuva etnisyyden kohtaaminen ja käsittely sujuvat 

oppimisympäristöissä. Opetus- ja kasvatustyössä nämä ilmiöt eivät ole ongelmattomia, koska 

etnosentrismin vaarat väijyvät aina (Verma 1994; Liebkind 1994a, 39). Hankaluudet ovat läsnä, jos 

oletamme erilaisten maahanmuuttajien olevan pelkästään oman kulttuurinsa edustajia. Näin ollen 

oppijoiden kulttuurisen identiteetin ja laadukkaan oppimisen tukeminen on tarpeen ottaa 

monikulttuurisuuskasvatuksen keskiöön. Monikulttuurinen koulutus kiinnittää huomiota muihin 

kulttuureihin vain, jos niiden edustajia on omassa oppimisympäristössä. Interkulttuurisen koulutuksen 

tavoitteena on ottaa huomioon kulttuuriset, kielelliset ja uskonnolliset erot yhteiskunnassa. (Banks 1992; 

1995; Gay 1995.) 

 

Opettajat ovat kulttuurien kohtaamisen edistäjiä. Kuitenkin on osattava nähdä etnisen idealismin 

ylikorostumisen vaara (Sarmela 1996). Koulutus voi olla yksi-, kaksi-, moni- tai interkulttuurista (de 

Kruif 1994, 7). Tuunainen (1994) nimeää yksikulttuurisen koulutuksen monokulttuuriseksi. Hänen 

mukaansa Suomessa siitä päästään monikulttuurisen koulutuksen avulla aikaa myöten kulttuurien 

vuorovaikutteisuuteen. Kaksikielinen koulutus on luonteeltaan myös kaksikulttuurista, jonka 

ideaaliajattelun mukaan maahanmuuttajat voivat saada koulutusta sekä omalla että valtakulttuurin 

kielellä. Valtioneuvoston antamat hallinnon toimenpiteet pyrkivät takaamaan opetuksellisten ja 

kansallisten oikeuksien saamisen maahanmuuttajille. Ne aiheuttavat yhteiskunnassa ja Suomen kouluissa 
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jatkuvan muutospaineen lisäksi vastarinnan sietämistä. (Wahlström 1996.) Virrankosken (1994), 

Jaakkolan (1995, 7, 98) ja Puurosen (2001, 33–46) tutkimustulokset osoittavat kielteisten käsitysten 

olevan omiaan lisäämään ihmisten ennakkoluuloja maahanmuuttajia ja heidän kouluttamistaan kohtaan. 

 

Monikulttuurisuuskasvatuksessa ei pidä toimia tunteiden vaan tosiasioiden varassa, koska kouluoloissa 

kulttuurien kohtaaminen alkaa olla jokapäiväistä (Ellington 1998). Suuntauduttaessa kohden 

monikulttuuristuvaa koulua vakiintumattomuudesta huolimatta maahanmuuttajakoulutuksen tutkimuksen 

käsitteistö lisääntyy entisestään. Dunn (1997) on huolissaan monikulttuurisuuskasvatuksen 

politisoitumisesta ja Gay (1995) kokee sen alistettujen väestöryhmien pedagogiikaksi. Monikulttuurisuus 

tuo kuitenkin ihmisille toivoa, mahdollisuuksia, tasavertaisuutta ja emansipaatiota. 

 

Monikulttuurisen koulun tehtäviin sisältyy yhteiskunnan huomioon ottaminen (Törmä 1996, 32).  Sunnari 

ja Räsänen (1994, 161–162) korostavat monikulttuuristuvan koulun toimivuutta ja ihmisoikeuksia 

koskevien näkemysten testaamista. Monikulttuurisen kasvatuksen tai/ja koulutuksen teoriaa ja käytäntöä 

luodessaan Bennett (1995, ix–xi) tähdentää puitteita ja päämääriä. Ne auttavat opettajaa muodostamaan 

kasvatusnäkemyksen tästä vaikeasti hallittavasta ilmiöstä. Hän (emt., 144–145) haastaa opettajia riskeihin 

ja ottamaan kantaa kiistanalaisiin kysymyksiin, kuten ennakkoluuloon, rasismiin, sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. 

 

Laadukkaisiin kasvatustavoitteisiin tähtäävissä kouluissa korostetaan erityisesti pedagogiikan käyttöä 

kasvun ja kasvatuksen emansipoivana ts. kansan sivistystä kohottavana prosessina (emt.). Tähän sisältyy 

myös T. Latomaan (1996) mielipidekirjoituksessaan käyttämiä termejä. Ne liittyvät ihmisen 

vapauttamiseen, kypsään ihmisyyteen, sivistykseen ja mielekkäisiin ihmisten välisiin suhteisiin. Latomaa 

(emt.) erottaa useita hierarkkisesti toistensa päälle asettuvia kulttuurien kohtaamisen tasoja. Niitä ovat 

naiivi, kulttuurispesifi, ”objektiivinen”, kriittinen kulttuurin kohtaaminen ja dialogin käyminen. 

Kirjoittaja varottaa etnoromantiikasta etnosentrismin kääntöpuolena. Sen vaikutuksesta ihminen voi 

ihannoida ja pyrkiä ymmärtämään muita kulttuureja paremmin kuin omaansa. Hänen esittämänsä 

emansipoivan kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen pedagogisena tavoitteena on kriittinen 

kulttuuristen tapojen ja arvojen kohtaaminen. Siihen kuuluu myös vapautuminen ihmisen kasvua 

kahlehtivista sidonnaisuuksista. Rationaalista kulttuuristen tapojen, uskomusten ja arvojen välistä 

dialogia ja kritiikkiä ei voi käydä ilman sen perusteiden ja edellytysten jäsentämistä. Se tarkoittaa 

edeltävien kulttuurien kohtaamisen tasojen tai vaiheiden ylittämistä, mutta samalla niiden sisällyttämistä 

uusien merkitysten saamiseen. (T. Latomaa 1996.) 
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Aikuisten maahanmuuttajien koulukulttuuria, ihmiskuvia ja -käsityksiä 
 

Aikuisten maahanmuuttajien koulutus on järjestynyt maassamme suomen kielen alkuopetuksena ja 

yhteiskuntaan ohjaavana koulutuksena vuodesta 1979 lähtien (Metsänen 1996; Lappalainen 1999; 

Kuisma 2001). Alkuvaiheessa opetuksesta huolehti pääkaupunkiseudun ammatillinen kurssikeskus 

yhteistyössä vastaanottokeskusten kanssa. Koulutus oli melko yhtenäistä koko maassa vuoteen 1991 

saakka. Samana vuonna määrittyivät etnisten ryhmien maahanmuuttokoulutuksen tavoitteet 

yhdenvertaisuusperiaatteeseen nojautuen. Niihin kuului maahan muuttamisesta aiheutuneiden 

elämänmuutosten hallinta (National of Board Education 1992). Opetushallitus (1993/10) on aikuisten 

maahanmuuttajakoulutuksen perusteiden lisäksi julkaissut suunnitelman aikuisten maahanmuuttajien 

yleissivistyksen täydentämisestä (1993/11). Lisäksi ohjeistusta on annettu luku- ja kirjoitustaidottomien 

oppijoiden (1993/12) kouluttamiseen. Opetushallitus (1997) on liittänyt maahanmuuttajien 

aikuiskoulutuksen osaksi yleistä ammatillista ja aikuiskoulutusta. Ulkomaalaisten aikuiskoulutus 

Suomessa (1992) -julkaisun mukaan tavoitteena on koulutuksen aikana tuottaa uusia toimintamalleja. 

Myöhemmin sama ajatus toistuu Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (2001/2003) ja 

Maahanmuuttajien koulutus (2003) -verkkosivuilla. Niiden lähtökohtana on ajatus siitä, että 

maahanmuuttaja voi hankkia kompetenssia suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä suunnitella 

tulevaisuuttaan. Näissä tavoitteissa korostuu maahanmuuttajan mahdollisuus kohdata vieras kulttuuri 

suunnitellusti ja järjestelmällisesti hänen omista edellytyksistään lähtien. 

 

Opetushallituksen opetussuunnitelmasarjojen (1993; 1993/10: 1993/11; 1993/12) mukaan aikuisten 

maahanmuuttajien koulutus sisältää neljä olennaista osa-aluetta. Ne ovat kielenopetus, yhteiskunta- ja 

kulttuuritietous ja ohjattu harjoittelu. Koulutuksen tavoitteista välittyy olennaisesti myös 

maahanmuuttajan kyvykkyys ja kasvaminen kohti uuden kulttuurin normien ja arvojen ymmärtämistä. 

Näistä lähtökohdista Kaikkonen (1993; 1998) tähdentää jokaisen maahanmuuttajan voivan syventää 

oman kulttuurinsa perustaa. Parhaimmillaan se tarkoittaa metakulttuurisen tietoisuuden saavuttamista, ts. 

tietoa eri kulttuurien yhtäläisyyksistä ja eroista sekä kykyä analysoida niitä (Matinheikki-Kokko (1991; 

1992; 1997; 1999a–b). 

 
Eri kulttuurien kouluolot vaihtelevat. Suurin osa tutkimukseni maahanmuuttaryhmästä on kotoisin 

maista, joiden koulujärjestelmä on erittäin autoritaarinen. He kohtaavat Suomessa koulun, joka pitää yllä 

tasa-arvoisuuden, samojen oikeuksien ja velvollisuuksien ihanteita suurissa ja pienissä asioissa. (Talib 

1999, 102.) Ekholm (1994) ajattelee, että maahanmuuttajaryhmien heterogeenisyys on väistämätöntä. 

Varsinkaan uusien oppijoiden saapuessa maahamme ei voida välttää sitä, että samassa joukossa on lähes 

luku- ja kirjoitustaidottomia ja jopa tohtoreita. Suomessa aikuisille maahanmuuttajille järjestettävä 

koulutus painottuu kielenoppimiseen. Usein maahanmuuttajien kuormaa lisää vieraan kielen opiskelun 

velvoite ennen opiskelutaitojen haltuun ottamista. (Lappalainen 1999.) 
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Maahanmuuttajakoulutuksen haasteet syntyvät kurssilaisten toisistaan poikkeavien todellisuus- ja 

ihmiskuvien, ihmiskäsitysten sekä monisyisten oppimisnäkemysten ja kulttuurien kohtaamisesta. 

Vahervan (1981) ja Toiskallion (1988, 76) määrittelemä ihmiskäsitys koostuu sekä ihmiskuvasta että -

ideaalista. Edelliseen sisältyvät tiedot ihmisestä, jälkimmäinen määrittää minkälainen hänen tulisi olla. 

Rauhalan (1982; 1983; 1990; 1992) ihmiskäsityksessä ihmisen olemistapa on kehollista, tajunnallista ja 

elämäntilanteeseen sitoutunutta. Siinä kehollisuus näyttäytyy ihmisessä orgaanisena tapahtumisena, ja 

tajunnallisuudella Rauhala tarkoittaa ihmisen olemassaoloa kokevana olentona. Situationaalisuus ts. 

elämäntilanteisuus on ihmisen suhde konkreettiseen oliomaailmaan, toisiin ihmisiin, ideaalisiin 

rakenteisiin, kulttuuriin, arvoihin ja normeihin. Vahervan (1981, 1) määritelmässä ihmiskuva tarkoittaa: 

 

– ”Kokemusperäiselle tutkimukselle, ihmistieteiden tuottamalle tiedolle rakentuvaa kuvaa 
ihmisestä mahdollisuuksineen. Ihmiskuva voi olla sekä deskriptiivinen eli kuvaileva tai 
normatiivinen eli ihanteellinen. Deskriptiivinen ihmiskuva ilmaisee näkemyksen ihmisen kyvyistä, 
elämäntilanteista, kehittymisen ja kasvatuksen mahdollisuuksista. Normatiivinen ihmiskuva 
puolestaan ilmaisee ihmisihanteen, ts. kasvatuksen päämääräksi asetettavan ihmiskuvan.” (Vaherva 
1981, 1.) 

 

Kieli kuvastaa ajattelun malleja ja rakennetta. O’Connorin ja Rotatorin (1987) ajattelussa se on 

mahdollinen väylä uuden kulttuurin avautumiselle. He toteavat perusinhimillisen elämänlaadun olevan 

syvällä ihmisen elämässä. Se tulee esille kulttuuristen mallien oppimisessa mutkattomana ja 

inhimillisenä. Vaherva (1981, 1) määrittää ihmiskäsityksen seuraavasti: 

 

– ”Uskomuksiin ja arvostuksiin perustuvaa, useimmiten oletusten tasolla olevaa käsitystä siitä, 
mikä ihminen on, mikä ihmisessä on olennaista ja mitkä ovat ihmisen mahdollisuudet. Ihmiskäsitys 
on metatasoinen konseptio sisältäen sellaisia aineksia, joihin empiirisen tutkimuksen  avulla on 
hankala tai täysin mahdoton päästä käsiksi. Ihmiskäsitys on eräänlainen esioletus, joka muodostaa 
perustan empiirisille tieteille näiden pyrkiessä mahdollisimman todelliseen ja totuudenmukaiseen 
kuvaan siitä, mikä ihminen on.” (Vaherva 1981, 1.) 
 

 

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen haasteita 

 

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa ensimmäiseksi periaatteeksi nousee maahanmuuttajien 

kriittisen ajattelun ja itseohjautuvuuden tukeminen. Metsänen (1996) pitää vakavana ongelmana 

tilannetta, jossa opettaja joutuu näissä oppijaryhmissä perinteiseen behavioristiseen oppimiskäsitykseen 

pohjautuvaan tiedonjakajan rooliin. Useiden maahanmuuttajien mielestä hyvä opettaja on sellainen, joka 

käyttää aktiivisesti valtaa. Opettajuuteen liittyy monissa kulttuureissa sellaisia arvoja, jotka eivät tue 

itseohjautuvuuden ja omatoimisuuden edistymistä. On tärkeää muistaa, että aikuisten maahanmuuttajien 

koulutus on vuoropuhelua, eikä pelkkää haasteisiin vastaamista (Domander 1994). Toiseksi aikuisten 

maahanmuuttajien koulutuksen perusideaksi tiivistyy opetuksen integraatio. Käytännössä tämä tarkoittaa 

yleisopetuksen tuntuvaa lisäämistä. Ulkomaalaisten aikuiskoulutus Suomessa (1992) -julkaisun mukaan 

oppisisältöjen teemoittaminen auttaa välttämään irrallisten oppiaineiden mukaista etenemistä. 
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Kolmantena periaatteena on tärkeää korostaa oppimista prosessina, joka ottaa aikaisemmat ja nykyiset 

kokemukset huomioon (vrt. Lappalainen 1999; 2003c). Suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen 

periaate sisältyy maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta säädettyyn ja 

voimassa olevaan lakiin (Kotouttamislaki 1999/493). Se välittyy neljäntenä maahanmuuttajien 

koulutuksellisena periaatteena myös ”Ulkomaalaisten aikuiskoulutus Suomessa” (1992) -julkaisusta. 

 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä maahanmuuttajien kuormaksi on lastattu koko heidän oman 

kulttuurinsa edustaminen. Kokonainen etninen ryhmä on saattanut leimautua jonkin yksilön 

käyttäytymisen pohjalta. Hofstede (1994) antaa ymmärtää, ettei ihminen pelkästään ole oman kulttuurinsa 

edustaja. Sen sijaan omaa kulttuuriaan mukanaan kantava ihminen on kokemustensa, elämänhistoriansa 

ja taustansa vaikutuksesta oma itsensä. Kulttuurien kohtaamisessa liian nopeasti vieraaseen kulttuuriin 

kiinnittyminen voi näyttää myös kääntöpuolensa. Tämä ilmenee Alitolppa-Niitamon (2004) tuoreesta 

tutkimuksesta. Onnistunut integraatio vaatii erilaisilta maahanmuuttajilta funktionaalista assimilaatiota. 

Se edellyttää maahanmuuttajien omien kulttuuristen lähtökohtien kunnioittamista. (Liebkind 1994a, 26; 

2000, 13, 26–27.) 

 

Jokaisen maahanmuuttajan oma kulttuuri ilmentää hänen vieraassa kulttuurissa luomaansa 

selviytymisjärjestelmää. Yksilön tasolla se tarkoittaa jatkuvaa, elävää dynaamista muutosta ja 

vuorovaikutusta suhteessa asuinmaan valtakulttuuriin. Liebkindin (1994a–b) vakava pohdinnan aihe 

koskee suomalaisen valtakulttuurin vastuuta suhteessa vähemmistökulttuureihin, koska valtakulttuurin 

toimenpiteet muuttavat vähemmistökulttuurien jäsenten elämää. 

 

 

2.7  Käsitys käden, kielen ja kulttuurin yhteyksistä 
 

Kielen ja kulttuurin suhde on läsnä kuvailun ja tutkimuksen kohteena olevassa MK-alkuopetuskurssin 

oppijaryhmässä. Tutkimukseni käsitteissä kielen määrittämiseen sisältyy kielen suomi vieraana kielenä -

opetus kielikylvyn tavoin. Kieli on olennainen kulttuureja erottava tekijä, vaikka se edustaa kulttuurin 

olemuksessa sen pintarakennetta. Baumanilaisen lähtökohdan mukaan sillä on kulttuurien 

kohtaamistilanteissa tärkeä tehtävä kontekstikohtaisissa esineiden merkityssisällöissä (Bauman 1987; 

Lappalainen 1998, 31). Tässä mielessä myös nonverbaalilla ele-, ilme- ja kehonkielellä on tehtävää. Se 

ilmenee käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä merkitysten antamisen välineenä. (Emt.) 

Oppijoiden omia ilmaisuja on mahdollista mallintaa kielen oppimisessa (Peitzman 1992). Myös kehon 

kielen oppiminen voi tukea maahanmuuttajien kinesteettistä muistia. Siinä on tärkeää, että opettaja voi 

kääntää kokemuksia käsitteiden maailmaan. (King, Fagan, Bratt ja Baer 1992.) Useimmat 

maahanmuuttajat ovat tulleet uuteen, heille outoon ja erittäin vaikeaan tilanteeseen. Kielenoppijalle siihen 

sisältyy yhtäältä hänen oma kulttuurinsa ja toisaalta vieraan kulttuurin tuntemisen tavoite ts. 

kulttuuritietoiseksi tuleminen. Se velvoittaa opettajaa kehittämään pedagogiaa, käyttämään pedagogiikan 
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sisältöosaamista ja tekemään oppimista edistäviä ratkaisuja. Tässä käsityöllisellä toiminnalla on kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistämisellä tarjottavanaan uusia mahdollisuuksia aikuisten maahanmuuttajien 

kouluttamisessa. (Lappalainen 1993.) 

 

Kaikkonen (1992; 1993; 1994; 1995; 1998) korostaa, ettei ole olemassa muita parempia tai huonompia 

kieliä eikä kulttuureja. Kulttuurisidonnaiset havaittavissa olevat erot voivat leimata kielenkäyttöä ja 

käyttäytymistä. Hänen kuvailemansa vieraan kielen ja kulttuurin oppiminen näyttäytyy assosiatiivisena 

vertailuprosessina. Maahanmuuttajan käsitykset havaintojen tekemisestä, kokemusten hankkimisesta, 

ajattelusta ja ymmärtämisestä pohjautuvat pääosin omasta kulttuurista saatuihin vaikutelmiin. Oppimista 

edistävän kehittävän siirtovaikutuksen ts. transferin luominen on tärkeää maahanmuuttajien 

kohtaamisessa. Odlin (1989, 1, 12–13) nostaa sen kielen opiskelussa kasvatuksen ensisijaiseksi 

tavoitteeksi. Sillä tarkoitetaan aikaisemmin koulussa ja toisissa yhteyksissä opitun asian tai tiedon 

soveltamista (Bereiter 1995, 22). Se toteutuu, kun yhden toiminnan oppimisella voidaan rakentaa 

kehittävää siirtovaikutusta toisen asian oppimiseen. Opiskelutaitojen puute ja kielen opiskeluun 

tottumattomuus ei saa estää agraarioloista lähteneiden MK-alkuopetuskurssin aikuisten 

maahanmuuttajien opiskelua. Sen sijaan on tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön jopa ennennäkemättömiä 

oppimistyylejä suomi vieraana kielenä -opiskelussa. Niiden turvin oppijat voivat saada omasta 

kulttuuristaan pääomaa, joka auttaa heitä suuntautumaan vieraan kielen ja kulttuurin kohtaamiseen. 

Maahanmuuttajaryhmän on tarpeen luoda sekä itse että opettajan ohjaamana tarvittavaa oppimisen 

siirtovaikutusta. Se voi tapahtua oman kulttuurin hyödyntämisen avulla. 

 

Kieli toimii kulttuurin siirtämisen välineenä sukupolvelta toiselle. Sen avulla ihminen luo omaan 

kulttuuritaustaansa perustuvan identiteetin. Kielen oppimisen rakentuminen on ymmärrettävä kulttuurin 

oppimiseksi (Kaikkonen 1993, 66–72, 116). Siinä uuden oppiminen on assosiaatiota, jossa uusi ennen 

näkemätön kokemus löytää liittymäkohtia aikaisempiin kokemuksiin. Näin voi tapahtua esimerkiksi 

kieltä rikkautena pitävässä somalialaisessa kulttuurissa3. Sen parissa sanonnat, runot ja tarinat ovat 

säilyneet muistinvaraisina ja siirtyneet suullisena perintönä sukupolvelta toiselle. (Samatar 1986, 27–28; 

Lewis 1993.) Myös aasialaisissa kulttuureissa kaikki aistit palvelevat kielen oppimista ja sen käyttöä 

(Mikluha 1998). 

 

                                                           
3Muun muassa Mogadishun tori oli vilkas kauppapaikka ja käsityöllisen toiminnan keskus. Ammattimaisesti 
käsityötä on tehty alueella vielä jatkuvasti. Tiedetään, että miehet olivat kutojia ja ompelijoita, naiset yleensä 
kehrääjiä. (Ks. Arnoldi 1986, 17–26.) Naiset ovat tehneet käsitöinä ruohomattopunontaa, punottuja astioita ja niiden 
suojuksia. Punottuja ruohomattoja on tarvittu majojen katteiksi, kun paimentolaisnaisten tehtävänä oli rakentaa 
asumukset. Mattojen materiaali on kuivana aikana kerättyä heinää ja värikkäitä lankoja. Majan kate on kauttaaltaan 
ruohopintainen, solmitun ryijynukan kaltainen. Sisäpuolelta seinät muistuttavat värikkäistä langoista tehtyjä 
seinätekstiilejä. Aina, kun naiset ovat kokoontuneet punonnan ääreen, on syntynyt runoja ja lauluja. Niillä on ollut 
oma tehtävänsä somalialaisessa kulttuurissa. (Cassanelli 1986, 64–65; Samatar 1986, 27–34; Tiilikainen, Axmed ja 
Lilius 2001, 123, 125; Obsiiye 2004.) Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämistä ajatellen tämä 
kulttuuritietoisuus ja käsityöllinen toiminta on hyödynnettävissä. Se voi palvella myös toisenlaisia kielen käytön 
oppimisen haasteita ja tehtäviä. 
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Kaksikielisyys ilmiönä ei toteudu hetkessä. Opettajan työssä on tärkeää ymmärtää, mikä on oppijoiden 

aikaisempien kokemusten, tietojen ja käsitysten vaikutus uuden kielen omaksumiseen. Monet 

maahanmuuttajat hallitsevat oman äidinkielensä ja kirjoittavat sitä ymmärtämättä kuitenkaan sen 

teoreettista ja kieliopillista perustaa. (Nieto 1996, 72–74). MK-alkuopetuskurssilla oli tärkeää konstruoida 

kielen oppimista, sillä kieli on olennainen kulttuureja erottava tekijä. 

 

En käyttänyt etnisessä kulttuuriorientaatiomallissani kaksi- tai monikielisyyden käsitettä (Viberg 1989; 

Lappalainen 1994d, 56). Toiseen kontekstista saadut kokemukset kannustivat apukielen käyttöön 

(Lappalainen 1993). Vakuutuin apukielen korvaamisen välttämättömyydestä, koska yhteistä formaalia 

apukieltä ei MK-alkuopetuskurssilla ollut mahdollista käyttää. Maahanmuuttajat tarvitsivat suomen 

kielen taitoja kanssakäymisessä, työssä ja työolojen rakentamisessa. Myös suomalaisen yhteiskunnan 

tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, virasto- ja muut käytännöt edellyttivät sitä heiltä. ”Apukielen” 

luominen oli velvoite vieraiden kulttuurien kohtaamisen edistämiselle. Se vaatii jatkuvaa ja aktiivista 

dialogia käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä. Oppijoiden lähtökohdissa ja vaikuttimissa 

on tärkeää ottaa huomioon Canalen ja Swainin (1980) mainitsema kommunikatiivinen kompetenssi. 

 

 

Uusi lähestymistapa kaksikielisyyteen suuntautumisessa 

 

Kaksikielisyyteen suuntautuminen, sen edistäminen, kehittäminen ja käyttö ovat sukua kielikylvylle. En 

pidä tärkeänä asettaa tavoitteeksi täydellisen perättäisen kaksikielisyyden saavuttamista. (Ks. Arnau 

2001.) Sen sijaan maahanmuuttajille on tärkeää kielikylpypedagogeilta peräisin olevan kaksikielisyyden 

omaksuminen virallisen apukielen puuttumisesta huolimatta. Siihen tarvitaan toiminnallista, joustavaa, 

lisäävää ja osittaista kaksikielisyyttä. Käytän siitä To-Jo-Li-Os-kaksikielisyys -lyhennettä. Käden, kielen 

ja kulttuurin oppimisen yhdistämiseen sisältyy samoja elementtejä kuin kielikylvyssä, kun taustalla on 

näkemys siitä, että kieli on kommunikaatiota. 

 

Lambertin ja Tackerttin toimesta on saanut alkunsa erikoinen opetusmalli nimeltä kielikylpy (immersion, 

språkbad). Eräänlaiseksi kielikylvyksi vertautuva maahanmuuttajien kielikoulutus poikkeaa 

tunnuspiirteiltään Kanadan Montrealissa pienessä Sannaberin kylässä 1960-luvulla annetusta 

kielikylvystä. (Peal ja Lambert 1962.) Bakerin (1993, 180) ja C. Laurénin (1992, 20) luonnehdintojen 

mukaan kielienemmistöön kuuluvat oppivat kielikylvyssä vähemmistön kielellä. Harley, Allen, Cummins 

ja Swain (1990) osoittavat, että kaksikielisyyteen tähtäävässä lähestymistavassa kielikylvynomainen 

kielenoppimisen rinnasteisuus on havaittavissa Pealin ja Lambertin (1962) tutkimuksen mukanaan 

tuomasta perättäisestä kaksikielisyydestä. Työssäni ei ole ollut kyse kielikylvyn sisällä olevasta 

varhaisesta, viivästetystä, myöhästetystä, täydellisestä, osittaisesta eikä varhaisesta täydellisestä 

kielikylvystä. Sille on tunnusomaista, että kaikki opetus annetaan toisella vieraalla kielellä. (Ellis 1984.) 
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MK-alkuopetuskurssin toiminta poikkeaa myös osittaisesta kielikylvystä, jossa oppijat saavat opetuksesta 

puolet vieraalla ja toisen puolen omalla äidinkielellään. Kielikylvyn käyttöä pitää harkita alemman 

sosiaaliluokan lasten kouluttamisessa, koska heidän äidinkielensä on puutteellinen (Skutnabb-Kangas 

(1981). Sen toimivuudesta maahanmuuttajille ei olla tarpeeksi vakuuttuneita (ks. Cummins 1992; 1994). 

 

Tällaisen kaksikielisyyden tehtävänä on edistää kommunikatiivista kielenkäyttöä (Baker 1993, 6, 30–33; 

Cummins 1992; 1994). Myös C. Laurén (1992; 1994), U. Laurén (1992) ja Grandell (1994, 101–102) 

korostavat kielikylvyssä samaa asiaa. Kielen kommunikatiivisuus asettuu keskiöön Grandellin, Hovin, 

Kaskela-Nortamon, Mårdin ja Youngin (1995) ajattelussa. Se on tutkimuksessani tärkeä tematiikan 

avainsana kielitaitoon tähtäävässä opiskelussa, kielenoppimisessa ja kohdekielen oppimisen 

helpottamisessa. Havaintojeni ja esiymmärrykseni mukaan sen on mahdollista toteutua käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistämisessä. (Lappalainen 1993; 1994d.) 

 

Kuvaillut kielikylvyn tavoitteet olivat hyödyllisiä sovellettaviksi MK-alkuopetuskurssilla. Siksi käden, 

kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä ja kielikylvyssä oli tärkeää, että kieli oli väline eikä 

päämäärä (C. Laurén 1992). Käytännössä se tarkoitti eräänlaisen kielikylpykielen elämistä 

oppimisympäristössä ja huomion kiinnittymistä kielen sisältöön (Met 1994, 161). Pohjoisamerikkalaiset 

Harley, Allen, Cummins ja Swain (1990) esittävät kiintoisia ajatuksia kielen ja opetettavan asiasisällön 

yhteydestä. He pohtivat, onko syytä opettaa kieltä sisällön avulla vai sisältöä kielen avulla. Näiden 

kielikylpykouluttajien ajatus tulee läheiseksi maahanmuuttajien kohtaamisessa: ”How quiet and silent the 

forest might be, if only the best singers of the birds were singing.” 

 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen sisältää molempia edellä mainittuja näkökulmia. 

Niissä on yhtymäkohtia ja poikkeamia Suojasen (1993, 14) määrittelemään käsityökasvatukseen. Sekä 

hänen että Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (POPS 1994, 104–106; 2004, 156–159) mukaan 

kasvatus- ja opetustarkoituksessa tuotetaan esineitä käyttäen apuna erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja -

menetelmiä. POPS (1985; 1994; 2004) -asiakirjoista ja Perusopetuksen opetuskokeilujen perusteista 

(2003) poiketen käsityöllisen toiminnan oppimista on kokemuksissani ollut mahdollista käyttää kielen 

oppimisen välineenä. Tällöin se ei ole toiminut pelkkänä tuotteen saamisena. Kuitenkaan ei ole tarpeen 

hylätä käsityöhön liittyvää kulttuuri- ja sivistysperinnön saavuttamista. Ne eivät jää MK-

alkuopetuskurssin oppimisympäristöissä syrjään. On myös tärkeää, että käsityöllisen toiminnan 

oppimisen tuotosta voidaan käyttää tarve-esineenä tai koristeena. Näistä näkökulmista eräänlaisen 

kielikylvyn käyttö laajenee koskemaan kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista elämänpiiriä sekä 

luonnonympäristöä. 

 

Kulttuuripsykologi Jerome Bruner (1962; 1971; 1983; 1996) on käsitellyt kulttuurin avulla opittavaa 

toiminnallista kommunikaatiota. Hän on pitänyt tärkeänä edistää luontaisten kommunikatiivisten 

kykyjemme abstrahoitumista. Bruner ajattelee tämän toteutuvan, kun toiminta suuntautuu kohti 
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päämäärää ja se abstrahoidaan. Tästä Bruner (1983, 132) antaa esimerkin, jossa hän kuvaa, 

siirtymistapahtumaa kehollisesta kommunikaatiosta kielelliseen: ”Lapsi usein itkee, kun hän kieltäytyy 

ruoasta tai objektista, jota hänelle tarjotaan. Kun tämä kieltävän ääntelyn muoto muuttuu kielelliseksi, 

sana ”ei” ottaa usein itkemisen paikan.” Bruner tähdentää, että aluksi puhe esiintyy ainoastaan toiminnan 

yhteydessä tukemassa sitä. Jos haluamme ymmärtää, mitä lapsi sanoo, meidän tulee hänen mukaansa 

nähdä, mitä lapsi on tekemässä. (Emt.) On tärkeää huomata, että vasta myöhemmin puheaktit irtautuvat 

toiminnasta. Tuolloin kielen käyttäjän huomio pääsee vapautumaan välittömästä ympäristöstä. Kieli ei 

ole tämän jälkeen tapa representoida välittömiä kokemuksia, vaan väline, jolla ilmaisemme ja 

tulkitsemme todellisuutta (Bruner 1983, 163; 1991, 265). Brunerin ajatukset tukevat käsitystäni käden, 

kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisestä MK-alkuopetuskurssilla. Siinä on tärkeää ja välttämätöntä 

ottaa käsityöllisen toiminnan oppimisen lisäksi huomioon värin ja materiaalin valinta ja niiden 

työstäminen. On tarkattava myös käsityöllisen toiminnan suunnittelu- ja valmistusprosessia. Erotelmien 

ja arviointien tekeminen koskee sekä keskeneräistä että valmista työtä. 

 

 

2.8  Käsi, kieli ja kulttuuri: Käsityöllisen toimin nan oppimisen kielellistäminen 
 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisessa on kyse käsityöllisen toiminnan oppimisesta ja sen 

kielellistämisestä. Merkitykseltään erilaisten sanojen käsittää, käsite, käsin, käsi ja käsityö kantasanan 

käsi yhteisyys ei ole sattuma. (Steward 1955/1972; Carneiro 1975; Lappalainen 2005c.) Määrittelen 

käsityön tavanomaista laajemmasti ja käytän siitä tutkimuksessani käsityöllisen toiminnan ja sen 

oppimisen käsitettä. Sen sijaan miellän käsityö -sanan ja -käsitteen koulu- ja kotikäsityöksi jne. Joskus 

käsityöllinen toiminta, sen oppiminen ja käsityö voivat vaikuttaa toistensa synonyymeiltä. Käsityöllisen 

toiminnan ja sen oppimisen nimeäminen käsityöksi on uudempi kuin ilmiö itse. Ennen käsityöksi 

määrittymistä se oli osa kokonaisvaltaista pääosin maatalouden liitännäiselinkeinoina kotona tehtävää 

puoliammattimaista tai harrastustavoitteista aamu- ja iltapuhdetyötä. Vasta teollistumisen läpimurrossa 

käsityö sai nimensä. (Ks. Lappalainen 2005e.) Kojonkoski-Rännäli (1995, 94) muistuttaa, ettei ihmisten 

tarvinnut enää tehdä itse kaikkea sananmukaisesti omilla käsillään ja pelkän käsivoiman avulla. 

Käsityöllisen toiminnan harjoittaminen täytti työn ja vapaa-ajan harrastusten paikan, koska ihmisten 

elämässä niitä ei pitänyt erikseen määritellä (Walker 1989, 40). Traditionaalisena aikana, 500-1700–

luvulla, teollistumiseen asti käsityö oli kyseenalaistamaton itsestään selvyys. Kuului asiaan, että 

käsityötuotteiden tekeminen ja kulutus tapahtuivat samassa taloudessa. Deweyn (1910/1960) ajattelu tuo 

esiin, miten käsityö menetti kokonaisen käsityön luonteensa ja joutui ositetun työn asemaan ihmisten 

elämisen ja toimeentulon välineenä. (Ks. Lappalainen 1994d, 16.) 

 

Ihatsu analysoi (1998; 2002) tutkimuksissaan käsityöllisen toiminnan englanninkielisiä käsitteitä Craft, 

Crafts, Arts and Crafts tai Crafts and Design. Hän on tutkinut, mitä sana ja käsite Craft tarkoittaa Pohjois-

Amerikan Yhdysvalloissa ja millä tavalla amerikkalaiset sen itse määrittelevät. Ihatsu (2002) kuvailee 
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keskeisiä seikkoja, jotka ovat tunnusomaisia amerikkalaisen käsityön ymmärtämiselle ja 

määrittelemiselle. Hän käyttää vertailevaa tutkimusmenetelmää, jonka pohjana on 80 artikkelia 60 

kirjoittajalta vuosilta 1985–1998. Lisäksi hän on tehnyt siellä vuonna 1998 kuuden kuukauden ajan 

kenttätyötä. Hänen tutkimuksensa peruskysymys on ”What is craft?” Sille ja aiemmin mainitsemilleni 

käsityöllisen toiminnan synonyymeille on Ihatsun (2002, 13) mukaan ominaista pelkkä tekeminen. Craft 

tarkoittaa käsityötä työnä ja toimintana. Crafts viittaa käsityön kytkemisen taiteeseen, jota vielä 

selvemmin amerikkalaisen ja englantilaisen käsityöllisen toiminnan määrittely Arts and Crafts ilmentää. 

(Ks. myös Cumming ja Kaplan 1991.) Suomessa käytössä oleva käsityö on sitä vastoin muotoilua. Sen 

Ihatsu ilmaisee Crafts and Design -käsitteenä. Hän (2002, 142) vetää linjaa yhtäältä suunnittelun 

käsitteeseen Design ja toisaalta taiteen käsitteeseen Art. Myös intuitio ja rationaalisuus kuuluvat 

brittiläiseen käsityö- ja taideajatteluun. Ihatsun (emt., 59) mukaan Craft sijoittuu Englannissa lineaarisesti 

keskelle taidetta ja teollista tuotantoa. 

 

Käsityöllisen toiminnan oppimisessa esille tulevat käsitteet ovat kiinni ajan hengessä (Ihatsu 2002, 196). 

Craft on Suomessa ja Iso-Britanniassa käsityötä ja amerikkalainen mieltää sen taiteeksi. Hänen (emt.) 

analysoimansa käsitteet jakaantuvat tarkoittamaan amerikkalaisen ja brittiläisen käsityön lähentymistä 

taiteeseen. Suomalainen käsityön ja käsityöllisen toiminnan käsite on puolestaan lähempänä käsillä tehtyä 

produktiota, tuotetta, joka on käsityötä. Suomessa korostuva käsillä tekeminen (work with hands) on 

kulttuurien kohtaamisen edistämisessä hyödynnettävissä uudella tavalla. Esiymmärrykseni mukaan se 

sopii käytettäväksi kielen, kulttuurin ja käsityöllisen toiminnan oppimisen yhdistämiseen erilaisten 

aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisessa. (Ks. Lappalainen 1993.) Latinankielisestä verbistä texo 

johdetulla sanalla teksti on yleismerkityksen lisäksi laajempaa käyttöä. Sen kutomista, punomista ja 

mutkikkaan kokonaisuuden rakentamista kuvastavat merkitykset antavat kiintoisan rinnastuskohdan 

tekemisen ja sen oppimisen kielellistämiselle. Latinan substantiivi textum on tarkoittanut muun muassa 

kudosta, kangasta ja rakennelmaa. Myös analyysi on kreikkalainen lainasana. Se merkitsee vapauttamista, 

hajottamista, purkamista, ongelman erittelyä, palamista ja poistumista. (Lehtonen 1996, 130–131; Kröger 

2003, 3; Lappalainen 2004a–c.) 

 

Ihatsun (2002) osoittama suomalainen käsityöllinen näkemys voi laajentua kulttuurien kohtaamisen 

yhteyksissä. Sen ulottuvuudet sisältävät myös amerikkalaista ja brittiläistä taiteenomaisen ilmaisun 

tulkintaa. Pidän tärkeänä, että käsityöllisen toiminnan oppimisella on uudessa kulttuurissa tarjottavanaan 

maahanmuuttajille erilaista omakulttuurilähtöistä käyttöä. Käsityöllisen toiminnan oppimisen 

kielellistäminen on kukoistanut parhaiten aikana, jolloin se on saanut toimia kulttuurisen tiedon tulkkina. 

Se on myös ilmentänyt käsityöllisen toiminnan yksilöllistä ja kansallista ylpeyttä. (Lappalainen 1998; 

2001b.) 

 

Toiminnan kielellistämisestä Niikko (1993, 10; 1995b, 15) on yhtä mieltä Sarvimäen (1989) ja Hirsjärven 

ja Penttisen (1989) kanssa. He ajattelevat, että kaikkia alueita praktisesta tiedosta ei voida verbaalisesti 
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kuvata ja selittää. Osittain on perusteltua sanoa, että praktisessa tiedossa on olemassa tiedostamaton 

ulottuvuus, sillä taito on laajempaa kuin kertominen. Monissa työkäytännöissä osaamme enemmän 

asioita, kuin mitä pystymme sanallistamaan. Alitajuiset ja tiedostamattomat ulottuvuudet vaikuttavat 

tämän praktisen tietolajin tietoon. Siksi sitä on totuttu pitämään voittopuolisesti taitojen ja toimintojen 

yhteydessä ilmenevänä hiljaisena tietona. Sitä on nimitetty tacit knowledge tai tyst kunskap -tiedoksi. 

Pelkän käsityöllisen toiminnan näkökulman käyttö korostuu myös Schefflerin (1965), Sarvimäen (1989) 

ja Dormerin (1990; 1994; 1997) ajattelussa. Kielellistämistä välttäessään he näyttävät olevan 

eriaikaisuudesta huolimatta keskenään samoilla linjoilla. Scheffler (1965) pitää käytännöllistä työtä (craft 

knowledge) taitoon kuuluvana käsityötiedon ytimenä. Dormer (1990; 1994; 1997) käyttää terminä ja 

käsitteenä käsityötietoa lähes synonyymina hiljaisen tiedon kanssa. Taitosuorituksissa käsityöllisen 

toiminnan kielellistämisajatuksen vastapooli on olemassa myös käsityksinä piilevästä, tekijällä olevasta, 

hiljennetystä tai vaimennetusta tiedosta. (Polanyi 1966; 1983; Polanyi ja Prosch 1975.) 

 

Karihalme (1996; 1997) otaksuu, että käsityöllisen toiminnan ja sen oppimisen yhteyteen voidaan liittää 

kieli. Hän painottaa, että artikulaation elementtejä on mahdollista ottaa entistä enemmän käyttöön 

käsityöllisen toiminnan oppimisessa ja reflektoinnissa ts. ”pähkäilyssä”. Karihalme (1997) puolustaa 

kielen hallinnan tarpeellisuutta perusluonteisena hyötynä. Ns. käytännön työssä kielen ja työn elementtejä 

voi yhdistellä ja niistä voi syntyä tuoreita ja omaperäisiä mielikuvia. Hyvistä näkökulmista huolimatta 

kielen asema käsityöllisen toiminnan ammatillisena välineenä on ollut ristiriitainen. Karihalme (emt.) 

nimittää tätä verbaalikielteisyydeksi. Sen kannattajat pitävät tiedon ja taitotiedon välittymistä 

käsityöllisessä toiminnassa yksinomaan hiljaisena, sanattomana tietona. Tästä syystä he ajattelevat 

suunnittelijoiden ja valmistajien tavoittelemien ominaisuuksien lataavan esineisiin puolestaan puhuvia 

asioita. Ajattelen, että katsoja näkee esineestä tai/ja kuvasta vain sen minkä hän kokemus- ja 

tietotaustansa nojalla tietää (Lappalainen 1996c). Vuorovaikutuksessa artikuloinnin ulkopuolelle jää 

kielellistämisen kannalta hyödyntämättöminä pidettyjä elementtejä, kuten ilmeisiin, eleisiin ja intuitioon 

perustuvan tiedon alueet. Niihin ovat myös kuuluneet tunteisiin ja kehon kielen reaktioihin perustuvat 

elementit. Praktisen tiedon ilmiöiden sanallistamiselle on käyttöä erilaisesta kulttuurisesta taustasta 

lähteneiden maahanmuuttajien kohtaamisessa. (Ks. Lappalainen 1993; 2004a–c.) 

 

Bruner (1962, 159; 1971, 181; 1996, 12) erottaa kolme ihmisen keskeistä kognition, tietoedustuksen 

piirrettä. Ne muodostuvat toiminnallisesta (enactive), kuvallisesta (iconic) ja kielellisestä (symbolic) 

tiedon representaatiosta. Ajattelen näiden tietoedustusten toteutuvan käden, kielen ja kulttuurin 

oppimisen yhdistämisessä. Mielestäni tällaisilla toiminnoilla on käyttöä erityisesti perinneyhteisöistä ja 

tarinankerrontakulttuureista tulleiden ihmisten elämässä. Bruner (1996, 40) muistuttaa, että on tärkeää 

osata antaa suurelle osalle puheistamme tarinan muoto. Voimme narratiiveilla kuvata välittömiä 

kokemuksiamme sekä sitä, mitä menneisyydessä tapahtui. Joillakin ihmisillä on parempi taito muodostaa 

narratiivi kuin toisilla, ja kyvyt ovat opeteltavissa. (Emt.) 
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Ihminen voi lapsesta saakka kehittää narratiivista ajattelua. Hän pääsee tuntemaan oman kultturinsa 

myyttejä, historiaa, kansantarinoita ja tavallisia kertomuksia. Nämä kehystävät ja vahvistavat 

identiteettiä. Niiden lisäksi Bruner (1996, 41–2) suosittaa narratiivien rakentamista fiktioiden avulla. 

Tällöin ihminen voi ”löytää paikkansa maailmassa”. Tavoitteeseen pääsemiseksi on etsittävä keinoja. 

Koen, että käsityöllisen toiminnan oppimista voidaan kielellistää, sanallistaa, suullistaa ja kirjallistaa 

entistä enemmän. 

 

Voimme ottaa oppia kulttuuriperinnöstämme kielellistäessämme ilmeitä, eleitä, kehon kielen liikkeitä, 

havaintoja sekä intuitioon pohjautuvaa tietoa ja tunteita. Sosiaalistumisen tuloksena tätä käsityöllisen 

toiminnan oppimisen kielellistämistä on kulkeutunut sukupolvelta toiselle. MK-alkuopetuskurssilla 

kielellistäminen syntyy käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä. On tärkeää, että 

havaintojen tekemisen ja niiden käsittelyn avulla maahanmuuttajat tulevat tietoisiksi kielen yhteydestä 

tätä suurempaan kokonaisuuteen. ”Kolmen oppiaineen” yhdistämisellä on mahdollisuus toimia 

monipuolisen oppimisen välineenä. (Lappalainen 1993.) Käsityöllisen toiminnan oppimisen ja hallinnan 

reflektointi edistää kielellistämistä; se puoltaa erottelujen ja arvostelmien tekemistä (Heikkinen 1993, 70; 

ks. myös Karihalme 1996; 1997). Sanallistaminen, suullistaminen ja kirjallistaminen edistävät 

kokonaisvaltaisesti käsityöllisen toiminnan oppimista myös ammatillista toimintaa ajatellen. 

(Lappalainen 1995; 1996c; 1998.) 

 

Snellmanin (1861–1862/1997) aikanaan esittämään havaitsemisnäkemykseen kuului yksilöllisesti ja 

yksityisesti aistittavien ilmiöiden tietäminen, jossa korostuu havainto tietämisen edellytyksenä (ks. myös 

Wilenius 1978, 132). Ihminen voi määritellä loputtomiin jokaista aistittavaa laatua, väriä, sointua, ääntä, 

kovuutta, makeutta, tuoksua jne. Wilenius (emt.) toteaa, että aistimus on sielun tajuntaa aistimiin 

kohdistuvasta vaikutuksesta mielikuvan ollessa mielle yleisemmästä tietämisestä. Abstraktit käsitteet 

syntyvät ensin ihmisten mielikuvina, esimerkiksi hyveen käsite näyttäytyy tietyn henkilön toiminnan 

kuvana. Ajatus jostakin on yleisten merkitysten ja käsitteiden tietoista yhteyttä, kun taas ajattelu on 

käsitteiden yhteyksien käsittämistä. (Wilenius emt., 133.) Ajatus kehittyy havainnoista kuvan kautta. 

Runsaan mielikuva-aineiston synnyttyä on mahdollisuus siirtyä ajatuksen tasolle, havainnoista 

mielikuviin ja mielikuvista ajatteluun. (Wilenius emt.) Kansakoulun käsityön opetukseen Cygnaeus olisi 

halunnut sisällyttää edellä mainitunkaltaisia analyyttisiä elementtejä. Havainnoistaan huolimatta Cleve 

(1861; 1862) ja Snellman (1861–1862/1997) pitivät niitä käsityön opetuksessa tarpeettomina. Heidän 

perintönsä on vaikuttanut siihen, että käsityön avulla ei ole ajateltu olevan mahdollisuutta ihmisen 

korkeamman tason tiedon omaksumiseen (Kantola, Nikkanen, Kari ja Kananoja 1999; Salo-Mattila 2000, 

18–21). 
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Reflektointia, prosessointia kielellistämisen puolesta ja vastustuksesta käsityöllisen toiminnan 
oppimisessa 
 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisen määrittely on tutkimuksessani osa käsityöllisen 

toiminnan oppimista. Sillä on paljon yhteistä Brunerin (1971; 1986; 1987; 1990; 1996) toiminnalliselle, 

kielelliselle ja ikoniselle tietoedustukselle. Myös prosessi-produktiajattelulle on käyttöä (ks. Fisher 

1990/1995, 31; Anttila 1993). Tosin monissa oppiaineissa valmiiden tuotteiden ts. produktioiden 

tarkastelua pidetään vanhahtavana. Prosessista ja produktista on tässä mielessä käyty keskustelua 

kasvatustieteen alalla. Siihen ovat osallistuneet muun muassa Bellon, Bellon ja Blank (1992). Elettävän 

ajan ja sen hengen mukaisesti käsityöllisen toiminnan työprosessi vaiheineen nähdään valmista käsityötä 

tärkeämpänä. Anttila on (1993, 111) jatkanut aloittamaansa linjausta käsityötuotteen suunnittelu- ja 

valmistusprosessin teoreettisessa mallissa. Vaikka tuotesuunnittelullisen näkökulman avaaminen jää 

vähälle, sitä on pidettävä yleispätevänä. Anttilan (emt.) malli sallii minkä tahansa käsityöllisen toiminnan 

tekemisessä työn prosessin vaiheiden reflektoinnin. Kuitenkaan prosessia ja produktia ei voida erottaa 

toisistaan (Lappalainen 1994d; 2001b). Goebelin (1822/1971, 10–11) mukaan käsityöllisen toiminnan 

tekijä on julkinen käsityöläinen, Demiurg. Häen toiminnassaan theoria, praxis ja poesis/poiesis, 

oleminen, tekeminen ja tuottaminen (being, doing, making) muodostavat elävän kokonaisuuden. (Emt.; 

ks. myös Aristoteles 1989, 25–26; Volanen 2000.)  

 

Käsityöllinen toiminta on jonkin valmistamista. Tälle on nähtävissä yhtymäkohtia jo Aristoteleen 

ajattelusta, jossa tuottava toiminta oli nimeltään poesis/poiesis, jonka tuloksena on työ, ja päämäärä on 

praxis ts.  toimintaa tai/ja käytäntöä. (Suojanen 1991, 66; 1993; Koskennurmi-Sivonen 1998.) Seitamaa-

Hakkarainen (2000) pitää käsityöhön liittyvää reflektointia tärkeänä. Sen myötä käsityöllisen toiminnan 

oppimisessa, älyllisen, emotionaalisen ja tiedon hallinnan alueet voivat päästä yhdessä oikeuksiinsa. Hän 

(emt.) ei korosta yleistä suunnitteluprosessia. Sen sijaan hän sisällyttää käsityölliseen toimintaan 

visuaalista ja innovoivaa suunnittelua enemmän kuin Anttila (1993). Reflektointitaitojen kehittyminen 

auttaa ajattelemaan käsityöllistä toimintaa habermaslaiselta pohjalta (ks. Habermas 1984). ”Pähkäilyistä” 

saadut virikkeet kannustavat havainnoimaan käsityöllisen toiminnan oppimista kokonaisvaltaisesti. Ne 

avaavat tietä tekniseen (technical), tulkinnalliseen (practical) ja kriittiseen (critical) reflektointiin. 

(Suojanen 1993, 120; Seitamaa-Hakkarainen 2000.) 

 

Mezirow (1981) ja Jarvis (1983/1996; 1993; 1997) käsittävät reflektoinnin kuuluvan aikuisten 

vuorovaikutukseen ja tapaan oppia. Näin omaksutaan myös käsityöllisen toiminnan taitoja, tietoja, 

asenteita ja arvoja. Opettaja voi yleensä ohjeita ja kritiikkiä antamalla selittää, kuvailla, kysellä ja ohjata 

oppijoita reflektiiviseen imitointiin (Schön 1988). Käsityöllisen toiminnan kouluoppimisessa on tärkeää 

kuitenkin erottaa toisistaan mekaaninen ja reflektiivinen imitointi. Erilaisten aikuisten maahanmuuttajien 

kouluttamisessa reflektointi ei jätä sivuun vanhan tiedon uuteen liittämistä eikä kognitiivista kasvua (ks. 

King, Fagan, Bratt ja Baer 1992). Tässä tehtävässä se voi yhtäältä suosia myös Anttilan (1993) 
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mainitsemaa iteratiivisten ts. vaiheittaisten toimintasyklien hyödyntämistä. Toisaalta siihen voidaan 

kytkeä luovuusajattelua, kun haasteellisesta käsityöllisen toiminnan oppimisesta saadaan 

mielihyväpohjaisia flow-kokemuksia. Niiden hankkimisessa reflektio tarjoaa monia propositionaalisen 

tiedon käytön mahdollisuuksia. (Csikszentmihalyi 1991; Uusikylä 1999, 67.) Valmista ja keskeneräistä 

työtä tarkasteltaessa käsityölliseen toimintaan voidaan liittää papanekilaisen funktiokokonaisuuden 

(tarve, telesis, assosiaatio, estetiikka ja menetelmä) käyttö (Papanek 1973; Lappalainen 1996c, 11). 

Tutkimuksessani se antaa mahdollisuuden interaktiivisuuteen, kommunikointitaitojen lisäämiseen ts. 

tekemisen oppimisen kielellistämiseen ja käsityöllisen toiminnan oppimisesta puhumiseen. Ei ole tarpeen 

puoltaa luovuuden äänettömän alkuhämärän ja mystisyyden korostamista (ks. Fisher 1990/1995, 64–65; 

Karihalme 1996, 261–263). Luovuudessakin on osattava käyttää käsityöllisen toiminnan prosessin ja 

valmiin artefaktin määritelmiä ja alakäsitteitä. 

 

Luovuus jakautuu uusia innovoivia ratkaisuvaihtoehtoja etsivään (divergent) ja havaittuja muotoja 

luovasti toistavaan (convergent) toimintaan. Se välittää käsityöllisen toiminnan oppimista taitona ja 

propositionaalisena tietona ja tekee sitä keskustelevaksi joko suullistaen tai kirjallistaen (ks. Anttila 

1993). Luovuus ilmenee myös reflektointina (Fisher 1990/1995, 41). Sen avulla aikuinen 

maahanmuuttaja voi tietoisesti arvioida omaa oppimis- ja työskentelyprosessiaan käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistämisessä. Näin voi esiymmärryksseni mukaan tehdä myös maahanmuuttajien 

opettaja, etno-opettaja. Asiaan kuuluva ”pähkäily” antaa hiljaisen miettimisen ohella sijaa käsityöllisen 

toiminnan oppimisen kielellistämiselle. Heikkinen (1993, 70) tarkastelee ihmistekoisen rinnastamista 

koneelliseen tekemiseen toistensa vastakohtina. Keskeistä on käsityötaidon liittäminen osaksi ihmisen 

ajattelua. Tähän kannustaa Dormerin (1990; 1994; 1997) ajatus käsitteellisestä reflektoinnista taitotiedon 

osana. Reflektoinnin käyttö on mielestäni tarpeen erotettaessa koulussa, kotona, ammatissa, 

harrastetavoitteisessa tai puoliammattimaisessa toiminnassa tehtävää käsityöllistä toimintaa toisistaan. 

Nyt ollaan kuitenkin vaarassa päätyä liian yksipuoliseen käsityöllisen toiminnan oppimisen määrittelyyn. 

Valmiin käsityöllisen toiminnan tuotteen ei silti tarvitse muistuttaa tehdasvalmisteista tuotetta (Walker 

1989; Kojonkoski-Rännäli 1995, 108). Kulttuurin ja käsityöllisen toiminnan oppimisen kehityksen 

toisiinsa nivoutumisen historia valottaa sekä kielellistämistä että sen syrjäytymistä käsityökasvatuksen 

sektoreilla (Lappalainen 2005e). 

 

 

Käsityöllisen toiminnan kielellistämisen vastustamisen historiaa 
 
Aikanaan käsityöllisen toiminnan taitotieto ilmeni tekijätiedon erikoislajina (Ryle 1947). Siihen kuului 

olennaisena osana tietää jotakin (know that) ja tietää kuinka (know-how). Anttila (1993, 17) ja Kananoja 

(1993, 34) kirjoittavat osaamisen taidosta (how-know). Siihen yhdistyy sisällön hallinta, substanssitietous 

(know-what), ymmärrys perimmäisistä merkityksistä ja arvovalinnoista (know-why) sekä ajoituksesta 

(know-when). Aiemmin mainitsemallani aristoteelilaisella toiminnalla ja päämäärällä on ollut oma 
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paikkansa kulttuurin tutkimuksen kontekstissa. (Heikkinen 1989; Koskennurmi-Sivonen 1998.) 

 

Koko käsityötiedon alaa ei voida sanallistaa tai kielellistää, suullistaen tai kirjallistaen. Käsityöllisen 

toiminnan kielellistämisellä on kouluoloissa enemmän tehtävää kuin harrastustavoitteisessa 

koulutuksessa. Siihen kuuluu taitoon, harjaantuneeseen ja hioutuneeseen suoritustasoon (skill, skills) 

pohjautuvaa ajattelua. (Koskennurmi-Sivonen 1998.) Pidän tärkeänä, että käsityöllisen toiminnan 

yhteydessä oppijoiden keskinäisen puhumisen tarve voidaan asettaa palvelemaan kulttuuritietoisuuden 

kartuttamista. Myös kommunikoitavia ja propositionaalisesti kirjallistetulla tiedolla tietoiseksi tehtäviä 

osa-alueita voidaan rajata ja selkiyttää. Ajattelun avartamisen lisäksi tekemisen kielellistäminen voi 

koskea muun muassa tekemistä koskevia sääntöjä. Schefflerin (1965) ajattelussa tekeminen ilmentää 

rutiinitaitoja (routinizable skills, facilities). Käsityöllisessä toiminnassa taidot saattavat kehittyä 

huippuunsa ilman, että niillä osoitetaan visuaalisina kuvina tai kielellistettyinä viesteinä mitään 

persoonallista. Niillä ei ehkä rakenneta myöskään ihmisten elämässä yleisemmin käsityöllisen toiminnan 

tietoisuutta lisäävää ja käyttökelpoista ainesta. Pelkän käsityöllisen toiminnan toteutuksen korostajat ovat 

pitäneet käsityöllisen toiminnan oppimisen kielellistämistä tarpeettomana: 

 

– ”Harjoitusaineilla eli taide- ja käytännöllis-teknisillä aineilla on taas omat vaatimuksensa 
opettajan esitystaidon suhteen. Kielellisellä ilmaisulla on niiden opetuksessa hyvin vähäpätöinen 
osuus, sillä siihen tarvitaan varsin vähän sanoja. Tärkeintä on, että opettaja osaa itse näyttää, millä 
tavalla opetukseen sisältyvät tehtävät suoritetaan, sillä opetuksen keskeisimpänä 
tarkoituksena…käsitöiden… ym. aineissa on juuri käytännöllisentaidon antaminen.” (Haavio 1948, 
143.) 
 

Taidon olemukseen liittyy kuitenkin praktisessa tiedossa käytettävää ja aiemmin mainitsemaani 

propositionaalista, ts. erityiseen tarkasteluun otettua tietoa. Myös tämän kaltainen tieto edellyttää kielen 

olemassaoloa ja käyttöä. Silti kaikki se, mikä liittyy hiljaiseen tietoon, on vaiettua tietoa (Polanyi 1983). 

Tavallisin proposionaalisen tiedon ilmaisukeino on luonnollinen kieli. Sanallistamisen vastustajat 

ajattelevat, että hiljainen tieto näyttäytyy sellaisena, jota ei sanota. Sitä on turhaa ja tarpeetonta pukea 

sanoiksi. He ajattelevat ihmisten sanallistavan, kielellistävän ja suullistavan samoja asioita, joita he voivat 

esittää merkeillä, symboleilla ja kuvilla. Kielellistämistä ja narratiivien käyttöä torjuvassa jaottelussa jää 

syrjään väistämättä myös kuva-analyysien tekeminen ja tulkinta (vrt. Borgensen ja Ellingsen 1994). 

Hiljaisen tiedon kielellistämisellä on tutkimuksessani tärkeä tehtävä vieraiden kulttuurien kohtaamisessa. 

Taidon ja taiteen olemuksessa taitavuus johtaa taito-sanan (tekhne) käyttöön, jolla on yhteys myös 

tekniikka sanan alkuperään. Kreikankielisessä ilmaisussa se merkitsee vapaiden miesten työtä ja taitoja. 

Aristoteleen mukaan taito (tekhne) on ”oikea järkiperäinen tekemisvalmius”, johon liittyy sen 

käsittäminen, miten valmistettava tulos syntyy. (Steward 1955/1972; Carneiro 1975; Aristoteles 1989, 

25–26; Kamppinen 2004; Lappalainen 2004d.) Se sisältää käsityöllisen toiminnan oppimisen 

kokonaisvaltaisen prosessin. Se alkaa ideoinnista, tuumailusta, asioiden hauduttelusta, taiteellisesta ja 

teknisestä suunnittelusta, ja jatkuu toteuttavaan tekemiseen saakka. (Lindfors 1991; 1992; Anttila 1993, 

111.) Näitä alueita voidaan mielestäni käyttää tavanomaisella ja uudella tavalla käsityöllisen toiminnan, 
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kielen ja kulttuurin yhdistämisessä. Kulttuurit vaikuttavat teknologiaan ja teknologian luonteen 

kehitykseen asettamalla tavoitteita tulevaisuudelleen. Teknologian avulla ilmaistaan myös merkityksiä, 

tunteita ja arvoja. (Kamppinen 2004; Lappalainen 2004d.) Filosofina Niiniluoto (1999) pohtii 

käsityöllisen toiminnan oppimista: 

 

– ”On tärkeää puolustaa sensomotoristen taitojen asemaa, jotta ihminen säilyisi maailmaa 
jäsentävänä, käsittävänä ja ymmärtävänä olentona” (Niiniluoto emt.). 

 

Kokonaisvaltaisesti ajatellen on tärkeää ottaa huomioon useita elämänalueita koskettavia 

ongelmanratkaisu- ja määrittelytaitoja (Kojonkoski-Rännäli 1995, 58; Niiniluoto 1999). Siihen liittyy 

myös taito -sanan latinankielisen synonyymin (ars) käsittäminen taidetta ilmaisevaksi sanaksi. Taidon 

hankkimisessa ja sen osoittamisessa on viisi vaihetta. Aluksi määrittyy noviisi, joka ei ole sisäistänyt työn 

tekemisen kontekstiin kuuluvia sääntöjä. Ne omaksuttuaan noviisista tulee edistynyt aloittelija. 

Määrittelyssä pidemmällä olevia ovat pätevä ja taitava suorittaja. Ekspertti-asiantuntija on tilanteen 

vaativalla tavalla toimija. Hän kykenee ottamaan huomioon sanallistamisen, suullistamisen ja 

kirjallistamisen myös käsityöllisen toiminnan oppimisessa. Asiantuntija osaa tarvittaessa perustella 

tekemisiään kielellistettyinä. (Dreyfus ja Dreyfus 1986.) 

 

Länsimaisissa käsityöllisen toiminnan oppimiskäytännöissä aiemmin yhdessä olleet taito ja taide on 

ilmiönä haluttu tietoisesti erottaa toisistaan. Esteettisyys ja luova ideointi eivät ole saaneet tarpeeksi sijaa. 

(Zeisel 1981; Dormer 1994; Markowits 1994.) Ihmiset saavat käsityötiedon kautta orientoivia ja 

operationaalisia mielikuvia tuotteesta, sen tekemisestä ja ilmaisullisuudesta. Käsityölliseen toimintaan 

ryhtyessään ihminen ajattelee, että kriittiset taidot (critical skills) liittyvät kykyyn ilmaista persoonallista 

tyyliä taitavassa tekemisessä (Scheffler 1965.) 

 

Käsitän, että käsityöllisen toiminnan oppimisen erottaa kuvataiteen ilmaisullisesta otteesta ainoastaan 

tulkinnan puuttuminen. Tekemisen kielellistämisellä on käyttöä, koska oppimisessa ja koulutuksessa on 

tarvetta sanallistaa, kirjoittaa ja suullistaa käsityöllisen toiminnan oppimista. Ilmiö, jossa ihmiset jättävät 

puhumatta taitoaan koskevia asioita, esimerkiksi taloudellisista tai valtapoliittisista syistä, on 

protektionismia eikä hiljaista tietoa. Kulttuuriin kasvaneet ihmiset sanovat itse toiminnan kasvattavan 

ilmiöiden ymmärtämiseen. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämistä voidaan käyttää myös 

erityistehtävän luonteisesti oppimateriaalina ja oppimisen välineenä erilaisten maahanmuuttajien 

koulutuksessa. 

 

 

Käsityöllisen toiminnan oppimisesta suomalaisessa yleiskoulussa 
 

Monet suomalaiset muodostavat ensimmäisiä käsityksiään käsityöllisestä toiminnasta ja sen oppimisesta 

ennen oppivelvollisuuskoulua tai sen aikana. Heidän oppimiskokemuksensa siitä alkavat karttua 
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varhaiskasvatuksessa tai peruskoulun alemmilla ja ylemmillä luokilla. Oppiaine on aihealueena 

ristiriitainen, sillä taustalla vaikuttavat monet koulun käsityökasvatusperustaan kiinnittyneet jäänteet. 

Historiallisina juonteina ne ovat riippa ja vaikuttavat yhä suomalaisessa käsityökasvatuksessa. 

(Lappalainen 2005e.) Käsityöllisen toiminnan oppimisen kehittämisessä ne ilmenevät häiritsevinä 

tekijöinä (Suojanen 2000). Suomessa käsityö on toiminut koulussa kansansivistyksenä. Kansa-, kansalais-

, oppi- ja peruskoulussa se on luettu kuuluvaksi koulun yleissivistäviin oppiaineisiin. Kansakoulun 

historian syntyaikoina 1900-luvun alussa se on ollut taideaine ja myöhemmin harjoitusaine. Käsityöllisen 

toiminnan oppimisen arvoa on haluttu vielä takavuosikymmeninä korostaa: 

 

– ”Henkilö, jolla on ’peukalo keskellä kämmentä’ on nykyisessäkin yhteiskunnassa vajavaisesti 
sivistynyt” (KM 1952:3). 
 

Uno Cygneus halusi torjua yksinomaiseen sorminäppäryyteen, käden kätevyyteen ja työn sujuvuuteen 

kuuluvat seikat: 

 

– ”Käsityönopetus ei saa olla ”tyhjiä, tylsiä ja vanhaan totuttuun tapaan tehtyjä työn temppuja, jotka 
eivät kysy hengen voimia” (Cygnaeus 1910). 

 

Käsityö profiloitui oppiaineena oppisisällöiltään tekstiilityöksi ja tekniseksi työksi peruskoulun tulon 

myötä (Kananoja 1993, 29). Niistä ajoista asti oppi- ja työkirjat ovat toimineet käsityöllisen toiminnan 

oppimisen materiaaleina. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet korostavat suomalaisen 

yleissivistävän koulun käsityökasvatusta. Sen tehtävänä on ollut jatkaa aikoinaan kansakouluasetuksen 

aamunkoitossa omaksuttua työkasvatuslinjaa yleissivistystä ja taitotietoa lisäten. (POPS 1985, 206–207; 

POPS 1994, 104–106; POPS 2004, 156–159.) Perusopetuksen opetuskokeiluissa (lukuvuonna 2003–

2004) noudatettavat opetussuunnitelman perusteet ovat pitkälti samansuuntaisia. Vanhasta 

työkasvatusperinteestä aiheutuu rajoitteita. Ne johtuvat siitä, että käsityöllisen toiminnan oppiminen on 

siirtynyt aikanaan puoliksi ammattiorientoituneesta kansakoulusta suoraan yleissivistävään peruskouluun. 

Aineenopetuksen kehittämisessä nämä linjaukset aiheuttavat käsityön oppimisen prosessoinnille vakavia 

puutteita. Nykyisin käsityö leimautuu myös harrastuspainotteiseksi ja luovuuden käyttöä edellyttäväksi 

oppiaineeksi. (Suojanen 1993.) Käsityön opetuksessa on hyvä tähdentää luovuutta määrittelevää, 

ongelmia ratkovaa toiminnan kokonaisprosessia. Myös tuotteiden ideointi on tärkeää. Siihen, mistä idea 

on lähtöisin, mitä se ilmentää ja mihin se liittyy, olisi koulun käytännöissä kiinnitettävä  huomiota. Idean 

syntyjä ei osoiteta, prosessia ei syvennetä eikä eritellä kuluttajakasvatuksenkaan kannalta. Käsityötä on 

pidetty silti työkasvatuksen omaisena oppilaan käytännön taitoja kehittävänä opetuksena jo Snellmanin ja 

Cygnaeuksen aikana (Snellman 1861–1862/1997, 533–608; Cygnaeus 1910). 

 

Lindfors (1991, 32–33) rajaa käsityöllisen toiminnan oppimisen kouluoloihin. Hän ottaa siihen mukaan 

normatiivisia kehystekijöitä. Niitä kuvaillessaan Lindfors (1992, 83–84) korostaa, miten 

käsityökasvatuksessa on tärkeää päästä eroon aiemmin mainitsemistani vanhoista jäänteistä. 
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Käsityöprosessi on hänelle kolmivaiheinen. Siihen kuuluvat mallinsuunnittelu, valmistusprosessin 

suunnittelu ja valmistusprosessi. Tätä oppijan käsityöprosessia ilmentävää mallia kehittäessään Lindfors 

(1992, 83) puolustaa myös käsityöllisen toiminnan kielellistämistä. Hänen käyttämänsä kuusiosainen 

käsityöllisen toiminnan valmistusprosessin suunnittelu yhdistyy nelivaiheiseen valmistusprosessiin. 

Vaikka Lindfors (emt.) ei sitä suoraan sano, se ei sulje pois käsityöllisen toiminnan kielellistämistä. 

Kasvattavat käsityöllisen toiminnan oppimisen osa-alueet ovat hänelle tärkeitä. Kouluoppimisessa hän 

tuo niitä esiin kahdeksaan sykliseen osaan jakaantuvassa mallinsuunnittelussa. Siihen sisältyy 

valmentautumista, ideoiden tuottamista ja tehtävän rajausta. Suunnitteluun kuuluu myös tehtävään 

valmistautumista, tuotteen funktion, rakenteen ja muodon kehittämistä. Tarkastaminen, loppuun 

saattaminen, arviointi ja dokumentointi päättävät mallinsuunnitteluprosessin. (Lindfors 1992.) 

 

Luovuustutkija Fisher (1990/1995, 49–51) korostaa ihmisen toiminnan luovuuslähtöisyyttä. Häntä 

mukaillen luovuuden osatekijät tarkoittavat kaikista tekijöistä tietoiseksi tulemista. Ne koskevat myös 

johtopäätöksiä ja seurauksia, päämääriä, tavoitteita ja kohteita. Ensimmäiset, tärkeimmät ideat, 

vaihtoehtoiset mahdollisuudet ja toisen näkökulman huomioon ottaminen pitävät yllä luovuuden 

olemusta. Käsityöllisen toiminnan oppimisessa voidaan huomioida tämänkaltaiset luovuuden osatekijät 

sekä rakentaa entistä enemmän luovan ja analyyttisen ajattelun synteesiä (Fisher emt.; Csikszentmihalyi 

1993). Näkökulmat auttavat ajattelemaan, ettei käsityökasvatuksella kehitetä yksinomaan käden taitoja. 

Suotuisissa oloissa luovuuden ulottuvuudet mahdollistavat käsityöllisen toiminnan oppimisen ja sen 

kielellistämisen tukien syvällisempää ajattelua ja ihmisen kokonaispersoonan kasvua. 

 

 

2.9  Monikulttuurinen opettajuus, opettaja-, tieto- ja oppimiskäsityksiä 
 

Kulttuuri-integraation sijasta kytken etniseen kulttuuriorientaatioon kulttuurien kohtaamisen edistämisen 

kouluoloissa. Sitä helpottaa etninen kulttuuriorientaatio ja sen konstruointi (Lappalainen 1994d, 56). 

Etnisen kulttuuriorientaation käsite syntyi amerikansuomalaisten tutkimisen tuloksena (emt.). Sen antama 

näkemys etnisistä kulttuuriorientaatiotekijöistä, (kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementit) 

auttaa myös teoreettisilta lähtökohdiltaan suuntautumaan kulttuurien kohtaamisen käytäntöihin. 

Kulttuuriperinnön elementtien tuntemus ohjaa etno-opettajaksi kehittymistä ja kasvupolun tutkimista 

(emt.). 

 

 

Etno-opettajaksi ja heterogeenisen maahanmuuttajajoukon kohtaajaksi 

 

Sanasta etno johdettu etno-opettaja ei ole vakiintunut ilmaus. Sanana ja käsitteenä tarkoitan etno-

opettajalla erilaisista kielellisistä ja kansallisista taustoista kotoisin olevien maahanmuuttajien ts. etnisten 

ryhmien opettajaa. Kulttuuri- ja kielitaustani on maahanmuuttajlle vieras ja outo. Heille muukalaisena, 
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suomalaisena, olen etno-opettajan työssäni persoonallani ja situaatiollani läsnä maahanmuuttajaryhmän 

kouluttamisessa ja kulttuurien kohtaamisen edistämisessä. Etnisyys on alati läsnä työni käytännöissä 

toimiessani maahamme tulleiden ihmisten kanssa. Etno-opettaja -käsite saa rinnakkaisia muotoja. 

Luodessani käyttöteoriaa valmistautumiselle maahanmuuttajien kohtaamiseen suuntaudun etno-

opettajaksi. Olen etno-opettaja sekä pedagogian käytössä että pedagogiikan sisältöosaamisessa. Näiden 

lisäksi opettajuuden tutkiminen kohdistuu etno-opettajuuden kehittymiseen. Maahanmuuttajien opettaja 

-nimitys on sopiva silloin, kun teen sitä työtä, mutta etno-opettajan käsite kuvaa paremmin työni 

kokonaisuutta. 

 

Monikulttuurisuuden haasteisiin vastaaminen ja keskustelun käyminen asettaa useita vaatimuksia 

kulttuurien kohtaamiselle. Heterogeenisessa maahanmuuttajajoukossa on tarpeen tutustua 

monikulttuurisen koulun toiminta-ajatuksiin. Yleisesti tärkeitä monikulttuurisen koulun 

opetussuunnitelmaan kuuluvia osa-alueita ovat tiede, matematiikka ja urheilu (Bennett 1995, ix–x). 

Verrattuna Bennettiin (emt.) ja Pitkäseen (1998, 71–75) suuntautumiseni lähtee toisista ”oppiaineista”. 

Vieraiden kulttuurien kohtaamisessa lähtökohtana toimii matematiikan ja liikunnan sijaan käden, kielen 

ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen. Aihealueena se kuuluu monikulttuurisesta oppijajoukosta tehtäviin 

tulkintoihin ja pohdintoihin. Se on osa maahanmuuttajien alkuopetuskurssin opetussuunnitelmaa 

(Laivamaa ja Lappalainen 1994). 

 

Taiteelliseen toimintaan kuuluvaa kansainvälisyysajattelua pidetään maahanmuuttajan etuna. 

Kognitiivisesti on tärkeää, että maahanmuuttaja saa vieraan kulttuurin keskellä eläessään käyttää ja 

hyödyntää ”varastossa” olevaa omaa kulttuuripääomaansa. (Byram 1989; 1997, 17–22.) Kulttuurin 

siirrettävyydelle on hyvä löytää sovelluksia (Räsänen 1994). Kielen, ruokakulttuurin, käsityöllisen ja 

taiteen omaisen toiminnan alueista osa on tullut minulle tutuksi kohdatessani aikaisempia 

maahanmuuttajaoppijoita ja heihin verrattavia ryhmiä. Ne ovat antaneet välineitä ja mahdollisuuksia 

toiminnan kohteen ymmärtämiselle. (Lappalainen 1989; 1993; 1994d.) Tämänkaltaiset 

omakulttuurilähtöiset ilmiöt toimivat vieraan valtakulttuurin keskellä elävien ihmisten arjessa ja juhlassa. 

Ne toteutuvat esimerkiksi perheaterioiden nauttimisen yhteydessä. (Nieto 1996, 61–63; 2000, 60–62.) 

 

Maahanmuuttaja voi suuntautua uuteen kulttuuriin omaa elämäänsä hallitsevana subjektina (Olsen 1988; 

Bourne 1997, 14). MK-alkuopetuskurssilaiset ovat lähtöisin pääosin kollektiivisista yhteisökulttuureista. 

He pystyvät oman taustansa ja situaationsa perusteella hyödyntämään kulttuurista muistiaan käden, kielen 

ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä (Lappalainen 1993). Se voi tapahtua muun muassa ihmisen 

kolmen keskeisen tietoedustuksen turvin (Bruner 1962, 159; 1996, 12). Länsimaisia kulttuureja 

perinnesidonnaisemmissa elinympäristöissä ihmiset hallitsevat hyvin avaruudellisen hahmottamisen ja 

ihmisten välisten vuorovaikutuksen taitoja (Gardner 1983; Mikluha 1998). Välittömässä 

oppimisyhteydessä heidän tietoisuutensa kulttuurista voi rinnastua esimerkiksi Puluvat-heimoon 

Islannissa tai Caroline-heimoon Micronesiassa. Alkuaan näissä perinnesidonnaisissa kirjoituksettomissa 
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yhteiskunnissa lapset ovat jo pienestä saakka oppineet merenkäynnin taidot. Tällaista yhteisöllistä 

oppimista voitaisiin hyvin käyttää maahanmuuttajaoppijoiden kouluttamisessa (Lappalainen 1993; 1994b, 

d) Ajattelen, että Suomen oloihin on tärkeää luoda uudenlaista kulttuurien kohtaamisen teoriaa. Siinä 

pystytytään paremmin kehittämään niin pedagogiaa kuin pedagogiikankin sisältöosaamista erilaisten 

maahanmuuttajien koulutuksessa. 

 

 

Oppimiskäsityksiä etno-opettajuuden kehittämisen peruspilareita 
 

Etno-opettajan tieto rakentuu opettajan tiedosta ja sen laajentamisesta. Sitä voidaan tarkastella ja tutkia 

muun muassa epistemologisesta, kognitiivis-psykologisesta ja ammatillisesta näkökulmasta. Opettajan 

tiedon alue on kompleksinen, koska sen osia on vaikea erottaa toisistaan. Opettajan työssä 

epistemologisuus tarkoittaa opettajan tiedon olemusta ja sen tarkastelua. Kognitiivis-psykologinen 

aspekti tuo puolestaan esiin yksilön tiedon, havainnot ja uskomukset sekä henkiset prosessit. Niihin 

sisältyvät yksilön mieli, ajattelu, suunnittelu ja ongelmien ratkaisu. (Niikko 1999, 10.) 

 

Kielen oppimisen teoriassa erottuu deklaratiivinen, proseduraalinen ja konditionaalinen tieto. 

Ensimmäinen tarkoittaa ihmisen käyttämää tietoa arjen tilanteissa. Sille on ominaista vähitellen tapahtuva 

tiedon karttuminen ja tarpeellisten käytäntöjen löytäminen. Proseduraalinen, hermeneuttis-pragmaattinen 

tietokäsitys viittaa puolestaan toimintatietoon, miten erilaiset toiminnot toteutuvat. Niikko (1995b) 

ajattelee sen ilmenevän osaamisessa, vaikka se ei kaikilta osin ole tietoista. Muun muassa taideteoksen 

luomisessa kaikki sen osatekijät eivät ole selitettävissä. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen 

yhdistämisen avulla on mahdollista lisätä tietoisuutta tietoisuudesta (Lappalainen 1993). Se ilmenee 

muun muassa proseduraalisen metatiedon luomisessa. Se on praktista tietoa, arkitietoa, jota voidaan 

kuvailla ”tietää kuinka” -tietona. (Koro 1993; Niikko 1999, 12.) Tämänlajisella tiedolla ajatellaan olevan 

käyttöä yksinomaan tekemisen tai sen demonstroinnin yhteydessä (Carlson 1997, 7–8, 51; Niikko 1999, 

12). Maahanmuttajien kohtaamisen edistämisessä se tarkoittaa kulttuurisen vuorovaikutuksen 

helpottumista. 

 

Deklaratiivinen, tiedottava tieto, on esitettävissä sanojen, kirjoitusten, luentojen ja merkkikielen avulla. 

Se on ilmaistavissa lauseina tai mielikuvina, eikä sitä opita ilman opiskelua. Se on asiantuntijaryhmien 

erityistietoa ts. ”tietää mitä” -tietoa. Siihen kuuluva tietokäsitys ilmenee toteavana tietona. Sitä on 

olemassa lauseina ja kuvallisina malleina. (Niikko 1999, 12.) Ideaalioloissa teoreettinen osaaminen 

kytkeytyy kielen ja kulttuurin oppimisen käytäntöihin niin, että painoarvon saa kielen sääntöjen hallinta. 

Agraarioloista tulleiden ja kielen opiskeluun valmistautumattomien maahanmuuttajien on tarpeen luoda 

omassa etnisessä kulttuuriorientaatiossaan kielenoppimisen käytännöt. Sen tulee soveltua kulttuurien 

kohtaamiseen heidän elämässään. Myös kognitiivis-psykologisen näkökulman ja konditionaalisen tiedon 

olemassaolo on osattava ottaa huomioon (emt.). Tässä yhteydessä voidaan korostaa metakognitiivisen 
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tiedon edellyttävän deklaratiivista, proseduraalista ja konditionaalista tietoisuutta (Mäntylä 2003, 42). 

Oman työn konstruointi on kulttuurien kohtaamisessa tärkeää. Erilaisten maahanmuuttajien 

kouluttamisessa on välttämätöntä tietää ja saada ymmärrystä tiedonlajeista: Milloin, miksi ja missä 

elinoloissa deklaratiivista, proseduraalista ja konditionaalista prosessointitietoa, on mahdollista ja 

tarkoituksenmukaista käyttää? 

 

Hankinta, valikointi ja tulkinta kuuluvat kumulatiivisesti kasautuvaan kokemukseen (Eraut 1994; Niikko 

1999, 14). Lähellä akateemista tietoa oleva propositionaalinen tieto tekee kykeneväksi tietämään ”mitä” 

esimerkiksi maahanmuuttajalle kielen ja kulttuurin oppiminen voi antaa. Käsitän, että oppimisen on 

kiinnityttävä ja konstruoiduttava johonkin. Rakentuva praktinen tieto antaa viitteitä siitä, miten opettajan 

on hyvä toimia. Tiedon konstruoinnissa prosessitiedon käyttäminen on tärkeää (Engeström 1988; Eraut 

1994). Oppimistilanteessa ihminen rakentaa tulkinnan, joka välittää sitä, mitä hän ymmärtää ja mitä sen 

seurauksena oppii. Työssäni ja siihen suuntautumisessa on hyvä ottaa kantaa oppimiskäsityksiin. Jo 

opettajan työn luonne velvoittaa miettimään behaviorismista lähtien, mitä kognitivismi tai 

konstruktivismi näissä koulutuksen käytännöissä eri lajeineen tarkoittavat. Tällöin on väistämätöntä, 

narraatioitakaan unohtamatta, pohtia ja soveltaa erilaisten oppimiskäsitysten käyttöä. 

 

 

Konstruktivismin yleisyydestä ja erityisyydestä 
 

Konstruktivismin keskeisin ja tärkein käsite on kognitiivisen psykologian käsityksen mukaiselle 

teoriapohjalle rakentuva, kokemuksellisuutta ja kieltä korostava oppiminen. Sille on ominaista aktiivinen 

tiedonmuodostusprosessi ja itseohjautuva tiedonetsintä (von Glaserfeld 1989; Kristiansen 1992; 

Enkenberg 1998.) Siinä oppija valikoi ja tulkitsee aktiivisesti informaatiota ja prosessoi sen pohjalta 

tietoa. Damon ja Phelps (1989), Johnson ja Johnson (1989; 1991/2003) ja Webb (1989) korostavat 

vuorovaikutuksen merkitystä tiedon konstruoinnissa. Oppijan on tarpeen jatkuvasti tulkita havaintojaan ja 

käsitellä uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa pohjalta. Puhtaaksi viljellyn tiedon 

korostaminen ei siis toimi oppimisympäristöissä. Oppija ei ole ”tyhjä” eikä ”kirjoittamaton” taulu, koska 

hän rakentaa aktiivisesti omaa tietoaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. (Emt.) Erilaiset oppijat 

voivat oppia ja toimia vuorovaikutuksellisesti ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi (Schweitzer 1998, 

25). 

 

Suomalaisessa kasvatustieteessä konstruktivistisen oppimiskäsityksen puolestapuhujiin kuuluvat muun 

muassa Rauste-von Wright ja von Wright (1994). Heihin lukeutuvat myös von Wright (1996), Enkenberg 

(1998), Haapasalo (1998) ja Tynjälä (1999a–b). Kohonen (1990) tähdentää samoista lähtökohdista 

kokonaisvaltaisen oppimisen merkitystä. Resnicin (1987) tavoin Miettinen (2000, 276–290) lähtee siitä 

ajatuksesta, ettei konstruktivismia voida pitää yhtenäisenä oppimiskäsityksenä. Hän korostaa 

konstruointia oppimisen rakentamisen metaforana. Hän ei myöskään hyväksy radikaaliin, realistiseen, 



 50

 
tietoperusteiseen, sosiaaliseen ja muihin koulukuntiin jakautuneiden käsitteiden huolimatonta käyttöä. 

Viime vuosina konstruktivismilla on hänen (emt.) mukaansa alettu tarkoittaa mitä erilaisimpia 

suuntauksia. Niistä esimerkkinä on hänen siteeraamansa Sismondo (1993), joka erottaa toisistaan kolme 

konstruktivismin tyyppiä: neokantilainen, sosiaalinen ja heterogeeninen konstruktivismi. Neokantilaisen 

lähestymistavan mukaan sosialisaation ja oppimisen tuloksena syntyneet representaatiot rakentuvat 

havaintojen maailmasta. Sosiaalinen konstruktivismi tarkoittaa sääntöjen ja instituutioiden rakentumista, 

joita ihmiset ylläpitävät ja uusintavat. Konstruktivismi kiinnittää huomiota sosiaalisen konstruktivismin 

esille tuomiin sääntöihin ja esineiden käyttötapoihin. Konstruktivistiset oppimiskäsitykset ovat jaettavissa 

kahteen pääryhmään: Yksilökonstruktivismia edustaa yksilökeskeinen konstruktivistinen oppimiskäsitys 

ja sosiaalista konstruktivismia sosiokulttuurinen ts. kontekstuaalinen oppimiskäsitys. (Vrt. Valsiner 

1996.) Tynjälälle (1999b, 38) konstruktivismin olemus näyttäytyy kognitiivisena, uuskantilaisena 

konstruktiona. Se on yksilökeskeistä konstruktivismia, joka tarkoittaa yksilöllisen kuvan rakentamista 

maailmasta ja siinä olevista ilmiöistä. Tynjälä (emt., 61–67) korostaa, ettei siinä ole kyse tiedon 

passiivisesta vastaanottamisesta, vaan oppijan aktiivisesta kognitiivisesta toiminnasta. Hän pitää 

oppimista subjektiivisena ja vuorovaikutuksellisena prosessina, joka on oppijan oman toiminnan tulosta 

ja palvelee tulevaa. Nykyisin on konstruktivismin määrittelystä olemassa lukuisia tulkintoja. On yhä 

vaikeampi löytää järkevää tapaa luonnehtia kaikkia konstruktivismin versioita, joten yksimielistä, 

yhteneväistä näkemystä ei ole helppoa muodostaa. 

 

Opettajan työn kehittäminen edellyttää aineenhallinnan lisäksi joustavaa ja monipuolista osaamista 

(Haapasalo 1998, 109; Tynjälä 1999a, 162–165). Erilaisten maahanmuuttajien kouluttamisessa on tärkeää 

ottaa huomioon oppijan aikaisempi tieto. Myös oppimisen ja ajattelun aktivointia, erilaisten tulkintojen ja 

metakognitiivisten taitojen käsittelyä on kouluoloissa kulttuurien kohtaamisessa syytä korostaa. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys, tiedon oppimisen ja tiedon käytön kytkeminen toisiinsa on 

olennaista. Oppiminen on kulttuurisesti välittyvää toimintaa ja sen arviointi on kokonaisvaltaista. 

Tämänkaltaista oppimista tukevat osatekijät edellyttävät etno-opettajan työssä herkkyyttä asettua 

ajattelemaan sekä oman itsensä että oppijoiden tavoin. 

 

Konstruktivismin mukainen oppimiskäsitys pohjautuu ennakko-olettamukseen, jonka mukaan oppiminen 

edistyy toimintaympäristöön kohdistuvien konkreettisten ja aktiivisten vuorovaikutusten avulla (Harel ja 

Papert 1991). Miksi oppija oppii joitakin taitoja kokonaisvaltaisemmin kuin toisia? Ideana on käsittää 

oppiminen ryhmässä tapahtuvaksi, kokeilevaksi, tutkivaksi ja pitkäjänteiseksi opiskeluksi. (von 

Glaserfeld 1989.) Kokemuksellisuuden lisäksi Rauhalalta (1990; 1992) peräisin oleva holistinen 

ihmiskäsitys ei syrjäytä ennen teollistumista vallalla ollutta kokonaisvaltaista käsityöllisen toiminnan 

oppimista. Käsitän, että kokonaisvaltainen oppiminen lähtee kulttuurin kehityksen vaiheiden huomioon 

ottamisesta. Erilaisia maahanmuuttajia autetaan näin oppimaan vieraan yhteiskunnan monimutkaisia 

asioita (Lappalainen 2005e). Konstruktivismin mukaan se tapahtuisi kokeillen ja tutkien, jolloin 

maahanmuuttajat valitsevat ja tulkitsevat aktiivisesti informaatiota ja sen pohjalta prosessoivat tietoa. 
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Perinneyhteisöstä lähteneet maahanmuuttajat voisivat situatiolähtöisesti sopeutua nopeisiin 

yhteiskunnallisiin muutoksiin (Lave ja Wenger 1991). 

 

On haettava malleja, joiden avulla voidaan oppimista rakentaa ts. konstruoida. Siten on mahdollista 

nostaa esiin tietämyksen laatuja ja niiden kautta oppimisprosessin laadullisia ominaisuuksia. Rauste-von 

Wright ja von Wright (1994) pitävät konstruktivistista lähestymistapaa kognitiivisten, emotionaalisten ja 

sosiaalisten tekijöiden integroituna kokonaisuutena. Kontruktivismin mukainen oppimiskäsitys ei 

välttämättä kaikilta osiltaan toimi passivoituneiden maahanmuuttajien parissa. Kuitenkin subjektiivisen ja 

persoonallisen toiminnan tulee tukea oppijan taustan hyödyntämistä, jotta oppija itse voi olla aktiivinen ja 

osallistuva. Oppiminen tarkoittaa tutkivaa ja metakognitiivisia taitoja kehittävää toimintaa. Se ei ole 

pelkästään mielen asia, oppijan itsensä kuuluu toimia ongelmanratkaisijana. Sekä pedagogian että  

pedagogiikan sisältöosaamisen käytössä oman opettajuuden rakentaminen on sen konstruointia. Opittavia 

aihekokonaisuuksia ei voida rakentaa perinteisten oppiaineiden rajoihin (Rauste-von Wright ja von 

Wright emt). On tärkeää, että kehon kielestä syntyvät narraatiot tulevat käyttöön. Näin käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistäminen ottaa huomioon sekä yksilökeskeisen että konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen. Siihen liittyy myös sosiokulttuurisen ts. kontekstuaalisen oppimiskäsityksen tuoma 

näkökulma. Kielten opetuksessa konstruktivismia on sovellettu Kristiansenin (1992) käyttämän 

elaboroinnin ts. työstämisen avulla (Leino ja Leino 1997, 30–33; Tynjälä 1999a, 158–181). Tällöin oppija 

on voinut muokata ja uusintaa omia ajattelumallejaan sekä aktivoida aikaisempia tietojaan. 

 

Opetussisällön integrointi tarkoittaa tiedon rakentamiseen tähtääviä prosesseja ja sisältää myös avustavan, 

täydentävän, siirtävän ja toiminnallisen lähestymistavan (Banks 1995; 1998; 2001). Ennakkoluulojen 

vähentäminen on opetussisältöjen integroinnin tehtävä. Se pyrkii demokraattisten asenteiden, arvojen ja 

käyttäytymistapojen kehittämiseen. Kognitiivisten, emotionaalisten ja sosiaalisten tekijöiden lisäksi 

kouluoloissa kulttuurien kohtaamisessa tarvitaan oppimisen kontekstisidonnaisuutta ja tietämyksen eri 

lajien käyttöä. Niissä yhteyksissä täytyy muistaa Brunerin (1971) mainitsemat kommunikaation, 

vuorovaikutuksen, situationaalisuuden ja narratiivisuuden tärkeät alueet. Konstruointi tapahtuu kulttuurin 

välineiden avulla (Dewey 1913/1957). Näin perinneyhteisössä oppiminen voi olla osana asteittaista 

sosiaalistumista yhteisön käytäntöihin, osaamiseen ja tapoihin (Csikszentmihalyi ja Rochberg-Halton 

1981; Judén-Tupakka 2000). Kollektiivisista kulttuureista lähteneillä ihmisillä on omassa 

sosiohistoriallisessa taustassaan voimavaroja, joista oppiminen kytkeytyy luontevasti aitoon sosiaaliseen 

ja kulttuuriseen oppimisympäristöön. Kognititivismista, konstruktivismista narratiivisesta ja 

sosiohistoriallisesta oppimisen teoriasta on ammennettavissa aineksia vieraisiin kulttuureihin 

suuntautumiseen ja kulttuurien kohtaamisen edistämiseen. 
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3  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

3.1  Toimintatutkimuksellinen ja elämäkerrallinen lähestymistapa 
 

Kvalitatiivisen tutkimuksen traditiot ja periaatteet toteutuvat toimintatutkimuksellisessa 

elämäkerrallisuutta sisältävässä tapaustutkimuksessa, sen tematiikassa ja siihen liittyvissä kysymyksissä. 

Tutkimuksessani auttaa aineiston syvällinen tunteminen. Sen ohella käytän laadullisen tutkimuksen 

tunnus- ja ominaispiirteenä intensiivistä tutkimusotetta (Syrjälä 1994). Työni tematiikka muodostuu 

yhden ihmisen elämäkerrallisesta etno-opettajaksi suuntautumisesta ja siinä tehtävässä toimimisesta. 

Tutkimukseni konteksteissa se on yhden maahanmuuttajaryhmän kouluttamista ja tutkimista ajallisesti ja 

paikallisesti rajatussa (1.6.–9.12.1994) ”Muukalaisopettajan päiväkirja" -tutkimusaineistossa (vrt. Tesch 

1990; Yin 1994; Creswell 1998). 

 

MK-alkuopetuskurssin tutkiminen määrittyy tapaustutkimukseksi. Se toteutuu, kun tarkastelen 

maahanmuuttajien kouluttamiseen kuuluvaa omaa toimintaani ja käynnissä olevaa tapahtumaa (Syrjälä 

1994; Yin 1994; Creswell 1998). Työssäni ilmenee Syrjälän (1994, 10) määrittelemän tapaustutkimuksen 

mukainen ajatus: Tapaus on yleensä jossakin suhteessa muista erottuva, se voi olla poikkeava kielteisesti 

tai myönteisesti, mutta myös aivan tavallinen, tyypillinen arkipäivän tapahtuma tai tilanne. 

 

Tapaustutkimuksen avulla on mahdollista havaita sosiaalisten totuuksien monimutkaisuutta ja 

sisäkkäisyyttä. Tutkimuksessani korostuu yhtäältä perusteellisen kuvauksen tekemisen merkitys. 

Toisaalta tapaustutkimuksella on mahdollisuuksia avata tietä työhön ja toimintaan soveltamiselle. 

Yleensä maahanmuuttajien kohtaamisessa oppijoilta ja opettajalta puuttuu yhteinen kieli. Jo se itsessään 

muodostaa opettajalle erityisopetuksen alueen (Lappalainen 1989; 1993; 1994d). Tutkimusaineiston 

tulkinta kohdistuu ajatukselliseen kokonaisuuteen eikä ulkoisesti tai mekaanisesti määriteltyyn 

yksikköön. Se on osa laadullista tapaustutkimusta. Narraatioissani tarkastelen maahanmuuttajaryhmän 

oppimisympäristöjä, oppimis- ja vuorovaikutustilanteita rehellisesti, kunnioittavasti ja aidosti (vrt. 

Bogdan ja Biklen 1992, 51, 85; ks. myös Cohen ja Manion 1980/1994, 123; Lincoln ja Guba 1985; 

Merriam 1988; Patton 1990; Guba ja Lincoln 1994; Ely, Vinz, Anzul ja Downing 1997). 

 

 

Toimintatutkimuksellinen tapaustutkimus ja tutkimuksen elämäkerrallisuus 
 
Toimintatutkimus johdattaa opettajaa tutkimaan omaa opetustaan luonnollisella tavalla (ks. Elliot 1991; 

Niikko 1996a, 114). Tutkimukseni lähtökohtana ovat käytännön ongelmat ja tarpeet: Miten kohdata 

vieraasta kulttuurista kotoisin olevia aikuisia maahanmuuttajaoppijoita, kun heillä ei ole kokemuksia 

vieraan kielen oppimisesta? Metodologisena ratkaisuna toimintatutkimuksellinen tapaustutkimus 

puolustaa paikkaansa, koska lähestyn kulttuurien kohtaamista tutkimuskysymyksiin vastaamisen kautta. 

(Vrt. Kemmis ja McTaggart 1988, 5–6; Tynjälä 1991; McNiff 1992; Kemmis ja Wilkinson 1998, 21.) 
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Opettajan työni tutkimisessa toteutuvat arviointi, suunnittelu, toiminta, ongelmien ratkaisu, observointi, 

reflektointi ja niiden toistuvat kehät. Tutkimukseni ulottuvuuksista ilmenevät vaihtoehtoiset näkemykset 

ja aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisen elämäkerrallisuus. Tässä korostuu omaelämäkerrallisten 

selostusten persoonallinen ja tietoa tuottava merkitys. (Smith 1994; McTaggart 1996, 253; Niikko 1996a, 

115.) 

 

Tutkimuksen reflektiivisyys kattaa Deweyn (1910/1960) sanoilla sanottuna ”pähkäilyä” myös päämäärän, 

epäilyn ja toiminnan suunnan hahmottamisesta. Näin työni käytännöissä toimii myös itserefleksisyys. 

Reflektiot ovat ihmisen tietojen, taitojen ja niiden käsittelyn metakognitioita. (Ks. McNiff 1992, 1.) On 

tarpeen kiinnittää huomiota maahanmuuttajaoppijoiden mukana ja resurssina kulkevaan omaan 

kulttuuriin. Situationaalisesti siihen kuuluu luonnollisia ja opittuja vahvuuksia, joiden jalostamista ja 

hyödyntämistä voi käyttää MK-alkuopetuskurssilla vieraiden kulttuurien kohtaamisessa. 

 

Toimintatutkimuksesta muodostuu oppimisprosessi koko siihen osallistuvalle yhteisölle, kun korostetaan 

ongelmien havaitsemista, tiedostamista ja tilanteen muuttamista toimintatutkimuksen päämääränä. Se 

sallii elää todeksi toimintojen kompleksisuutta ja saa menetelmänä ja lähestymistapana aikaan 

konkreetteja parannuksia. (Carr ja Kemmis 1986.) Näistä näkökohdista MK-alkuopetuskurssin 

tutkiminen on yhtäältä todellisessa maailmassa tehtävää pienimuotoista interventiota. Toisaalta se on 

kyseisten interventioiden lähempää tutkimista. (Vrt. Cohen ja Manion 1980/1994, 186.) 

Toimintatutkimus on miellettävä kriittisen tutkimuksen lähtökohdaksi. Carr ja Kemmis (1986, 204–207) 

kuvailevat sitä kasvatukselliseksi luodessaan sen perustaa habermaslaisen tiedonintressiteorian pohjalta 

(vrt. Habermas 1984). He pitävät kasvatustieteellistä toimintatutkimusta kriittisten analyysien 

tekemisenä. Kasvatuskäytäntöjen muutoksiin johtavana he puolustavat sen (emt., 116–117, 156) kriittistä 

ja emansipatorista luonnetta. Toiselta nimeltään se on valtauttavaa toimintatutkimusta (Jennings ja 

Graham 1996). Siinä on tärkeää pyrkiä vapautumaan perinteisiin kiteytyneistä alistavista ja pakottavista, 

itsestään selvänä pidetyistä ajattelutavoista ja ideologioista. He korostavat sen antavan yhteisöissä 

toimiville yksilöille mahdollisuuden olla oman elämänsä subjekteja. 

 

Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimukseni pääkäsite on etninen kulttuuriorientaatio. Se ilmenee 

yhtäältä etno-opettajaksi suuntautuvan käyttöteorian luomisessa. Toisaalta se ilmenee sekä pedagogian 

että pedagogiikan sisältöosaamisessa ja käytössä. Ajattelen tutkimustani toimintatutkimuksellisena 

tapaustutkimuksena, vaikka havaintoni eivät tule ääninauhoille tallennetuiksi maahanmuuttajaryhmän 

läsnä ollessa. Pidän tärkeänä työni sitoutumista toimintatutkimuksen mukaiseen yksittäiseen tilanteeseen 

tai tapahtumaketjuun. Työssäni toimintatutkimukselliset ratkaisut alkavat käsitteellistämisellä. Se 

toteutuu, kun tutkimustani edeltää tosiasioiden kartoitus ja analyysi. Toimintasuuntautunut tutkimus 

etenee suunnittelun, soveltamisen, tosiasioiden lisäämisen, arvioinnin, havainnoinnin ja päättelyn avulla 

ongelmanratkaisuun. Tapaustutkimuksellinen toimintatutkimus antaa hyvät mahdollisuudet suoraan 

tulkintaan ja käytännön toteutukseen. (Vrt. Syrjälä ja Numminen 1988, 50–64.) Narraatioissa tutkimus on 
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tarinan tutkimista (Burgess 1992; Alasuutari 1993; Burgess, Pole, Evans ja Priestley 1994). Keskeinen 

metodi on jatkuvaan harkintaan perustuva vaiheittainen pohdiskelujen, erittelyjen ja johtopäätösten 

prosessi. Suunnitelmasta toimintaan edetään kokemuksia havainnoiden ja reflektoiden. Pääasiallinen 

aineiston analysointimenetelmä on kontekstikohtainen, kuvaileva sisällön analyysi ja maahanmuuttajien 

koulutuskokemusten pohdiskeleva analyysi. Se sisältää ”ääneen ajattelua” ja abduktiivista päättelyä (vrt. 

Eneroth 1984; Ericsson ja Simon 1984; Mishler 1990; Eskola 1998; Eskola ja Suoranta 1998). 

 

Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen ideana on halu auttaa vähemmistöjä ja olla muutosagenttina 

yhteisössä. ”Muukalaisopettajan päiväkirjan” tunnusomainen piirre on selontekojen tekeminen (vrt. 

Kuula 1999, 97, 104). Ne koskevat työstettävän teorian lisäksi sekä pedagogiaa että pedagogiikan 

sisältöosaamista. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä en voi jäädä pelkästään toiminnan 

tavoitteiden ja vaikutusten havainnoijaksi ja toiminnan ymmärtäjäksi. Toimintatutkimuksellinen 

tapaustutkimus tarjoaa väylän teorian ja käytännön yhdistämiseen. Koen sen antavan mahdollisuuden 

ymmärtävän lähestymistavan löytämiselle kriittisen itsereflektion avulla. Se valaisee tietämään, mikä 

ohjaa käytäntöä ja sosiaalisia prosesseja, ja itsereflektoiva ote auttaa myös avartamaan ja käsittämään 

tutkimuksen kohteena olevaa ongelmakenttää. 

 

Estola (2003b) kyseenalaistaa aineisto-termin käytön narratiivisessa tutkimuksessa ja korvaa sen 

kenttäteksteinä. Elämäkerrallista ainesta sisältävä tapaustutkimus on ymmärrettävissä kenttätekstinä, ja 

sillä on yhtymäkohtia historialliseen, sosiaaliseen ja yksityisen todellisuuden tutkimiseen (Syrjälä ja 

Numminen 1988, 65–76; Yin 1994). Tarina kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polusta ei ole 

tutkimuksessani tyhjentävä. Silti aikaisemmin kirjoittamani raportit ovat käyttökelpoisia. Ne kuuluvat 

elämänkokemusteni rekonstruktioon, kun palautan mieleeni tärkeitä tilanteita ja ”oivalluksia”. 

Esiymmärrystä luovana opettajan tietona niistä on mahdollista nostaa tarkasteluun myös MK-

alkuopetuskurssia edeltävää aikaa (vrt. Syrjälä, Estola, Mäkelä ja Kangas 1988). Tutkimukseni 

tematiikassa se tarkoittaa kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvamiseen kuuluvan historian ja 

elämäkerrallisen aineksen narraatioiden analysointia. Tutkimusmenetelmät korvaavat yhdessä 

analysoimisen ja vertaisarvioinnin (vrt. Olesen, Droes, Hatton, Chigo, ja Schatzman 1994). 

 

Narratiivisuus kytkee elämäkerralliseen tapaustutkimukseeni brunerilaista tieteen perintöä. 

Narratiivisessa ajattelussa ja merkityksen muodostamisessa korostuu mahdollisuus konstruoida 

näkemystä maailmasta ja itsestään (ks. Bruner 1986; 1987; 1996, 40; Wortham 2001; Tolska 2002). 

Elämäkerrallinen tapaustutkimus sopii kulttuurisesti sensitiivisen opettajuuden kasvupolun tutkimiseen, 

koska tutustun maahanmuuttajiin myös työajan ulkopuolella. Näistä kontakteista huolimatta en nimitä 

tutkimustani etnografiseksi tutkimukseksi, koska en asunut maahanmuuttajien kanssa. En päätynyt 

tutkimuksen aineiston keruussa myöskään luokkahuone- eli kouluetnografian tekemiseen. (Vrt. 

Syrjäläinen 1994.) Elämäkerrallisen tapaustutkimuksen toteutumisprosessi ilmenee kuviossa 3, sivulla 

68. 
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3.2  Tutkimuskysymykset 
 

MK-alkuopetuskurssilla (6.6.1994–9.12.1994) olen päivittäin tekemisissä kulttuurien kohtaamiseen 

kuuluvien ilmiöiden kanssa. Etno-opettajan työni on erilaisista kulttuurisista ja kielellisistä taustoista 

tulevien aikuisten maahanmuuttajaoppijoiden kouluttamista. Kurssin oppimisympäristöjä ajatellen 

tehtävänäni on suunnitella ja toteuttaa suomi vieraana kielenä -kurssin koulutus. Opetusohjelmaan 

sisältyy perehtyminen Suomen kulttuuriin. Kurssille osallistuvat maahanmuuttajat ovat enimmäkseen 

maastaan karkotettuja ihmisiä, jotka eivät elämänsä aikaisemmissa vaiheissa ole tottuneet vieraan kielen 

opiskeluun. Tapaustutkimukseni pohjana on oma elämäkerrallinen historiallisuus, jossa tutkimus 

jakaantuu seuraavasti: 

 

I. Etninen kulttuuriorientaatio kulttuurien kohtaamisen edistämisen ja etno-opettajuuden 
rakentumisen lähtökohtana. Sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaaminen ja  käyttö 
aikuisten maahanmuuttajaoppijoiden koulutuksessa 

II.  Kulttuurisesti sensitiiviseksi etno-opettajaksi kasvun polku 
 

Aineisto tulkitaan kontekstikohtaisella kuvailevalla sisällön analyysillä ja koulutuskokemusten 

pohdiskelevalla analyysillä. Tutkimukseni käsitteistöön kuuluva etninen lojaalisuus ja kulttuuritietoisuus 

ovat alun perin osa Padillan (1980) akkulturaatioteoriaa. Ne ovat antaneet sysäyksen etnisen 

kulttuuriorientaatiomallin visuaalistamiselle (Lappalainen 1994d, 56). Siinä kulttuuritietoisuus koostuu 

maahanmuuttajan, hänen puolisonsa ja vanhempiensa kulttuuriperinnöstä, kielimieltymyksistä, kielen 

käytöstä, kulttuuri-identifikaatiosta, -mieltymyksestä ja sosiaalisen käyttäytymisen suuntautumisesta. 

Etninen lojaalisuus sisältää kulttuuriylpeyden ja kulttuurin jäsenyyden, havaitun syrjinnän ts. 

diskriminaation ja sosiaalisen käyttäytymisen suuntauksen. (Padilla 1980; Lappalainen 1994d; 2005a.) 

Myös käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen on saanut esiymmärryksessäni alkunsa 

kulttuuritietoisuudesta ja etnisestä lojaalisuudesta. Toimintatutkimuksellisessa tapaustutkimuksessa ne 

toimivat sekä teoreettisena lähtökohtana että taustavoimana etnisen kulttuuriorientaation rakentumiselle 

MK-alkuopetuskurssilla. Suomessa tarvitaan erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista kotoisin 

olevien maahanmuuttajien kohtaamiseen ja maan oloihin sopivaa koulutusteoriaa. Nämä lähtökohdat 

vaikuttivat esiymmärrykseeni, tutkimukseni käyttöteoriaan, sen kehittämiseen sekä pedagogian että  

pedagogiikan sisältöosaamiseen ja käyttöön. 

 

Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

 

1.) Miten kouluoloissa etninen kulttuuriorientaatio ja siihen kuuluvat elementit tulevat esiin ja 
rakentuvat uudelleen kulttuurien kohtaamisen edistämisessä maahanmuuttajien 
alkuopetuskurssilla? 
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2.) Minkälaista etno-opettajan työssä on sekä pedagogian että  pedagogiikan sisältöosaaminen ja  

käyttö? Miten niihin liittyvät ratkaisut kehittyvät kurssin aikana keskeisimpien haasteiden 
kannalta kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen edistämisessä? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisen perustana on MK-alkuopetuskurssia koskevan aineiston 

kontekstikohtainen kuvaileva sisällön analyysi ja koulutuskokemusten pohdiskeleva analyysi, 

abduktiivinen päättely ja tulkinta. Se toteutuu kirjallisuuspohjaisesti takautumien ja palautumien avulla 

aikaisempiin koulutuskokemuksiin. Vastaan elämäkerrallista ainesta sisältävän tapaustutkimuksen 

tutkimustehtävään elämäkerrallisesta näkökulmasta, kun ydinkysymys on etno-opettajuuden 

kehitysprosessin ymmärtäminen. Yhdistän käden, kielen ja kulttuurin oppimisen tavallisista yhteyksistä 

poikkeavalla tavalla. Etno-opettajuuden kehityksen perustana ja kasvatussuuntautuneisuuden pohjana 

toimii etnisen kulttuuriorientaatiomallin konstruktio (Lappalainen 1994d, 56). Siihen liittyy sekä 

pedagogiikan että pedagogiikan sisältöosaaminen koulutuksen menetelminä ja substanssiosaamisena. Se 

on vastine pedagogiikalle ja didaktisten ratkaisujen tekemiselle (vrt. Koskenniemi ja Hälinen 1970) ja se 

toimii terminä tutkimuksessani. Esiymmärrykseni auttaa elämäkerrallista historiallisuutta ilmentävässä 

tapaustutkimuksessani rakentamaan käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämistä. Tapausten 

luonnehdinta toimii osana kokemusten ja teoreettisten pohdintojen kulkua. Ennen kurssia ilmestyneet sen 

jälkeen tuotetut raportit ja muu tutkimusaineisto toimivat lähteinä tutkimustehtävän ratkaisussa. 

Elämäkerrallista ainesta sisältävän tapaustutkimuksen tutkimuskysymys muotoutuu seuraavasti: 

 

3.) Mikä on kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polku? Miten aiemmat 
kouluttamiskokemukset ja MK-alkuopetuskurssi luovat pohjaa opettajan työn kehitykselle 
kulttuurien kohtaamisen edistämiseksi? 

 

 

3.3  Meditatiivista ääneen ajattelua, laajennettua havainnointia ja suullistettuja 
kenttämuistiinpanoja 
 

Tutkimukseni sisältää erilaisia tutkimusaineistoja, niistä laajimpiin ja ensisijaisiin kuuluu 

”Muukalaisopettajan päiväkirja”. Tämän aineiston keruu alkoi 6.6.1994 ja päättyi 9.12.1994. MK-

alkuopetuskurssin aikana keruuta oli liki päivittäin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Dokumenteissa on kuvausta maahanmuuttajien alkuopetuskurssista ja sen taustoista. Aineisto on 

karttunut ajatellessani ääneen, reflektoidessani työtäni ja nauhoittaessani puhettani. ”Muukalaisopettajan 

päiväkirja” -nimisen aineiston keruu on toteutunut lähes kokonaisuudessaan työmatkoilla autolla 

ajaessani. Maahanmuuttajaryhmästä työpäivän jälkeen ääneen ajateltu aineisto on tarkkaa kuvausta, 

vaikka siitä on jätetty pois salassapitovelvollisuuteen liittyvät asiat. Aineisto sisältää työpäivän jälkeistä, 

päivittäistä pohdintaa kulttuurien kohtaamisen edistämisestä. Siinä havainnoin työskentelyäni, 

tekemisiäni, toimintatapoja, niiden vaikutuksia, merkityksiä ja seurauksia. MK-alkuopetuskurssin 

konteksteissa siihen kuului myös ympäröivän yhteiskunnan toimijoiden, ihmisten ja eri instituutioiden 

vaikutuksen kertausta. Meditatiivisen ääneen ajattelun lisäksi luonnehdin pohdintojani myös narraatioiksi 
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ts. tarinoiksi (Bruner 1986; 1987; 1996; Vilkko 1997; Wortham 2001; Tolska 2002). Taustalla 

esiymmärryksessäni on mukana aiemman etnisen kulttuuriorientaatiomallin vaikutusta (Lappalainen 

1994d, 56; 2005a; ks. liite 11, kuvio 17 sivulla 302). 

 

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen on havainnollistettu liitteessä 1 sivuilla 277–278 esitetyssä taulukossa 

3 olevilla aineistoilla, kuten ”Muukalaisopettajan päiväkirjalla” (NA 1994) ja ”Muukalaisoppijoiden 

reissupäiväkirjoilla” (RE 1994, 1–8). Lisäksi tutkimusaineistona toimivat videohaastattelu/palaute 

21.10.1996 = VIPAL 1996, video 1996 = Lappalainen 1996b, keskustelumuistiinpanot, valokuvat (239) 

ja niistä tehdyt piirrokset (1–15). Videointia (Lappalainen 1996b) käytetään myös lähteenä. Fläppitaulut 

(FT 1–2), kankaanpainantatöiden digikuvatut mallinäytteet (MA 1–19) ja pienimuotoiset haastattelut (1–

2) olivat tutkimusaineistoa. Niiden lisäksi lehtileikkeillä (LE 1–5), työtodistuksilla ja portfolioilla (PO 1–

3) on ollut työssäni sama tehtävä. Aikaisemmasta maahanmuuttajakurssista (12.3.–13.8.1993) kirjoitettu 

kuvaus toimii raporttina (Lappalainen 1993). Se välittää esiymmärrystäni tutkittavasta ilmiöstä ja kuuluu 

tutkimukseni lähteisiin. Raportti käsittelee käsityöllisen toiminnan oppimisen käyttöä suomen kielen ja 

kulttuurin oppimisessa 102 oppitunnin aikana. Siinä on kuvausta kurssin tavoitteista, oppisisällöistä, 

tuntien aloituksesta, motivoinnista, instruktiosta, opetusjärjestelyistä, oppimateriaaleista ja -välineistä. 

(Lappalainen 1993 = RA 1993.) Se antaa myös tietoa maahanmuuttajien oppimisen kokemusten 

seurannasta, arvioinnista ja opettajana toimimisesta. 

 

MK-alkuopetuskurssilla on samoja aihepiirejä kuin edellisellä (12.3.–13.8.1993) kurssilla. Raportti on 

lähteenä, koska ”Muukalaisopettajan päiväkirja” -aineistossa en kuvaile yksittäisten oppituntien sisältöjä. 

Ääneen ajatelluissa narraatioissa on havaintoja myös kurssilla käyneiden vierailijoiden kommenteista. 

Tutkimusaineistoihin kuuluu ”Muukalaisopettajan päiväkirjan” ja ”Muukalaisoppijoiden 

reissupäiväkirjojen” lisäksi valokuvia, piirroksia, kirjoitelmia, videonauhoja ja lehtileikkeitä. Lisäksi 

kankaanpainantamallinäytteet, digikuvat, fläppitaulut ja pienimuotoiset haastattelut kiteyttävät aineiston 

keruun kokonaisuutta. En pitänyt MK-alkuopetuskurssin oppijoiden haastattelua tutkimusmenetelmäni 

kannalta tarpeellisena, koska siinä kaikuvat myös maahanmuuttajien ”äänet”. Valokuvat toimivat 

piirrosten perustana ja ilmentävät kulttuurien kohtaamisen edistämistä. Funktionaalisesti ne täyttävät 

tämän tehtävän, mutta piirroksista maahanmuuttajat eivät ole tunnistettavissa kuten valokuvista. 

 

Tutkimuksen aineisto, merkitykset ja tulkinnat kuvastavat maahanmuuttajien kohtaamisen todellisuutta 

kouluoloissa. Tutkijana olen osallinen aineistoni tuottamisesta. Päiväkirjamainen tutkimusaineisto on 

subjektiivista tutkimusmateriaalia. 

 

Tutkimusaineistoni sisältää nauhoitteita, joiden pituus on yhteensä neljä ja puoli tuntia. Yhdellä 

rivivälillä, fontilla 12 kirjoitettuna sen laajuus on 65 litteroitua A4 sivua. Aineistonkeruussa ei ole kyse 

pelkistä oppimisympäristöjen ja työn muisteluista. Kokemukseni ja havaintoni liittyvät ja objektivoituvat 

erilaisten maahanmuuttajien kohtaamisen edistämiseen. Käyttämäni tutkimuksen aineistonkeruun 
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menetelmä määrittyy meditatiivisen ääneen ajattelun menetelmäksi ja itselle kommunikoinniksi 

(Ericsson ja Simon 1984, 78–80). Heidän antamansa ohjeet ääneen ajattelijalle sisältävät seuraavia 

ilmauksia: 

 

– ”Yritä ajatella ääneen. Kerro kaikki, mikä tulee mieleen. Älä suunnittele, mitä sanot ajatuksen 
jälkeen. Anna vain ajatusten puhua. Älä yritä selittää mitään jollekin toiselle, kuvittele olevasi 
yksin.” (Ericsson ja Simon 1984, 78–80.) 

 

Ääneen puhuminen on sukua toiminnalle, jonka mukaan oppijat koulussa ajattelevat ja tuottavat jostakin 

aihepiiristä sanoja tai sanalistoja (vrt. Ericsson ja Simon 1984). Ymmärrän narratiivin tiettyihin 

moraalisiin periaatteisiin perustuvaksi tutkimustavaksi. Sen tutkimusetiikkaan kuuluu rehellisyys. 

Dialoginen prosessini syntyi maahanmuuttajakoulutuksen ja aineiston keruun alussa. Deweyn 

(1910/1960) käsitys reflektiosta sopii meditatiiviseen ääneen ajatteluun. Tarinassani läsnä oleminen 

liittyy myös ”oivallusten” reflektoimiseen (Yin 1994). Tutkimusaineistoni reflektio sisältää 

deweylaisittain ajateltuna hämmennystä, epäilyä, todellista tutkimista ja vastuun ottamista toiminnan 

seuraamuksista (Dewey emt.). Ääneen ajateltuun aineistooni kuuluu sekä ääneen puhumista että ääneen 

ajattelua. Ääneen puhuminen on tajunnan virtaa, mutta ääneen ajattelu on havaintojen ja kokemusten 

peilaamista aikaisempaan kokemus- ja koulutustaustaan. MK-alkuopetuskurssin päättyessä kirjoitin 

nauhat tekstiksi kevättalvella 1995. Muilta osin jatkoin tutkimuksen tekemistä vuonna 1998. Kirjasin 

aineiston marginaaliin samaa tarkoittavia aihealueita ja tein päiväkirjanomaisia muistiinpanoja 

tutkimuksen kulusta. Tutkimuksen johtopäätökset ja tulkinta syntyivät kontekstikohtaisella kuvailevalla 

sisällön analyysillä ja koulutuskokemusten pohdiskelevalla analyysillä. Abduktiivinen päättely ja tulkinta 

oli kirjallisuuspohjaista tarkastelua. Mukana oli myös kuva-analyyttisiä aineksia. 

 

Tutkimusaineistoni antaa mahdollisuuden muodostaa kuvan erilaisten maahanmuuttajien todellisuudesta 

myös MK-alkuopetuskurssin ulkopuolella. Työhöni liittyi heidän kodeissaan vierailemista sekä kurssin 

ulkopuolisten kontaktien, tapaamisten ja tilaisuuksien järjestämistä. Kidutettujen pakolaisten ja muiden 

maahanmuuttajien kokemuksista tallentunut arjen kirjo on ”Muukalaisopettajan päiväkirja” -aineistoa. 

Pääaineistoni on yhtäältä ”Muukalaisopettajan päiväkirja”, toisaalta se on suullistettuja 

kenttämuistiinpanoja. Tutkimusaineistona on myös aikaisempien maahanmuuttajakurssien opiskelijoiden 

ja sosiaalityöntekijän pienimuotoisia haastatteluja ja palautteita. 

 

Aineistossa on ”Muukalaisoppijoiden reissupäiväkirjoja”. Niissä on esimerkkeinä oppijoiden omasta 

vapaa-ajanvietostaan suomeksi kirjoittamia pieniä kirjoitelmia. Lisäksi käytössä on 239 valokuvaa. Ne ja 

19 kankaanpainantamallinäytteestä otettua digikuvaa ovat kuva- ja havaintomateriaalia molemmilta 

aikuisten maahanmuuttajakursseilta. Aineistoon kuuluu myös kolmen tunnin mittainen videonauhoite 

(Lappalainen 1996b). Nämä ja MK-alkuopetuskurssia uutisoineet sanomalehtileikkeet ovat pohjana 

tutkimustani havainnollistaville piirroksille. Anonymiteetin ja salassapitovelvollisuuden vuoksi liitän 
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sanomalehtileikkeisiin otsikon, päiväyksen ja lehteä nimeävän PS -koodin. Tästä aineistosta käytän 

nimitystä (LE 1–5.) 

 

Keräsin ”Muukalaisopettajan päiväkirjan” tutkimusaineistoksi, sillä ajatuksenani oli koota materiaalia 

mahdolliseen tulevaan tutkimustyöhön. Kerroin maahanmuuttajille tutkimuksentekoaikeistani ja sain 

luvan käyttää kurssin oppimisympäristöistä kertyvää materiaalia tutkimusaineistona. Tutkimukseni 

kohteen portinvartijoilta, erilaisilta maahanmuuttajilta saamani luottamus on arvokasta ja tärkeä (vrt. 

Cresswell 1998, 112–113). Käyttämäni aineistonkeruumenetelmä toimii sivutuotteena myös 

itsehoidollisena järjestelmänä, kun työpäivän jälkeen saatoin samalla purkaa sen kuormittavuutta. 

Kouluoloissa kulttuurien kohtaamisessa tulee esiin tilanteita, joista tietävät opettaja ja sosiaalitoimen 

työntekijä tahoillaan. Tutkimuseettiseltä kannalta aina ei voida olla varmoja siitä, kuuluvatko ne 

salassapidettäviin asioihin vai eivät. Niistä on parempi olla puhumatta. Tutkimussuuntautuneisuudessani 

yhdistyivät teoria ja käytäntö, jota ilmentävät toimintatutkimuksellinen tapaustutkimus (kuvio 2, sivulla 

65) ja elämäkerrallisuus toimintatutkimuksessa (kuvio 3, sivulla 68). Äänitteet, niistä kirjoitetut tekstit ja 

muu tutkimusaineisto ovat hallussani ja säilytyksessäni. Liitteessä 5 sivulla 284 olevan kuvion 15 

mukaisesti taustalähtöisyyteni oli hyödynnettävissä meditatiivisesti ääneen ajatelluissa, kielellistetyissä ja 

kirjallistetuissa narraatioissa. Aineisto on esitetty liitteessä 1 sivuilla 277–278, taulukossa 3. 

 

 

3.4  Tutkimuksen toteuttaminen: Tutkimus-, analyysi- ja tulkintamenetelmät 
 

Keräsin tutkimukseni aineiston pääosiltaan meditatiivisella ääneen ajattelulla. Analysoin sen 

kontekstikohtaisella kuvailevalla sisällön analyysillä ja kirjallisuuspohjaisessa tarkastelussa käytin myös 

abduktiivista päättelyä (vrt. Syrjäläinen 1994, 90). Prosessoinnin vaiheet alkoivat tutkimusaineiston 

keruusta ja tutkimuksen suunnittelusta. Tutkijan herkistyminen tarkoitti tutkimuksessani etenemistä kohti 

kulttuurista sensitiivisyyttä. Sitä edelsi ilmiön hahmottaminen, kuuntelu, vuorovaikutus ja kokemusten 

havainnointi. Erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista kotoisin olevien aikuisten 

maahanmuuttajaoppijoiden kouluttamisen tutkiminen edellytti eläytymistä kulttuurien kohtaamiseen. 

Myös tosiasioiden huomioon ottaminen tutkimusprosessissa oli tärkeää. Siihen kuului tiedon kerääminen, 

ääneen ajattelu, taltiointi ja tiedon soveltaminen, kokemusten ääneen ajattelu, reflektointi, havainnointi ja 

narratointi (ks. kuvio 2, 65; kuvio 3, 68). Ne vaativat ilmiön tuntemusta (vrt. Alvesson ja Sköldberg 1994; 

Lappalainen 1994d, 56). 

 

Nauhoissa olevien narraatioiden purkaminen ja tekstiksi kirjoittaminen antoi mahdollisuuden säilyttää 

puhekielisyyttä. Asiasisältöä muuttamatta sitä oli mahdollista hioa enemmän kirjoitetun kielen kaltaiseksi 

yleispuhekieleksi. Käytin myös narratiivista aineistoa täydentäviä ja havainnollistavia aineistoja. 

Wortham (2001, 34) on esittänyt useita vaihtoehtoja narratiivisen aineiston kuvallistamiseen. Sovelsin 

hänen vuorovaikutuksellista malliaan tutkimusasetelmaani sivulla 61 olevan kuvion 1 mukaisesti. 
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Määrittelin keskeiset käsitteet kirjallisuuden ja aikaisempien tutkielmieni ja kokemusteni avulla. Ne 

antoivat pohjaa ajattelutyölle, aineiston sisäistämiselle ja käyttöteorian luomiselle. Aineiston karkea 

luokittelu, keskeisimpien teemojen ja aihealueiden nimeäminen oli sisällön erittelyä, sen kontekstiin 

sijoittamista, tiedon tulkintaa ja teemoittelua (ks. kuvio 2, 65; kuvio 3, 68). 

 

Tutkimukseni rakenne muotoutui tutkimustehtävän ja käsitteiden käytön täsmentämisen avulla. Ilmiöiden 

esiintymistiheys näkyi aineistojen sisällössä ja niiden käyttö antoi välineitä poikkeusten havainnoimiseen. 

MK-alkuopetuskurssin alkupuolella ”Muukalaisopettajan päiväkirja” -aineistossa oli eniten mainintoja 

käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisestä ja sen tuloksena syntyneestä Kä-Ki-Ku-

oppimistyylistä. Saatuja luokkia puolsin ja horjutin aineiston avulla. Teemat rinnastuivat ja vertautuivat 

aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen, aikaisempiin opinnäytteisiini, kokemustaustaan ja raportteihin. 

Johtopäätösten tekemisessä kontekstikohtaisen kuvailevan sisällön analyysin ja abduktiivisen päättelyn 

tulos siirtyi laajempaan tarkasteluun. Siihen kuuluvat myös raportointi, tekstin tuottaminen, 

yhdistäminen, koonti ja pohdinta. Se ja tutkimuksen yksityiskohtainen kulku ilmenee sivulla 65 olevasta 

kuviosta 2 ja sivun 68 kuviosta 3. Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen osalta se välittyy kuviosta 

2. Kuvio 3 puolestaan ilmentää elämäkerrallisen tapaustutkimuksen toteutumisprosessia. 

 

Kuviossa 1 seuraavalla sivulla oleva tutkimusasetelma esittää tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja 

käsitteitä. Se kuvaa oppiaineiden yhdistämistä, opettajuuden kehittymistä, oppimisympäristöjä, niiden 

keskinäisiä suhteita ja käyttöteorian luomista kulttuurien kohtaamisen edistämiselle. Se havainnollistaa 

myös Kä-Ki-Ku-oppimistyyliä ja orastavan To-Jo-Li-Os-kaksikielisyyden luomista. Kuvio ilmentää 

kulttuurisen sensitiivisyyden kehittymistä etnisessä kulttuuriorientaatiossa kulttuuritietoisuus-, etnisyys- 

ja interetnisyyselementtien kautta. 
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Tarinani konstruoitui käyttöteorian ja aineiston kautta. MK-alkuopetuskurssin päätyttyä kirjoitin nauhat 

teksteiksi kevättalvella 1995. Tekstejä analysoidessa niistä oli tunnistettavissa teemoja ja aihealueita. 

Kirjasin samaa asiaa koskevia mainintoja, kun tein päiväkirjanomaisia muistiinpanoja tutkimukseni 

kulusta. Lähtökohtani oli etninen kulttuuriorientaationäkökulma tutkimuksen taustalla. Alun perin 

ajatuksenani oli käyttää aineistojen analysoinnissa Grounded Theory -mallia. Luovuin siitä etnisen 

kulttuuriorientaatiolähtöisyyden vuoksi (vrt. Glaser ja Strauss 1967; Strauss ja Corbin; Glaser 1999). 

 

Aineiston tematisointi eteni aineistolähtöisesti. Sivulla 284 oleva kuvio 15 kuvastaa kokemustaustaani ja 

monikulttuurisuuden raportointia. Se tuo esiin meditatiivisesti ääneen ajateltujen kielellistettyjen ja 

kirjallistettujen narraatioiden taustalla olevia situaatioiden hyödyntämisen edellytyksiä. Se kartutti 

esiymmärrystä tutkittavasta asiasta. Uutta tarinaa ja tulkintaa tehdessäni analyysi ja tulkinta olivat 

toisistaan riippuvaisia. Tutkimuksessani toteutui kertomusten realistinen todistusvoima. Kertomuksen 

(narrare) käsite viittaa tarinan esitykseen merkkeinä. Tyypillisimmillään kertomus on kielellinen, mutta 

kerronta voi toteutua myös jopa yksittäisen kuvan avulla. Yksi kertomus sisältää monia tarinoita. Se 

ilmenee käsityksenä elämän, kerronnan ja ajattelun välisestä vuorovaikutuksesta. (Bruner 1986; 1987; 

1990; 1991; Vilkko 1997.) 

 

Meditatiivisesti ääneen ajatelluista työpäivistä ja niiden reflektoinneista kuvastuu MK-

alkuopetuskurssilla syntynyt Kä-Ki-Ku-oppimistyyli. Muu analysoinnin kohteena oleva 
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”Muukalaisopettajan päiväkirja” -aineisto ilmenee muun muassa seuraavista ja sivujen 281–283 

kuvioiden 14a–c esimerkeistä: 

 

Tausta: Tänään somalialaiset oppijat ja (…) venäläinen nainen ovat poissa. Kieli ja sen 
oppiminen: Ehkä bosnialaiset haluaisivat oppia enemmän (…) kielioppia, mutta se on 
vaikeaa, koska ei ole tulkkia. (…) Kä-Ki-Ku-oppimistyyli tai/ja menetelmä:  Kysyn, mitä 
he (…) pitävät tekemällä oppimismetodista. Se tuntuu saavuttaneen heidän suosionsa ja he 
ymmärtävät, mitä (…) se tarkoittaa. Tosin pyyheliinan painamisessa minun pitäisi näyttää 
enemmän, miten voidaan painaa erilaisia kuvioita, ehkä he miettivät sitä, että he (…) 
voisivat painaa erilaisia kuvioita, jos he tietäisivät, mitä kaikkea ”palikka”- tai 
leimasinpainannalla voi tehdä. (...) Kä-Ki-Ku-oppimistyyli tai/ja menetelmä:  Minun 
kannattaa yrittää jollakin tavalla selostaa menetelmää. (…) Pystyn havainnollistamaan 
paljon samanlainen, erilainen, samanvärinen, erivärinen, mikä koko, ympyrä, pyöreä. 
Paljon, paljon asioita! Kieli ja sen oppiminen: He haluavat oppia niin suomen kieltä 
paljon kuin mahdollista. Ehkä he ajattelevat, että se on vähän, mutta minä pyydän (…) 
tulkkia kertomaan, että parempi on, (…) oppia (yhdellä kertaa) vähän ja hyvin kuin paljon 
ja huonosti tai ei mitään. NA 1 A, 13.6.1994.) 
 

”Muukalaisopettajan päiväkirja” -aineisto oli luonteeltaan kuvailevaa kerrontaa, jossa aiheet vaihtuivat 

nopeasti toiseksi, mikä vaikeutti analysointia ja tulkintaa: 

 

Etno-opettajan työn kompleksisuus ja moni-identtisyys: Haen oppijoilleni lainaksi 
kumisaappaita metsään menoa varten palolaitokselta ja tuttaviltani. Teemme kaikille 
jätesäkeistä sadetakit. Huh, huh, mitä kaikkea se tämä pakolaistyö tuokaan mukanaan. 
(…) Jään vielä ylitöihin korjaamaan bosnialaisnaisen käyttötakkia. Bosnialaisnaisella on 
mukanaan kankaankappaleita, joissa on huolellisesti harsitut päärmeet. Nainen pyytää 
minua ompelemaan ne lakanaksi tai verhoksi (…). Kieli ja sen oppiminen: Oppijat 
tekevät kielioppitehtävänä käsityöaiheista aukkoharjoitusta. Heidän tehtävänsä on 
muuttaa verbin infinitiivimuoto tai substantiivin nominatiivimuoto sopivaan sijamuotoon 
ja he muuttavat verbit sopivaan muotoon. Paljon siinä on harjoittelemista. Monien 
aistien käyttö: Teemme tehtäviä ja taustalla soi rauhoittava suggestopedinen musiikki. 
Se näyttää tekevän oikein hyvää koko ryhmälle, vaikka nuori nainen sanoo, että se 
nukuttaa, mutta huomaan, että se rauhoittaa heitä. (…). Harmony-taustamusiikin 
soidessa he minun mielestäni työskentelevät intensiivisesti. Oppijoiden oman 
kulttuurin ylläpito: Suunnittelua riittää, sillä lauantaina menemme (…) bosnialaisten 
päiville. Ystävien hankkiminen: Nyt puuhaan SPR:n tukihenkilökurssia bosnialaisille 
ja kuntalaisille. (NA 3 A, 5.9.1994.) 

 

Narratiivisen aineiston valinta eteni monivaiheisesti ja ”käsityömäisesti” (Mishler 1990). Uuden 

ymmärryksen rakentuminen etniseen kulttuuriorientaatioon kuuluvista kielen oppimisen prosesseista tuli 

esiin useina päivinä kerätyistä ”Muukalaisopettajan päiväkirjoista”: 

 
Kieli ja sen oppiminen: Hän ei ymmärrä, mitä on nominatiivi, mitä on infinitiivi jne. 
(NA 1 A, 10.6.1994). Minä olen bussi, minä menen bussi, minä tulen bussi, minä istun 
bussi jne. Hän ei hyväksy eikä halua käyttää suomen kielen sijapäätteitä eikä halua 
opiskella niitä. (NA 2 A, 25.7.1994.) Kulttuuriorientaatio:  Maahanmuuttajaoppijat 
näyttävät olevan haluttomia edistämään omaa elämäänsä ja ottamaan vastuuta omien 
asioidensa huolehtimisesta (NA 2 B, 26.8.1994). Tässä tilanteessa täytyy raivata esteet 
emotionaalisen stressin tieltä (NA 1 B, 21.6.1994). 
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Meditatiivisen ääneen ajattelun menetelmällä kerätyn aineiston tulkinta oli suuritöistä. Se vertautui 

narratiivisen aineiston purkamiseen (Estola 2003a). Referoidut metodiesimerkit kuvastivat tutkimukseni 

kulkua ja tehtyjä valintoja: 

 

Esiammatillisuus: Keskustelen ruokatauolla puhelimitse sosiaalitoimen kanssa. Meillä on 
pitkä puhelu. Ehdotan, että voisimme järjestää bosnialaisille sellaisen TYKO-kurssin, 
jossa heidän omia taitojaan ja entuudestaan olemassa olevaa osaamista voitaisiin 
hyödyntää (…). Hapankaalin ja fetajuuston valmistus voisi käydä heiltä päinsä ja siinä 
sivussa etnisen keittiön tuotteita voisivat olla baglavat, hurmicicat, pitaleivät ja monet 
muut ruokatuotteet. Tuon esiin keskustelussamme, että olisiko bosnialaisilla mitään 
mahdollisuutta saada koulutusta siihen? Jos jotain tällaista alettaisiin tuottaa ja tehdä. 
(NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

Eikä tästä ajattelusta käsityötuotteiden tekeminenkään olisi poissuljettua (…). Ruokatalous 
on heille tärkeä ja heitä lähellä oleva asia, koska he ovat orientoituneet perheenemännän 
rooliin (…). Integraation vai kulttuurien kohtaamisen velvoite: Kuitenkin heitä painaa 
kaksinkertainen huoli siitä, että tässäkö pitää Suomen käytäntöjen mukaisesti 
yksinhuoltajanakin suuntautua työelämään ja ryhtyä elättämään jossakin vaiheessa 
itsensä ja perheensä (…). Se näyttää olevan äärettömän suuri paineen aiheuttaja monelle 
bosnialaisnaiselle. Huomaan, miten erittäin kätevää nuorta yksinhuoltajanaista painaa 
huoli ja ajatus siitä Suomen kulttuurikäytäntöjen mukaiseen työhön menemisestä ja lasten 
elättämisestä. Siitä näyttää suorastaan syntyvän ylitsepääsemätön stressi. Kuitenkin 
hänellä ja monella muullakin maahanmuuttajalla olisi taitoja, joita hän voitaisiin kehittää 
yhdessä suomalaisten kanssa ja siinä sivussa moni voisi tehdä käsitöitäkin. Paikkakunnan 
vapaaehtoistyökeskus voisi tarjota oivallisen harjoittelupaikan. Työ ja opiskelu antaisi 
maahanmuuttajille mahdollisuuksia päästä kiinni ympäröivään yhteiskuntaan. (NA 4 A, 
10.10.1994.) 

 

Tutkimukseni tavoitteet lähtivät kouluoloissa kulttuurien kohtaamiseen sopivan ja sitä edistävän 

käyttöteorian rakentumisesta. Sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen käyttö ja etno-

opettajuuden muodostuminen kuuluivat myös siihen. Oli tärkeää, että aineiston analyysi sai alkunsa sekä 

teorialähtöisyydestä että kokemuksista, kun tutkimuksen analyysi toteutui aineistolähtöisesti ts. 

induktiivisesti. Laadullinen tutkimukseni ei määrittynyt yksinomaan induktiiviseksi (aineistolähtöiseksi) 

tai deduktiiviseksi (teorialähtöiseksi) prosessiksi. Sen sijaan se määrittyy abduktiona ts. 

päättelyprosessina, jossa induktio ja deduktio toimivat vastavuoroisesti johtopäätösten muodostamisessa 

(Grönfors 1982, 22–37; Metsämuuronen 2000; 2003). 

 

Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen luonne edellytti tuottamaan toimintaa kehittävää tutkimusta. 

Käsitteellistin aineistoa ja määrittelin tutkimuksen ilmiöitä. Aineiston analyysi käynnistyi, kun vertasin 

aineistoa aikaisempaan tutkimustietoon. Tapaustutkimukseni oli luonteeltaan ”oppivaa tutkimusta”, joten 

käyttämäni analyysimenetelmät kehittyivät tutkimusprosessin myötä. Aikuisten maahanmuuttajien 

kouluttamisen ja kulttuurien kohtaamisen edistämisen kannalta oli tärkeää löytää uusia alueita ja nähdä 

puutteita. Niiden välttäminen voi auttaa monikulttuurisuuskasvatusta etnisessä 

kulttuuriorientaatioprosessissa koulutuksen menetelmien ja sisältöjen valinnassa. 
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Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen toteuttamisesta 
 

Toimintatutkimukselliseen tapaustutkimukseeni kuuluivat kulttuurien kohtaamiseen ja sen edistämiseen 

liittyvät pienimuotoiset interventiot ja niiden vaikutusten tarkka tutkiminen. Se tapahtui todellisessa 

elämässä, havainnoidessani toimintaani, kun objektivoin itseni toimimaan kouluoloissa. Tutkijana 

tunnistin oman subjektiivisuuteni. (Vrt. Cohen ja Manion 1990; Stake 1995.) Ulkoapäin katselevaan 

tutkijan asemaan eläytyessäni sain mahdollisuuden tehdä työstäni ts. MK-alkuopetuskurssista 

tapauskohtaista kuvausta. Se eteni juonneanalyysinä, kätketyn puheen analysointina ja tarkoitti 

tutkimusaineiston sisällön analysointia (Pietilä 1976; Yin 1994; ks. myös Grönfors 1982, 161; 

Syrjäläinen 1994, 90). Analysointimenetelmänä oli kontekstikohtainen kuvaileva sisällön analyysi 

opetuskokemusteni pohdiskeleva analyysi, ”ääneen ajattelu” ja kirjallisuuspohjainen abduktiivinen 

päättely. Analysoinnin tehtävänä oli lisätä ulottuvuutta ja syvyyttä siihen yhteyteen, jossa asiat tulivat 

ilmi. Se antoi mahdollisuuden päästä käsiksi tekstin pinnan luokittelujärjestelmään. Kontekstikohtainen 

kuvaileva sisällön analyysi eteni tarkastellessani äänitetyistä nauhoista kirjoitettuja tekstejä (vrt. Eskola ja 

Suoranta 1998). 

 

Tutkimukseni oli käytännön toiminnassa havaittuun ongelmaan vastaamista ja käytännön paremmaksi 

kehittämistä. Pitäydyin toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen vastuullisuuteen sekä osallistujille 

että itselleni (Metsämuuronen 2000, 28; 2003). Luonteeltaan emansipatorisena, ts. vapauttavana, 

tutkimukseni toteutui suunnitellun toiminnan, sen havainnoinnin, meditatiivisen ääneen ajattelun ja 

reflektoinnin avulla (Cohen ja Manion 1980/1994). Käyttämäni opetussuunnitelma koostui 

maahanmuuttajakoulutuksen yleisistä suosituksista ja maahanmuuttajakurssin opetussuunnitelmasta 

(Laivamaa ja Lappalainen 1994). Sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen  ulottuvuudet 

ilmenivät ”Muukalaisopettajan päiväkirja” -aineistossa. Ne jatkuivat toimintatutkimukseni suunnittelun, 

tulkinnan ja projektin arviointina maahanmuuttajien koulutuksen aikana ja sen jälkeen. 

Tutkimusprosessin kulku on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 2. Se valottaa 

toimintatutkimuksellisen tapaustutkimukseni suunnittelua ja toteutusta. Siihen kuuluu ääneen ajattelua, 

havainnointia, narraatioiden tekstiksi purkamista ja erilaisten aineistojen käyttöä. Jatkuvaan harkintaan 

perustuva päättely ja teemoittelu toistuu syklisesti. Teemojen rinnastukset liittyvät päättelyyn, 

raportointiin, koosteen tekemiseen ja pohdintaan. 
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Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen suunnittelu ja toteutus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2. Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen toteutumisprosessi 

Päättely, raportointi, 
tekstin tuottaminen, 
tulkinta ja yhdistäminen 
tutkimusaineiston 
analyysin kanssa 

Tutkimuksen osio 
1. ja 2. 
Narratiivi etnisestä 
kulttuuri-
orientaatiosta etno-
opettajuuden 
lähtökohtana ja 
sekä kulttuurisesti 
sensitiivisen 
pedagogiikan että 
sisällön ja 
pedagogiikan 
osaamisalueen 
käytöstä aikuisten 
maahanmuuttajien 
koulutuksessa 

Havainnointi, tiedon 
kerääminen, meditatiivinen 
ääneen ajattelu, 
kokemusten reflektointi, 
taltiointi ja tiedon 
soveltaminen 

Päättely, teemojen 
nimeäminen, ryhmittely, 
niiden välisten suhteiden 
analysointi ja jatkuva erittely, 
kontekstikohtainen, kuvaileva 
sisällön analyysi 

Teemojen 
rinnastaminen ja 
vertailu 
aikaisempaan 
tutkimus- 
kirjallisuuteen, 
tutkielmiini ja 
raportteihini sekä 
kokemustaustaani  

Jatkuvaan harkintaan 
perustuva vaiheittainen 
havainnointi, päättely ja 
prosessointi, tiedon 
tulkinta, teemoittelu ja 
sisällön kvalitatiivinen 
kontekstuaalinen erittely 

Ääninauhoissa olevien 
meditatiivisesti ääneen 
ajateltujen narraatioiden 
purkaminen ja tekstiksi 
kirjoittaminen sekä erilaisten 
aineistojen käyttäminen ja 
niiden arviointi 

 
Kooste ja pohdinta 

Tutkimuksen suunnittelu, ilmiön 
hahmottaminen, kokemusten 
havainnoiminen, kuuntelu, 
tunnustelu, tunnistaminen ja 
tosiasioiden huomioon ottaminen 
 



 66

 
Elämäkerta-aineksen, kertomusten ja tarinoiden analyysista 
 

Ensimmäiset teemoitteluni sisälsivät tulkinnan meditatiivisesti ääneen ajatelluista narraatioista. Kohta 

kohdalta aineistoani lukien muodostin vaikutelmani kirjallistettujen kertomusten teemoista, juonista, 

samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista. Asetuin tutkimuksessani ulkopuolisen havainnoitsijan 

tehtävään. Toistuvien lukukertojen jälkeen aineistosta oli valittavissa ne kohdat, jotka olivat tutkimustani 

ajatellen relevanteimpia. Kuvailevan materiaalin valikointi MK-alkuopetuskurssilta oli analysoinnin 

vaiheissa ratkaisevaa. Sen rinnalle valitsin vertailevaa materiaalia liitteessä 5 sivulla 284 olevan kuvion 

15 mukaisesti. 

 

Sisältöaluetta ryhmitellessäni kysyin itseltäni, mitä olin aineistoa tuottaessani erityisesti painottanut. 

Sivuilla 285–290 liitteen 6 1–6 kuvioissa 16a–f on sisältöalueita, joista löysin teemoja. Havaitsin niitä 

ryhmitellessäni, että ne käsittelivät etnistä kulttuuriorientaatiota koskevien elementtien muuttumista ja 

uudelleen rakentumista. Niissä kuvailtiin kielen oppimisen vaikeutta, Kä-Ki-Ku-oppimistyylin oppimista 

ja sen käyttöä. Siellä oli myös esiammatillisuutta koskevia osa-alueita sekä etno-opettajuuden 

rakentumista ja laatua ilmentäviä, kompleksisuutta ja moni-identtisyyttä edustavia teemoja. 

 

En löytänyt kertomusten tai tarinoiden analyyseille yhtenäistä määritelmää. Kuitenkin keskeistä niissä oli 

käsitys ajallisuudesta, kun kertomuksella ja tarinalla oli alku, keskikohta ja loppu. Ne seurasivat toisiaan, 

sillä narratiivin aika ei ollut lineaarista virtaa, vaan sisälsi merkitysten rajaaman kokonaisuuden (vrt. 

Bruner 1990, 47–50). Siihen kuului tietoa tapahtumien kehittelystä, kehityksestä, loppuratkaisusta ja 

päätöksestä. Onni, epäonni, vaara, pelastus, kunnia ja häpeä, tappio ja voitto, yhteys ja erillisyys 

kamppailivat keskenään ja vaihtoivat paikkaa. Narratiivi ei ole muodoltaan jäykkä, vaan rakentuu 

temporaalisesti, loogisesti tai argumentatiivisesti. (Hänninen 2000.) 

 

Lineaarisuuden lisäksi ajallisuus tarkoitti työssäni myös merkityksellisten kokonaisuuksien syntymistä. 

Kertomusten ja tarinoiden analyysissä arvioitavat adjektiivit ja verbit ilmaisivat odotuksia, joko niiden 

täyttymystä tai täyttymättä jäämistä (vrt. Kuula 1999, 57). Tuodessani epäsuorasti tapahtuman kerrontaan 

mukaan tilanteita menneisyydestä, kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polusta, sain 

palautumia omasta opettajuudestani. Sen narratiivi tuli kerrotuksi rakenteellisten ja retoristen keinojen 

avulla. Giddens (1984; 1991, 53–54) ja Hargreaves (1994) korostavat tyypittelyä elämäkerrallisen 

analyysin käytännöllisenä menetelmänä. Elämäkerrallinen tapaustutkimus oli prosessi, joka karttui etno-

opettajuuden identiteetin kokemisen avulla. Narraatiot tekivät lukuisia ja vaihtelevia tapahtumia 

ymmärrettäviksi, kun asiat ja henkilöitä koskeva yhdistyivät prosessiksi. Havainnot ja kokemukset 

asettuivat erilaisiin erittelyskeemoihin, ja tutkimusaineistoni analyysi eteni havaittujen teemojen 

keräämisellä. 
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Henkilöhistoriani loi perustaa tulkinnalliselle kontekstille, ja omaelämäkerta toimi tulkinnan välineenä 

reflektiivisissä pohdinnoissa. Niihin kuuluu poeettisesti yhteisten kulttuuristen puhetapojen varantoon 

nojautuvia ilmaisumuotoja ja keskinäistä ymmärrystä tavoittavaa vuoropuhelua. (Vilkko 1997, 35–36.) 

Tutkimuksessa oli tarpeellista ajatella, miten kertomukset analysoidaan sosiaalisissa kerrontatilanteissa 

(vrt. Hänninen 2000, 30–31). Elämäkerrallisuus tapaustutkimuksessani tulee esille kuvion 3 kuudessa 

osiossa, sivulla 68. 

 

 

Narraatioiden tarinallisuudesta 
 

Tarinallinen merkitysrakenne on yhteistä sisäiselle tarinalle ja kertomukselle. Sisäinen tarkoitti 

tutkimuksessani merkitysten kehkeytymisen, niiden keskinäisiin suhteisiin asettumisen ja jatkuvan 

muutoksen prosessin tajunnallisuutta. (Vrt. Rauhala 1995, 49.) Kertomuksen tutkimisessa oli puolestaan 

kyse tietynlaisten kielellisten tai muiden symbolien avulla esitettyjen kokonaisuuksien tarkastelusta. 

Sisäinen tarinani ei muodostunut selvärajaiseksi empiiriseksi kokonaisuudeksi, koska se suhteutui 

emootioihin ja toiminnan intentioihin. ”Muukalaisopettajan päiväkirja” ja muu tutkimusaineisto oli niiden 

jäljittämistä, kun aineisto ja analyysimenetelmät kertoivat sisäisen opettajuuteni tarinaa. Sain olla oman 

oppimiseni tarinankertoja. Sisäisen tarinan muotoilu ulkoiseksi kertomukseksi vaati ajatuksen 

muuntamista merkitykseksi ja merkityksen ilmaisemista sanoilla tai muilla merkeillä. Kristeva (1992) 

pitää tarinaa merkityksen poeettisena prosessina, jossa symbolinen ja semioottinen kohtaavat. Ilman sitä 

hänen (emt., 192) mukaansa joudutaan tilanteeseen, jossa toiseus kohdataan aistien avulla, mutta 

tajuntamme ei onnistu saamaan sitä kehyksiin. Monimuotoiseen mykkyyteen jumiutunut vieraan 

kulttuurin kohtaaja voi yrittää sanomisen sijasta tekemistä (emt., 25). Tutkimusaineistoni osoittaa, että 

joskus maahanmuuttajan oli hyvä olla yksin omissa ajatuksissaan ja esimerkiksi kasvimaata hoitaessaan 

pohtia omaa kulttuuriaan (NA 2 A, 15.7.1994). Kerronnalla samoin kuin muulla puheella on useita 

funktioita. Ne eivät kuvaa passiivisesti maailmaa, vaan ovat aktiivista, intentionaalista ja strategista 

toimintaa. Reflektoitu sisäinen tarina voi olla yhtenäinen ja koherentti, mutta se voi olla myös dialoginen, 

ristiriitainen, katkoksellinen ja epämääräinen. (Hänninen 2000, 56, 62.) 

 

Opettajuuden rakentuminen on tarina teorian luomisesta, kehittelystä, käytöstä ja työssä selviytymisestä. 

Sen käsitekehikossa erottuvat toisistaan kommunikaatio, kertomus, tajunnallinen sisäinen tarina ja 

draaman omainen eletty toiminta. Ne kantavat narratiivisia merkitysrakenteita. (Hänninen 2000, 125.) 

Tarinan kertominen muokkasi sisäistä tarinaani ja auttoi etsimään elämäntilanteelleni uusia tulkintoja. 

Tarinallisuus toimi opettajuuttani eteenpäin vievänä voimana. Narratiivinen tieto etno-opettajuudesta 

syntyi, kun selventäessäni työtä itselleni ja muille rakensin kertomuksia kokemuksistani. (Vrt. E. Ojanen 

1998.) 
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Kontekstikohtainen kuvaileva sisällön analyysi 
 

Tulkitsin sekä ”Muukalaisopettajan päiväkirjasta” että muista aineistoista saamani tiedot 

kontekstikohtaisella kuvailevalla sisällön analyysillä. Luonnehdin tutkimusaineistoa suullistetuiksi 

kenttämuistiinpanoiksi (Grönfors 1982). Tutkimusaineisto muodostui yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sen 

tulkinnassa oli mahdollista käyttää analogioita, konstruktiota ja aiemmin mainitsemiani induktiota, 

deduktiota ja abduktiota. Käytettyyn analyysiprosessiin kuului aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja 

abstrahointi. 

 

Suureksi osaksi kontestikohtaista kuvailevaa sisällön analyysiä varten valitsin abduktiivisen päättelyn. 

Abduktiivinen päättely sallii taustalla olevan elämäkertaisuuden ja teorian. Tutkimusprosessissa se antaa 

mahdollisuuden edetä jostakin konkreettisesta. (Vrt. Alvelson ja Sköldberg 1994.) Alkuidean taustalla, 

päättelyn edellyttämänä johtolankana, oli ajatus suunnasta, jonne pyrkiä. Tavoitteena oli 

kokemuspohjaisuus. Jäsensin konkretiaa teoreettisesti erilaisten mallien avulla ja palasin siihen takaisin. 

Abduktio tarkoitti etäämmältä johdattamista. Tehtäväni oli ottaa haltuun jokin hyvältä näyttävä ilmiötä 

kuvaava käsite. Tarkasteluun liittyi kokonaispäättelyn kannalta sen merkitys. Erittelyä oli tarpeen tehdä 

kontekstikohtaisella kuvailevalla sisällön analyysillä. Se mahdollisti dokumenttien systemaattisen ja 

kokonaisvaltaisen analyysin. Sisällön analyysin avulla rakentui malleja, jotka auttoivat tiivistämään ja 

käsitteellistämään tietoa. Analyysi ja synteesi yhdistyivät käsitteellisinä linjoina. Ennen luokittelua samaa 

merkitsevät asiat muodostivat alustavia teemoja ja luokkia. (Pietilä 1976.) 

 

Tulkitsin empiirisiä havaintoja teoreettisten ideoiden avulla. Tutkimukseni raportointi sisälsi teorian ja 

empirian vuoropuhelua. (Eskola ja Suoranta 1998, 242–243.) Aineistosta tekstiin nousi havaintoja 

havainnon vierelle. Tulkitessani jotakin teemaa käsittelevää havaintoa toisista tutkimuksista ja 

elämäkertakokemuksistani hain koulutukselle annettuja merkityksiä. Teoreettisen idean avulla oli 

mahdollista keskustella havaintojen ja tulkintojen kanssa. Meditatiivisesti ääneen ajateltujen, 

kielellistettyjen ja kirjallistettujen narraatioiden purkaminen tapahtui induktiivisesti analysoiden, 

yksittäistapauksista yleistyksiä johtaen ja abduktiivisen päättelyn avulla. Tutkimuskysymyksiin 

vastatessani suorat lainaukset puhuivat puolestaan. 
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4  MUUKALAISTEN KOHTAAMINEN ALKUOPETUSKURSSILLA 
 

Maahanmuuttajaryhmä, jonka kouluttamista tutkin, koostui eräässä pohjoiskarjalaisessa kunnassa MK-

alkuopetuskurssilla 1.6.–9.12.1994 olleista kolmesta maasta tulleista ihmisistä.4 Kurssilla oli kolme 

avioparia, leskiä ja naimattomia naisia. Mukana oli kaksi sisarusta vanhempiensa kanssa. Ajattelin 

tutkimusjoukkoni etnisinä kulttuuriorientoitujina. Olin heidän ainoa opettajansa lukuun ottamatta 

maaseuturetkillä, sieniruoka- ja ystävätukihenkilökursseilla olleita ”apuopettajia”. Sivulla 279, liitteessä 

2, taulukossa 4 esittelen ikäjakaumaltaan heterogeenisen oppijajoukon sukupuolen, iän, syntymävuoden 

ja lähtömaan. 

 

Koulutuspaikalla oli useita peruskoulun ylemmän luokka-asteen rakennuksia. Vierailimme myös 

läheisessä kirjastossa. Näin toteutui muun muassa opetussuunnitelmamme ”sanoma- ja aikakauslehdet 

tiedotusvälineenä” -osio (ks. liite 3 sivulla 280). MK-alkuopetuskurssilla oli mahdollista päästä suomi 

vieraana kielenä -luokan lisäksi moniin muihinkin tiloihin. Oppimateriaalien ja työvälineiden käyttö oli 

joustavaa. Päivän opiskelurytmin mukaisesti aamupäivällä käsiteltiin kielen oppimisen kannalta 

rakenteita ja kieliopin asioita. Iltapäivisin voitiin siirtyä suoraan toiseen luokkatilaan toteuttamaan 

käsityöllisen toiminnan avulla kielen oppimisen sisältöaluetta. Tämä oli käden, kielen ja kulttuurin 

oppimisen yhdistämisessä hyödyksi. Vapaa työskentely käsityö- ja kuvataiteen luokissa edisti 

oppimismenetelmää, kun peruskouluväki oli kesälomalla. Opetussuunnitelman mukaisesti 

oppimisympäristöt laajentuivat välillä koulumiljöön ulkopuolelle. (Ks. Laivamaa ja Lappalainen 1994; 

liite 3 sivulla 280.) 

 

 

4.1  Maahanmuuttajat kohtaavat uuden yhteiskunnan koulukäytäntöjen kulttuurin 
 

Valtaosa maahanmuuttajaryhmän tutkimusjoukosta oli tullut Suomeen puolitoista kuukautta ennen MK-

alkuopetuskurssin alkua. Somalialainen mies ja venäläinen nainen olivat asuneet maassamme kaksi 

vuotta. Lähes suoraan Bosnia-Hertsegovinan sotatoimialueelta vankileirioloista alkuopetuskurssille oli 

tullut seitsemän bosnialaista naista ja kaksi miestä. Bosnia-Hertsegovinassa on useita kansallisuuksia, ja 

jännitteitä ilmenee eri ryhmien välillä. Sieltä tulleita MK-alkuopetuskurssin oppijoita nimitettiin aiemman 

asuinpaikkansa perusteella bosnialaisiksi, vaikka sellaista kansaa kuin bosnialaiset ei ole olemassa. 

Ilmaus ”bosnjak” tarkoittaa islaminuskoista. Aikanaan presidentti Tito antoi mahdollisuuden, että 

muslimi voi tarkoittaa kansallisuutta. (Pavlowitch 1992, 80–86.) Somalialainen nainen tuli ryhmään 

puolitoista kuukautta MK-alkuopetuskurssin alkamisen jälkeen. Hän saapui kurssille liki välittömästi 

                                                           
4Kansalaisuuden mukaan jaoteltuna venäläiset olivat vuonna 1994 suurin ryhmä Suomessa, heitä oli noina aikoina 
maassamme 7785 ihmistä. Entisestä Jugoslaviasta tulleita maahanmuuttajia oli kaikkiaan 2255 ja Somaliasta 
saapuneita oli 3538. Suomen tilastollisessa vuosikirjassa (2000:10, 38–39) oleviin tilastokeskuksen 
väestöselvityksen tietoihin perustuen työssäni oli näin ollen edustus Suomessa olleista maahanmuuttajien 
kansallisuuksien enemmistöistä tutkimukseni aineiston keruun vuotena. 
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päästyään maahamme. Suomen valtio oli ottanut vaikeista oloista tulleet bosnialaiset ns. pakolaisten 

lisäkiintiössä. Saatuaan Pohjois-Karjalasta kuntasijoituksen he ajattelivat olevansa Suomessa vain ja 

ainoastaan väliaikaisesti. Työssäni nousi kysymykseksi se, miten voin kouluttaa erilaisia 

maahanmuuttajia suomen kielen ja kulttuurin opiskeluun ja hallintaan. Venäläistä naista ja somalialaista 

miestä lukuun ottamatta he eivät olleet juurikaan opiskelleet vieraita kieliä. 

 

Ikään ja koulutustaustaan katsomatta tutkimukseni kohdejoukko muistutti muuten aikaisempaa 

maahanmuuttajien alkuopetuskurssia ja sen osallistujia (Lappalainen 1993). Ensiksi molemmilla 

kursseilla oli entisen Jugoslavian väestöä ja venäläinen Pietarin alueelta Suomeen avioitunut nainen. 

Toiseksi kummallakin kurssilla oli mukana afrikkalaisia. Eroja löytyi sukupuolesta, iästä, 

koulutustaustasta, pakolaisuudesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotavasta. Aiemman kurssin 

kokoonpano oli miesvaltainen, he olivat koulutetumpia, lisäksi nuorimman ja vanhimman kurssilaisen 

ikäero oli vain 10 vuotta. Sen sijaan MK-alkuopetuskurssilla oppijoiden ikä vaihteli 18-vuotiaista 51-

vuotiaisiin. 

 

Silloin tällöin kurssillamme opiskeleva somalialainen mies oli tullut Suomeen aikaisemmin kuin toiset 

maahanmuuttajat. Hän oli kotoisin Mogadishusta. Sisällissodan vaikutuksesta Somalia pirstoutui 

kortteleiden, kylien ja kaupunkien vaikeakulkuiseksi ja väkivaltaiseksi maastoksi. Valtionrajan 

ylittäminen, kulkeminen konfliktialueiden läpi ja pääseminen lähialueiden kaupunkeihin tai 

pakolaisleirille johdattivat maahanmuuttajia uusien haasteiden äärille. (Hautaniemi 2004, 71–72.) Monet 

somalialaiset oli saatettu matkaan siinä toivossa, että he palaavat (emt., 53). Mogadishun kaupunki tuli 

1850-luvulla tunnetuksi vilkkaasta käsityöllisestä toiminnastaan, kun länsimaiset siirtomaavallat 

levittäytyivät alueella (Andrzejewski 1986, 35, 65–66). Kurssimme somalialainen mies lähti 

kotimaastaan lentoteitse Moskovaan hakemaan turvapaikkaa Venäjältä. Vuodenvaihteessa 1990–91 hän 

saapui maahamme 250 somalipakolaisen joukossa. Alun perin hän kuului niihin, joilla oli vakaa aikomus 

saada turvapaikka Ruotsista. Yhdessä toisten maanmiestensä kanssa hän tuli Venäjältä Suomen rajan yli 

Ruotsiin. Matkustettuaan sinne hän joutui Suomen lainsäädännön ja viranomaishallinnon mukaan 

palaamaan maahamme. Venäjän kautta kulkevana turvapaikanhakijana hänen oli sijoituttava Suomeen, 

ensimmäiseen turvalliseen maahan. Noina aikoina maassamme ei ollut valmiuksia ottaa vastaan yhdellä 

kertaa Somaliasta tulevaa suurta pakolaisten määrää. Mikkola (1991, 247–248) antaa Hakalan (1992, 91–

93) ja Virtasen (1993, 35) tavoin ymmärtää, että somalialaiset aiottiin käännyttää pois maastamme. Vasta 

ulkomaalaisvaltuutetun ja SPR:n edustajan puuttuessa asiaan he pääsivät tulemaan Suomeen. 

 

Talviaikana somalialainen mies kävi ammattikoulua. Hän osallistui maahanmuuttajille järjestettyyn 

suomen kielen ja kulttuurin alkuopetuskurssiin toistamiseen, mutta satunnaisesti. Hänen vaimonsa tuli 

Suomeen MK-alkuopetuskurssin alkamisen jälkeen perheen yhdistämisjärjestelmän perusteella. Hän oli 

kotoisin Afrikan Djiboutista. Venäläinen sairaanhoitoalan koulutusta saanut, Pietarista lähtenyt nainen oli 
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solminut avioliiton suomalaisen miehen kanssa. Se oli hänen motiivinsa maahanmuuttoon. Hän tuli 

ryhmäämme käytyään aikaisemmin muita maahanmuuttajien alkuopetuskursseja. 

 

Bosnialaiset olivat pakolaisleirillä ollessaan läpäisseet kansainvälisen Punaisen Ristin UNHCR:n (United 

Nations High Commissioner for Refugees) haastattelun. Matinheikki-Kokko (1991; 1992; 1994) on 

kuvaillut samankaltaisia menettelyjä. Suomessa selviytymisen ennuste näytti pakolaisleirille saapuneiden 

arvioijien silmissä yhtäältä lupaavalta. Toisaalta suljetun elämän todellisuus siivitti monien oppijoiden 

elämää Bosniassa sosialistisen hallinnon aikana. Lähtö vieraaseen maahan mahdollistui, kun bosnialaiset 

eivät arvioijien tekemissä haastatteluissa kertoneet kaipaavansa vuoria ja kukkuloita, kuten 

paimentolaiskansat. Muun muassa saapumisajankohta Suomeen ja tulon vaikuttimet aiheuttivat 

heterogeenisyyttä ryhmässä. 

 

Bosnialaisten kotiseutua on sanottu Bosnian Sveitsiksi: Tutkimusjoukkoon kuuluvat bosnialaismiehet 

tekivät monien naapureidensa tavoin matkatöitä toimiessaan hitsaajan ja rakennusmiehen ammatissa. 

Maahanmuuttajaryhmän keski-ikäisistä naisista vain venäläisellä naisella oli kotimaassaan hankittu 

hoitoalan ammatti. Useimmat MK-alkuopetuskurssin naiset olivat asuneet maaseudulla. Kotimaassa 

ollessaan he olivat keskittyneet kotitöiden ja perheen lisäksi parin lehmän ja muutaman kanan hoitoon. 

He kasvattivat siellä myös kasveja, tekivät ruokaa ja käsitöitä. Missään elämänsä aikaisemmassa 

vaiheessa heillä ei ehkä ole ollut aikomusta opiskella vierasta kieltä tai hankkia ammattia. Nuoret 

bosnialaistytöt, yksinhuoltajanaista lukuun ottamatta, eivät pitäneet ammattiin kouluttautumista tärkeänä, 

kun he ajattelevat menevänsä hetimiten naimisiin. Kasvaessaan tulevaa perheenäidin roolia varten he 

uskovat, että avioliitto pelastaa heidät ammatin hankkimiselta. 

 

 
4. 2  Maahanmuuttajaryhmän taustat 
 

Kuvailen MK-alkuopetuskurssin maahanmuuttajien taustoja. Tarkastelen tässä luvussa myös käsityöllisen 

toiminnan käyttöä ja koulutusmahdollisuuksia. Tilastokeskuksen (2003a–c) raporteissa tutkimukseni 

aineistonkeruun vuotena 1994 bosnialaisia oli maassamme 491 ja muita entisestä Jugoslaviasta tulleita 

2255. Suomen tilastollisesta vuosikirjasta (2000, 10, 19) ilmenee, että vuonna 1994 maahamme avioitui 

323 venäläistä naista. Suurimman ryhmän Suomen ulkomaalaisista muodostivat somalialaiset: joita oli 

3538. Heidän lukumääränsä oli kuitenkin paljon suurempi, koska yhä useammat somalialaiset olivat 

saaneet Suomen kansalaisuuden. Suomalaistuneita somalialaisia vuonna 1999 oli maassamme 1208. 

Somalia äidinkielenään puhuvien lukumäärä oli 6572. Pelkästään perheen yhdistämisen avulla vuonna 

1994 maahamme pyrki 1454 turvapaikanhakijaa. Samana vuotena 566 turvapaikanhakijaa päätyi 

maahanmuuttajiksi. (Suomen Tilastollinen vuosikirja 2000, 10, 132.) Useat somalialaiset joutuivat 

hämmennyksen valtaan. Omasta kulttuuristaan katsottuna he kohtasivat meidät suomalaiset poikkeavina 

ihmisinä outoine tapoinemme (Marjeta 2001, 6). 
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Monet MK-alkuopetuskurssille osallistuneet olivat lähtöisin seuduilta, joissa vielä eli, ja kansan muistissa 

oli, suullisen tiedonvälityksen kulttuuri. Taitavina sanankäyttäjinä somalialaiset suosivat puheessaan 

runsaskuvaista kieltä. He osasivat arvostaa kielellisen kulttuurin perinnettä. Siitä välittyi niukkojen 

elinolojen kompensoituminen rikkaalla sanan taiteella. Somalialaisten kerrontakulttuurissa runot ja tarinat 

toimivat myös terapiana, ja puhuttu sana antoi avaimen valtaan ja vaikutukseen. (Samatar 1986, 27–34; 

Tiilikainen, Axmed ja Lilius 2001.) 

 
MK-alkuopetuskurssille osallistuneiden bosnialaisten kotiseutu sijaitsi maaseudulla Banja Lukan lähellä 

Prijedorissa. Heidän joukossaan oli mukana vankileireillä kidutettuja, erittäin vaikeissa elinoloissa 

eläneitä ihmisiä (vrt. van der Veer 1992). Kiintiöpakolaisten ryhmään kuuluvina he poikkesivat 

aiemmalla kurssillani olleista Suomeen turvapaikanhakijoina tulleista Kosovon albaaneista. Huttunen 

(2002) kuvailee Bosniasta Banja Lukan alueelta, Hertsegovinasta, Microvicasta ja Prijedorista kotoisin 

olevia maahanmuuttajia. Heidän tavoin MK-alkuopetuskurssin bosnialaiset oppijat ihannoivat mennyttä 

partisaanijohtaja Titon aikaa (vrt. Pavlowitch 1992). Heidän elämässään se tarkoitti asumista maaseudulla 

rauhanomaisissa elinoloissa. Tuolloin Jugoslavia koostui Bosnia-Hertsegovinasta, Kroatiasta, 

Makedoniasta, Montenegrosta, Serbiasta ja Sloveniasta. Yksistään näiltä alueilta tulleita ihmisiä oli 

pakolaisina miljoonia eri puolilla Eurooppaa. 

 

 

Käsityöllisen toiminnan vaikutteita Balkanin alueella 

 

Bosnia-Hertsegovina ja entinen Jugoslavia kuuluvat Balkaniin. Alueella on aina sananmukaisesti eletty 

idän ja lännen välissä. Monet sieltä lähteneet MK-alkuopetuskurssin naiset suosivat vapaa-ajan 

käsitöissään kirjontaa ja virkkausta. Balkanin käsityökulttuurissa pitsien, kirjontakoristeiden ja 

päällikeompelun käyttö on ollut yleistä (Radauš-Ribarič 1976). Entisessä Jugoslaviassa säätyläiset 

pukeutuivat aikanaan kansanomaisesti verka- ja sarkakankaista tehtyihin vaatteisiin. Kansa eli pitkään 

omavaraistaloutta ja käytti tekstiilien materiaaleina pellavaa, hamppua ja villaa. Puuvillalangat ja 

ostopuuvilla tulivat käyttöön 1800-luvulla. Pukeutumisessa suosittiin myös silkkiä. (Emt.) Arvokkaasta 

materiaalista tehdyt hapsut olivat tärkeä osa naisen pukua, ja punaisesta villasta valmistettu esiliina ja 

päähine kuuluivat pukuparteen. Oma merkityksensä näiden yksityiskohtien säilymiseen osana vaatetusta 

on ollut sillä, että säätyläiset hyväksyivät Islamin. Arvoineen ja normeineen se ulotti vaikutuksensa 

moniin jugoslaaveihin 1500-luvulta alkaen. (Radauš-Ribarič 1976.) 

 

Villan, puuvillan ja kotona tehdyn silkin lisäksi kirjontakoristeissa käytettiin alueelta saatuja 

jalometalleja. Sitä kuvasti esimerkiksi ”srma” -nimisten hopea- ja metallilankojen käyttö. Bysanttilainen 

ja keskiaikainen serbialainen kulttuuri ja Lähi-Idästä saadut vaikutteet ovat muovanneet tekstiilien 

koristelua. Balkanin kansojen urbaaneista asuista on tullut ainutlaatuisen kauniita ja hienostuneita. (Emt.) 
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Aikaisemmalla maahanmuuttajien alkuopetuskurssilla ollut kosovolaisnainen kertoi valokuvatuista 

Kosovon ja Metohijan puvuista. Sain kuvista kopioita ja tulin tietämään, että puvut ovat kehittyneet 

pitkän käsityö- ja kaupankäyntiperinteen tuloksena (vrt. Radauš-Ribarič 1976). 

 

 

Aikuisten koulutuksesta entisessä Jugoslavian liittotasavallassa 

 

Edquist (1996) ja Magnusson (1996a–b) ovat kirjoittaneet sotatoimien vuoksi poikkeustilaan joutuneesta 

entisestä Jugoslaviasta. He kuvailevat Balkanin kansoja sodassa ja rauhan aikana. Esitellessään 

aikuisväestön koulutusmahdollisuuksia Samolovček (1992, 118) toteaa niiden perustuneen poliittiseen, 

taloudelliseen ja kulttuuriseen itseohjautuvuuteen. Näitä tavoitteita ylläpitävän aikuiskoulutuksen 

tehtävänä oli ollut tarjota koulutuspaikkoja. Ennen kriisien puhkeamista muun muassa työntekijöiden 

yliopistot antoivat halukkaille opiskelumahdollisuuksia. Aikuiskasvatuksen systeemin luomisessa oma 

sijansa oli ollut sekä itseohjatulla että yleis- ja aikuiskasvatuksella, ammatillisuuden harjoittamisella ja 

vapaa-ajan harrastuksilla (Samolovček 1992, 119–120). 

 

Entisen Jugoslavian liittotasavallan aikuiskasvatus määrittyi organisaatioksi perinteisenä pluralistisena 

jaksona 1918–1941. Vuosina 1942–1950 siinä erottui aikuiskasvatuksen ideologisten ja institutionaalisten 

muutosten aika. Kolmantena oli sosialistisen itseohjatun aikuiskasvatuksen käytännön, teorian ja 

systemaattisen strukturoinnin kausi 1950–1974. Järjestelmän kuvailuissa neljänneksi tulee 

aikuiskasvatuksen murroksen jakso, jonka katsotaan alkaneen vuodesta 1974. (Samolovček 1992, 113.) 

 

Aikuiskasvatuksen pluralistisen jakson aikana ei ilmennyt vain valtion poliittisia, kasvatuksellisia ja 

kulttuurisia tavoitteita, vaan esillä olivat poliittisten puolueiden ohjelmat. Entisen Jugoslavian tasavallan 

poliittinen systeemi toimi yhtä hyvin yksityisinä järjestöinä ja laitoksina. Siihen sisältyi Ranskan ja 

Saksan liberaalisen ja informaalisen aikuiskasvatuslaitoksen traditiolle pohjautuvien yliopistojen 

toiminta. Toisessa jaksossa aikuiskoulutus vastasi erilaisiin kasvatuksellisiin tarpeisiin, kun opetusta 

annettiin maatalous- ja alkeistaloustieteellisissä kouluissa. Kolmannen periodin aikana kasvatukselliset 

yhdistykset vakiintuivat toimimaan pääasiassa ideologisilla ja poliittisilla perustoilla. Niiden toiminnot 

olivat kasvatuksellisia, kulttuurisia, poliittisia ja yleisiä. (Samolovček 1992.) 

 

Erityisesti moniarvoisissa kasvatuksen traditioissa tapahtui ideologinen muutos, kun yritykset olivat 

keskittyneet aikuiskasvatuksessa kulttuuriseen palautteenottoon. Lukutaidottomuuden poistamisen ja 

peruskasvatuksellisten taitojen kohentaminen kuuluivat ohjelmaan. Institutionaalinen tuki koski 

pääasiassa yliopistoja, iltakouluja, kirjastojen lukusaleja ja kasvatuksellisia yhdistyksiä. Kolmas jakso 

määrittyi systemaattiseksi itseohjautuvuuden jaksoksi maan aikuiskasvatuksessa. Se liittyi 

aikuiskasvatuksen käytännön ja teorian kehitykseen. Luonteeltaan itseohjautuvuus oli ollut poliittista, 

taloudellista ja kulttuurista. Järjestelmä muodostui työntekijöiden yliopistoista, 
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tehdasharjoituskeskuksista, aikuisten kouluista ja ulkopuolisista opinnoista, kun työntekijöiden yliopistot 

ulottuivat koko yhteiskuntaan. (Samolovček 1992.) 

 

Aikuiskasvatus joutui entisessä Jugoslaviassa kriisiin sen neljännessä jaksossa. Se liittyi ja integroitui 

yleisen maailmanlaajuisen kasvatussysteemin osaksi. Kuitenkin se alistettiin päämäärätietoisten 

ulkonaisten vaikutteiden, käytäntöjen ja teorioiden alle. Siinä erottui kaksi alajärjestelmää: 

koulujärjestelmä ja koulun ulkopuolinen järjestelmä. Aikuiskasvatuksen julkinen talous määräytyi 

kehitystrendien mukaisesti niin peruskoulutuksssa kuin ammatillisessa ja poliittisessa koulutuksessa aina 

vuoteen 1974 asti. Myös kasvatus itseohjautuvuuteen, yleinen koulutus, kulttuuriset ja harrasteaktiviteetit 

saivat siellä sijaa. Tulevaisuuden kehitysnäkymät puhuvat systemaattisesta aikuiskasvatuksen 

kehittämisestä kohti informaalia koulua. Siihen kuuluu funktionaalista luku- ja kirjoitustaidon 

parantamista ja itseohjautuvuuden institutionaalista tukemista. (Samolovček 1992, 122, 125.) 

 

 

Käsityöllinen toiminta arjessa ja juhlassa – etnistä vai uskonnollista pukeutumista Somaliassa? 
 

Somaliassa tehdään kotia arjen esineistöllä. Miehet kutovat kangasta ja ompelevat. Naiset kehräävät ja 

valmistavat punontatöitä. (Andrzejewski 1986, 51–59; Grottanelli 1986, 125–131; Obsiiye 2004.) Matot 

ovat tärkeä osa tekstiilistöä. Rukousmattojen lisäksi niitä levitetään vieraalle istuttavaksi 

tervetulotoivotuksen ja kunnioituksen merkkinä. Puunrunkojen varassa ne muodostavat siirrettävien 

majojen seinät, katon ja oven. Somalialaiset naiset viimeistelevät yhdessä maton. He kertovat runollisesti, 

miten kallisarvoinen se on. He toivottavat sille kaikkea hyvää. (Andrzejewski 1986, 51–59; Grottanelli 

1986, 125; Tiilikainen, Axmed ja Lilius 2001, 56; Obsiiye 2004.) 

 

Monet somalialaiset naiset erottuvat pukeutumisellaan suomalaisessa katukuvassa hunnuttautumisen 

perusteella. Onko pukeutuminen heidän tapauksessaan etnistä vai uskonnollista? Tätä voidaan pohtia. 

Hunnuttautumiseen kuuluvat hunnun ja huivin käyttö. (Cassanelli 1986, 92.) Termiä ”huntu” käytetään 

vaatteesta, joka peittää kantajansa pään ja hartiat. Huntu on kuulunut karjalaisiin kansallispukuihin, se on 

ollut pään ja hiusten yli sidottava valkoinen liina (Manninen 1929, 98, 125). Kristinuskosta huntu on 

omaksuttu myös islaminuskoisten naisten päähineeksi. Ilmauksena (hijab) huntu liittyy arabiankieliseen 

verbiin piilottaa näkyvistä. (Lindfors ja Paimela 2004, 63, 65.) Sen avulla musliminaiset kätkevät 

päähineen alle hiukset, kaulan ja niskan. (Tiilikainen 2003, 140–145.) Somalialaiset naiset kiinnittävät 

paljon huomiota omaan pukeutumiseensa. Kietoessaan itsensä huntuun useat heistä haluavat suojautua 

ulkopuolisten katseilta. Islamilaiselle naiselle on sopivaa pukeutua vaatimattomasti, hänen tulee 

pukeutumisellaan erottua muslimiksi saadakseen kunnioitusta. Naisen päätehtävä on varjella itsensä, 

perheensä ja yhteisönsä puhtaana. Kuitenkaan Koraanissa ei ole selviä ohjeita hunnuttautumisesta. 

Samankaltaisella pukeutumisellaan monet Suomessa asuvat somalialaiset naiset haluavat osoittaa 
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kuulumisensa muslimeihin. He verhoavat omat etniset juhlapukunsa hunnun alle ulos mennessään. 

(Tiilikainen 2003, 140–145.) 

 

 

Koulutuksen asema Somaliassa 
 

Hannemann jakaa (1999, 101) Somalian koulutushistorian kolmeen vaiheeseen. Ne ovat perinteinen, 

siirtomaa-aikainen ja siirtomaakauden jälkeinen koulutus. Lewis (1993) ja Urch (1997) muistuttavat 

Somalian koulujärjestelmässä vuonna 1972 vaikuttaneesta kielireformista. Koulutuksessa alkoivat 

puhaltaa uudet tuulet vuoden 1969 vallankumouksen myötä (Hannemann (1999, 101). Tuolloin yhtäältä 

latinalaisiin aakkosiin perustuva somalin kieli tuli maan viralliseksi kieleksi, toisaalta yksityiset ja 

uskonnolliset koulut kansallistuivat. Kielireformin jälkeisenä kahtena vuotena maassa toteutui laaja 

lukutaitokampanja, koska vuonna 1972 Somalian lukutaidottomuusprosentti oli 90. Peruskoulun 

jälkeisessä opetusohjelmassa näkyi presidentti Siad Barren valtakausi. Se edellytti pakollista 

osallistumista kuuden kuukauden mittaiseen sotilaskoulutukseen ja yhdeksän kuukauden pituiseen 

siviilipalveluun opetustehtävissä. (Emt.) 

 

Sisällissodan tuhoamien hallinto- ja palvelujärjestelmien vuoksi Somalian koululaitos ei vuoden 1991 

jälkeen toiminut funktionaalisesti. Koulutus lopetettiin lähes kokonaan; sodan jaloissa tuhoutuivat koulut, 

oppimateriaalit ja kirjastot. Koraanikoulut jatkoivat kuitenkin toimintaansa. Siellä avautui opintojen 

edistämiseen myös ulkomaisten järjestöjen ja Islamin ryhmien tuella yksittäisiä kouluja. 

Avustusjärjestöjen poistuttua maasta romahti myös heidän aloittamansa koulutustoiminta. Koulutus ja sen 

arvostus jäivät taka-alalle. Lukutaitoprosentti oli välillä kohentunut, mutta se palasi jälleen 1990-luvulla 

aikaisempiin lukemiin, kun somalialaiset kamppailivat jokapäiväisestä selviytymisestään. (Hannemann 

(1999, 102.) Nämä ovat seikkoja, joiden ymmärtäminen auttaa käsittämään sitä, että suomalaiset koulu- 

ja yhteiskuntaolot voivat näyttää somalialaisten silmissä erilaisilta (Alitolppa-Niitamo 1995; Yli-Renko 

1997). 

 

 
Tekstiilien värikkyys ja kuviomaailma Pietarin lähialueella, entisellä Venäjällä 
 

Aikanaan Pietarin lähistöllä on ollut monia kulttuurisia vaikutteita. Maantieteellisesti se oli monen 

heimon ja Suomenkin sukulaiskansojen risteyskohta. Sen lähistöllä asui muun muassa setukaisia, 

inkeriläisiä, liiviläisiä, latvialaisia ja vatjalaisia. Pietarin alueesta ei voida puhua juuriltaan yhtenäisenä 

kulttuurialueena. Käsityöllisenä toimintana toteutettujen tekstiilien värityksessä suosittiin Pietarin 

ympäristössä valkoista, punaista, sinistä, keltaista ja vihreää. (Manninen 1929; Lehtinen ja Punamäki 

1995.) Riihimäki-Pietari rautatien valmistumisen jälkeen suomalaisten kontaktit laajenivat Pietariin 

vuonna 1869. Kanssakäymisen myötä maassamme käytettäviin pukeutumis- ja sisustustekstiileihin tuli 

vaikutteita Venäjältä, muun muassa kun kauppiassukujen perhejuhlissa oli venäläisiä tuttavia. (Ranta 
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2003.) Neuleissa ja kangaspuissa kudotuissa tekstiileissä toistui ns. yleisugrilaiseksi nimetty 

kuviomaailma hakaristeineen (Lehtinen ja Punamäki 1995). Niiden muodoissa on yhteneväisyyttä myös 

muiden maanosien suosimiin tekstiilien koristeaiheisiin (Andrzejewski 1986, 56). Venäjällä sisällytettiin 

merkityksiä esineisiin. Sopimuksenvaraisina symboleina niiden elinkaari ihmisten muistissa on kuitenkin 

varsin lyhyt. On mietittävä erittäin tarkkaan millä symboleilla on käyttöä uudessa kulttuurissa.  

 

Nykyisin Venäjällä nostetaan tekstiilityötavat taiteenomaiseen ja kuva-analyyttiseen tarkasteluun. Avant-

garde -kirjallisuus esittelee kansallispukuista naista, joka kävellessään neuloo (Starr 2003, 6). Niissä on 

kuvia myös pujotuskuvioin koristelluista ja ripsikudoksisista seinätekstiileistä tai nauhalaudoilla 

kudotuista lautanauhoista (vrt. Pápay 1905; Heimokalenteri 2005). Pietarin seudun tekstiilistö on ollut 

rikasta (Lehtinen 2003). Sitä elvytetään Paraskeva-klubin toimesta (Lappalainen 2001b; ks. luku 1). 

Suomalaiset tietävät paljon Venäjän Pietarin lähialueen tekstiilien historiasta. Pietarista etelään, 30 

kilometrin päässä, asui aikanaan äyrämöisiä. Alueelta peräisin oleva Tuuterin puku on yhä suosittu ja 

yleisesti käytetty kansallispuku maassamme. (Lehtinen 2003.) Bashkortostanin Susady Ebalakissa asuvaa 

väestöä havainnoidessaan Lehtinen (emt., 165) kuvailee näkemäänsä ja kokemaansa seuraavasti: 

 

– ”Vanha pariskunta, mutta esineet ovat todella hienoja. Arkku on täynnä hienoja esineitä 
painantakoristeisia paitoja ja esiliinoja. Ikkunoissa ruudullisia kotikutoisia ja painantakuvioisia 
liinoja, toisissa kirjontakoristeita. (…) Olemme valmiina lähtöön, nainen tuo kaiken aikaa uusia 
pukuja, vöitä ja esiliinoja kuvattavaksi.” (Lehtinen 2003, 165.) 

 

 

Venäläinen elinikäinen kasvatus 

 

Elämänikäisen aikuiskasvatuksen kehittäminen alkoi Venäjällä varhain. Jo 1900-luvun kynnyksellä siellä 

keksittiin, kehitettiin ja omaksuttiin spesiaaleja koulutuksen apuvälineitä. Vuoden 1917 Venäjän 

vallankumouksen jälkeen maassa alettiin korostaa ekonomista, sosiaalista ja poliittista kehitystä. Yleistä 

kasvatusverkostoa rakennettiin aikuisten kouluissa ja kursseilla. Tätä tavoitetta pitivät yllä kehittyvät 

yliopistot ja korkeammat pienviljelijöiden ja työntekijöiden koulut. Vuosien 1958–1973 aikana 

Neuvostoliiton hallitus laati aikuiskasvatusta koskevien lakien sarjan. (Bim-Bad, Sokolova ja Zmeyov 

1992, 108.) 

 

Aikuiskasvatus haluttiin aikaisemmin asettaa Venäjällä valtiolliseksi järjestelmäksi sekä työllistävässä 

että tieteellistävässä mielessä. Siellä oli ollut tarjolla ammatillisten koulujen järjestämiä ilta- ja 

päiväkursseja tai opetus oli toiminut toisen asteen iltakouluissa. Aikuiskasvatuksen tehtävänä oli 

elinikäisen kasvatuksen edistäminen. Sille annettiin mahdollisuudet toteutua toisen asteen eriytyneenä ja 

korkeampana koulutuksena. Erityisesti työn ohella opiskelu oli Venäjällä suosittua, koska silloin ihmisten 

ei tarvinnut jättää ansiotyötään. Ihmiset halusivat parantaa ammatillista elämänlaatuaan ja toimia 

kulttuurin yleisen tason lisäämisen puolesta. Nykyisin aikuiskasvatus jakaantuu erillisten koulujen 
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monialaisiin opintoihin. Aikuiskasvatuksen jollekin sektorille osallistui vuonna 1989 Neuvostoliitossa 70 

miljoonaa ihmistä. (Bim-Bad, Sokolova ja Zmeyov emt., 109, 111–114.) 

 

 

4.3  MK-alkuopetuskurssin sisältö ja tavoitteet 
 

MK-alkuopetuskurssilaiset opiskelivat suomen kieltä ja kulttuuria heille järjestetyllä suomi vieraana 

kielenä -suomen kielen ja kulttuurin kurssilla. Se oli Pohjois-Karjalan lääninhallituksen ylläpitämää ja 

paikallisen kansalaisopiston toteuttamaa maksupalvelukoulutusta. MK-alkuopetuskurssin teema- ja 

aihealueet esitin sivulla 280 olevassa liitteessä 3. Ne kuuluivat opetussuunnitelmaan (Laivamaa ja 

Lappalainen 1994). Hakeuduin työhöni ilmoituksen perusteella ja tulin toistamiseen valituksi kurssin 

opettajaksi koulutettuani vuotta aikaisemmin samalla paikkakunnalla lähes vastaavanlaista kohderyhmää. 

Tästä joukosta monikaan ei ollut aikaisemmin opiskellut vieraita kieliä. 

 

Valtaosa maahanmuuttajaryhmästä oli heidän omien sanojensa mukaan, kotimaastaan karkotettuja 

ihmisiä. Omasta mielestään he eivät missään tapauksessa olleet pakolaisina Suomeen tulleita 

maahanmuuttajia. Kartutin teoreettista ja käytännöllistä näkemystä kulttuurien kohtaamisen edistämisestä 

kokemusteni ja konstruoimani etnisen kulttuuriorientaatiomallin turvin (Lappalainen 1993; 1994d, 56). 

Kidutusta kokeneiden maahanmuuttajien kouluttamisessa opettajien tiedot, taidot, asenteet ja valmiudet 

ovat aina koetuksella. (Talib 1999; 2002.) 

 
Alkuopetuskurssin ja sitä seuraavan kurssin tavoitteena oli antaa maahanmuuttajalle vieraasta kielestä ja 

kulttuurista kielellisiä, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Kurssien jälkeen maahanmuuttaja pystyi 

hakeutumaan jatko-opintoihin tasavertaisena muiden kanssa. Opetushallituksen (1993; 1993/10; 1993/11; 

1993/12) oppaat antavat maahanmuuttajien koulutukselle valtakunnallisia suosituksia (ks. myös 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta 1991; National Board of Education 1992; Ulkomaalaisten 

aikuiskoulutus 1992). Maahanmuuttajien koulutusta koskevissa mietinnöissä ja selvityksissä korostuu 

ihmis-, oppimis- ja tietokäsityksen merkitys (Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 2001; 

2003). 

 
Kokemukseni antoivat pohjaa suomi vieraana kielenä -kurssia varten tehdylle ja tällä alkuopetuskurssilla 

käytössä olleelle opetussuunnitelmalle (Lappalainen 1989; 1993; 1994a–f; Laivamaa ja Lappalainen 

1994). Se pohjautui valtakunnallisiin suosituksiin suomen kielen perusteista (emt.). Kurssiin kuului 600 

tuntia kielen eri osa-alueiden opiskelua. Se sisälsi sanaston kartuttamista, suomen kielen rakenteita ja 

kielioppia, puhumista, tekstin ymmärtämistä ja oikeinkirjoitusta. Kielioppia ja kirjoittamista oli 200 

tuntia ja suomen kielen puhumista 100 tuntia. Perehtymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin oli 

100 tuntia. MK-alkuopetuskurssin oppijaryhmän kanssa tehtävät vierailut kohdistuivat paikallisiin 

yrityksiin ja työpaikkoihin. Lisäksi yksi osa-alue oli käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen 
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200 tunnin aikana. Käsityöllisen tekemisen oppimiseen kuului tekemiseen yhdistettyä sanallistamista, 

suullistamista ja kirjallistamista. Se antoi tukea muulle koulutukselle. 

 

MK-alkuopetuskurssi pidettiin kunnan yläasteen tiloissa. Työkäytännöt helpottuivat, kun kurssin alkaessa 

muu kouluväki oli kesälomalla. Oppimisen havainnollistamisessa oli käytössä kuvia, kuvatauluja, 

demonstraatioita, mallioppimista, työpiste-, yksilö-, pari- ja ryhmätyömenetelmiä. Havainnollistaminen 

oli läsnä myös keskinäisessä puheessa. Käsityöllisen toiminnan oppimisessa sitä oli nonverbaalisena 

kehon kielen ja työn liikkeiden sanallistamisena, suullistamisena ja kirjallistamisena. Muita 

oppimismenetelmiä olivat tutustumis- ja vierailukäynnit, ohjatut omatoimiohjeet, sanomalehdet, oppi- ja 

työkirjat, pelit, lasten kirjat ja kertomukset. Lisäksi oppimateriaalia olivat nauhat, videot, kartat, 

maksuvälineet ja puhelukortit. Liitu- ja fläppitaululle kirjoitettiin; tekstejä kuunneltiin ja työstettiin. Tämä 

oli eräänlaista elaborointia. Myös erilaiset oppimisympäristöt, patikka- ja sieniretket, ruoanlaitto jne. 

toimivat oppimateriaalina. Alkuopetuskurssin tehtävät ja tavoitteet esitettiin maahanmuuttajille tulkin 

välityksellä ensimmäisenä kurssipäivänä (LE 9.6.1994). Opiskelu alkoi päivittäin kello 8.00 ja päättyi 

joko kello 14.30 tai 15.30. 

 

Suomalaisen lainsäädännön kannalta MK-alkuopetuskurssin tavoitteet jakaantuivat kahteen osaan. 

Ensiksi tehtävänäni oli perehdyttää erilaiset aikuiset maahanmuuttajat omaksumaan ja kartuttamaan 

suomen kielen perussanastoa ja kielioppia. Toiseksi heitä oli tarpeen tutustuttaa elämään suomalaisessa 

kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Suurin osa kurssille osallistuvista ei aikaisemmissa elämänsä vaiheissa 

ollut ajatellut opiskelevansa vieraita kieliä (vrt. Chamot ja O’Malley 1992; Rupp 1992). Suomalaisen 

yhteiskunnan asiat hämmennyttivät pakon edessä Suomeen tulleiden oppijoiden lisäksi myös avioliiton 

solmimisen myötä maahamme saapunutta venäläistä naista. Alkuasetelma tällä kurssilla oli 

heterogeeninen, koska bosnialaiset ja somalialaisen miehen vaimo eivät osanneet lainkaan suomen kieltä. 

Sen sijaan venäläinen nainen ja aikaisemmin suomen kielen kursseja käynyt somalialainen mies osasivat 

sitä jonkun verran. 

 

 

4.4  Opettajuus ja tutkijuus 

 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen nousi esille elämäkertani kokemustaustasta (vrt. 

Kimmel 1990). Lähtökohtiani tukivat kasvatustieteen lisäksi käsityötiede, perinteentutkimus, 

erityispedagogiikka ja monikielisyyskasvatus (Lappalainen 1989; 1994a–f; 1995; 1996a–c; 1998). Vielä 

1900-luvun alussa suomalaiseen elämänmenoon oli kuulunut tekemisen kielellistämisen juonne. Siitä 

löytyi jälkiä kolmannesta seitsemänteen polveen kuuluvien amerikansuomalaisten nuorten kouluttamisen 

ja tutkimisen yhteydessä. Amerikkalaistuneiden nuorten opiskelijanaisten ja -miesten ajattelun kerrokset 

ilmensivät menneiden vuosisatojen aikaista suomalaista kulttuuriperintöä. Havaitsin, ettei se ollut jäänyt 

perinteen käytön kuolleeksi kirjaimeksi. Sen sijaan kulttuuriperintöä kielen yhteyksissä pystyttiin 
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hyödyntämään arvokkaalla tavalla nykypäivän käyttöyhteyksiä vastaavaksi. Käsityöllisen toiminnan 

oppiminen oli suullisen ja kirjallisen tiedonvälityksen tulkki. (Lappalainen 1989; 1994d; 1995; 1998; 

2001b; 2003a.) 

 

Kansan muistissa kielen muisto saattaa säilyä vielä kielen kuoltuakin. Näin Virtaranta (1997) totesi 

havainnoidessaan Ruotsissa Värmlandin metsäsuomalaisia. Myös käsityöllisen toiminnan oppimiseen 

kytkeytyvä tieto välittyi sukupolvelta toiselle vielä 1900-luvun alkukymmeninä suullistamisen ja jonkin 

verran kirjallistamisen kautta. Tämä ilmiö tuli esiin haastattelemani ajoreentekijän kuvauksista. Ajoreen 

tekemisen oppimisen sanallistetut muistot viestittivät suomalaiseen elämänmenoon vielä 1940–1950-

luvulla kuuluneista käsityöllisen toiminnan ilmentymistä. (Lappalainen 1998.) Myös sukanneulontataidon 

oppimista koskevat haastattelut osoittivat samaa (Lappalainen 1994b–e). Nämä kokemukset ja 

näkökulmat antoivat perustaa, jota hyödynsin erilaisten maahanmuuttajien kohtaamisen edistämisessä. 
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5  ETNO-OPETTAJA KULTTUURIEN KOHTAUTTAJA MATKALLA K OHTI 
VUOROVAIKUTTEISTA ETNISTÄ KULTTUURIORIENTAATIOTA 
 
Etninen kulttuuriorientaatio muotoutui MK-alkuopetuskurssilla etno-opettajan kulttuurisesti 

sensitiiviseksi käsitteeksi ja käyttöteoriaksi vastatessani ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: ”Miten 

kouluoloissa etninen kulttuuriorientaatio ja siihen kuuluvat elementit tulevat esiin ja rakentuvat uudelleen 

kulttuurien kohtaamisen edistämisessä maahanmuuttajien alkuopetuskurssilla?” Tätä kysymystä 

käsittelevät luvut 5.1 ja 5.2. Kouluolojen arjessa kulttuurien kohtaamista ei ollut pelkästään 

maahanmuuttajien elämässä. Sitä oli havaittavissa vaihtelevasti myös etno-opettajan työssä ja elämässä 

kaksisuuntaisena ja prosessiluonteisena ilmiönä. Luvuissa 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 ja 5.8 vastaan toiseen 

tutkimuskysymykseen: Minkälaista etno-opettajan työssä on sekä pedagogian että pedagogian 

sisältöosaamisen käyttö? Miten niihin liittyvät ratkaisut kehittyvät keskeisimpien haasteiden ja 

ratkaisujen kannalta kurssin aikana kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen edistämisessä?” Luku 5.9 

kokoaa etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen kulttuuri- ja kasvatustietoisuuden rakentumisen sekä 

pedagogian että  pedagogiikan osaamisen. 

 

 

5.1  Etno-opettajan kokemuksia ja käyttöteoriaa kulttuurien kohtaamisen edistämisestä 
 

MK-alkuopetuskurssi antoi tilaisuuksia tehdä havaintoja omasta ja koulutettavan ryhmän tavasta 

suuntautua kulttuurien erilaisuuteen ja samanlaisuuteen ilmiöinä.9 Koin maahanmuuttajat työni 

lähtökohtina ja tavoitteina. He olivat yksilöitä, monikulttuurisen yhteiskunnan kohtaajia ja selviytyjiä, 

omasta asuin- ja elinympäristöstään vieraaseen kulttuuriin suuntautuvia ihmisiä. Etno-opettajana olin 

vieraiden kulttuurien kohtaaja ja kulttuurien kohtaamisen edistäjä. Kasvoin myös kulttuurien 

kohtautatjaksi. Se oli kaksisuuntainen prosessi, jonka taustavaikuttimet olivat läsnä työni käynnistyessä 6. 

kesäkuuta 1994. Kaksisuuntaisuus ilmeni siinä, että opettaja koki maahanmuuttajien kulttuurien 

kohtaamisprosessin samalla, kun siihen vastatessaan loi omaa kulttuurien kohtaamisen prosessiaan. 

Maahanmuuttajat elivät kulttuurien kohtaamisprosessinsa kouluoloissa myös kaksisuuntaisesti. 

Suuntautuessaan vieraaseen kulttuuriin he käsittelivät omaa kulttuurien kohtaamisprosessiaan. Saamieni 

”vihjeiden” perusteella rakensin etnistä kulttuuriorientaatiolähtöistä mielikuvaa maahanmuuttajista ja 

heidän etnisestä kulttuuritietoisuudestaan. Vuorovaikutuksemme rakensi perustaa etniselle 

kulttuuriorientaatiolle ts. kulttuurien kohtaaamiseen ja kohtauttamiseen suuntautumiselle. 

                                                           
9Oli tavallista, että maahanmuuttajien kokemuksissa oli kriisejä. Yleisesti niissä ilmeni epävarmuuden, ristiriitojen, 
hämmennysten, pelkojen ja kivun tunteita. (Bennett 1995, 9–10, 35–36; Nieto 1996, 82–84; 2000, 61, 79–81, 167.) 
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Vuorovaikutuksemme lähti liikkeelle seuraavasti: 

 

– Minulla on täysi tusina ulkomaalaisia oppijoita (…). Bosniasta tulleet pakolaiset 
puhuvat serbokroatian kieltä Nyt edessäni on seitsemän Bosniasta tullutta 
pakolaisnaista. Miehiä bosnialaisissa oppijoissa on kaksi. Esittelymme sujuu hyvin 
eräänlaisen suggestopedisen pelin avulla. "Minä olen (…)!" Mies vastaa, kun toinen 
kysyy: "Kuka sinä olet?" Oppijajoukkoon kuuluu kaksi somalialaista, nainen ja mies ja 
yksi Venäjältä kotoisin oleva Suomeen avioitunut nainen. Alkuasetelma on 
heterogeeninen: sekä bosnialaiset että somalialaisen miehen vaimo ovat ummikkoja. 
Somaliasta lähtöisin oleva mies on maahanmuuttajille järjestetyllä suomen kielen 
kurssilla toistamiseen. Myös venäläistä alkuperää oleva nainen osaa jonkun verran 
suomen kieltä aikaisemman kurssituksen perusteella. (NA 1 A, 6.6.1994.) 

 

Kohtasin maahanmuuttajat hämmentymättä ja rutinoitumatta.10 Oli tärkeää säilyttää tasapaino 

yhteiskunnan, maahanmuuttajaoppijoiden ja omien kokemusteni välillä. Kulttuurien kohtaamisen 

edistäminen ilmeni suuntautumisena kulttuurien kohtauttamiseen. Se perustui etniseen 

kulttuuriorientaatioon elementteineen, ja niiden uudelleen rakentumisessa se tarkoitti muun muassa 

kulttuuritietoisuuden luomista yhteiskunnasta. Huolimatta ympäristön ja maahanmuuttajien käsityksistä 

havaitsin, ettei ainakaan bosnialaisilla ollut pitkiin aikoihin paluuta omaan maahansa. Bosnialaiset pitivät 

itseään väliaikaisesti Suomeen sijoitettuina. Tämä ilmeni muun muassa seuraavasti: 

 

– Mutta kuka tietää, koska se sota loppuu? Sota kestää ja kestää. Kukaan ei tiedä milloin 
bosnialaisilla on mahdollisuus palata omaan maahansa. On kiintoisaa tietää, että nämä 
maahanmuuttajat eivät itse hyväksy itsestään käytettävän sanaa pakolainen. Sitä vastoin 
he ajattelevat olevansa kodeistaan ja omilta asuinsijoiltaan karkotettuja ihmisiä. (NA 5 
B, 17.11.1994.) 

 

Kulttuuritietoisuus kuvastui myös työni vuorovaikutteisista ratkaisuista. Niissä ei ollut tarpeen pelätä, 

kauhistella tai liikaa ihmetellä aikuisten maahanmuuttajien reaktioita. Olin heille outo, muukalainen ja 

vieraan suomalaisen kulttuurin ja koululaitoksen edustaja. He olivat joutuneet tulemaan pakon edessä 

vieraaseen maahan ja sen kulttuurin pariin. Keskenään erilaisilla maahanmuuttajilla oli edessään 

maamme kielen ja kulttuurin oppiminen ja tehtäväni oli olla heidän kouluttajansa: 

 

– Nuori bosnialaisnainen on sotaleski, hänellä on kaksi pientä tytärtä. Kurssilaisten 
joukossa on myös bosnialaisperhe, jossa on isä, äiti kaksi aikuista lasta ja yksi 
koululainen. Perheeseen kuuluu isoäiti ja tyttären poika. Tämän perheen isä on 
ammatiltaan hitsaaja. Toisen bosnialaispariskunnan lapset ovat kouluikäisiä. (…). 
Perheen pää on kirvesmies. (NA 1 A, 6.6.1994.) 

 

Perheen yhdistäminen antoi somalialaiselle naiselle mahdollisuuden tulla lapsineen miehensä luokse 

Suomeen. Etninen kulttuuriorientaatio rikastui, kun maahanmuuttaja pääsi entistä paremmin sisälle 

vieraan kulttuurin elementteihin. Myös kulttuuriorientaationi monipuolistui. Näytti siltä, että 
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somalialaisessa kulttuurissa nainen ilman perhettä, sukua ja lasta ei ollut sosiaalisesti olemassa (vrt. 

Marjeta 1998; 2001, 107). Somalialaisen miehen käyttäytymisessä näkyi vastuuntunto itseään ja 

perhettään kohtaan: 

 

– Somaliasta tulleella nuorella parilla on kaksi lasta (…). Somalialainen mies tulee 
kurssillemme hiljattain Suomeen saapuneen vaimonsa seuraksi. (NA 1 A, 6.6.1994.) 

 

Maahanmuuttajien etnisessä kulttuuriorientaatiossa, suuntautumisessa Suomeen, oli eroja. Toisiin ryhmän 

jäseniin verrattuna venäläinen nainen halusi orientoitua MK-alkuopetuskurssilla pysyvästi vieraaseen 

kulttuuriin. Hänelle oli tärkeää pystyä luomaan ihmissuhdeverkostoja Suomessa: 

 
– Venäläisellä naisella on lapsia kotimaassaan ja hänellä on uusperhe Suomessa (NA 1 
A, 6.6.1994). 

 

Pakolaisuuden alkuaikoina maahanmuuttajat eivät etnisessä kulttuuriorientaatiossaan halunneet puhua 

kulttuurien kohtaamisen kokemuksistaan ja kivuliaista muistoistaan.11 Vasta kurssin loppupuolella he 

alkoivat kertoa asioistaan hieman avoimemmin. Oma kotimaa ja eri puolille maailmaa hajonnut perhe 

olivat muistoina, valokuvina ja puheluina osa maahanmuuttajan arkipäivää. Käynnissä oleva etninen 

kulttuuriorientaatioprosessi heijastui myös opeteltaessa kankaanpainantakuvioiden suunnittelua ja 

tekemistä. Niistä ja sivulla 84 olevasta kuvasta 1 välittyi bosnialaisten toivoma rauha ja sen myötä 

kotimaahan pääseminen. Menneen ajan kaiho ei helposti lientynyt oppijoiden mielestä: 

 

– Bosnialaiset kertovat uskonnon varjolla sotimisesta (…). Heidän mielestään tässä 
sodassa on kysymys poliittisten vallanpitäjien halusta laajentaa omaa aluettaan (…) 
Suur-Serbiaksi (…). Oppijani puhuvat Titosta ja ihailevat hänen aikaansa ikään kuin 
uutta luovana maan ”äitinä”. Kuulen, miten Titon jälkeen entisen Jugoslavian alueille 
asettuu asumaan toisia kansallisuuksia, se ei ole hyvä ratkaisu. (NA 5 B, 17.11.1994.) He 
toivovat, ettei suomalaisten tarvitsisi lähteä maanpakolaisuuteen ja pakkosiirtolaisuuteen 
(NA 3 B, 7.–8.10.1994). 

 

Eläytymiskokemukset rikastivat etnistä kulttuuriorientaatiota. Kuullessani maahanmuuttajien tarinoita 

sain tietää enemmän heidän suvuistaan, perheistään ja elämänkohtaloistaan. Kurssin loppupuolella aloin 

ymmärtää paremmin bosnialaisten lähtökohtia ja rankan maanpaon mukanaan tuomia vaikutuksia: 

 

Menen työstä palatessa pakolaisten vastaanottokeskukseen kuuntelemaan (…) 
maahanmuuttajista pidettävää alustusta (…). Jonkun paikkakunnan tapahtumiin kuuluu 
16-vuotiaan neidon ryöstö. Kuulen (…) nuorten tyttöjen avioitumisen olevan yleistä juuri 
siellä maaseutualueella, mistä bosnialaiset oppijani ovat kotoisin. Tuolle alueelle on 
ominaista naisten ylläpitämä pienviljely, kun miehet ovat muualla siirtotöissä (…). 
Aluetta voidaan kuvata entisen Jugoslavian pikku Sveitsiksi, jossa miehet sijoittavat 

                                                                                                                                                                                           
10Talib (1999, 148, 163) ja Miettinen (2001) osoittavat, että opettaja voi joutua vieraan kulttuurin kohtaamisessa 
kulttuurišokkiin. 
11Kulttuurien kohtaamiset osoittivat, että maahanmuuttajien on tarpeen oppia elämään samanaikaisesti kahdessa 
maailmassa, jotta kulttuuriin kiinnittyminen voisi onnistua (vrt. Nieto 1996, 118–122; 2000, 117–121; Marjeta 
2001, 43). 
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omiin koteihinsa siirtotyöllä hankkimansa omaisuuden. Nyt kun se häviää, maanpako ja 
sen mukanaan tuomat asiat tuntuivat erittäin suurina menetyksinä pakolaisten 
keskuudessa. (NA 5 B, 16.11.1994.) 

 

 

 
 

KUVA 1. ”Anna rauhaa” -ajatus oli maahanmuuttajilla  mielessä MK-alkuopetuskurssilla (MA 
1994; Digikuva 6.6.2003). 
 

Suomen virallinen maahanmuuttopolitiikka tunsi vain maahanmuuttajan, turvapaikanhakijan, pakolaisen 

ja siirtolaisen -käsitteet. Aikaisempaan kurssiin verrattuna MK-alkuopetuskurssilaiset poikkesivat 

toisistaan. Valtioneuvoston hyväksymässä pakolaisten (1993–1994) lisäkiintiössä otetut bosnialaiset  

saivat pakolaisstatuksen ja sen myötä kuntasijoituksen saavuttuaan maahamme suoraan pakolaisleiriltä. 

Näin ollen heidän ei tarvinnut odottaa turvapaikkapäätöstä. MK-alkuopetuskurssi alkoi heidän 

elämässään noin kuukauden kuluttua Suomeen tulon jälkeen, mutta he pitivät itseään väliaikaisesti 

Suomeen sijoitettuina. (PO 15.12.1994; PO 16.12.1994.) Edellisellä kurssilla muun muassa Kosovon 

albaanit olivat lähteneet Suomeen hakemaan turvapaikkaa oma-aloitteisesti. He olivat saaneet myönteisen 

turvapaikkapäätöksen ja pakolaisstatuksen oltuaan vastaanottokeskuksessa noin kahdeksan kuukautta 

ennen kurssin alkua. Suurin osa maahanmuuttajaryhmästä lähti kotimaastaan erittäin vaikeista ja 

sekasortoisista oloista: 

 

– Bosnialaiset maahanmuuttajaoppijani ovat herkkiä omasta olemisestaan ja 
pakolaisuudestaan (NA 4 A, 8.10.1994). He luovuttavat olemassa olevat rahavarat ja omat 
pienet maa-alueensa serbeille päästäkseen lähtemään maanpakolaisuuteen (NA 5 B, 
16.11.1994). Ennen pitkää selvisi, etteivät bosnialaiset oppijani hevin hyväksyneet 
itsestään käytettävän nimitystä pakolainen eikä maahanmuuttaja (NA 5 B, 17.11.1994). 

 

Vuorovaikutus toi lähelle paon syitä ja väkivaltaisuuksien kirjon moninaisuutta: 

 

– Kuulen, myös miten joiltakin bosnialaisnaisilta viedään junassa korut, (…) joukossa 
kulkee tarina, jonka sanoma liittyy naisen korvan repimiseen irti, kun hän ei nopeasti saa 
irti korvakorujaan (NA 5 B, 16.11.1994). 
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Omassa kulttuurissaan syrjään jääminen hidasti maahanmuuttajien virastokäytäntöjen omaksumista. 

Vieraan kulttuurin kohtaaminen olisi helpottunut, jos oppijat olisivat saaneet tukea ja terapiaa kriisiapuna. 

Opettajan tuli pystyä kouluoloissa eläytymään koulutettavien elämäntilanteeseen omassa etnisessä 

kulttuuriorientaatioprosessissaan: 

 

– Minusta olisi hyvä, jos he saisivat purkaa kokemuksiaan kriisiryhmässä (NA 3 A, 15.9. 
1994; 1996b; vrt. myös (PO 15.12.1994; PO 16.12.1994). 

 

MK-alkuopetusryhmä tarvitsi kulttuuriin suuntautumisessaan aikaa ja voimavaroja kunnes he 

hyväksyivät oman elämäntilanteensa poikkeavuuden.12 Ei ollut ihme, että erilaisista kielellisistä ja 

kulttuurisista taustoista tulleet ihmiset kokivat mielipahaa. He tunsivat joutuneensa uudessa maassa ikään 

kuin alistettuun asemaan. Poikkeusoloista tulleiden maahanmuuttajien ajattelu oli kiinni menetetyssä 

kotimaassa: 

 

– Maahanmuuttajien etnisessä kulttuuriorientaatioprosessissa kärjistyvät vihamieliset 
vaiheet. Vasta sitten, kun maahanmuuttaja saa otetta suomalaiseen elämänmuotoon 
hänen ”integraationsa” voi alkaa. (NA 4 A, 8.10.1994.) Maahanmuuttajat surevat 
menetettyjä kotejaan, kotipaikkakunnille jääneitä omaisiaan ja omaisuuksiaan (NA 5 B, 
16.11.1994). 

 

Kotoutumiskriisin vaiheet kulttuurien kohtaamisessa (”honey-moon-”, šokki- ja reaktiovaihe sekä 

tasaantuminen) toteutuivat tavallista nopeammin (vrt. Talib 2002, 21). Ne vaikuttivat etniseen 

kulttuuriorientaatioon ja hidastivat sen rakentumista. Innostus, epätoivo ja tasapainoilu vaihteli. Näin 

kulttuurien kohtaamisen vaiheet olivat keskenään limittäin ja lomittain, poikittain ja pitkittäin sekaisin: 

 

– Mielestäni bosnialaisoppijani elävät nyt erittäin vihamielistä vaihetta. He saavat 
aihetta valittaa milloin mistäkin. He surevat sitä, ettei Suomessa ole vastassa sama 
intensiivinen yhteisökulttuuri kuin kotona Bosniassa. (NA 4 A, 8.10.1994.) 

 

Ryhmän yhteydenpito omaan kulttuuriin oli erittäin vilkasta.13 Aikuisten maahanmuuttajien keskeiset 

lähitukiverkostot vaikuttivat vieraassa kulttuurissa elämiseen. Niiden välityksellä oli mahdollista edistää 

tai horjuttaa vieraaseen kulttuuriin suuntautumista. Esimerkiksi maahanmuuttajien saattoi olla vaikea 

ymmärtää eri kuntien viranomaiskäytäntöjen eroja: 

 

– Eräänlainen puskaradio toimii, ja pakolaisten keskuudessa tehdään vertailuja toisten 
kuntien käytäntöihin. Tosin aivan lyhyinä hetkinä he alkavat kokea ahaa-elämyksiäkin 
ja kokevat saavansa jonkinlaista otetta suomalaiseen kulttuuriin suuntautumisesta. 

                                                           
12Se oli myös asia, jota Söderlindh (1984, 30–40) ja Liebkind (1988; 1994a–b; 1996; 2000) valottivat omissa 
tutkimuksissaan. Sleeter (1995) puolestaan korosti, että erilaisten kulttuurien kohtaaminen kouluoloissa edellytti 
ihmissuhteiden toimivuutta. 
13Sitä tarvittiin varsinkin kun uuden, oudon ja vieraan kulttuurin kohtaamisesta aiheutui hämmennystä ja pelkoa. 
Tämä tunnetila oli verrattavissa Niedon (1996, 167–171; 2000, 167–171), Jasinskaja-Lahden ja Liebkindin (2000, 
134) kokemuksiin. 



 86

 
Tällöin pikkuhiljaa vihamielisyys väistyy syrjään ja ”kulttuuriin integroituminen” saa 
hieman sijaa. Mutta sitten seuraa taas taantumaa, koska suuntautuminen Suomessa 
asumiseen ei ole suoraviivaista. Sen sijaan siinä on nousuja, laskuja ja taantumia. Ilman 
muuta pakolaisuus näyttää olevan sellaista elämänkokemusta, joka jättää leimansa iäksi 
ihmisten tajuntaan. Tulkin välityksellä maahanmuuttajapariskunta kertoo jonkun 
opettajan nauraneen pojan sisälukutaidolle. Sen sijaan kosovolaispoika vakuuttaa, että 
kyllä opettajat ovat niin hyviä, että eivät he naura. (NA 4 A, 8.10.1994.) 

 

Tasapainoilu oman ja vieraan kulttuurin vaikutuspiirin kesken kuuluu kulttuurien kohtaamisen arkeen.14 

Oman elämän järjestyminen ja kulttuurin esilläpito oli erittäin tärkeää venäläiselle naiselle. Hän tunsi 

joutuneensa maahanmuuttajaryhmää hallitsevien bosnialaisten varjoon. Havaitsin työssäni 

kilpailutilanteita, jotka eivät edistäneet solidaarisuutta (NA 4 A, 10.10.1994).15 Valitettavasti ne 

viestittivät vihamielisyydestä, kun oppijat aika ajoin syrjivät toisiaan. Venäläisen maahanmuuttajan mieli 

saattoi vaihtua ilon ja riemun kokemisesta syvään epätoivoon: 

 

– Venäläinen nainen on erittäin vihainen omassa elämässään sattuneiden tapahtumien 
vuoksi (NA 2 B, 25.8.1995). 

 

Eläessään samanaikaisesti ikään kuin kahdessa erilaisessa yhteiskunnassa maahanmuuttajat joutuivat 

ratkaisemaan kulttuurien kohtaamista kaksikulttuurisesti.16 Sotatoimialueelta peräisin olevat videot 

antoivat autenttisen kuvan raadollisesta sodankäynnistä: 

 

– Bosnialaiset haluavat nähdä yhdellä heistä olevan heidän sukulaistensa lähettämän 
videon. Erittäin kaihoisasti he katsovat kuvia omasta synnyinmaastaan. Siellä on 
raunioita raunioiden perään, kaikki on surkean näköistä kaaosta. On sotilaiden 
haastatteluja ja hautausmaita. Kaupungin laitamat näyttävät olevan lohduttoman 
loputonta hautausmaa-aluetta, jossa on hauta vieri vieressä, toinen toisensa perässä. 
(…) Mutta miksi ihmeessä sotilaat naurahtelevat, kun heitä haastatellaan? Miksi he 
tekevät näin? (…) Tulkitsen, että bosnialaiset sotilaat kääntävät tilanteen tyystin toiseksi 
kuin mitä se on. Tätä kaikkea kokemaansa ja näkemäänsä oppijani prosessoivat 
opiskelun ja Suomessa asumisen keskellä. He pohtivat myös sitä, että tilanne pahenee 
entisestään, koska Venäjän armeija auttaa ja avustaa taloudellisesti serbijoukkoja, tämän 
tiedän myös kosovolaisnaisen kertomana eilisen keskustelumme perusteella. (NA 1 B, 
21.6.1994.) 

                                                           
14Kaikki kohtaamani maahanmuuttajaoppijat eivät olleet ylpeitä kulttuuristaan. Näin MK-alkuopetuskurssilla oli 
yhtäläisyyttä Niedon (1996, 167–171; 2000, 167–171) kuvauksiin. Hänen mukaansa maahanmuuttajan oli tärkeää 
pitää kiinni oman kulttuurin arvoista. Antamassaan esimerkissä hän muun muassa totesi, mitä tehokkaammin 
kambodzalaiset jäljittelivät amerikkalaisten käyttäytymistä, sitä huonompaa oli heidän emotionaalinen 
kotoutumisensa. Hän kuvaili tapaustutkimuksessaan miehiä, jotka eivät antaneet myöten heitä sulauttaville voimille. 
Jatkuva luottamus omaan kulttuuriin oli keino, jonka avulla he pyrkivät pärjäämään omassa vaikeassa tilanteessaan. 
Kiinnittyminen amerikkalaiseen yhteiskuntaan sujui parhaiten sellaisten elämänalueiden osalta, joissa ei tarvinnut 
tehdä kompromisseja omien arvojensa kanssa. 
15Yhteiskunnat eivät näyttäytyneet kulttuurien kohtaamisessa pelkästään erilaisina, vaan niistä tulleet ihmiset 
saattoivat suhtautua toisiinsa myös vihamielisesti (Olsen 1988; Nieto 1996; 2000). 
16He eivät olleet yhtä onnellisessa asemassa kuin Niedon (1996, 214–218; 2000, 212–216) tapauskuvauksen mies. 
Häntä kaksikielinen ohjelma auttoi säilyttämään kielensä ja kulttuurinsa ja sen myötä siteet omaan perheeseensä ja 
yhteisöönsä. Ilman hyviä kulttuuritietoisuuden ylläpidon mahdollisuuksia maahanmuuttajille olisi voinut käydä 
kuten Bennettin (1995, 3–4) tai Niedon (1996, 111–122; 2000, 110–120) kuvailemille ihmisille. Amerikkalaisen 
kulttuurin keskellä he joutuivat kokemaan ortodoksijuutalaisen uskonnon mukaisen sapatin pitämisen 
ristiriitaisuuden. 
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– Bosnialaiset oppijani alkavat puhua siitä surkeasta kotimaansa tilanteesta. Selvitystä 
tulee siitä, miten serbit sitovat lasten ja aikuisten kädet. Serbit vievät heidät kaikki 
bussiin ja kuljettavat koululle kylmän betonilattian päälle. Pakolaisleirin pitäjät potkivat 
heitä, antavat vähän leipää ja he juovat sadevettä, jos sataa. Samassa paikassa on 
kidutettavana naisia, lapsia ja vanhuksia. Vastasyntyneistä vauvoista lähtien kaikki ovat 
yhdessä sekaisin. Kaikki 5000 ihmistä serbit sijoittavat yhdelle koululle pakolaisleirille. 
Näin serbit pitävät yllä etnistä vihamielisyyttä ja harjoittavat näitä etnisiä 
puhdistuksia… He sanovat, että tähän on syynä muslimiuskonto. Keskustelussamme 
tulee selväksi, ettei ortodoksia ole sama kuin serbien aate (…). He näyttävät sen nyt 
tajuavan. (NA 2 B, 12.8.1994.) 

 

 

5.2  Etnisen kulttuuriorientaation elementtien uudelleen rakentuminen 
 

Teoreettinen käsitys etnisestä kulttuuriorientaatiosta sisälsi oman substanssiosaamisen kartuttamista. Se 

oli välttämätöntä suuntautuessani vieraiden kulttuurien kohtaamisen edistämiseen. Etniseen 

kulttuuriorientaatioon liittyi uusia elementtejä, kuten kasvatustietoisuus, joka kulttuuritietoisuuteen 

kytkeytyneenä ilmensi etnistä kulttuuriorientaatiolähtöisyyttä. Se rakentui MK-alkuopetuskurssin aikana 

uudelleen. Tällöin ryhmän etninen kulttuuriorientaatioprosessi tuli työssäni läheisemmäksi ja 

luonteeltaan yksilöllisemmäksi ja eritellymmäksi: 

 

– Lähden (…) pitämään maahanmuuttajien alkuopetuskurssia (…). On ikään kuin 
ilmassa olevan tuntuista (…) tunnen (…) jännitystä ennen kuin näen oppijajoukon. 
Aloitan etno-opettajan työn. Kurssipaikalla minua odottaa kurssilaisten lukumäärän ja 
kansallisuuksien puolesta samantapainen alkuasetelma kuin viime vuonna Kosovon 
albaanien kurssilla. (NA 1 A, 6.6.1994.) 

 

Uusi ymmärrys auttoi havaitsemaan, ettei tarvinnut tehdä liian nopeita johtopäätöksiä maahanmuuttajien 

vieraaseen kulttuuriin integroitumisesta. MK-alkuopetuskurssilla integraatio oli päämäärä, mutta 

venäläistä naista lukuun ottamatta se ei ollut lähtökohta. Oma suuntautumiseni ilmensi ”ajan tavan 

mukaan” vielä integraatioajattelua.17 Elettävässä arjessa ja työkäytännöissä tarvitsin toisenlaista 

suuntautumista: 

 

– On upeaa, kun heillä on motivaatiota kielen opiskeluun. Koen, että tehtäväni on 
ohjata, tukea ja edistää heidän oppimistaan ja kulttuuriin ”integroitumistaan”. Olen 
kiinnostunut heidän oppimisestaan, kun keskeistä maahanmuuttajien koulutuksessa on 
sanavaraston kartuttaminen. (…) Jään odottamaan, miten bosnialaisten pakolaisten 
”integroitumista” työelämään Suomessa voitaisiin edistää. (…) Annan heille työtä 
alkuorientaatioksi (NA 1 B, 20.6.1994.) Heidänhän pitäisi pystyä elämään Suomessa 

                                                           
17Kulttuurien kohtaamisessa saattoi käydä kuten Niedon (1996, 160–161; 2000, 158–162) kuvailemalle 
latinalaisamerikkalaiselle naiselle. Hän yritti pitää esillä amerikkalaisen kulttuurin pinnallisia piirteitä. Yhtä hyvin 
maahanmuuttajaoppijoille kuin kenelle tahansa ihmiselle oman synnyinkulttuurin ominaispiirteet edustivat 
eräänlaista kielen syvärakennetta. USA:n puertoricolainen nainen säilytti omaa synnyinkulttuuriaan, hän puki sen 
ylleen kuin viitan, jossa näkyi myös uuden kulttuurin piirteitä. Työssäni oli vaarana epäillä oppijoiden ja itsensä 
kyvykkyyttä. (Bennett 1995, 154–155; Nieto 1996, 72–74; 2000, 70–72.) 
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omaa kulttuuriaan säilyttäen ja kuitenkin uuden asuinmaan elinoloihin kiinnittyen 
(NA 4 B, 14.10.1994). 

 

Sekä suomalainen yhteiskunta että maahanmuuttajat olivat vakuuttuneita tulokkaiden paluumuutosta. 

MK-alkuopetuskurssilla mukana olleista moni oli ajatuksissaan jo menossa omaan kotimaahansa. 

Epätietoisuus suomen kielen opiskelun välttämättömyydestä aiheutti vastustusta. Vanha sananlasku: 

”Oma maa mansikka muu maa mustikka”, toteutui oppijajoukon keskuudessa. Kotimaan kaipuu 

viivästytti vieraan kielen ja kulttuurin oppimista. Se hidasti ja esti etnisen kulttuuritietoisuuden 

rakentumista ja kartuttamista: 

 

– Oppijaryhmä vastustaa Suomeen ”integroitumista”. Purkautuminen ja aggressiot ovat 
sen mukaisia. Saan varautua, että tällaista sattuu. Ehkä minun täytyy miettiä entistä 
suurempaa loogisuutta ja työni jäntevöittämistä, ehkä se järkevöittäisi enemmän tätä 
systeemiä. Mutta eipä se kielioppikaan tunnu heille niin tärkeä olevan. Sitten he ovat 
vihaisia, että he eivät tarvitse noin paljon sanoja. Yritän selvittää, että ne sanat (…) joita 
opimme ovat (…) suurifrekvensiivisiä, (…) koska niitä voidaan käyttää monissa, monissa 
yhteyksissä. (NA 2 A, 20.7.1994.) 

 

Kulttuurien kohtaamisen ongelmatilanteet olivat yllättäviä.18 Jopa välistä vieraan maan lämmin ilmakin 

nosti esiin pahaa mieltä, kun se synnytti oppijoissa kaipaavia muistoja omasta maasta. Tämäntapaiset 

negatiiviset tunteet, mielleyhtymät ja affektiot olivat läsnä MK-alkuopetuskurssilla etnopsykologisina 

ulottuvuuksina. Ne olivat yhtä lähellä kuin Bennettin (1995, 154–155) kuvailemassa monikulttuurisessa 

ryhmässä: 

 

– Sunnuntaina ollessamme pitäjäpäivillä oppijat osoittavat kiitollisuutta ja tuovat esiin 
kohteliaisuuksia, kun saavat kirpputorilta vaatteita. Kulttuurišokin vihamielinen vaihe 
laantuu hetkeksi. He elävät omassa tilanteessaan vaativalla mielellä ja pitävät vihaansa 
oikeutettuna, koska joutuvat olemaan Suomessa pakolaisuuden pakottamana. Todelliset 
hyvät hellesäät tulevat, ja ilmat suosivat, mutta erittäin lämpimät ilmatkaan eivät auta 
heitä tässä tilanteessa. Sen sijaan sääolot näyttävät muistuttavan siitä että Bosniassa 
olisi elämä vielä parempaa. He tietävät, Bosniassa on lämmintä 40 astetta ja (…) siellä 
on kirpputori joka päivä. Täällä vaatteet ovat kalliita. (NA 2 A, 19.7.1994.) 

 

– Yritämme olla vaihteeksi ulkona (…) kauniissa kesässä ja harjoittelemme kuvitettuja 
luku- ja loruleikkejä (…). Siinä he opiskelevat kahta lorua. Oppijat eivät erikoisemmin 
pidä auringossa olemisesta. Heillä on villatakki (…) päällä (…). Esittelen etätehtävän 
(…) ja varmistan, että heille tulee tehtävien luonne selväksi. (NA 1 B, 28.6.1994.) 

 

Seuratessani MK-alkuopetuskurssin bosnialaisvaltaista maahanmuuttajaryhmää sain sen vaikutelman, 

että suurimmalle osalle heistä kielen ja kulttuurin oppiminen oli väliaikaista. Moni ajatteli, että opiskelu 

kuului vain tähän kurssiin heidän elämässään. Kaikki eivät pitäneet kielen opiskelua välttämättömänä. 

Tämänkaltaiset asenteet etnisen lojaalisuuden ilmentyminä vaikuttivat siihen, että MK-

alkuopetuskurssilla jouduttiin ottamaan asiaan kantaa. Vei aikansa ennen kuin kielen oppimista edistävä 

omaehtoinen opiskelu ja kotioloissa harjoittelu tuli läheiseksi. Ennen sitä he joutuivat käsittelemään omaa 
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suhtautumistapaansa kaksikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen. Siksi työssäni oli tärkeää edistää kehittävän 

siirtovaikutuksen toteutumista vieraan kielen ja kulttuurin opiskelun kannalta: 

 

– He kertovat Bosniassa asuessaan voivansa päivittäin tavata ihmisiä kymmenistä 
perheistä ja käydä heidän luonaan… (NA 3 B, 6.10.1994). Aivan kuin yhteisestä 
sopimuksesta eivät halua opiskella alkukurssia enempää suomen kieltä eivätkä ammattiin 
valmentavaa koulutusta. Sen sijaan he ovat melkein jo menossa Bosniaan. (NA 4 B, 
18.10.1994.) He ajattelevat oppivansa koulussa sen minkä oppivat (NA 2 B, 23.8.1994). 
Mikä on verbi ja mikä on substantiivi (NA 4 B, 19.10.1994). 

 

Kielen avulla selviäminen oli sidoksissa etnisessä kulttuuriorientaatiossa eläviin ihmisiin, 

vuorovaikutuksen kaikkiin osapuoliin: 

 

– Mielestäni tällainen elämäntilanne edellyttää bosnialaisilta kypsyneisyyttä siitä, miten 
he voivat hyödyntää oppimaansa suomen kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin 
tuntemusta. Kaikki eivät osaa ajatella, että pakolaisaikana ihminen voisi kehittää itseään 
ja valmistautua paluumuuttoon. (NA 5 B, 17.11.1994.) 

 

Maahanmuuttajien koulutuksen kielellinen tavoite oli toiminnallinen kaksikielisyys. Sen toteutuminen 

edellytti entistä laajempaa etnisen kulttuuriorientaation ja sen elementtien ymmärtämistä. Toiminnallisen, 

joustavan, lisäävän ja osittaisen To-Jo-Li-Os-kaksikielisyyden ja -kulttuurisuuden edistäminen vaati 

etnisen kulttuuriorientaation kannalta ajateltua moniammatillista otetta: 

 

– Tehtäviin on kuulunut menestyksellinen yhteistyö ja konsultointi sosiaalitoimen, 
työvoimaviranomaisten ja vapaaehtoistyön edustajien kanssa (PO 2, 16.12.1994). 

 

To-Jo-Li-Os-kaksikielisyyden rakentamisesta tuli entistä suurempi haaste. Sivulla 163 olevan kuvion 5 

mukaisesti se kuului etniseen kulttuuriorientaatioprosessiin. Kielen oppimisen osa-alueiden rakentaminen 

oli tärkeää. Sen lisäksi tavoitteeksi kristallisoitui etnisen kulttuuriorientaation ymmärtäminen 

maahanmuuttajan elämäntilanteessa. Keskeistä kulttuuriperinnön ainesosien tuntemukselle ts. 

kulttuuritietoisuuselementtien muodostumiselle ja uudelleen rakentumiselle oli kaksikielisyyden erityisen 

luonteen ilmeneminen MK-alkuopetuskurssilla. Yleisestä kaksikielisyyden rakentamisesta ja 

kielikylvystä mukailtuna käsitteenä To-Jo-Li-Os-kaksikielisyys liittyi äidinkielen ja suomenkielen 

peräkkäiseen oppimisjärjestykseen.19 Kielikylpyopettajien tavoin työssäni oli tarpeen pohtia, 

minkälaiseen kaksikielisyyteen voin kouluttaa maahanmuuttajia formaalin apukielen ja siirtovaikutuksen 

puuttuessa. Kielen oppimisen lisäksi MK-alkuopetuskurssi opetti kiinnittämään huomiota siihen, miten 

ihminen voi kartuttaa taitojaan kulttuurien kohtaamistilanteissa selviytyäkseen: 

 

                                                                                                                                                                                           
18(ks. Nieto 1996, 65–72; Matinheikki-Kokko 1999b, 298–300; Pollari 1999, 155–157). 
19Työssäni se oli lähellä Niedon (2000, 159, 170-171, 211-212, 15) näkemyksiä. Kielikylpypedagogeista samalla 
tavalla ajattelivat muun muassa Spolsky (1990), C. Laurén (1992; 1994), U. Laurén (1992), Vesterbacka (1992), 
Mård (1994; 1996) ja Grandell (1995). 
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– Pakolaisina tulleilla maahanmuuttajilla ei ole välttämättä entuudestaan olemassa 
siirtovaikutusta vieraan kielen oppimiseen. Nämä varttuneet naiset ja miehet eivät 
aikanaan Bosniassa eläessään ajattele, että he tulisivat opiskelemaan vieraaseen 
maahan maan kieltä ja lähtö Bosniasta tulee äkkiä, liian nopeastiko? (NA 1 A, 6.6.1994.) 
Tulkitsen, ettei heillä ole käytettävissään vieraiden kielten oppimisessa (…) kielen 
oppimisen siirtovaikutusta (NA 1 A, 7.6.1994). 

 

Kehittävän siirtovaikutuksen idean luominen oli tarpeen. Se ei puoltanut kielitaidon oppimisessa 

pelkästään Bennettin (1995, 331–332) esille ottamaa teknologiakeskeistä monikulttuurisuuskasvatusta.20 

Sen sijaan tukitoimet olivat MK-alkuopetuskurssilla välttämättömiä, koska oppijoilla oli omien sanojensa 

mukaan puutteellinen kulttuuritietoisuus oman kielensä kieliopista ja rakenteesta: 

 

– Miehet ja vanhemmat naiset ilmoittavat, etteivät he ymmärrä kielioppia bosnian 
kielelläkään (NA 21.6.1994). He sanovat haluavansa oppia suomenkieltä, mutta se on 
heille liian vaikeaa (NA 1 A, 22.6.1994). 

 

Välillä opiskelutaitojen kartuttaminen ja suomen kielen omaksuminen hidastui. Esimerkiksi 

sijapäätteiden oppimisen jälkeen kurssilla opittu kielitaito taantui, kun maahanmuuttajan elämässä sattui 

hankalia kulttuurien kohtaamistilanteita. Kielen opiskeluun tottumattomien ihmisten oli vaikea pitää 

mielessään sen tarvitsemia termejä ja käsitteitä.21 Kulttuuritietoisuuselementit auttoivat paikantamaan To-

Jo-Li-Os-kaksikielisyyden olemusta. Havaitsin, ettei kielen opiskelun alussa ollut välttämätöntä opiskella 

kaikkia suomen kielen sijapäätteitä. Maahanmuuttajaoppijoiden piti oppia tietämään, ettei suomen 

kielessä ollut tärkeää toiminnan paikka vaan sen suunta. Opettelin etnisessä kulttuuriorientaatiossani 

siihen, että maahanmuuttajat olivat tottuneet pitämään opettajaa koulussa aktiivisempana kuin oppijoita: 

 

– Hän ei ymmärrä, mitä on nominatiivi, mitä on infinitiivi jne. (NA 1 A, 10.–13.6.1994). 
Minä olen bussi, minä menen bussi, minä tulen bussi, minä istun bussi jne. Hän ei 
hyväksy eikä halua käyttää suomen kielen sijapäätteitä eikä halua opiskella niitä (NA 2 
A, 25.7.1994). Hän tuntee ehkä vastenmielisyyttä suomen kielen opiskelua kohtaan (NA 2 
B, 28.7.1994). Maahanmuuttajaoppijat näyttävät olevan passivoituneita ja haluttomia 
edistämään omaa elämäänsä ja ottamaan vastuuta omien asioidensa huolehtimisesta (NA 
2 B, 26.8.1994). Tässä tilanteessa täytyy raivata esteet emotionaalisen stressin tieltä (NA 
1 B, 21.6.1994). 

 

Kielen oheisviestinnässä oli tärkeää käyttää paralingvistisia keinoja. Niitä olivat esimerkiksi puheen 

selkeys, tempo ja rytmi, jotka auttoivat konkreeteissa tilanteissa ymmärtämään suomen kielen sanojen 

merkityksiä. Kulttuuritietoisuus kielestä tarkoitti kulttuurien kohtaamisessa monien kielen osa-alueiden 

                                                           
20Maailmanlaajuinen moraalisen huolehtimisen hyvän -käsite sopi apukielen luomiseen työssäni (Jarvis 1983/1996; 
1997, 27, 46–47). MK-alkuopetuskurssilla oli aikoja, jolloin tulkitsin opiskelijoiden kielen ja kulttuurin oppimista 
kriittisesti (Metsänen 1996). Silti työssäni ei ollut tarpeen ”päivitellä” kurssilaisten puutteellisia 
kielenoppimistaitoja. MK-alkuopetuskurssia edeltäneet kokemukseni auttoivat konstruoimaan kehittävän 
siirtovaikutuksen luomista (Lappalainen 1993; 1994d). Kielen oppimista tukevat oppimistyylit eivät olleet vielä 
maahanmuuttajaoppijoiden hallussa. Monilla heistä oli Bennettin (1995, 157–158) kuvaileman miehen tavoin halua, 
mutta ei kykyä eikä resursseja oppia vierasta kieltä teoreettisesti. 
21Se ei ollut tavatonta kielen opiskeluun valmistutumattomien ihmisten elämässä (Chamot ja O’Malley 1992, 39; 
Martin 1999, 88). 
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tiedostamista ja käyttöä. Äänsin sanottavani selkeästi, mutta en käyttänyt liioitellun hidasta puhetempoa. 

Tosin kokeilin, mitkä ovat normaalin, hidastetun ja nopeutetun puheen tuottamisen erot ja vaikutukset: 

 

– Oppijoillani on vaikeuksia erottaa lyhyitä ja pitkiä äänteitä siitäkin huolimatta vaikka 
artikulointini ja puheeni on selkeää (NA 3 A, 9.9.1994). Selitän, että haluan totuttaa heitä 
erilaisten puhenopeuksien kuuntelemiseen (NA 3 B, 6.10.1994). 

 

Perehtyminen vieraasta kulttuurista tulleiden oppijoiden kielellisten valmiuksien ja kielen käytön 

motivaation eroihin auttoi syventämään kulttuuritietoisuutta kulttuurien kohtaamisen kokemuksissani.22 

Häiriötekijöistä huolimatta maahanmuuttajat käyttivät entistä enemmän suomen kieltä. Elehtiminen ja 

ilmehtiminen oli myötäkielistä, kun kehon kielen liikkeet toimivat kielellistettynä oppimateriaalina 

käsityöllisen toiminnan oppimisessa. MK-alkuopetuskurssilla luotiin vuorovaikutteisesti 

kulttuuritietoisuutta kielestä ja sen oppimisesta: 

 

– He näyttävät ymmärtävän jo paljon enemmän kuin viime viikolla. Vuorovaikutuksemme 
toimii (NA 1 B, 14.6.1994). 
 

Kulttuuritietoisuus kielestä elementteineen kasvoi ja rikastui opintojakson aikana: 

 

– Maahanmuuttajat saavat kuulla (…) osaavansa puhua hyvin suomea (NA 5 A, 
10.11.1994).  
 

MK-alkuopetuskurssilla oli tarvetta avata kulttuuritietoisuutta maahanmuuttajan omasta, hänelle vieraasta 

Suomen kulttuurista ja muiden maahanmuuttajien vieraista kulttuureista. Luovasti ajatellen sen tuli 

tapahtua kaikkien kulttuurien kohtaajien elämää rakentavasti. Oppimisen eriyttäminen ei kuitenkaan aina 

onnistunut: 

 

Tänään bosnialaiset kertovat (varttuneen miehen anopin) ja naisten töistä Bosniassa, 
kuten ruukun kantamisesta pään päällä (NA 4 B, 12.10.1994). Venäläinen nainen tuntee 
jäävänsä syrjään. Nainen purkaa pahaa oloaan. (NA 4 B, 15.10.1994.) Loppuaika menee 
sosiaalipuolen juttujen selvittämiseen (NA 4 B, 18.10.1994). Juttelumme jatkuu 
leppoisasti myyjäistuottovarojen käyttösuunnitelman merkeissä (NA 5 A, 8.11.1994). 
Käymme venäläisnaisen kanssa kiintoisia keskusteluja venäläisestä etu- ja 
sukunimistöstä (NA 3 A, 15.9.1994).  

 

Työni opetti etnisestä kulttuuriorientaatiosta, ettei suomen kielen oppimista ollut tarpeen nopeuttaa.23 Silti 

tulin ulkoa ohjautumisen paineissa käsitelleeksi suomen kielen rakennetta ja kielioppia kokonaisia 

tunteja: 

 

                                                           
22 (ks. Padilla 1980, 49; Martin 1999). 
23Maahanmuuttajat elivät omaa kulttuurien kohtaamisen prosessissaan yksilöinä. Heistä kaikki eivät olleet 
tulkittavissa akateemisessa mielessä kulttuuritietoisiksi ihmisiksi (Pollari 1999). Taloudelliset edellytykset loivat 
velvoitteita ja vaikuttivat keskinäiseen työnjakoon maahanmuuttajaperheissä (Matinheikki-Kokko 1991, 89). 
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– Vieraamme kertoo bosnialaisten olevan kieliopin opiskelusta hämmentyneitä… (NA 1 A, 
23.6.1994). Heidän suurin vaikeutensa kielen oppimisessa on siinä, kun he eivät tee 
kotitehtäviä, eivätkä harjoittele suomen kieltä kotona (NA 1 A, 20.7.1994). 

 

Kielen opiskelun lisäksi maahanmuuttajat joutuivat ottamaan kantaa vieraaseen kulttuuriin. Omassa 

etnisessä kulttuuriorientaatiossaan heidän oli luotava käsitys asumisesta, elämisestä, virastokäytänteistä, 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen kulttuurista. Etnisen kulttuuriorientaation vaiheissa käsiteltiin myös 

monia suruja ja menetyksiä. Asuinpaikan valitseminenkin oli kulttuuritietoisuuden luomista ja puhutti 

kysymyksenä heitä itseään: 

 

– Oppijat aikovat muuttaa kaupunkiin (NA 4 B, 19.10.1994). Maalaisten elämänmeno on 
heille tuttua (...). Mietin urbanisoituun tehdasyhteisöön (…) tulemista ja sen mukanaan 
tuomaa vaikeutta heidän etnisessä kulttuuriorientaatioprosessissaan. (NA 5 A, 1-
2.11.1994.) 
 

– Eräs heistä on maalaiselinoloista vankileirikokemusten jälkeen Suomeen saapunut yli 
50-vuotias leskinainen. Koulupäivän keskellä nainen suree Bosniassa hävinneitä omia 
omaisiaan, miestään, veljeään, poikaansa ja isäänsä. Täällä hänellä on mukanaan kaksi 
tytärtä. (NA 1 A, 6.6.1994.) 

 

Etninen kulttuuriorientaatio oli hidasta, kun asumis- ja elinolojen elämänhallinta koetteli voimavaroja. 

MK-alkuopetuskurssin loppupuolella maahanmuuttajat pystyivät prosessoimaan toistensa kokemuksia: 

 

– Bosnialaiset elävät suomalaisen kulttuurin keskellä huhtikuun loppupuolelta saakka. 
Tänne he tulevat Helsingistä, kun auto hakee heidät lentokentältä. Perille tultuaan he 
pääsevät pitkästä aikaa nukkumaan siistiin puhtaaseen vuoteeseen ja ruokaakin järjestyy. 
Mutta kriisin keskellä muoviset ruokailuvälineet ja kertakäyttöastiat aivan kuin 
tervetuliaisina hämmennyttävät ja ärsyttävät suunnattomasti. Nyt (…) heidän 
mielissään herää kysymyksiä siitä, että miksi heidät otetaan vastaan näin? He 
”kurkettavat”, miksi heillä on muoviset astiat, miksi heille ei varata oikeita ja parempia 
ruokailuvälineitä. (NA 4 A, 8.10.1994.) 

 

Viranomaiskäytännöt osana suomalaisen yhteiskunnan maahanmuuttajapolitiikkaa olivat MK-

alkuopetuskurssilla sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimia. Ne edustivat kulttuuritietoisuuden 

kartuttamisessa etnososiaalisia ja kasvatus- sekä yhteiskuntapoliittisia ulottuvuuksia. Vieraasta 

kulttuurista tulevien maahanmuuttajien silmin olimme outoja ja muukalaisia. Liian äkillinen uuden kielen 

ja kulttuurin tuominen maahanmuuttajan opittavaksi on hämmentävää: 

 

– He kärsivät siitä, miten suomalainen yhteiskunta kohtaa heidät, kun he tulevat 
vieraaseen maahan. Näyttää siltä, että pakolaiselle ei ole hyväksi, jos hänelle opetetaan 
suomen kieltä heti välittömästi maahanmuuton jälkeen. (NA 4 B, 14.10.1994.) 
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Sosiaali- ja terveysalan tunkeutumista kouluolojen arkeen ei MK-alkuopetuskurssilla voitu välttää.24 

Kulttuuritietoisuuden rakentaminen Suomesta ei tapahtunut hetkessä. Työssäni piti selvittää ihmetyksen 

valtaan joutuneille maahanmuuttajille, etteivät viranomaiskäytännöt olleet jokaisessa Suomen 

kunnassa täysin samanlaisia. Tilanteet olisivat helpottuneet, jos sosiaalitoimi olisi omassa kulttuurien 

kohtaamisessaan ts. etnisessä kulttuuriorientaatiossaan suuntautunut niihin 

maahanmuuttajakeskeisemmin: 

 

– Kuulen jutun, jonka mukaan Etelä-Suomessa ihmiset suhtautuvat nyrpeästi Suomessa 
asuinpaikkaa vaihtaviin maahanmuuttajiin (NA 2 A, 18.7.1994). Sen sijaan 
sosiaalitoimen ihmisten ajatuksena on itseohjautuvuus: He ajattelevat pakolaisten voivan 
ostaa mieleisensä ruokailuvälineet omalla rahallaan, kun heille tarjoutuu siihen 
tilaisuus. Mutta tämäpä onkin tälle kulttuurille kunnianloukkaus. (NA 4 A, 8.10.1994.) 

 

Maahanmuuttajat rakensivat omaa etnistä kulttuuriorientaatiotaan joutuessaan pakon edessä vieraan 

kulttuurin kohtaajiksi. Kulttuurisesti sensitiivinen ote oli työssäni tarpeen.25 Uuden asuinmaan 

yhteiskunta ohjasi kulttuurien kohtaamisessa maahanmuuttajien etnistä kulttuuriorientaatiota. Se antoi 

integroitumisvelvoitteita, jotka aiheuttivat MK-alkuopetuskurssilla kulttuurišokin: 

 

– Jään vapaaehtoistyökeskukseen vielä opastamaan nuoremman miehen vaimoa 
kankaankutomisessa. Olen hänen kanssaan kahdestaan (…). Kehotan häntä kutomaan 
niin pitkään kuin mahdollista, koska tänään vapaaehtoistyökeskus on auki koko illan. 
Nainen alkaa kertoa: ”Ei minä, ei minä, mies vihainen!” kuuntelen naista ja kysyn onko 
täällä vihainen mies? ”Minulla on, on vihainen mies”, nainen vastaa (…) Muslimi 
mies ei laita ruokaa, mutta hän vaatii, että on ruokaa ja kahvia. Minun pitää hoitaa 
sairasta anoppia ja appea myös. Hän kertoo laittavansa ruokaa myös miehensä veljelle. 
Kaiken tämän nainen kertoo surullisena, eikä itku ole hänestä kaukana. Sitten hän 
selittää selittämistään, miten hän näkee suomalaisten miesten tekevän kaikkea, mutta 
muslimi mies ei tätä tee. (NA 5 A, 2.11.1994.) 

 

Kuten MK-alkuopetusryhmälle myös bosnialaiselle naiselle oppimisympäristö oli kulttuurien 

kohtaamisen risteyspaikka. Hänellä oli vankat tunnesiteet läheisiinsä. Hänen elämässään etninen 

lojaalisuus ilmeni haluna kunnioittaa omaa kulttuuriaan ja viettää aikaa perheen parissa. 

Kulttuuritietoisuuden muodostumisessa vieras kulttuuri ja siihen suuntautuminen vaikuttivat häneen ja 

kannustivat erittelemään kulttuurisia ja yksilöllisiä eroja.26 Bosnialainen nainen ymmärsi, että toisessa 

                                                           
24Monikulttuuristen strategioiden löytäminen oli tarpeen kulttuurien kohtaamisessa (Davidman ja Davidman 1997, 
16, 120, 264–265). Maahanmuuttajatyöstä puuttui myös yhteisiä nimittäjiä (Matinheikki-Kokko 1992, 113). 
25Kulttuurisesta sensitiivisyydestä on mainintoja maahanmuuttajien kohtaamista koskevassa kirjallisuudessa (ks. 
esim. Scarcella 1992, 139–140; Bennett 1995, 190; Lairio, Matinheikki-Kokko ja Puukari 1998, 100). 
26Hän muistutti Niedon (1996, 76–84, 157–161; 2000, 73–81, 158–162) kuvailemia naisia. Niedon (emt.) mukaan 
monet maahanmuuttajat kamppailivat omaksumiensa ihanteiden ja näkemänsä diskriminoinnin välillä. Joutuessaan 
vastatusten vieraan kulttuurin arvojen kanssa he liittivät itsensä ja oman etnisyytensä mukaan kulttuurien 
kohtaamisen kamppailuun. Nieto (emt.) antoi esimerkkejä Vanessa ja Marisol -nimisistä naisista. He yrittivät 
omassa elämässään vilpittömästi ymmärtää ympäröivien asioiden moninaisuutta ja niiden välisiä yhteyksiä. Nämä 
naiset elivät painiskellen samantapaisten ristiriitojen kanssa kuin Richard-Amaton (1992, 268) mainitsemat ihmiset. 
Sekä hän (emt.) että Nieto (2000, 68, 130–131) pitivät tärkeänä, että opettaja toimii kulttuurisuuntautuneisuudessaan 
maahanmuuttajien oppimista innostavasti. 
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kulttuurissa eläminen voi tarkoittaa mahdollisuuksien moninaisuutta. Hän koki saavansa suomalaisen 

yhteiskunnan taholta paineita omasta pärjäämisestään ja hänen kykynsä käsitellä näitä asioita vaihtelivat. 

 

MK-alkuopetuskurssi osoitti toistamiseen, että kouluoloissa vieraiden kulttuurien kohtaamisen 

edistämiseen tarvittiin aikaa.27 Bosnialainen nainen tunsi kohdanneensa etnisessä 

kulttuuriorientaatiossaan moniarvoisuuden haasteita. Hänen ja toisten maahanmuuttajaoppijoiden oli niitä 

vaikea ratkaista. Ryhmää olisi auttanut, jos suomalainen yhteiskunta olisi pystynyt tarjoamaan vieraaseen 

kulttuuriin suuntautumisessa pehmeän siirtymän aiheuttamatta hämmennystä, epävarmuutta ja pelkoa. 

Etnisen lojaalisuuden kannalta maahanmuuttajilla oli tarvetta pitää entistä enemmän kiinni omasta 

kulttuuristaan. Yhtäläisyyksistä huolimatta he olivat toisiinsa nähden omankaltaisiaan yksilöitä, ja 

vieraaseen maahan suuntautumisessa oli eroja: 

 

– Nainen sanoo: ”Lähden kotiin, se on hyvä kävellä ja olla vähän yksin.” Olen sitä 
mieltä, että heillä on roolipaineita monessa asiassa. He näkevät naisen (alistetun) 
aseman omassa muslimikulttuurissaan. Tosin poikkeuksiakin lienee olemassa sellaisten 
urbanisoituneiden muslimien joukossa, jotka saavat kotimaassaan länsimaisia 
vaikutteita, eivätkä joudu elämään tyystin suljettua elämää. Jotkut muslimimiehet ovat 
suvaitsevaisia ja pystyvät jakamaan kotitöitä vaimonsa kanssa. (NA 5 A, 2.11.1994.) 
 

Sukupuoleen sidotut naisten rooliodotukset edustivat etnisessä kulttuuriorientaatiossa maahanmuuttajien 

kulttuuritietoisuutta omasta kulttuuristaan. Saadut vaikutelmat eivät olleet yleistettävissä, sillä edellisen 

maahanmuuttajakurssin varhaista keski-ikää lähestyvä kaupungistunut mies toimi tyystin toisella tavalla: 

 

– Vieraillessani Kosovon albaanien ryhmään kuuluvassa perheessä, siellä on kolmen 
kuukauden ikäinen pieni tyttövauva (…). Hän on perheen kolmas lapsi. Perheenisä 
näyttää onnelliselta hoitaessaan pikkuista sillä aikaa, kun perheenäiti laittaa meille 
kahvia ja mehua. Isä pitää lasta aivan tottuneesti sylissään. Otan puheeksi 
maahanmuuttajanaisille (…) järjestettävän koulutuksen (…). Mies lupaa auliisti, että 
hänen vaimonsa voisi tulla kurssille mukaan siitäkin huolimatta, vaikka heillä on pieni 
vauva. (NA 5 A, 3.11.1994.) 
 

Läheskään aina ei vieraan kulttuurin kohtaaminen sujunut näin. Näytti siltä, että tahtokäyttäytymisen 

lisäksi etniseen kulttuuriorientaation kuuluva etninen lojaalisuus edellytti uskallusta ja rohkeutta: 

 

– Perheenisä kertoo vaimonsa kaipaavan järjestettyä toimintaa, mutta toivoo, että olisi 
tuttava, joka vetäisi sitä, koska vaimo on arka lähtemään kotoa. Mies itse on valmis 
hoitamaan (…) pientä lasta vaikka kaksi päivää viikossa. Kyllä vaimo saa mennä 
harrastamaan! Tästä saan hyvän näytön kaupungistumisesta. (NA 5 A, 3.11.1994.) 

                                                           
27Suomalaisen yhteiskunnan maahanmuuttajapolitiikka otti kantaa kulttuurien kohtaamiseen suuntautumiseen. Sitä 
silmällä pitäen opin työssäni ymmärtämään maahanmuuttajien elämässä olevien mahdollisuuksien ja velvoitteiden 
toteutumista. (Vrt. Matinheikki-Kokko 1991; 1992; Reid 1992.) Nieto (2000, 182) koki luonnollisena, että uusien 
tulokkaiden oli vaikeaa opetella elämään pluralistisessa yhteiskunnassa. Hänen (emt.) mukaansa erilaiset 
maahanmuuttajat olivat oppineet havaitsemaan yhteiskunnan viestit arvostetuista ja vähemmän arvossapidetyistä 
kulttuureista. Hän (emt.) osoitti, miten ennakkokäsitykset etnisestä ylemmyydestä tai huonoudesta saattoivat 
vaikuttaa huomaamatta samaan suuntaan. Näistä syistä johtuen Nieto (emt., 155–156) koki tärkeäksi, että kaikkia 
maahanmuuttajia kohdeltiin kouluoloissa samalla tavalla. 
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Kulttuuritietoisuuselementit elävät ja rakentuvat 
 

Kulttuuritietoisuus-, etnisyys ja interetnisyyselementit kuuluivat tutkimuskäsitteistööni (Lappalainen 

1989; 1994d). MK-alkuopetuskursilla ne rakentuivat käden, kielen ja kulttuurin oppimisen 

yhdistämisessä uudelleen. Aikaisempiin kokemuksiini verrattuna MK-alkuopetuskurssi auttoi tässä 

mielessä suuntautumaan kulttuurien kohtaamiseen jäsentyneemmin. Se antoi työlleni kulttuurien 

kohtauttajan tehtävän. Oma kulttuuri (samanlainen) – vieras kulttuuri (erilainen) -tarkastelussa työni 

velvoitti luomaan entistä syvempää mielikuvaa aikuisista maahanmuuttajista. Se tarkoitti sekä vieraan 

kielen ja kulttuurin oppimista että oman kielen ja kulttuurin kunnioittamista.28 Kuvio 6 sivulla 164 

osoittaa, että etninen kulttuuriorientaatio ja sitä edistävien elementtien muodostuminen 

kulttuuritietoisuustekijöistä oli prosessoinnin tulos. Se loi perustan etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen 

kulttuuri- ja kasvatustietoisuuden rakentumiselle. 

 

Kulttuuritietoisuuselementit täsmentyivät MK-alkuopetuskurssilla tarkoittamaan entistä parempaa käden, 

kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistymistä (ks. Lappalainen 1989; 1994d). Siinä kulttuuriperinnön 

kartuttaminen kielestä ja kulttuurista oli entistä eriytyneempää. Kielen ja kulttuuriperinnön käyttö 

tehostui sekä valmista että keskeneräistä käsityöllisen toiminnan tuloksena tehtyä ihmiskäden työtä 

tarkasteltaessa. Se syntyi käsityöllisen toiminnan oppimisen prosessissa. Ruoan, historian, taiteen, tapojen 

jne. lisäksi kulttuuritietoisuuselementit laajenivat käsittämään sekä pedagogian että  pedagogiikan 

sisältöosaamista. Ne olivat oppiaineksen valintoja  ja menetelmiä. Käden, kielen, ja kulttuurin oppimisen 

yhdistämisen osaamisalueet nimeytyvät MK-alkuopetuskurssilla ”Kä-Ki-Ku”-oppimistyyliksi. Se koostui 

käsityöllisestä toiminnasta (Kä), kielestä (Ki) ja kulttuurista tai/ja kulttuuriperinnöstä (Ku). Oppimistyyli 

tarjosi mahdollisuuksia kulttuurien kohtaamiseen, sen edistämiseen ja henkilökohtaisen viitekehyksen 

muodostamiseen. Kurssimme oppimisympäristöt antoivat perustan, välineet ja edellytykset entistä 

dynaamisemmin ja vuorovaikutteisemmin vieraaseen kulttuuriin suuntautumiseen. Maahanmuuttajat 

selviytyivät kulttuurien kohtaamisen tilanteista ja olivat MK-alkuopetuskurssin loppupuolella 

motivoitavissa opettamaan myös toisiaan: 

 

– Nuorempi mies osallistuu yhdessä vaimonsa kanssa kankaanrakentamiseen. Toiset 
tekevät kortteja ja suomen kielen tehtäviä. Varttunut mieskin on ihan innoissaan! (NA 4 
B, 21.10.1994.) 

 

Kulttuuritietoisuuselementtien uudelleen rakentumisessa oli oppimisprosessissa tarpeen kiinnittää 

huomiota maahanmuuttajaryhmän oman kielen asemaan (vrt. Bennett 1995, 154–157). MK-

alkuopetuskurssi auttoi luomaan paremman mielikuvan oppijoiden kulttuuri- ja kotitaustasta: 

                                                           
28Monikulttuuristen oppijoiden, opettajien ja yhteisöjen välisissä  suhteissa oli tärkeää, että maahanmuuttajien 
saavutukset, pyrkimykset ja käsitykset kanssaihmisistä saivat elää (Nieto 1996, 72–74; 2000, 70–72). 
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– Pohdin, mikä olisi serbokroatian kielen merkitys ja sen apukielenä käytön 
mahdollisuudet, jos osaisin serbokroatiaa (NA 1 A, 6.6.1994). 
 

Kielen ja kulttuurin opiskelu edisti kulttuuritietoisuuselementtien omaksuntaa. Kielen puhuminen ja 

yleiset kielenkäyttötaidot vahvistuivat kanssakäymisissä suomalaisten ihmisten kanssa. Tiedon, taidon ja 

osaamisen karttuminen ilmeni maahanmuuttajien auttavana kykynä ilmaista itseään ja rohkeutena 

kommunikoida suomen kielellä: 

 

– Kahvia juodessamme ja keskustellessamme maahanmuuttajat saavat kuulla päiväkodin 
väeltä osaavansa puhua hyvin suomea (NA 5 A, 10.11.1994). Venäläinen nainen 
vahvistaa, että Suomessa ei pärjää ulkomaalaisena jos ei osaa suomea (NA 2 B, 
16.8.1994). Myös bosnialaiset osaavat käyttää suomen kieltä ja vastata tekemiini 
kysymyksiin suomeksi (NA 2 A, 22.7.1994). Nuorehko leskinainen sanoo lastensa 
puhuvan leikkiessään suomea (…). Hän liittyy lastensa seuraan puhumaan suomen kieltä. 
(NA 2 B, 23.8.1994.) 

 

Kahden kielen orastava käyttö ja kahteen kulttuuriin suuntautuminen saivat entistä enemmän sijaa MK-

alkuopetuskurssilla.29 Osa maahanmuuttajista rakensi itselleen sosiaalisesta kanssakäymisestä 

määrätietoisesti ja tavoitteellisesti kulttuurien kohtaamisen mahdollisuuksia. Suurimmalla osalla heistä 

oli vielä matkaa kahden kielen tasavertaiseen hallintaan. Sen saavuttamisessa perheeltä saatu tuki oli 

tärkeä (Nieto 2000, 61, 72, 79–81, 170–171, 182). Maahanmuuttajaryhmässä ilmiö oli tulkittavissa 

ryhmätietoisuuden, yhteenkuuluvuuden, joustavuuden, sosiaalisuuden, demokratian ja uudistumisen 

kartuttamiseksi. Paritöiden tekeminen edisti kulttuuritietoisuuden muodostumista oppimisesta. Kielen 

opiskelussa se antoi mahdollisuuden merkitysneuvotteluille: 

 

– Nuori nainen on motivoitunut, etätehtävänsä erittäin huolellisesti tekevä ihminen. 
Toisten etätehtävien tekeminen toimii myös hyvin. He keskustelevat toistensa kanssa. 
Kuuntele, ole hiljaa, näin he käskevät toisiaan. (NA 3 A, 19.9.1994.) Varttunut mieskin 
tekee mielellään aukkotehtäviä (NA 4 B, 17.10.1994). 
 

Kulttuuritietoisuuselementit vahvistivat käden, kielen, kulttuurin ja oppimisen keskinäistä yhteyttä. Ne 

tukivat aikaisempia tutkimustuloksia, joita oli saatu amerikansuomalaisten kouluttamisesta vuosina 

1983–1991. Amerikkalaistuneiden oppijoiden etnisestä kulttuuriorientaatiosta omaksuma vaikutelma tuki 

kielen ja sen kulttuurisen muiston ylläpitoa. Oppijat, jotka olivat valinneet kankaankudonnan 

opiskeluaineekseen kansanopiston perusoppijaksolla, sisäistivät kulttuuritietoisuuden syvemmin kuin ne, 

jotka eivät valinneet. Tyypillisinä naisten käsitöinä pidetyt kankaankudonta ja puikoilla neulonta edistivät 

kulttuuritietoisuutta ja lisäsivät opiskeluhalukkuutta. Ne hälvensivät myös sosiaalista sukupuoliroolijakoa 

miesten ja naisten välillä. Miehet asennoituivat erityisesti kankaankudonnan opiskeluun samalla tavalla 

kuin olisivat opiskelleet matematiikkaa. (Lappalainen 1994d, 227; 2001b; 2003a.) 

 

                                                           
29 (vrt. Ogbu 1987; Matute-Bianchi 1991). 
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Kulttuurien kohtaaminen MK-alkuopetuskurssilla ilmeni myös ruokaan liittyvissä 

kulttuuritietoisuuselementeissä. Oli luonnollista, että maahanmuuttajat toivat mukanaan Suomeen 

tämänkaltaisia kulttuurin osatekijöitä omasta kulttuuristaan. Ilmiö palautti mieleeni ennestään tuttuja 

asioita (Lappalainen 1994a–b, d).30 Havaitsin yhä uudelleen, miten esimerkiksi omien kulttuuristen 

ruokailukäytäntöjen ylläpito helpotti oppijoiden suuntautumista vieraaseen kulttuuriin. Se antoi myös 

erinomaisen mahdollisuuden säilyttää omakulttuurilähtöistä kulttuuritietoisuutta. Ruokakulttuurin ylläpito 

välittyi oppijoiden kuvauksista, kotitaloustyöstä ja piirroksen 1 sanomasta. Kulttuurien kohtaaminen 

edellytti väliintulojen tekemistä: 

 
– Perheenjäsenet kertovat koulussa oppituntien aikana käymissämme keskusteluissa 
ostaneensa 300 kiloa perunoita, 80 kiloa lehmän lihaa ja heillä on runsaasti kaalia 
talvea varten. Nyt he ensiksi keittävät keittoa alkuliemeksi. Keitto sisältää 
kasvisliemijauhetta, ja siinä on vehnäjauhosta ja suolalla maustetusta vedestä tehtyjä 
harvan siivilän läpi seulottuja klimppejä. (NA 3 B, 6.10.1994.) Ruokatalous on heille 
tärkeä ja heitä lähellä oleva asia, koska he ovat orientoituneet perheenemännän rooliin 
(…) Tässä maahanmuuttajaperheessä yksi huone on perunavarastona, siellä on suurissa 
muovisaaveissa kaaleja muhimassa hapankaalisalaattiaineksiksi (…). He käyttävät 
hapattamista säilöntämenetelmänä. Sanon, että perunat alkavat itää 
huoneenlämmössä, kun varttunut mies pakkaa niitä pahvilaatikkoihin (…). Nainen 
sanoo perheen perunoiden kulutuksen olevan suuren, joten perunat eivät ehdi pilaantua 
(…) Bosnialaiset kääntyvät puoleeni, ja saan tehtäväkseni kysellä kylältä vapaana 
olevaa kellaria. Kulttuurien kohtaamisessa sain vaikutelman oppijoistani, että he 
rakensivat maahamme itselleen Suomen Bosniaa. (NA 3 B, 7.10.1994; NA 4 A, 
10.10.1994.) 

 

 

PIIRROS 1. Bosnialaiset pakolaiset olivat tehneet yhdestä asuinhuoneesta eräänlaisen peruna- ja 
kaalivaraston 
 

Etsin paikkakunnalta sopivan kellarin, jotta maahanmuuttajien omaan ruokakulttuuriin kuuluvat 

kulttuuritietoisuuselementit saisivat elää: 

                                                           
30Kiintymys ruokakulttuurin ylläpitoon oli maahanmuuttajilla erittäin yleistä. Se ilmeni Bennettin (1995, 3–4) ja 
Niedon (2000, 130–131, 172–173) tekemien johtopäätösten lisäksi myös Heikkisen (1989) siirtokarjalaisia 
koskevassa tutkimuksessa. Myös amerikansuomalaiset suosivat oman elämänsä juhlapyhäkäytännöissä 
sukutaustansa kulttuuriperintöön kuuluvaa ruokailua (Lappalainen 1989, 67, 152; 1994d). 



 98

 
 

– Oman päivämme alkajaisiksi kerron varttuneelle miehelle ja hänen perheelleen, heille 
osoitettavasta kellarista. Samassa (…) talonmies astuu luokkaan ja varttunut mies lähtee 
katsomaan kylmiötä. Bosnialainen perhe saa hapankaalisalaattivarastonsa hyvään 
suojaan. Varttunut mies sanoo huva, huva. Oman ruokakulttuurin ylläpito näyttää 
täälläkin onnistuvan, se on askel ”integraatioon”. Varttunut mies näyttää onnelliselta. 
Päivän päätteeksi hän sanoo iloisesti hei, hei. Tulkitsen sen kiitokseksi kylmiön 
hankinnasta. Näyttää siltä, että vähän kerrassaan pystyn saavuttamaan 
bosnialaispakolaisten luottamuksen. (NA 4 A, 10.10.1994.)  
 

Varsinkin bosnialaiset halusivat tutustuttaa opettajansa oman kulttuurinsa leivontatuotteisiin. He 

tarjosivat maistiaisia suolaisesta pita-leivästä ja krombirasta. He toivat tuliaisia myös makeasta 

baglavasta ja hurmicicasta: 

 

– Palaan koulutuspäiviltä (…) bosnialaiset tuovat minulle tuliaisiksi hurmicicaa Kysyn, 
että onko se baglavaa, mutta sellaisiin pikkuleipiin tarvitaan kuulemma pähkinöitä, eikä 
heillä ole niitä kotona. (NA 3 B, 5.10.1994.) Toisen perheen vaimo haluaa antaa minulle 
(…) baglavaa, se on oikea bosnialaisten energiapommi, jossa on runsaasti sokeria, 
rasvaa ja pähkinöitä. He haluavat palkita, kun luottamukseni kasvaa heidän silmissään. 
(NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

Ruokatalouden nostaminen keskeiseksi merkitsi maahanmuuttajille enemmän kuin eräänlainen kulttuurin 

esittäminen. Ruokahuollon käytännöt viestittivät elämisen arkipäivästä, kulttuuritietoisuudesta ja lisäsivät 

oppijoiden intoa ilmaista itseään suomen kielellä. Kuitenkin ruoalla oli erilainen tehtävä kuin 

käsityöllisen toiminnan oppimisen kulttuuritietoisuuselementeillä. 

 

 

Etnisyyselementeistä ja niiden muodostumisesta 
 

Etnisyyselementteihin sisältyi aikuisten maahanmuuttajien oma etnisyyskäsitys, etninen identiteetti ja 

kulttuurinen identiteetti/kulttuuri-identiteetti. Siihen kuuluvien uskonnon, ihmis-, tieto- ja 

oppimiskäsityksen lisäksi MK-alkuopetuskurssilla näkyi etninen ylpeys. Se välittyi kielen ja 

kulttuuriperinnön oppimisesta, johon liittyi myös identiteetin ylläpito. Kulttuurien kohtaaminen edellytti, 

että maahanmuuttajien oma kieli ja kulttuuri otetaan huomioon.31 Etnisyyselementtien kiinnostuksen 

kohteiden löytyminen auttoi erilaisia aikuisia maahanmuuttajaryhmän jäseniä oppimaan kieltä ja 

kulttuuria. Vieraan kulttuurin kohtaamisessa, siihen suuntautumisessa ja alkavan monikulttuurisuuden 

toteutumisessa kulttuurierot olivat väistämättömiä. Identiteetin ylläpitoa ajatellen oli tärkeää sallia ja 

mahdollistaa myös maahanmuuttajien omakielisen kirjallisuuden käyttö. Sen suomen kielellä raportointi 

                                                           
31Samantapaista asiaa käsitellessään Bennett (1995, 158–160) kirjoitti huonosti koulussa menestyvästä  pojasta. 
Häntä hoitaneet lääkärit ja kouluyhteisö uskoivat, että oppiminen lähtisi sujumaan, kun vain mielenkiinnon kohteet 
löytyivät. Oppimisympäristöissä oli tarpeen käyttää keinoja, joilla tylsyys ja latteus olivat poistettavissa (Nieto 
2000, 68, 79–81, 123, 129, 131–132, 271–273). Se tapahtui oppimateriaalien mukauttamisella ja suullisella 
selonteolla. Myös amerikansuomalaislle suomenkieliset sanomalehdet olivat pitkään oman kielen käytön väline (ks. 
Lappalainen 1989, 115–116). 
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asetettiin palvelemaan suullista selontekoa. Sitä edisti piirroksesta 2 ilmenevä lehdenlukuinnostus 

läheisessä kirjastossa: 

 

PIIRROS 2. Bosnialaiset lukivat omakielistä sanomalehteä kirjastossa kilpaa 
 

– He jatkavat elämäänsä ja kertovat, että miksi heille ei tule serbokroatian kielistä 
lehteä, kun toisella paikkakunnalla asuvia bosnialaisia varten tulee (NA 2 A, 19.7.1994). 
Kuulen myös, että varttuneempi mies on vihainen siitä, että en osaa serbokroatian kieltä 
(NA 2 B, 27.7.1994). Sanakirja ja sanomalehti ovat toivotuimmat serbokroatiankieliset 
julkaisut, joita oppijat haluavat (NA 2 B, 11.8.1994). 
 

Etnisen identiteetin kehittymiseen kuului myös maahanmuuttajien omalta sosiaaliselta ympäristöltään 

saama myönteinen identiteetin vahvistus.32 Ymmärsin, etteivät ihmiset luovu helposti omista 

kulttuurisista erityispiirteistään. Heidän aikakäsityksensä erosi länsimaisesta kiireen sävyttämästä 

elämäntavasta: 

 

– Tässä kulttuurien kohtaamisessa omien tulkintojeni mukaan tulen siihen tulokseen, että 
maahanmuuttajan ja pakolaisen on vaikea tajuta meidän suomalaisten varsin 
vauhdikasta elämäntapaa. Sitä vastoin heillä ei tunneta kiirettä. Naiset laittavat 
tuntikaupalla ruokaa ja bosnialaiset seurustelevat, perheen, suvun ja ystävien kanssa. 
Mutta sen sijaan meidän länsimainen aikakäsityksemme ja elämänmenon mukanaan 
tuoma kiire ja sen käsittäminen on heille tyystin uutta, outoa ja tuntematonta. (NA 4 
A, 8.10.1994.) 

 

Kurssilaiset vahvistivat omaa etnistä identiteettiään taiteen tekemiseen rinnastettavan ilmaisun keinoin: 

 

– En analysoi kuvia/piirroksia vielä tarkkaan, mutta sanomattakin niistä kuvastuu ja 
välittyy ääretöntä tuskaa ja ahdistusta. Niissä on talo ilman savupiippua ts. ihmisten 
tuska ja ahdistus ei pääse ulos. Toisen piirtäjän talo on puolittainen, siinä on päätysivu, 
mutta siinä ei ole julkisivua (…). Venäläisnainen piirtää oman talonsa, missä hän asuu. 
Hänen talostaan savut pääsevät ulos. Hänkään ei kuvaa talonsa julkisivua (…). Näissä 

                                                           
32Heikko etninen identiteetti vaikutti maahanmuuttajien itseluottamukseen ja koulumenestykseen (Bennett 1995, 4; 
Nieto 1996, 72–74; 2000, 70–72). 
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heidän vesiväritöissään/omissa tuotoksissaan riittäisi analysoitavaa pitkäksi aikaa. (NA 3 
B, 6.10.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssi valotti ihmisten tapaa hahmottaa etnisyyselemettejä ja niiden muodostumista.33 

Vieraan suomalaisen kulttuurin kohtaaminen ei sujunut kivuitta, sillä uusissa elinoloissa eläminen 

haavoitti monia. Se sai aikaan reaktioita, kun maahanmuuttajat kriittisesti vertailivat omaa 

kulttuuritaustaansa ja uutta kulttuuria. He elivät kulttuurien kohtaamiseen kuuluvaa reaktiovaihetta (Talib 

2002, 29). He eivät voineet unohtaa omaa kulttuuriaan, eikä se olisi ollut missään tapauksessa tarpeen, 

koska se oli osa heitä (Nieto 2000, 215). Ei ollut harvinaista, kun he havaitsivat paljon kielteisiä piirteitä 

suomalaisessa elämänmenossa ja suomalaisten ihmisten käyttäytymisessä: 

 

– Venäläisnainen kritisoi ja sanoo, ettei heidän maalauksiaan saa jättää luokkaan 
suomalaislasten naurettavaksi, koska suomalaislapset ovat hänen mielestään erittäin 
huonokäytöksisiä. He eivät ole kohteliaita vanhemmille ihmisille ja he tupakoivat. Lisäksi 
heillä on paljon huonoja tapoja. He eivät sano linja-autossa huomenta. Hän ja toiset 
maahanmuuttajaoppijat näkevät paljon negatiivisia Suomessa olevia asioita. Havaitsen 
myös että venäläinen nainen elää maahanmuuttajan prosessia ja kriisiä. (NA 3 B, 
6.10.1994.) 
 

– He ovat kotoisin erittäin intensiivisestä yhteisökulttuurista, jossa yhdessä eläminen 
on kollektiivista. Näiden maahanmuuttajien elämässä sitä osoittaa muun muassa 
koulupojan tekemä pöytä. Hän näyttää pientä pyöreää pöytää, jonka korkeus on 
kymmenen senttimetriä. Pöydän nimi on bosniaksi sumra. Poika kertoo, että he käyttävät 
sitä muslimien juhlissa tai silloin kun he ovat yhdessä. Sumra on lattialla, sen päällä on 
ruokaa, josta ihmiset voivat käydä ottamassa välipalaa ja naposteltavaa. Havaintojeni 
mukaan bosnialaisilla on kiire päästä tällaiseen elämänmenoon. (NA 4 A, 8.10.1994.) 

 

Etnisyyselementtien esiintymisen ja käytön kannalta kulttuurien kohtaamisessa uskonnolla oli tärkeä sija 

muslimitaustaisen maahanmuuttajien elämässä. Ryhmästä välittyi heidän oma sisäinen arvomaailmansa. 

Varsinkin bosnialaiset ryhmän jäsenet toivat etnofilosofishumanistisina ulottuvuuksina julki, että Islam 

oli heille elämänkatsomuksen lisäksi ennen kaikkea kansallisuus.34 Muslimiuskonnon taustojen 

tietäminen oli tarpeen työssäni: 

 

– Kosovolaismies on tulkkina. Hän tulee kyydissäni (…) ja hän haluaa kertoa 
ryhtyneensä viisi vuotta sitten syömään lihaa. Hän syö makkaraa ja ehkä kinkkuakin, 
tämä mies kertoo sianlihan olevan saastaista siksi, koska he näkevät, mitä sika syö. (NA 2 
A, 18.7.1994.) Somalialaiset menevät joka perjantai moskeijaan ja bosnialaisetkin 
alkavat edellyttää perjantaipäivän vapaana pitämistä (…). Lähikaupunkiin on tehty 
punaisen ristin tiloihin moskeija. (NA 2 A, 20.7.1994.) Tänään on perjantai ja näyttää 
kuin se olisi oppijajoukossa sunnuntai. He katsovat kaihoisasti ja kertovat, että täällä 

                                                           
33Suomalaiseen kulttuuriin sisältyneet piirteet eivät olleet vaikuttamatta maahanmuuttajiin. Oppimisympäristöt 
tuottivat erilaisuuden, toiseuden ja vierauden tuntemuksia, joita ryhmän jäsenet käsittelivät. Tämänkaltaiset ilmiöt 
olivat aina sidoksissa määrittelijän omaan kulttuuriin, etniseen ryhmään, ajankohtaan, sosiaaliseen asemaan ja 
henkilökohtaisiin näkemyksiin. (Vrt. Talib 1999, 12–13, 24.) Myös Nieto (2000, 213) ajatteli niiden kuuluvan 
kulttuurien kohtaamisen arkipäivään. Hän (emt., 260–261, 271, 182) tähdensi, miten rasismi ja syrjinnän kohteeksi 
joutumisen pelko saattoivat kalvaa erilaisten maahanmuuttajien mieliä. 
34 Lairio, Puukari ja Varis (1999, 135) pohtivat muslimitaustaisten maahanmuuttajien saamia ”etuoikeuksia” 
Suomessa. 
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pitäisi olla moskeija. He kertovat rukoilevansa rukousmaton päällä perjantaina kello 
12.00, siinä he istuvat. He huokaavat, kun heidän kaikki rukousmattonsa ovat Bosniassa. 
(NA 2 B, 12.8.1994.) 
 

Uuden käsityksen muodostuminen etnisyyselementeistä auttoi tunnistamaan rasismin teitä. 

Oppimisympäristön estämättä oli tärkeää sallia maahanmuuttajien oman kulttuurin läsnäolo. 

Somalialaiset ja bosnialaiset saivat uskonnosta yhteisen puheenaiheen. Oppimisympäristömme arki 

suodattui tässä tilanteessa Islamin kautta. Somalialainen nainen halusi osoittaa käytöksellään omaa 

kulttuuri-identiteettiään, kun hän polvistui kesken kurssipäivän rukoukseen. Etninen 

kulttuuriorientaatioprosessi eli hänessä. Ottaessaan huivin pois päästään hän kertoi huiviin kietoutumisen 

ja hunnuttautumisen tilannesidonnaisuudesta: 

 

– Somalialainen nainen otti vähäksi aikaa huivin pois päästään. Hän kertoo, että 
musliminainen paljastaa päänsä vain nukkuessaan. Ainoastaan silloin hän ei pidä 
saria päässään. Hän kertoo menevänsä klo 12.00 rukousasentoon lattialle. Tänään hän 
käy rukoukseen lattialle, jota hän ei tavallisesti koulussa tee. (NA 3 A, 14.9.1994.) 
 

Formaalisten oppimisympäristöjen lisäksi työhöni kuului myös epämuodollisia kulttuurien 

kohtaamistilanteita. Niiden hyödyntäminen auttoi ymmärtämään maahanmuuttajia (vrt. Scarella 1992, 

139–140).35 MK-alkuopetuskurssilla olevien vanhempien peruskoulun alempia luokka-asteita käyvät 

pojat kertoivat uskonnostaan: 

 

– Istun pakolaisten olohuoneessa, sinne tulee perheen mummo, hän tervehtii ja osaa 
sanoa suomeksi päivää. Koulupojat haluavat näyttää minulle hankkimaansa kirjaa. Pojat 
kertovat, että kun me menemme moskeijaan, pitää ensiksi peseytyä, sitten polvistutaan 
rukousmatolle. Saan sen kuvan, että he pyrkivät heidän omalla äidinkielellään 
kirjoitetun tilaamansa kirjallisuuden avulla esittelemään muhamettilaisuutta. 
Tällaisella kirjallisuudella on oma sijansa myös muslimiperheiden 
kasvatuskäytännöissä. (NA 3 B, 7.10.1994.) Pohdin, paikkakunnalla ilmassa ja 
keskusteluissa mukana olevaa moskeijakysymystä, mahtavatko muslimit käydä 
perjantaisin koulua tai osallistua työhön (NA 4 B, 14.10.1994). 

 

Etnisyyselementit näyttivät yllätykselliset puolensa. Vaarattomina pitämäni asiat assosioituivat 

serbialaisuudeksi bosnialaisten omasta kulttuurista katsottuina. Työssäni oli välttämätöntä oppia 

ymmärtämään heidän spontaaneja reaktioitaan: 

 

– Mutta kynttilät ovat erittäin vastenmielistä katseltavaa heidän mielestään (…). Samassa 
nuori bosnialaisleskinainen alkaa voida pahoin, jo pelkästä ajatuksesta. Hänelle ja 
joillekin toisille bosnialaisille kynttilöistä välittyy heidän omassa ajattelussaan 
mielleyhtymä serbeistä, serbikirkosta tai suitsukkeista. (NA 5 A, 2.11.1994.) 

 

                                                           
35Nieto (1996, 115–116; 2000, 114–116) kertoi opettajien yrittäneen ymmärtää juutalaisten juhlapyhiä vaikka eivät 
voineet käsittää sitä, mitä niiden kunnioittaminen tarkoitti uskonnossa. Juutalaispojan pyytäessä lupaa olla poissa 
juhlapäivän, oli opettaja sanonut: ”Okei, tee niin.” Poika oli sanonut aikovansa olla poissa muutkin juhlapäivät, 
jolloin opettaja sanoi ajatelleensa, että lomat oli jo pidetty. 
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Aikaisemmalle maahanmuuttajakurssille osallistunut kosovolaisnainen oli tulkin tehtävissä. Hänen 

oppimis- ja ihmiskäsityksissään ilmeni kulttuuri-identiteettiin ja etniseen identiteettiin kuuluvaa 

sisäsyntyistä itseohjautuvuutta: 

 

– Kosovolaisnainen opiskelee itseohjautuvasti suomen kieltä, ja hän on halukas tulkin 
tehtäviin tai tekemään itse asiassa mitä työtä vain (NA 1 B, 21.6.1994). Varttunut mies 
haluaa näyttää minulle mallia. Hän laittaa peliin mukaan nonverbaalisia liikkeitä. (NA 2 
A, 20.7.1994.) 
 

Kollektiivisesta kulttuurista vieraaseen kulttuuriin tulleet ihmiset harjoittelivat MK-alkuopetuskurssilla 

omatoimisuutta. Maahanmuuttajat kunnioittivat opettajaa kuten maissa, joissa valtaetäisyys säätelee 

ihmisten välistä käyttäytymistä.36 Se välittyi heidän interetnisyyselementeistään. Aikuisten 

maahanmuuttajien ihmis- ja oppimiskäsityksissä itseohjautuvuus oli ajateltavissa vuorovaikutuksen 

tulokseksi: 

 

– Mietin modernia oppimiskäsitystä, miten etno-opettajan työssäni onnistun 
kouluttamaan kuukausi sitten suoraan pakolaisten kidutusleiriltä tulleista oppijoistani 
itseohjautuvuutta tavoittelevia Suomessa selviytyjiä. Modernin oppimiskäsityksen 
mukaan me yhdessä luomme opetussuunnitelman, kun oppijoiden tehtävänä ja (…) 
tavoitteena on oppia suomen kieltä ja kulttuuria. (NA 1 A, 6.6.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssilla havaitsin, että kulttuuriset väärinkäsitykset johtuivat tietämättömyydestä. 

Suomalaisena minun oli vaikeaa olla arvostelematta maahanmuuttajien itseohjautuvuuden puutetta: 

 

– Heillä näyttää olevan se käsitys, ettei läksyjä tarvitse tehdä kotona (NA 2 B, 
23.8.1994). 

 

Itseohjautuvuus toimi jälleen etnisen identiteetin ilmaisijana, se edistyi ryhmässä piilomainonnan 

kaltaisesti.37 Työssäni lienen antanut maahanmuuttajille virheellisen alkuinstruktion, tai heidät voitti 

mukavuudenhalu: 

 

– Painotan oppijoille kotitehtävien tekemisen merkitystä. He ajattelevat oppivansa 
koulussa. (NA 2 B, 23.8.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssin opetussuunnitelma perustui työsuunnitelmaan, johon kuului myös käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistäminen (Laivamaa ja Lappalainen 1994). Se vaikutti hyvältä 

itseohjautuvuuden rakentumisen kannalta: 

 

                                                           
36Perinnesidonnaisessa yhteisössä ihminen voi oppia ryhmän jäsenyyden perusteella tekemään arvioita ja valintoja 
(de Kruif 1994, 20). Hän (emt., 19) korosti sitä, että ihmisten välisellä vuorovaikutuksella oli taipumusta ilmetä 
valtaetäisyytenä (ks. myös Hofstede 1994, 34). 
37Bennett (1995 ix–xi) pyrki kehittämään monikulttuurisuuskasvatukselle perustavan opetussuunnitelman. Hän 
halusi saada kouluttajia ja tutkijoita pohtimaan sitä, mitä tekemistä monikulttuurisella kasvatuksella on tieteiden, 
matematiikan tai liikunnan kanssa. 
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– Etno-opettajana koen olevani ”kauppias”, joka opetustilanteessa markkinoi 
kirjoittamaansa maahanmuuttajakurssin opetussuunnitelmaa. Somalialaista naista ja 
miestä lukuunottamatta oppijat eivät ole tietoisia kehittämästäni kielen oppimisen 
helpottamismenetelmästä. Mutta he kertovat olevansa asiasta innostuneita. Myös 
bosnialaiset ilmoittavat (…) tulkin välityksellä halukkuutensa sitoutua käyttämään 
esittelemääni maahanmuuttajakurssin opetussuunnitelmaa. (…) Olen tyytyväinen 
tähän oppijajoukon suuntautumiseen. Voin olla iloinen ja onnellinen työstäni. (NA 1 A, 
6.6.1994.) 

 

Yhteisen apukielen luominen oli voimavara. Se edisti itseohjautuvuutta ja edellytti kekseliäisyyttä 

tietämisen uudelleenjärjestelyissä. Itseohjautuvuus lisäsi tietoisuutta kulttuurien kohtaamisen eri 

tilanteista.38 Se ohjasi monien aistien yhdistämiseen ja luovuuden erittelyyn ja sen vivahteikkaaseen 

käyttöön: 

 

– Miten tarkoituksenmukaisilla menetelmillä he oppivat suomen kieltä ja kulttuuria. 
Minulla on mielessäni metodeja, mielikuvia ja ajatuksia siitä, joiden avulla voin edistää, 
tukea ja tulkita heidän tavoitteitaan, kun yhteiseksi päämääräksemm asetamme suomen 
kielen oppimisen ja sen edistämisen. Mietin kehittämiseni kohteena olevaa ja aiemmin 
käyttämääni tekemällä oppimisen kielen oppimista helpottavaa menetelmää ja sen 
toimivuutta tässä oppijajoukossa? Mitä kaikkea on oppiminen ja mitkä ovat 
tarkoituksenmukaisia menetelmiä, joilla nämä erilaisista kulttuurisista ja kielellisistä 
taustoista kotoisin olevat oppijat oppivat? (NA 1 A, 6.6.1994.) 

 

 

Interetnisyyselementeistä ja niiden muodostumisesta 
 

Interetnisyyselementit koostuvat maailmankaikkeudesta ja luonnosta, yhteiskunnasta, sen organisaatioista 

ja palveluista, kulttuurien välisestä yhteistoiminnasta ja vuorovaikutuksesta sekä oppimis- ja 

elinympäristöstä. MK-alkuopetuskurssin kokemukset selkiyttivät näkemystä interetnisyyselementeistä 

(ks. Lappalainen 1994d). Vuorovaikutus edisti kulttuurien välistä toimintaa, vaikka interetninen 

välimatka hidasti sosiaalisten suhteiden solmimista. Maahanmuuttajat asennoituivat toisiaan kohtaan 

ennakkoluuloisesti (vrt. Nieto 2000, 182).39 Nämä seikat koettelivat oppimisympäristön voimavaroja: 

 

– Tänään juhannuksen jälkeisenä päivänä minulla on vaikea työpäivä. Joudun 
muuttamaan opetusohjelmaa. (NA 1 B, 27.6.1994.) Varttunut mies ei suostu näyttämään 
paperiaan kenellekään muulle kuin minulle (NA 3 B, 6.10.1994). Venäläinen nainen on 
”ylimääräisenä” oppijana joukossamme. Hänen on vaikea ymmärtää, että bosnialaisten 
vuoksi meidän on välttämätöntä käsitellä sellaisia asioita, joita pakolaisten 
elämäntilanteeseen kuuluu. (NA 4 A, 10.10.1994.) 

                                                           
38Kulttuurin kohtaamisessa maahanmuuttajaryhmän tausta rinnastui Bennettin (1995, 4–5) antamaan esimerkkiin 
pojasta, joka oppi isoisänsä opastamana paljon eläimistä ja kasveista. Kuitenkaan poika ei menestynyt hyvin 
koulussa. Oppimisympäristöissämme oli tarpeen lisätä tietoisuutta muista kulttuureista ja heidän kokemuksistaan 
(vrt. Nieto 2000, 182). 
39Ilmiöinä niistä välittyi tunne-etäisyyttä ilmentäviä piirteitä  valtaa käyttävien välillä. Vuorovaikutteisuuden laatua 
osoittavia käsitepareja olivat esimerkiksi vanhempi – lapsi, johtaja – alainen, opettaja – oppija -interaktiosuhteet. 
(Hofstede 1994, 23–24; de Kruif 1994, 18-19; Bennett 1995, 35–36.) Hofstede (1994, 27) huomautti, että suuren 
valtaetäisyyden kulttuureissa valta oli hyväksyttyä. Se oli osa yhteiskunnan rakennetta ja ihmisten eriarvoisuutta, 
joita koskevia lakeja ihmiset pitivät perusteltuina. 
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Etniset kasvatuskysymykset määrittyivät etnopsykologisiksi ulottuvuuksiksi ja vaativat käsittelyä MK-

alkuopetuskurssilla. Työni opetti, ettei ryhmällä ollut välttämättä sellaista yhteistä nimittäjää, joka olisi 

saanut heidät toimimaan yhteisen edun parhaaksi. Etnisten ryhmien intressit poikkesivat toisistaan, ne 

näkyivät maahanmuuttajajoukossa rajusti tunteiden ilmaisussa: 

 

– Venäläisen naisen reaktiot mahtavat johtua siitä, kun bosnialaiset saavat omassa 
tilanteessaan osakseen huomiota ja hän tuntee jäävänsä syrjään. Nainen purkaa pahaa 
oloaan; Mutta venäläinen nainen osoittaa jälleen etnisessä kulttuuriorientaatiossaan 
taantumisen merkkejä. Hänelle Suomi-Venäjä -sanakirjan ostaminen on suuri 
kynnyskysymys – nyt näyttää hänen vuoronsa tulleen osoittaa mieltään. (NA 4 B, 
15.10.1994.) Tosin hän on hämmentynyt, eikä hän tunne olevansa oikein perillä viime 
viikon ystäväpalvelun aloittamisesta (NA 4 A, 10.10.1994). Kirjassa on helppoja 
suomalaisia lauseita, mutta venäläinen nainen hermostuu, kun hän ei muista, mitä 
hiihtää verbi on tai mitä portaat tarkoittavat. Nyt bosnialaiset loistavat. (NA 4 B, 
15.10.1994.) 

 

Maahanmuuttajaryhmän yksittäisistä jäsenistä joku saattoi päästä oman kulttuurinsa puolesta 

keskipisteeksi ja toinen tunsi jääneensä syrjään. Bosnialaiset osoittivat omassa kulttuurissaan ja 

elämässään ilmenevää valtaetäisyyttä ja etnosentrismiä. Tämä tuli esiin ammatteihin suhtautumisessa. 

Heidän oman kulttuurinsa mukainen valtaetäisyys korostui luottamuksena auktoriteetteihin, kun he 

halusivat selvittää ihmisten jakautumisen johtajiin ja alaisiin. Myös sosiaalisen ja sosioekonomisen 

erilaisuuden huomioon ottaminen nousi MK-alkuopetuskurssilla esiin. Kuka on ”johtaja” oli käsitekoodi, 

sen opetteleminen vaati työssäni totuttelua kulttuurien kohtaamisen ja kohtauttamisen ilmiöihin: 

 

– Voimalaitoksessa matkalaiset osoittavat pomokeskeisyyttä ja kyselevät, kuka on 
johtaja? (NA 5 A, 2.11.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssilla interetnisyyselementit sisälsivät eri kulttuuritaustasta kotoisin olevien ihmisten 

välistä vuorovaikutusta ja sen oppimista. Ne lähtivät harrastuksista ja ystäväpiirin valinnasta laajentuen 

käsittämään myös virastokäytäntöjen sekä perus- ja terveyspalvelujen käytön oppimista. Interetnisyyttä 

vaikeuttavat esteet hidastivat kulttuurien kohtaamista. Ne välittyivät maahanmuuttajien reaktioista ja 

uuden elämäntilanteen mukanaan tuomasta kulttuurišokista: 

 

– He elävät mielestäni kulttuurišokin vihamielistä vaihetta. (…) He eivät halua, että 
KELA maksaa heille päivärahaa. Sen sijaan he haluavat sosiaalitoimen maksavan heille. 
(NA 1 B, 27.6.1994.) 

 

Työssäni oli mukana tiedostamattomia elementtejä. Maahanmuuttajien suhde luontoon, ympäristöön ja 

tilaan ilmeni myös erilaisena käyttäytymisenä. Heidän reaktionsa vaihtelivat ääripäästä toiseen.40 MK-

                                                           
40Suomalaisen arkirealismin opettelu vaati tottumista (vrt. Matinheikki-Kokko 1999b, 298). Maahanmuuttajista 
välittyi, miten ihmisen etninen minäkuva oli yksi hänen identiteeteistään (ks. Liebkind 1988, 67; Matinheikki-
Kokko 1992, 9–11; Pollari 1999, 155–157). 
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alkuopetuskurssilla tuli ilmi kasvatussosiologisesti, kulttuurintutkimuksellisesti ja etnopsykologisesti 

tulkittavia kulttuurien kohtaamisen ulottuvuuksia. Interetnisyyselementeissä ne osoittivat ihmisen voivan 

ilmaista omaa identiteettiään vuorotellen, päällekkäin ja limittäin. Bosnialaiset varjelivat esittelemästä 

musiikkiaan ja omaa kulttuuriaan, vaikka niillä oli erittäin tärkeä sija heidän elämässään: 

 

– He eivät voi kuvitella leikkivänsä soiton mukaan eikä ilman, koska Bosniassa on sota ja 
he surevat aina ja alati sitä. Oppijoitani leimaa passiivisuus ja sen mukanaan tuoma 
vastarinta. (NA 3 B, 5.10.1994.) He eivät voi eivätkä halua laulaa (NA 4 A, 11.10.1994). 
Se intensiivisyys ja into (…) välittyy bosnialaisten työskentelystä, kun he piirtävät 
omanmaalaisen musiikin soidessa (NA 3 B, 6.10.1994). 

 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen pohjautui etnisessä kulttuuriorientaatiomallissa 

konstruoitujen kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselemettien varaan (ks. Lappalainen 1994d, 

56; liitteet 11–12, kuviot 17–18 sivuilla 302–303). Syntynyt oppimistyyli oli luonteeltaan 

vuorovaikutteinen. Se palveli kulttuuritietoisuuselementtien havainnollistamista. Kulttuuritietoisuus-, 

etnisyys- ja interetnisyyselementit rakentuivat uudelleen. Ne lisäsivät tietoisuutta kolmen oppiaineen 

yhdistämisen teoreettisesta taustasta ja pohjasta. Toisiinsa yhdistyneinä ne johtivat käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen edistämiseen. 

 

 

Etnisen kulttuuriorientaation ja kulttuurien kohtauttamisen kritiikkiä 
 

Käsitys kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementeistä kytkeytyi MK-alkuopetuskurssilla 

kouluoloissa kulttuurien kohtaamiseen. Etninen kulttuuriorientaatio ilmeni yhtäläisyyksinä ja eroina 

myös maassamme vallalla olevassa maahanmuuttajapolitiikassa. Integroitumisena ts. kotoutumisena 

kulttuuriin kiinnittyminen ei ollut itseohjautuvuuden tavoin maahanmuuttajille lähtökohta vaan 

päämäärä.41 Etninen kulttuuriorientaatio sai osakseen kritiikkiä. Vastarintaa ei voinut välttää, kun 

                                                           
41Sen sijaan pakolais- ja siirtolaisasiain neuvottelukunta KM 1994:5, 32) käsitteli maahanmuuttajapolitiikkaa ja 
kulttuurien kohtaamista integroitumisilmiönä. Niiden avulla erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista tulleet 
ihmiset voivat etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden perustalta saavuttaa tasa-arvoiset lähtökohdat Suomen 
kansalaisiin nähden. Politiikan tavoitteena oli tasa-arvon toteuttaminen maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken 
sekä julkisten että yksityisten palveluiden saatavuuden välillä. Alun perin kulttuuri ei saanut keskeistä sijaa 
integraatiopolitiikassa. Maahanmuuttopoliittinen ohjelma (SM 1997:5, 222–225, 232–233) asetti sen tavoitteeksi 
maahanmuuttajien saamisen mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Se piti tärkeänä erilaisten maahanmuuttajien 
kohtaamista tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä taloudellisessa, poliittisessa ja sosiaalisessa elämässä. Tämä ilmeni 
yhteiskunnan jäsenten velvollisuuksissa ja oikeuksissa. Sen mukaisiin integraatiopolitiikan keskeisiin periaatteisiin 
kuului tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien saavuttaminen. Myös kannustavuuteen, omatoimisuuden 
lisäämiseen, valinnanvapauteen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kiinnitettiin siinä huomiota. 
Monikulttuurisuuden puolesta työskennelleet komiteat (KM 1994:5, 27; SM 1997:5, 216–217) painottivat 
maahanmuuttajien oikeutta tasa-arvon nimissä ylläpitää omaa kulttuuriaan ja uskontoaan. He korostivat 
maahanmuuttajien monikulttuurisuuden toteutumista ja ottivat huomioon ympärileikkausten ja verikoston haitat. Oli 
tärkeää elää sopusoinnussa Suomen lainsäädännön kanssa. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintöön (KM 
1988:41, 194) sisältyi ehdotuksia epäkohtien korjaamiseksi. Se esitteli ja toisti aiemmin tehtyjä määritelmiä (KM 
1980:63, 109–112) maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikasta. Komitean mietinnöstä (KM 1988:41, 133) välittyi 
oman kulttuurin säilyttämisen ja integroitumistavoitteen ristiriitaisuus. 
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kulttuuriin ja kansallisuuteen liittyvät normit asettuivat maahanmuuttomaan normien yläpuolelle.42 

Havainnot MK-alkuopetuskurssista osoittivat, että varsinkin koulutuksen alussa kielitaidon puuttuessa 

maahanmuuttajien on vaikea kohdata vierasta kulttuuria (vrt. Martin 1999, 93; Nieto 2000, 207). 

Suomalaisen yhteiskunnan antamat palvelut kuuluivat maahanmuuttajien elämässä kulttuurien väliseen 

toimintaan. Niiden järjestämisessä KELA oli itsenäinen instituutio, mutta perusturvan ja terveyskeskusten 

palvelut olivat sosiaalitoimen hallinnoimia alueita. Ne tarjosivat kulttuurien kohtaamiskokemuksia 

erilaisista sairauksista ja kidutuksista toipuville maahanmuuttajille: 

 

– Kerron oppijoilleni, että ensi viikolla menen hammaslääkäriin, (…) keskustelemme 
hammaslääkärinpalkkioista (…) Pakolaiset ovat aivan ihmeissään ja toisaalta 
kauhuissaan kuultuaan, mitä hintoja suomalaiset joutuvat maksamaan hammaslääkärin 
tekemistä toimenpiteistä. He toteavat ja osaavat olla jopa kiitollisia siitä, kun heidän 
terveyttään huolletaan/hoidetaan niin hyvin ja siihen kiinnitetään Suomessa paljon 
huomiota. (NA 3 B, 6.10.1994.) 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että opettajan on muodostettava käsitys etnisestä kulttuuriorientaatiosta. 

Kulttuurien kohtaamisen edistäminen ja kulttuurien kohtauttaminen oli siis myös opettajalle etninen 

kulttuuriorientaatioprosessi. Kaksikulttuurisuuden edistäminen edellytti taidon, tiedon ja osaamisen 

yhdistämistä kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja 

interetnisyyselementtien uudelleen rakentuminen sisälsi monia ulottuvuuksia. Siihen kuului vihjeiden 

hankkimista, saamista, yhteen sovittamista sekä kaksikielisyyden ja -kulttuurisuuden edistämistä. MK-

alkuopetuskurssilaisten kouluttaminen auttoi kiinnittämään huomiota perusturva-, sosiaali-, ja 

terveystoimen asioihin sekä virastokäytäntöjen kirjoon. Työssäni oli tärkeää oppia tavoittamaan 

maahanmuuttajan suuntautuminen hänen omassa etnisessä kulttuuriorientaatiossaan. Kouluoloissa 

kulttuurien kohtauttamisessa oli tavoitteena elää rinnakkain eri kulttuurien kanssa. Tähän pääseminen 

edellytti kulttuuritietoisuus-, etnisyyys- ja interetnisyyselementtien käyttöä ja etnisen lojaalisuuden 

huomioon ottamista. 

 

 

5.3  Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen 
 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen toimi kulttuurien kohtauttamisen apuna. Luovassa 

kulttuurien kohtaamisen edistämisessä syntyi vuorovaikutteinen ja kulttuurisesti sensitiivinen etninen 

kulttuuriorientaatiopedagogiikka, joka yhdisti käden, kielen ja kulttuurin oppimisen. Se ilmeni 

                                                           
42Monikulttuurisen yhteiskunnan toiminnassa julkisen ja yksityisen tason instituutiot eivät voineet sekoittua, koska 
niitä oli mahdotonta erottaa toisistaan (Rex 1985, 4–14; 1994, 6, 10–16). Matinheikki-Kokko (1997) muistutti 
pakolais- ja siirtolaispoliittisia komiteanmietintöjä analysoidessaan, että rajanveto monikulttuurisuuden välille toi 
esiin monia ristiriitoja. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunta korosti (KM 1990:46, 52) 
monikulttuurisuusyhteiskunnalle antamissaan ohjeissa, että sen ei pitäisi sulauttaa itseensä maahanmuuttavia 
ryhmiä. Sitä vastoin tehtävänä oli tukea oman kulttuurin käyttöä ja kulttuuri-identiteettiä. Pakolais- ja 
siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan antama mietintö (KM 1994:5, 27) päätyi samanlaisiin johtopäätöksiin. Siinä 
korostui maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen ohella oikeus heidän oman 
kulttuurinsa säilyttämiseen. 
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vastatessani tutkimuskysymykseen: ”Minkälaista etno-opettajan työssä oli sekä pedagogian että  

pedagogiikan sisältäosaaminen ja käyttö? Miten niihin liittyvät ratkaisut kehittyivät kurssin aikana 

keskeisimpien haasteiden kannalta kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen edistämisessä?” 

Kulttuuritietoisuuselementtien lisäksi työni piti aikaisempaa enemmän esillä etnisyys- ja 

interetnisyyselementtejä ja edellytti kulttuurista sensitiivisyyttä maahanmuuttajien kouluttamisessa.43 

Monet aistit mukaansa ottava luovuus variaatioineen auttoi heitä kehittämään itseään oppimisen 

ongelmanratkaisijoina. MK-alkuopetuskurssilla kielen oppimisen helpottamisen tehtävä oli tiedostettu. Se 

sisältyi sekä pedagogiaan että  pedagogiikan sisältöosaamiseen kurssin alusta saakka: 

 

– Kun yhteiseksi päämääräksemme asetamme suomen kielen oppimisen ja sen 
edistämisen (NA 1 A, 6.6.1994). Olemme lehtikuvassa. Kuvaotsikossa lukee 
maahanmuuttajien alkuopetuskurssilla käytettävästä kehittämästäni kielen oppimisen 
helpottamisesta. (…) paineeni kasvavat. (NA 1 B, 13.6.1994.) Kaikki eivät ole kypsiä 
ajattelemaan sitä, että pakolaisaikana ihminen voi kehittää itseään ja valmistautua 
paluumuuttoon (NA 5 B, 17.11.1994). Maahanmuuttajaoppijoiden odotukset suomen 
kielen oppimisesta ja opettamisesta poikkeavat toisistaan (NA 4 A, 10.10.1994). 

 

Etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen kulttuuri- ja kasvatustietoisuuden sisältämät kulttuuritietoisuus-, 

etnisyys- ja interetnisyyselementit saivat työssäni entistä syvällisempiä, vakiintuneempia ja 

innovatiivisempia tehtäviä (vrt. Lappalainen 1993; 1994d; liite 12, kuvio 18 sivulla 303). Etno-opettajan 

työssä oli tärkeää käyttää oppimista edistäviä menetelmiä ja rohkaistua sisältöalueiden valinnassa 

oppiaineiden yhdistämiseen.44 Koulutusmenetelmänä sitä edisti Kä-Ki-Ku-oppimistyyli, joka 

konkretisoitui MK-alkuopetuskurssin oppijaryhmässä. Sen ominaisuuksiin liittyi käden, kielen, ja 

kulttuurin oppimisen yhdistämisen vuorovaikutteisuus ja ryhmää ilmentävä yhteistoiminnallisuus. Se 

sisälsi myös valmistavaa eli preproduktiivista oppimista ja kulttuurien välistä vuorovaikutteisuutta ts. 

interetnisyyttä.45 Työni opetti etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen kasvatus- ja kulttuuritietoisuuden 

pohjalta ymmärtämään erilaisia maahanmuuttajia. Sen avulla syntyi uusia ulottuvuuksia kulttuurisesti 

sensitiivisen etnopedagogian ts. etnisen kulttuuriorientaatiopedagogian kehittämiseen.46 Nämä luovuuden 

ja oppimisen osa-alueiden erittelyt tulevat esille seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 1: 

                                                           
43MK-alkuopetuskurssilla oli tarpeen miettiä, mitä kielikylpypedagogien keinoja voitaisiin käyttää erilaisten 
maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen helpottamiseksi (vrt. Vesterbacka 1992, 64–65). Käden, kielen ja 
kulttuurin oppimisen yhdistäminen edellytti luovuutta ilmentävien ajatusten soveltamista ja olettamusten 
synnyttämistä (ks. Fisher 1990/1995, 1–18). 
44(vrt. Scarcella 1992; Diamond ja Moore 1995, 128; Lairio, Matinheikki-Kokko ja Puukari 1998, 100; Matinheikki-
Kokko 1999b, 292). 
45Oppimisympäristömme edistivät kulttuurien kohtaamista. Niissä oli mukana itsereflektiivisen spiraalin avulla 
esiintuotuja muutoksen seurauksia (Kemmis ja McTaggart 1988, 5–6). Niihin kuului päätöksentekoa ja reflektointia 
(Kansanen 1996; 1997. Työni käytäntöjen interaktioissa ja ”pähkäilyissä” toteutui sekä hänen että Niikon (1995b, 
36) käsitys vuorovaikutteisesta toiminnasta. Se ei ollut luonteeltaan sokeaa, sen sijaan sillä oli silloittavia, 
transformatiivisia ja prosessuaalisia ominaisuuksia. Niiden avulla työssäni oli mahdollisuus asettua kouluoloissa 
kulttuurien kohtaamisen edistäjänä ulkopuolisen ihmisen asemaan. Näin ollen teorian ja käytännön välinen kuilu 
ylittyi (Bennett (1995, ix–xi). Sekä pedagogiikan että sisällön ja pedagogiikan osaamisalueen käytön 
yksityiskohdissa  ilmentyi muun muassa maahanmuuttajaoppijaryhmän oppimisympäristöjen valinta, 
koulutukselliset strategiat ja opetusuunnitelman kehittäminen. 
46Elettävän ajan innovatiivisia vaatimuksia ajatellen monia aisteja hyödyntävä luovuuden käyttö välittyi 
maahanmuuttajien situationaalisen, kielellisen ja kulttuurisen taustan tiedostamisesta (Fisher 1990/1995, 33–34). 
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TAULUKKO 1. Kä-Ki-Ku-oppimistyylin syntyminen 
 

Oppimista edistävät osa-alueet Kä-Ki-Ku-oppimistyylin toteutuminen 
tietämyksen uudelleen järjestely eräänlainen tutkiminen ja kysymysten tekeminen 
toiminnallinen lukeminen, monisensoriset mahdollisuudet, 

preproduktiivinen valmistava oppiminen  
kielen oppimisen teeman ja käsityöllisen toiminnan oppimisen aiheen pääkohtien 
silmäily ja syventäminen 

yksityiskohtien soveltaminen  
mallien, kaavojen ja luonnosten työstäminen, valmiiden töiden kielellistäminen 
sekä arviointi 

taiteen tulkinnan tavoin käytetty ilmaisullisuus virikemallinäytteiden tekemisen prosessointi 
huomion suuntaaminen mitä esineillä ja asioilla voi konkreetisti tehdä 
korvaaminen, yhdistäminen ja muut käyttötavat monipuolisen oppimateriaalin tekeminen 
ilmiön yksinkertaistaminen pelkistäminen, kielen tilannekohtainen käyttö 
reproduktiivinen ja repetitiivinen eli toistava ja kertaava 
oppiminen 

käsityöllisen toiminnan materiaalien, värien, työtapojen ja –tekniikoiden, 
muotojen, mallien, kehon kielen ja sanallisen vuorovaikutuksen maksimointi 

uutta keksivä innovatiivinen oppiminen käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisen käytännöt 
toisto ja kertaus, harjoitus ja osallistuva oppiminen  interetninen ja interkulttuurinen vuorovaikutus 

soveltaminen 
kulttuuritaustan, kulttuuritietoisuuden ja etnisen lojaalisuuden huomioon 
ottaminen 

muuntaminen, asian toisiin käyttöyhteyksiin soveltaminen  kielitausta huomioon ottaminen 
toisen näkökulman käyttö pelkän esinetuotannon eliminointi 

jokaisen tekijän huomioon ottaminen  
käsityöllisen toiminnan oppimisen tarkastelu kuvana ja keskeiseen sanastoon 
huomion kiinnittäminen, uusien ydinasioiden esille ottaminen 

poistaminen 
asioiden siirtäminen, tai eliminointi, ammattikielen käytön välttäminen, 
ammatillisuuden huomiotta jättäminen 

päämäärät, tavoitteet ja kohteet  interetnisen välimatkan häivyttäminen 
vaihtoehtoiset mahdollisuudet ja valinnat  piiloisen draamapedagogiikan käyttö 

ensisijaisten, tärkeimpien ideoiden käyttö 
oppimateriaalin ja oppimistapahtuman kehittäminen leikin avulla ja 
vuorovaikutuksellisesti konkreetista abstraktiin eteneminen 

deklaratiivinen, tiedottava, toteava ja selittävä tieto omien työkirjojen oppimateriaaliksi tekeminen 
konditionaalinen, ehdollinen tieto itseohjautuvuuden ja omatoimisuuden rakentaminen 
proseduraalinen, menettelyllinen eli toiminnallinen tieto mitä, miksi ja miten 

prosessointitieto 
oppimateriaalin ja oppimistapahtuman kehittäminen leikin ja työskentelyn avulla, 
iteratiivinen, vaiheittain toteutuvan käsityöllisen toiminnan oppimisen suunnittelu 
ja toteutus: luonnollinen kielenkäytön toistuvuus työkäytännöissä 

kooperatiivinen ja collaboratiivinen eli yhteistoiminnallinen 
oppiminen 

keskustelun aikana esiin tulleisiin kysymyksiin vastaaminen, aineistopohjaisten 
tehtävien tekeminen ja arviointi 

empaattisuus ja tarvittaessa saatavilla oleminen  
oppijoiden taustan huomioon ottaminen ja ahdistavien häiriötekijöiden 
lieventäminen 

eräänlaisen kuva-analyysin käyttö kertominen, sanallistaminen, kirjallinen esittäminen, kirjallistaminen 
eräänlaisen kielikylvyn käyttö sukulaisuus suggestopedialle ja draamapedagogiikalle 
propositionaalisen eli esittävän tiedon käyttö luovien mallien käytön omaksuminen 

muistitekniikat  yhtymäkohtien löytäminen 

 

 

Aikaisempia kokemuksiani Kä-Ki-Ku-oppimistyylin rakentumisesta 
 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyli ei syntynyt hetkessä. Sen käyttö oli alkanut jo aikaisemmin, mutta se määrittyi 

MK-alkuopetuskurssilla. Tutkimustulokset tukivat aikaisempien tutkielmien ja raporttien tuloksia 

(Lappalainen 1993; 1994d). Kokemukset erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista lähteneiden 

amerikkalaisten ajattelusta ja toimimisesta, ymmärtämisestä ja puhumisista palautuivat mieleeni 

oppimistyylin kehittelyssä. Käsityöllistä toimintaa opiskellessaan he oppivat myös kieltä ja kulttuuria. 

Heistä joku saattoi esimerkiksi kysyä: ”Onko tämä dark väri pimeä väri, mutta minä haluan pimeämpi 

väri! Ai mikä se on? Oh, Jeah! Se on tumma, haluan tummemman värin.” (Lappalainen 1989; 1994d.) 

Tämän kaltaiset situatiolähtöiset kokemukset olivat yhdensuuntaisia tutkimustulosteni kanssa. Ne 

auttoivat suuntaamaan käsityöllistä toimintaa suomen kielen oppimiseen MK-alkuopetuskurssilla. 

Oppimistyylin rakentumiseen tuli vaikutteita muun muassa kielikylpypedagogien työpistetyöskentelystä 

                                                                                                                                                                                           
MK-alkuopetuskurssin luovassa ilmapiirissä ihmiset arvostivat enemmän omaperäisyyttä kuin yhdenmukaisuutta, 
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(vrt. Gil i Juan ja Monterde i Farnés 1992, 79; 1996). Ne kannustivat ohjastamaan maahanmuuttajia 

orastavaan To-Jo-Li-Os-kaksikielisyyteen. MK-alkuopetuskurssilla ne johtivat eritellympään 

kulttuuripiirteiden havaitsemiseen, etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisyyden reflektointiin ja sen 

opastamaan kulttuuri- ja kasvatustietoisuuden käyttöön (vrt. Kristeva 1992). 

 

Käsityöllinen toiminta palveli kielen oppimista. Sen tavanomaisesta poikkeavaan käyttöön kuului 

oppimisen jäsentäminen, samankaltaisuuksien havaitseminen ja erotelmien tekeminen.47 

Tilannekohtaisten keskustelujen lisäksi ne ilmenivät videoista (VIPAL 1996; Lappalainen 1996b) ja 

lukuisista valokuvista. Näin MK-alkuopetuskurssin tutkimustulokset vertautuivat aikaisempaan 

maahanmuuttajien alkuopetuskurssiin. Myös silloin käsityöllisen toiminnan oppimisen suunnittelu 

helpotti ja tuki suomen kielen oppimista. Maahanmuuttajat kertoivat ja reflektoivat muun muassa 

juuttikankaalle painamansa kuvion tuomista mielikuvista ja kankaanpainannasta työtapana. Heidän 

kielellistämiskokemuksensa kolmen kuukauden opiskelun jälkeen olivat rohkaisevia. He kartuttivat 

sanavarastoaan käyttämällä apuna kehon kieleen sitoutunutta käsityöllisen toiminnan kieltä (vrt. Cantoni-

Harvey 1992). Kuvan 2 ja seuraavalla sivulla olevan kuvan 3 mukaisesti maahanmuuttajat sanallistivat, 

suullistivat ja kirjallistivat oppimaansa tilanne- ja kontekstikohtaisesti. He loivat omataustaista tarinaansa 

osana yhteistä keskustelua: 

 

– Kosovon aurinko paistaa, kun me joskus pääsemme sinne takaisin.  Tämä on 
kolmilehtinen apila on onnen apila, ja kaksipäinen lintu on Kosovon lintu. (Lappalainen 
1993=RA 17.6.1993, 28.) 

 

 
 

KUVA 2. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen toimi ilmaisullisuuden lisääjänä 
(MA 1993; Digikuva 6.6.2003). 

 

                                                                                                                                                                                           
he korostivat enemmän ideoiden erilaisuutta kuin samanlaisuutta. 
47Oppimisympäristössä oli tarpeen hyödyntää ihmisten ajattelun taustalla olevia arvoja, normeja, tapoja, 
arvostustuksia, uskomuksia ja mielikuvia (vrt. Berry 1980; 1997 Bennett 1995, 153, 161–162). Samankaltaisia 
sosiaalipsykologisia ilmiöitä oli myös aikaisemmin pitämälläni maahanmuuttajien kurssilla (Lappalainen 1993). Ne 
sisälsivät monisensoristen mahdollisuuksien käyttöä (Bennett 1995, 190). Työni käytännöissä oli samankaltaisuutta 
afrikkalaisamerikkalaisen historian ylläpitoon (vrt. Diamond ja Moore 1995, 214). 
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Kuvasta 2 ja 3 sekä piirroksesta 3 välittyy havaintoja käsityöllisen toiminnan uudenlaisen käytön 

perusteista. Siinä oli keskeistä pohtia, pyritäänkö oppimaan käsityöllistä toimintaa vieraalla kielellä, vai 

opitaanko kieltä käsityön avulla. MK-alkuopetuskurssin ja aiemman kurssin oppijoiden kertomukset 

toimivat kielen oppimateriaalina. Kuva 3 ja sen kuvaotsikko välittävät tietoa piirroksessa 3 olevien 

somalialaisten puheen sisällöstä. Koulutusjärjestelyissä voidaan ottaa huomioon, että maahanmuuttajat 

käsittelevät kotimaataan koskevaa kulttuuritietoisuutta koko ryhmää kiinnostavasti. 

 

PIIRROS 3. Aikaisemmalla kurssilla olleelle somalialaiselle naiselle ja miehelle käsityöllisen 
toiminnan oppimisen kielellistämiskokemukset olivat opettavaisia ja mieluisia 
 

Tutkimustulokset tukivat aikaisempia kouluttamiskokemuksia. Niistä ilmeni ja korostui toistamiseen, 

miten kulttuurisesti sensitiivinen ote edisti kouluoloissa kulttuurien kohtauttamista.48 Muun muassa 

kuvan 3 luonnonympäristö rakensi interkulttuurista vuorovaikutusta kulttuurista huolimatta: 

 
– Minä pidän luonto, se on Somalian luonto. On aurinko, lintu, munia ja sitten on puu. 
(Lappalainen 1993=RA 17.6.1993, 28.) 

 

 

 

KUVA 3. Osa oman maan luonnonympäristöä siirtyi kuvallistettuna, sanallistettuna ja 
suullistettuna ilmaisuna Somaliasta Suomeen (MA 1993; Digikuva 6.6.2003). 
                                                           
48Siihen suuntautuminen toi esiin yksilöllisesti ylitettäviä kuiluja, onnistumisen ja oppimisen mahdollisuuksia (vrt. 
Bennett 1995, 190). 
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Lintuaihe saattoi esiintyä joidenkin muslimitaustaisten maahanmuuttajien töissä huolimatta uskonnon 

rajoituksista kuvata eläviä olentoja. Kosovon albanialaisen miehen puheesta välittyi tekemisen 

kielellistäminen: Hän piirsi ja painoi valmiin aihemotiivin mukaisen haikaraa esittävän linnun ja tulkitsi 

työtään seuraavasti: 

 

– Se on hyvä lintu. Mikä se on suomeksi? Joo! Haikara on hyvä lintu (Lappalainen 
1993= RA 17.6.1993, 28).  
 

MK-alkuopetuskurssilla luonto ja siitä otetut aihemotiivit toimivat kommunikointia ja ajattelua mukaansa 

tempaavina katalysaattoreina. Tässä mielessä tutkimustulokset olivat yhteneväisiä amerikansuomalaisten 

kouluttamiskokemuksien kanssa. Ne kuvastivat suomalaista luontoa kulttuurien välisen vuorovaikutuksen 

antajana. Pohjoisamerikkalaistuneiden ihmisten kokemuksissa luonnon merkitys eli vieraan kulttuurin 

kohtaamisen prosessoinnissa (vrt. Lappalainen 1989; 1994d; 2001b; 2003a).49 Eräs heistä sijoitti 

luonnollisuuden, käytännöllisyyden ja yksinkertaisuuden käsitöiden oppimisen kielellistämiseen 

Suomessa: 

 

– I really enjoyed knitting and felting which I learned at the Pohjois-Savo opisto. After 
my year in Finland I have continued knitting and have just finished my first sweater. I 
have also done feltmaking work. I have used these skills at Salolampi – Finnish camp for 
children in America. I taught felting there last summer as a traditional Finnish craft. 
(Lappalainen 1994d.) 
 
 

Myös aiemmalla maahanmuuttajakursilla venäläisestä kulttuurista lähtöisin olevan naisen oma 

kulttuuritausta tuli esiin.50 Hän piti kiinni tarkasta oppiaineksen struktuurista. Taustansa ja identiteettinsä 

mukaisesti suoraviivaiseen ja autoritääriseen opetukseen tottuneena hän mielestään oli ensisijaisesti 

oppimassa kieltä, ei käsityöllistä toimintaa. Oppimistyylin käyttö alkoi kuitenkin pian kiehtoa häntä. 

Aihemotiivi löytyi hyvin läheltä, hänen omasta elämästään. Kissa-aiheinen roskakorin päällys syntyi 

viidessä minuutissa suunnitteluineen, toteutuksineen ja tulkintoineen: 

 

– Thomas-Kissa on minun kissa. Toin sen Pietarista. Haluan painaa Thomas-kissan myös 
roskakoriin. (Lappalainen 1993; RA 17.6.1993.) 

 

 

 

                                                           
49Luonnon merkitys ilmeni kulttuurien kehityksen formatiivisessa vaiheessa jo 400–4000 eKr. Väreille annettavat 
nimitykset pohjautuivat luontoon. Sen osoittivat muun muassa aurinko – keltainen, ruoho – vihreä ja vesi – sininen -
yhdistelmät. (Ks. Carneiro 1975, 89–10.) 
50Työni edellytti erilaisten kommunikointi- ja ajattelutyylien entistä suurempaa huomioon ottamista. 
Interkulttuurinen vuorovaikutus auttoi pohtimaan jokaisen maahanmuuttajan oman lahjakkuuden ja kykyjen myötä 
syntyneitä kiinnostuksen kohteita. (Bennett 1995, 190, 226, 285–287.) MK-alkuopetuskurssi opetti tarkastelemaan 
elämän tapahtumissa kulttuureja tuottavia konteksteja. Se auttoi näkemään, että mitä enemmän meillä on tietoa 
kulttuureista, sitä paremmin voimme tulkita maahanmuuttajien erilaisuuksia (vrt. Paavilainen 1999). 
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Kä-Ki-Ku-oppimistyylin toimivuudesta 

 

Etninen kulttuuriorientaatiolähtöinen kulttuuri- ja kasvatustietoisuus oli edellytys oppiaineksen sisältö- ja 

menetelmävalinnoille. Ne toteutuivat sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen käytössä. MK-

alkuopetuskurssilla se ilmeni Kä-Ki-Ku-oppimistyylin monissa vivahteissa. Niihin vertautuvat 

kokemukset haastoivat ja auttoivat etsimään, luomaan, kokeilemaan ja käyttämään kulttuurien 

kohtaamisessa erilaisia ja maahanmuuttajaryhmälle uusia toimintatapoja (ks. Lappalainen 1989; 1993, 

1994c–d; 1999; 2003c). Suhteessani MK-alkuopetuskurssilaisiin ja heidän kanssaan toimimiseen oli 

tärkeää antaa mahdollisuuksia varata riittävästi aikaa kielen käytön oppimiseen: 

 

– Työni edellyttää minulta tilanteen tasalla olemista (NA 1 B, 16.6.1994; NA 2 A, 
25.7.1994). 
 

Maahanmuuttajaryhmää kannustettiin yhä uudelleen kommunikoimaan heille vieraalla suomen kielellä.51 

Erilaiset harjoitukset olivat hyödyllisiä: 

 

– Me harjoittelemme suomen kieltä ja ryhmätöiden tekemistä (NA 2 A, 22.7.1994). 
 

Ei ollut tarpeen liikaa korjata ryhmän jäsenten kielioppi- ja rakennevirheitä. Olin MK-alkuopetuskurssille 

osallistuville malli, jota he seurasivat omassa kielenkäytössään oppimisympäristöissämme ja joskus 

niiden ulkopuolella.52 Sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamista ja  käyttöä piti opetella. 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimiseen oli mahdollista lisätä yksi uusi kielen osa-alue kerrallaan: 

 

– Olemme ulkona ja alamme tehdä (…) pientä sarjakertomusta ja käsittelemme sitä, kun 
he alkavat tehdä käsitöitä (…) Nuori nainen valittaa, että he eivät opi suomen kieltä, kun 
he tekevät käsitöitä. Minä sanon siihen, että käsitöiden tekeminen ei ole pääasia vaan 
suomen kielen oppiminen. Ulkona meillä on ihan mukavaa, kun opettelemme 
sarjakertomusta ja se näyttää (…) kiinnostavalta. Oppijat innostuvat, mutta (…) 
bosnialaisnainen ei pidä auringosta ja miehistä nuorempi haluaa pitää tupakkataukoja. 
(NA 2 A, 13.7.1994.) 

 

Luonnonympäristö auttoi toistamiseen interkulttuurisen vuorovaikutuksen kartuttamisessa.53 

Aikaisemmalla maahanmuuttajakurssilla ollut somalialainen mies nautti työskentelyn ja opiskelun ohella 

suomalaisesta mökkikulttuurista: 

 

 

                                                           
51Suullisen kielitaidon oppiminen oli tärkeää (Brinton, Sasser ja Winningham 1992; Arnau 2001; Met 2001). 
52Kielen oppiminen voi olla kulttuurin oppimisen linkkinä maahanmuuttajien elinympäristön ja koulun välillä 
(Heath 1992). 
53Kulttuurien kohtaaminen edellytti ikään kuin menemistä maahanmuuttajia vastaan ja löytämään heidän 
mielenkiintojensa kohteet (vrt. Bennett 1995, 285–287). 



 113 

 
– Tämä on ollut ihana paiva, huva paiva! (Lappalainen 1993; RA 22.7.1993, 60). 

 

Maahanmuuttajat opettelivat substantiiveja myös miesten työalaan kuuluvan teknisen 

käsityövälinesanaston avulla. Näinkin käsityöllinen toiminta taipui kielen oppimiseen. Naisten töinä 

pidetyt käsityölajit hälvensivät sosiaalista sukupuolijakoa. MK-alkuopetuskurssin kokemukset vastasivat 

aiempia kokemuksiani oppimistyylin käytöstä (Lappalainen 1989; 1993; 1994d), kun gender-jako murtui 

myös tässä ryhmässä. Varttunut bosnialaismies kuvaili kankaanpainantatyön lentokonemallia, joka on 

esitetty kuvassa 4. Kommentoidessaan muutamalla sanalla myös Suomeen tulemistaan hän teki 

lentokoneella Suomeen tulomatkastaan symbolin. Käsityöllisen toiminnan sisältöalueeseen kytkeytyvä 

kielen oppiminen auttoi varttunutta miestä prosessoimaan pakolaiseksi tulomatkaansa suomen kielellä: 

 

– Miehille on mieluisaa, kun opettelemme, ristisanatehtävän avulla työkalujen nimiä 
sähköpora, kirves, saha, puukko, taltta jne. (NA 2 A, 13. 7. 1994). 

 

 

 

 

KUVA 4. Bosnia-Hertsegovinasta lähtöisin olevalle miehelle lentokone muistutti Suomeen 
tulemisesta 14.4.1994 (MA 1994; Digikuva 6.6.2003). 
 
Kuvasta 4 ja seuraavalla sivulla olevasta piirroksesta 4 välittyvä kankaanpainantamallien työstäminen, 

marmorointi ja kankaiden leikkaaminen lisäsivät eläytymistä käden, kielen ja kulttuurin kohtaamiseen. Se 

hyödynsi työstettävän materiaalin, sen ominaisuudet, värit ja muodot sekä eri työvälineiden käytön. 

Pienetkin kehon kielen liikkeet olivat arvokkaita tekemisen kielellistämisen vihjeitä ja virikkeitä. yhtäältä 

ne auttoivat assosiatiivisten yhteyksien luomisessa. Toisaalta ne antoivat herätteitä, kimmokkeita ja 

impulsseja kontaktien ottamiseen ja säilyttämiseen. Maahanmuuttajat ryhmäytyivät huomaamattomasti. 

Luonnollinen puhumisen tarve kanavoitui palvelemaan kielen oppimista. Oli tärkeää, että opettaja erotti 

tässä oppimistyylissä ryhmän työskentelyn ja puhumisen syklisen rytmin. Jokaiselle kurssilaiselle tuli 

antaa tilaa käyttää käsityöllistä toimintaa, mutta piti myös analyyttisesti säädellä ja ylläpitää toimintaa 

vuorovaikutuksellisena prosessina. Tehdyt havainnot purettiin ja kanavoitiin sanoiksi kielitaidon mukaan. 

Opettaja asettui maahanmuuttajaa kuuntelevaksi osapuoleksi. Pidettiin huolta, että syntyi tuote, jolla oli 

käyttöarvoa. Siinä yhdistyi Suomessa käytetty työtapa ja piirteitä oppijan omasta kulttuurista ja sen 

tekoprosessissa painottui suomen kielen oppiminen. Tekemisen yhteydessä keskustelun aihepiiri 

sitoutettiin palvelemaan hyvän käsityönoppimisprosessin lisäksi ennen kaikkea suomen kielen oppimista: 
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PIIRROS 4. Käsityöllisen toiminnan oppimisessa muun muassa marmorointi oli 
maahanmuuttajille entuudestaan outo ja tuntematon työtapa. Nuorempi bosnialaismies innostui 
intensiivisesti tästä aktiviteetista ja puhui vaimonsa kanssa suomea. Toiset maahanmuuttajat 
keskustelivat suomen kielellä ja kirjallistivat oppimaansa 
 
Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen sujui yhteistoiminnallisesti: 
 

– Miehistä nuoremmalla on erittäin innokkaat ja intensiiviset otteet ja hänen katseensa 
on suorastaan kiinnittynyt marmorimassaan ja sen päälle asetettavaan kankaaseen. Hän 
näyttää tuntevan kankaankudonnan ohella tämän työtavan ikään kuin omaksi 
erityisalakseen, josta hän pitää. (NA 5 B, 15.11.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssilla ei ilmennyt menetelmällisiä esteitä Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytölle koskemaan 

muita kuin käsityöaihealueita. Oppimisympäristöjemme oppimistyyli olisi uusia mahdollisuuksia 

antavana sopinut lähtökohdiltaan, tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan käytettäväksi myös ruoanlaitossa. 

Sen taitotietoa olisi voinut käyttää Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä soveltuvin osin kielen oppimisen 

havainnollistajana ja kulttuurien kohtaamisen helpottajana. Seuraavalla sivulla olevan piirroksen 5 

mukaisesti sillä oli kuitenkin rajoitteita, koska se toimi ruoanlaiton yhteydessä yleensä vain 

maahanmuuttajaryhmän naisten keskuudessa. Sosiaalinen sukupuolijako oli ruoanlaitossa 

muslimimiesten keskuudessa hallitseva. Se ei murtunut ”sieniruokakurssillakaan”, koska ryhmän miehet 

olivat ennakkoluuloisempia kuin naiset. Maahanmuuttajien omaksumat käytännöt erosivat aikaisemman 

oppijajoukon miesten suhtautumistavoista (ks. Lappalainen 1993). Osa ryhmästä koki uudet asiat Suomen 

kulttuurissa perin kummeksuttaviksi. Muun muassa somalialaiselle naiselle sienet olivat entuudestaan 
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tuntemattomia, joten hän ei uskaltanut syödä niitä. (LE 13.9.1994.) Kulttuurien kohtaamisessa Kä-Ki-Ku-

oppimistyyli toteutui elämyksiä antavana oppimisena paremmin käsityöllisen toiminnan oppimisessa kuin 

ruoanvalmistuksessa. Luontoaktiviteetit olivat tarpeen: 

 

– Meille tulee lisää haasteita, me lähdemme keskiviikkona sieneen ja torstaina 
valmistamme sieniaterian (NA 3 A, 2.9.1994). Saan avukseni sieniruoka-asiantuntijan. 
Pyydän häneltä ruokaohjeita ja hän toimittaa ne kouluun. Monistan ne ja teen 
oppimamateriaalista selkokielistä tekstiä. (NA 3 A, 6.9.1994.) 
 

Maahanmuuttajat keskittivät omia voimavarojaan yhdessäoloon: 
 

– Yhteisöllisistä ja intensiivisistä kulttuureista tulleet maahanmuuttajat arvostavat 
yhdessä olemista, heidän omassa elämässään ja kulttuurissaan vallitsevia arvoja ovat 
yhteisesti vietetyt ja eletyt hetket toisten bosnialaisten kanssa. He osaavat valmistaa 
Suomen oloissa melko harvinaisia ruokia. Näen edessäni ison saavin täynnä hapankaalia. 
Se on heidän suurta herkkuaan – valmiina ostettaessa se on kallista. Totean heidän 
hallitsevan vielä hapattamisen eli käymällä säilömisen taidon. (NA 4 A, 10.10.1994.) Nais- 
ja miesnäkökulmat valottuivat selkeästi, kun varttunut mies kiirehtii ensimmäisenä 
ruokapöytään ja syö pitaa hyvällä ruokahalulla (…). Sen sijaan Kosovon albaanien 
keskuudessa myös miehet osallistuvat alkuopetuskurssilla ruoanlaittoon. Bosnialaiset ovat 
maalaisia. (NA 4 B, 14.10.1994.) Mutta varttuneen miehen vaimo ei voi lähteä sahalle (NA 
5 A, 7.11.1994). 

 
 

PIIRROS 5. Ruoanlaitto toimi suomen kielen oppimisen helpottajana vain naisten keskuudessa 
 

– Lukuunottamatta nuhaisia naisia monet kurssimme naiset ryhtyvät (…) ruoan 
valmistukseen, mutta miehet eivät. (…). Venäläisnainen keittää tataarin tattikeittoa, hän 
selostaa, ettei muslimimies laita ruokaa. (…) Bosnialaiset tekevät sienistä muhennosta, 
piirakkaa, salaattia, kohokasta ja paistosta. Naiset syövät hyvällä ruokahalulla, mutta 
miehet eivät maistakaan sieniruokaa. (NA 3 A, 8.9 1994.) 

 

Maahanmuuttajien omakulttuurikeskeiset ja -lähtöiset arvot olivat mahdollisuuksien antajina tärkeitä. 

Niiden avulla voitiin rakentaa pohja kielen oppimiselle sekä heidän itsensä että uuden ympäristön ja 
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yhteiskunnan parhaaksi.54 Kulttuurien kohtaamisessa jäi maahanmuuttajaryhmän oman kulttuurin 

hyödyntäminen puolitiehen: 

 

– Tiedän, että vastaavasti aikoinaan Kanadan provinsseissa siirtolaisten oma kulttuuri 
on käytössä monikulturalismia luotaessa. Tuolloin yhteiskuntaan ”integroitumisessa” 
isäntämaa antaa kuitenkin mahdollisuuden säilyttää maahanmuuttajan oman ja itselle 
ominaisen kulttuurin (…). Toisaalta sen säilyttäminen on asia, johon maahanmuuttaja 
tarvitsee suuremman omakulttuuritaustaisen yhteisön ennen kuin sellainen 
kulttuuriyhteys toimii. Tällaista elämäntyyliä he peräänkuuluttavat täällä asuessaan, 
koska he arvostavat sitä. Myös fetajuuston kotitekoinen valmistaminen sujuu heiltä (…). 
Varttuneen miehen vaimo näyttää meille fetajuuston tekemiseen tarvittavat työvälineet ja 
raaka-aineet. Siihen tarvitaan vuoka, pastöroimatonta maitoa, muotti ja paino päälle. He 
pystyvät siirtämään tämän bosnialaisen kulttuuriperinnön omiin elinoloihinsa 
Suomessa, kun he hankkivat fetajuustoon tarvittavan maidon suoraan karjatilalta 
pastöroimattomana. Keskustelen sosiaalitoimen ja koulutuksen järjestäjien kanssa siitä, 
miten tätä heidän omaa kulttuuriaan olisi syytä osata hyödyntää täällä, tässä, nyt ja 
tulevaisuudessa. (NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

Oli ymmärrettävää ja luonnollista, että maahanmuuttajien vapaa-aika kului omanmaalaisten parissa. 

Ryhmä tarvitsi suomalaisen yhteiskunnan tarjoamaa harrastus- tai/ja muuta toimintaa. 

Osallistumismahdollisuuksien ajatuksena oli lievittää kulttuurisia väärinkäsityksiä, 

maahanmuuttajavastaisuutta ja muukalaisvihamielisyyttä (vrt. Bennett 1995, 427–429). Ne olivat MK-

alkuopetuskurssilla torjuttavissa yhteistoiminnallisesti: 

 

– Kuitenkin maahanmuuttajan omat taidot ovat sellaista kulttuuripääomaa, joiden 
säilyttämistä ja jalostamista maaseudun elinoloissa voitaisiin yrittää. Toivon, että 
kuningatar-ideani menestyy ja TYKO-kurssi vapaaehtoistyötiloissa onnistuu (…!) 
Oppijani ovat innostuneita (…) painamistamme kankaanpainantatuotteista. He haluavat 
saada kilvan itselleen verhoja, pöytäliinoja jne. (…) Työpajamme jatkuu huomenna. (NA 
4 A, 10.10.1994.) Vapaaehtoisuuskeskus voisi tarjota hyvän harjoittelupaikan (NA 4 A, 
11.10.1994). 

 

Vapaaehtoiseen toimintaan tähtäävien aktiviteettien edistäminen oli työssäni ensi alkuun pienimuotoista. 

Niiden lisäämiselle tuli tarvetta maahanmuuttajien pakolaisuusajan pitkittyessä.55 Oli luonnollista, että 

kotiseudun ja oman maan kaipuu täytti oppijoiden mielet. Oli hyvä, kun maahanmuuttajilla oli halua 

käsityöllisen toiminnan harjoittamiseen omana vapaa-aikanaan. He hankkivat harrastustavoitteisesti iloa 

ja voimaa elämäänsä. Heidän omassa maassaan käytössä olleen kulttuuriperinnön hyödyntäminen tarjosi 

sosiaalista toimintaa. Se herätti myötätuntoa laimentamalla ja torjumalla rasistisia ilmiöitä (vrt. Bennett 

                                                           
54Monikulttuurinen perspektiivi rinnastui MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristöissä. Niissä korostui 
maahanmuuttajien elämänpiiri ja sen sosiaalinen luonne, kun tavoitteena oli ratkaista rasisminvastaisia ongelmia. 
(Bennett 1995, 331–332.) Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttö synnytti aiemmin mainittua toiminnallista, ikonista ja 
symbolista oppimista (vrt. Bruner 1962, 159; 1971, 18; 1996, 12). Deweylaisittain (1910/1960) ajateltuna siihen 
sisältyi paljon myös kokemuksellista oppimista. Maahanmuuttajien tuomat uudet kulttuurivirikkeet vaikuttivat 
heidän elinympäristöjensä ihmisten asenteisiin ja elämään. Se vertautui muutoksiin, jotka ilmenivät suhteellisen 
homogeenisessa suomalaisessa kulttuurissa (ks. SM 1997:5). 
55Yleinen integraatioajattelu sisälsi tutkimuksen aineiston keruun aikoina ajatuksen suomalaiseen kulttuuriin 
sopeutumisesta. Vallitsevana ilmiönä se vahvisti vuosi vuodelta asemaansa. (Lepola 2000, 375.) Kuitenkin 
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1995, 285–287, 331–322, 427–429). Toimintamme vahvisti kulttuurien kohtauttamista kahdesta 

kulttuurista: 

 

– Oppijat pyytävät käsityötarvikkeita viikonlopuksi (…). Heissä on tällaista kotona 
tekemisen (…) halukkuutta. Totean taas, miten käsi edistää kielen ja kulttuurin 
käsittämistä. (NA 2 A, 22.7.1994.) Suunnittelua riittää, sillä lauantaina  menemme (…) 
bosnialaisten päiville. Nyt järjestän SPR:n tukihenkilökurssia bosnialaisille ja 
kuntalaisille. (NA 3 A, 5.9.1994.) 

 

 

5.3.1  Kä-Ki-Ku-oppimistyyli, identiteetti, vuorovaikutus ja innovoiva toiminta 
 

Maahanmuuttajat pystyivät ajatuksissaan siirtämään omaa kulttuurista luonnonympäristöään ja 

rakennettua ympäristöä Suomeen. He ottivat luonnonympäristön symboliarvoja oman elämänsä 

edistämiseen ja kielen oppimiseen uudessa maassa. Bosnialaisvaltaisen joukon kulttuuri-identiteetti 

ilmensi vuorovaikutteisuutta Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytössä: 

 

– Tunnen ainakin hiukan onnistuneeni käyttämään oppijan omaa kulttuuripääomaa 
vieraassa kulttuurissa elämän alkuun pääsemisessä. Antaessani oppijoille tehtäväksi 
suunnitella omien käsitöidensä malleja havaitsen, että heidän oman maansa 
luonnonympäristöllä ja rakennetulla ympäristöllä on merkitystä. (NA 1 B, 13.6.1994.) 
Varttunut mies on mestari kankaanpainantamallien leikkaamisessa. Hänellä näyttää 
olevan tarvetta näyttää mestaruutensa mallien painokuntoon saattamisessa. (NA 1 B, 
16.6.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssin maahanmuuttajat käyttivät ohjattuina Kä-Ki-Ku-oppimistyyliä. Sen ilmiöissä oli 

ajanvietteen ja viihteen sijasta mukana ennen kaikkea kielen oppiminen. Kuvan analysointi oli 

luonteeltaan konkreettista. Se rinnastui liitteessä 10 sivuilla 298–301 esitettyyn vuoropuheluun käden, 

kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisestä. Suomen kielen käytön elementtejä välittyy kuvasta 5 ja sen 

kuvatekstistä. Siinä selviää kankaanpainantamallin leikkaamisessa muun muassa positiivi – negatiivi tai 

auki – kiinni -ilmiö, jota kielellistettiin viikon kuluttua kurssin alkamisesta: 

 

KUVA 5. ”On paljon kukkia, paljon kukkia” (MA 1994;  Digikuva 6.6.2003). 

                                                                                                                                                                                           
integroituminen olisi edellyttänyt omien kulttuuristen lähtökohtien entistä suurempaa kunnioittamista ja osittain 
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– Jo kielen opiskelun varhaisessa vaiheessa he pyrkivät kielellistämään 
suunnittelemaansa käsityötä. ”On paljon kukkia, paljon kukkia, Bosniassa on paljon 
kukkia”, sanoo (…) bosnialaisnainen minulle, kun hän suunnittelee 
kankaanpainantamallia.” (NA 1 A, 13.6.1994.) 

 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen vaikutti kognitiivisen tiedon, affektioiden ja 

emootioiden samanaikaiseen ilmenemiseen. Työskentelyn ajoitus ja rytmitys edisti oppimistavoitteiden ja 

ongelmanratkaisutaitojen toteutumista. Kä-Ki-Ku-oppimistyyliin sisältyi useilla aisteilla vastaanotettavia 

ja koettavia vaikuttimia.56 MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristöt antoivat mahdollisuuden 

havainnoida ja tulkita ideoiden ja ilmiöiden toimivuutta myös kurssin ulkopuolella. Maahanmuuttajille 

tarjoutui kouluoloissa vieraan kulttuurin kohtaamisessa mahdollisuuksia ajatusten inkupoimiseen ts. 

haudutteluun: 

 

– Somalialaiset ja venäläinen nainen pääsevät alkuun ensimmäisenä. Katsotun videon 
kuvat vielä mielessään bosnialaiset lähtevät mukaan hiljaisina. (NA 1 B, 21.6.1994.) 
Teemme somalialaisen ja venäläisen naisen kanssa marmorointia, kuuntelemme 
suomalaisia kansansatuja ja oppijat seuraavat kirjasta samalla tekstiä ja sadun kuvitusta 
(NA 3 A, 14.9.1994). 

 

Aikaisempaan maahanmuuttajakurssiin (Lappalainen 1993; RA 1993, 6) verrattuna MK-

alkuopetuskurssilla kävi kuten Engeströmin (1988, 98) mallissa. Siihen sisältyneet 

yksilökonstruktivistisen mielekkään oppimisen vaatimukset eivät pystyneet tyystin muuttamaan 

asenneilmastoa.57 Kurssin alkupuolella varttuneempi bosnialainen maahanmuuttajamies tarkoitti samaa 

sanoessaan: ”Minä ei oppia, sinä opetaja” (NA 1 B, 16.6.1994.) Kuitenkin tietojen ja taitojen oppiminen 

edistyi tässä ja aiemmassa maahanmuuttajaryhmässä. Autoritaarisesta koulukulttuurista tulleet 

maahanmuuttajat arvostivat opettajaa ennen kaikkea oppimisen kontrolloijana. Opettelin sitä jatkuvasti 

kulttuurien kohtaamisen edistämisessä. Työhöni kuului kouluttamisen lisäksi monia muita tehtäviä. (NA 

1 B, 22.6.1994). Ne rikastivat työtäni, mutta lisäsivät kulttuurien välisiä eli interkulttuurisia ristiriitoja.58 

Hyvät kokemukset olivat vastavuoroisesti kannustavia. Niissä oli opittava ja osattava toimia tilanteen 

vaatimalla tavalla: 

 

                                                                                                                                                                                           
suomalaiseen kulttuuriin ”sopeuttamista” (Pitkänen ja Vanhalakka-Ruoho 1997, 447–448). 
56Työssäni oli tärkeää oppia valitsemaan sellaisia strategioita, jotka sopivat kouluolojen käytäntöihin aikuisten 
maahanmuuttajien kouluttamisessa (vrt. Bennett 1995, 285–297, ks. myös Fisher 1990/1995, 41; Toukomaa 1994, 
8–9; Martin 1999; Matinheikki-Kokko 1999a–c). 
57Maahanmuuttajien oma äidinkielinen opetus olisi antanut kielelle, kulttuurille ja heille itselleen nykyistä 
korkeamman statuksen. MK-alkuopetuskurssilla oli välttämätöntä pohtia tuntikohtaisen opetussuunnitelman 
toimivuutta. (Mohan 1992, 268; Bennett 1995, 285–287.) Mohan (1992) tähdensi, miten muun muassa 
maahanmuuttajien koulutuksessa kielen oppimiseen liittyvä tyytyväisyys toimi monissa tapauksissa positiivisena 
voimavarana, semanttisen ja faktuaalisen kiinnostuksen antajana. 
58Lukuisat tehtäväni MK-alkuopetuskurssilla häkellyttivät maahanmuuttajaryhmää. Ajatellessani maahanmuuttajien 
taustaa ymmärsin, heidät traditionaalisesti suuren valtaetäisyyden maista tulleina ihmisinä. Niissä oloissa opettaja 
saattoi menettää arvokkuutensa, jos hän rupatteli heidän kanssaan opetuksen ulkopuolisia asioita (vrt. Hofstede 
1994, 34). 
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– Käsityöllisen toiminnan oppimisella ja sen reflektoinnilla on interkulttuurisuutta 
lisäävä vaikutus. Minun oli suorastaan helppoa eläytyä ensimmäisen 
maahanmuuttajaryhmän taustaan käsityöllisen toiminnan antamien 
kulttuurikokemusten avulla. Työtavan käyttö oppimismetodina näytti helpottavan heitä 
suuntautumaan Suomessa asumiseen. (Lappalainen 1993; RA 17.6.1993, 30–32.) 
Sanallinen palautteenanto innosti oppijoita suomen kielen opiskeluun entistä enemmän 
(Lappalainen 1993; RA 18.6.1993, 34). 

 

Interkulttuurisuuden rakentamisessa Kä-Ki-Ku-oppimistyyli edisti vuorovaikutteisuutta ja 

yhteistoiminnallisuutta MK-alkuopetuskurssin maahanmuuttajan elämässä: 

 
– Nuori somalialainen nainen ja varttunut bosnialaisnainen puristavat kättäni. Se on 
viesti heiltä. Toivottavasti se luo pohjaa myös oppimiselle ja maahanmuuttajien 
”kulttuuri-integraatiolle”. Tänään minusta muutenkin näyttää siltä, että he imevät kaiken 
mahdollisen opin ja haluavat opiskella kieltä paljon. Tässä on opettajan ja oppijoiden 
todellisuuden kohtaamiselle hyvä alku. Näin se alkaa käsitöiden oppimisen ohella 
suomen kielen oppimisen helpottaminen näiden oppijoiden elämässä. (NA 1 A, 
8.6.1994.) Venäläinen nainen on hyväksi avuksi, kun venäjän kielessä on yhtäläisyyttä 
kroatian kieleen (NA 1 A, 8.6.1994). 
 

Aiemmin kohtaamillani maahanmuuttajilla oli halua suuntautua vieraaseen kulttuuriin myös vapaa-ajan 

aktiviteettien avulla: 

 

– Moni pakolais- ja maahanmuuttajaoppijoista halusi mennä (…) järjestämiin 
käsityöpiireihin tämän talven aikana. (Lappalainen 1993; RA 1993, 96.) 
 

Oppiaineiden rajoja murtava käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen toimi aikaisemmalla ja 

MK-alkuopetuskurssilla konkreettina ideoiden tarkastelualustana.59 Tutkimustulokset tukivat aikaisempia 

kokemuksiani maahanmuuttajien kouluttamisesta piirroksen 6 mukaisesti. Kä-Ki-Ku-oppimistyylin 

käytöllä oli mahdollista luoda assosiatiivisia yhteyksiä oppisisältöihin, syventää ja jäntevöittää kielen 

opiskelua. Suomen kielen sanojen, kieliopin opiskelun ja kulttuurin oppimisen helpottamisen tehtävää 

täyttäen se loi apukielen.60 Se rakensi kommunikaationa ja kielen käyttönä kehittävää siirtovaikutusta 

kielen opiskeluun valmistautumattomien ihmisten elämässä: 

 
PIIRROS 6. Suomen kielen oppiminen helpottui ja sai tukea myös käsityöllisen toiminnan 
oppimisen suunnittelusta aiemmalla maahanmuuttajien kurssilla 

 

                                                           
59Monikulttuuristen oppimisympäristöjemme oppimisstrategioihin sisältyi työhön, toimintaan ja harrastuksiin 
liittyvää oppimista, tarvittavan materiaalin tekemistä ja käyttöä (Bennett 1995, 285–287). 
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– Koulupäivän päätyttyä oppijat eivät ole halukkaita lähtemään koulusta pois, (…) 
harjoittelemme suomen kielen oppimista parityöskentelyn avulla (NA 1 A, 15.6.1994). 

 

Kielen oppiminen edistyi eräänlaisen kielikylvyn tavoin, jos maahanmuuttajat eivät muuten jaksaneet 

satunnaisten keskittymisvaikeuksien vuoksi opiskella (vrt. Bennett 1995, 155–156, 158). Näin ollen Kä-

Ki-Ku-oppimistyyli auttoi maahanmuuttajia ymmärtämään sekä itseään että ympäröivää maailmaa (vrt. 

Bennett 1995, 427–429).61 MK-alkuopetuskurssilta saadut kokemukset osoittivat toistamiseen, että 

kulttuurien erilaisuudesta huolimatta ihmiset toimivat samankaltaisesti. Kielen opiskelu pääsi alkuun 

heidän elämässään: 

 

– Yleensä maahanmuuttajien/pakolaisten pitäisi ymmärtää, että kieliopin opiskelua 
kuuluu jonkin verran sopivina annoksina opintoihin ja sanavaraston kartuttaminen on 
opiskelun pääasiallisin tehtävä. Millä tavalla sitä pystytäänkin tekemään, se on vain 
hyväksi. Annan oppijoilleni tehtäviä kotiin ja viikonloppu voi alkaa etno-opettajallekin. 
(NA 2 B, 29.7.1994.) Oppijat tekevät kielioppitehtävänä käsityöaiheista aukkoharjoitusta. 
Heidän tehtävänsä on muuttaa verbin infinitiivimuoto tai substantiivin nominatiivimuoto 
sopivaan sijamuotoon. Paljon siinä on harjoittelemista. (NA 3 A, 5.9.1994.) 

 

Maahanmuuttajaryhmä kävi merkitysneuvotteluja suomen kielestä parityöskentelyn avulla: 

 

– Oppijat keskustelevat siitä, mitä kaikkea he löytävät kirjasta. He esittelevät löydöksiään 
toisilleen ja keskustelevat maahanmuuttajaluokassa (…) kahdestaan, pareittain ja 
käyttävät suomen kieltä, jopa (…) hiljainen ja estynyt nuori tyttökin innostuu. (NA 1A, 
15.6.1994.) 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyliin kuului ilmaisullisuus ja tekemällä oppiminen.62 Se tuki kielen oppimista: 

 

– Teemme tehtäviä ja taustalla soi rauhoittava suggestopedinen musiikki. Se näyttää 
tekevän oikein hyvää koko ryhmälle, vaikka nuori nainen sanoo, että se nukuttaa, mutta 
huomaan, että se rauhoittaa heitä. (…). Harmony-taustamusiikin soidessa he 
työskentelevät intensiivisesti. (NA 3 A, 5.9.1994.) 
 

– Etätehtävien tarkastaminen sujuu leppoisasti oppijat tekevät ne kykyjensä mukaan 
hyvin. (…) Iloitsen työstäni. Tulkitsen, että koko oppijajoukon etninen 
kulttuuriorientaatioprosessi alkaa elää kohti parempaa aikaa. (NA 1 B, 5.7.1994.) 

 

                                                                                                                                                                                           
60Se oli tärkeää (vrt. Chamot ja O’Malley 1992; Rupp 1992). 
61Suomalaisen maahanmuuttajapolitiikan lähtökohdat osoittivat, ettei tänne tulevien erilaisten maahanmuuttajien ja 
pakolaisten koulutustasoa valikoitu (Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta 1991; Lappalainen 1999). Heillä oli 
mahdollisuus pärjätä, jos he oppivat suomen kieltä ja kulttuuria. Näiden tavoitteiden toteutuminen puhutti muun 
muassa Pälliä ja Latomaata (1997, 47–78), Koposta (2000, 34, 40) sekä Rusamaa ja Sumuvuorta (2001). Rusaman 
ja Sumuvuoren (emt.) luonnehdinnan tavoin maahanmuuttajille on viime vuosina järjestetty läksyjenlukua tukevaa 
toimintaa. ”Parityömalli – integroituminen verkostoitumalla” -loppuraportti (1999) osoitti sen olleen vuosituhannen 
vaihteen tienoilla pääkaupunkiseudun maahanmuuttajille palkitsevaa. 
62Kerta toisensa perään oppimisympäristöissämme toteutui Deweylta (1902/1959, 91, 116–118) lähtöisin oleva 
ajatus synteesien tekemisestä eri oppiaineiden kesken. 
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Keskustelumme alkoi yhteisten sanojen ja käsitteiden opiskelulla (Lappalainen 1993; RA 19.3.1993, 2; 

NA 1 A, 6.6.1994). Tutkimustulokset olivat aikaisempien kokemusteni kaltaisia, kun käsityön, kielen ja 

kulttuurin yhdistämisen kokeilu motivoi aikuisia maahanmuuttajia kielen opiskeluun ja oppimiseen: 

 

– Paperinrepimisen tehtävänä oli toimia ärsykkeenä ja kimmokkeen antajana oppijoiden 
verbaaliselle ilmaisulle ja verbaalisten ilmaisukeinojen oppimiselle suomen kielellä. 
Tehtävä sopii mainiosti erityisopetuksen luonteiseen pakolaisten suomen kielen ja 
kulttuurin opettamiseen. (Lappalainen 1993; RA 8.6.1993, 23.) 
 

– Oppimistarkoitukseen valitun työtavan tehtävänä oli havainnollistaa opetusta (…) ja 
antaa oppijoille omia oppimiskokemuksia ja -elämyksiä. Oppimateriaaleina ja -välineinä 
käytimme kangasta, paperia, liimaa, saksia, kirurginveistä, kuvia, lyijykynää ja tushia. 
Nämä olivat samalla opittavia uusia sanoja vuorovaikutusta ja kommunikatiivisuutta 
korostaen. (…) Kortin tekemisen oppiminen toteutettiin melko konvergentin luovuuden 
keinoin. (Lappalainen 1993; RA 19.3.1993, 3.) 
 

Kurssillamme punaisena lankana kulkenut kulttuurisesti sensitiivisen otteen ylläpitäminen ohjasi 

oppijoita eräänlaisen kuva-analyysin käyttöön. Se lähti oppiaineksen valinnasta ja eteni ajankohtaisesta ja 

tutusta tuntemattomaan ja konkreetista abstraktimpaan. Asioiden lähes samanaikaista tarkastelua oli 

mahdollista liittää toisiinsa oppimisympäristöissä. Toiminnassamme yhdistyi jatkuvasti 

kommunikaatiovälineinä esineen, kuvan, työtapojen, työvälineiden, kehon liikkeiden ja työasentojen, 

sekä työstettävien materiaalien käyttö. Käsityöllisen toiminnan oppimisen analysointi kuvana ja 

tilanteena antoi lisää ulottuvuuksia, kun maahanmuuttajien mielenkiinto pääsi oppimistyylin käytössä 

latautumaan positiivisilla tunne- ja kokemustiloilla.63 Käsityöllisen toiminnan oppiminen tarjosi hyvää 

pohjaa tekemisen kielellistämiselle (Lindfors 1992, 83). Oli tärkeää tarkastella kuvaa, esinettä, käsityön 

luonnosta, suunnitelmaa, sen vaiheita ja valmista työtä suomen kieltä käyttäen. Myös aikaisempi 

maahanmuuttajaryhmä osasi silmin nähden erotellen ja sanallistaen rekisteröidä ja vastaanottaa 

kielenoppijana tietoa kuvasta, esineestä ja käsityöllisestä toiminnasta: 

 
– Kesämökillä saatoimme hyödyntää opetustarkoitukseen kesämökin varusteita, kuten 
uunikoukkuja, halkoja, tulitikkuja ja ulkona olevaa tulisijaa (Lappalainen 1993; RA 
22.7.1993, 55–58). Huovutusta katseltuaan oppija huudahti: ”Tämä on hauskaa ja 
ihanaa! Minä haluan myös tehdä. Ei se haittaa, ei paha. Minä haluan tehdä tämä työ 
valmis”. Oppijat huovuttivat villahahtuvasta itselleen eräänlaisen hyväntuulen pallon. 
Alussa materiaali tuotti oppijalle pienoista ihmetystä. Hän kammoksui villahahtuvassa 
olevaa lampaan rasvan hajua: ”Minä vain katson, koska minä olen allerginen. Minä en 
vain pidä aromi villa”. (Lappalainen 1993; RA 21.7.1993, 51–52.) 

 

Suomen kielen oppiminen ei jäänyt MK-alkuopetuskurssilla syrjään: 

                                                           
63Työssäni oli mahdollista eheyttää horisontaalisesti integroiden aitoja, monisyisiä ja -kerroksellisia 
oppimistilanteita (Koskenniemi ja Hälinen 1970, 193, 199–208; Puurula 1998, 25). Näihin MK-alkuopetuskurssin 
konteksteihin sisältyi myös Bennettin (1995, 427–429) mainitseman yhteisen hyvän ja Jarvisin (1997, 46–47) 
korostaman moraalisen hyvän huolehtimisen periaate. Käsityöllisen toiminnan oppimisen sanallistamiseen liittyvät 
sovellukset toteutuivat monissa merkityksen annoissa. Ne olivat sukua ajatuksille, joiden mukaan muun muassa 
konnotaatiot kuuluivat kulttuuriin, tietoon ja kokemuksiin sisällytettyyn toimintaan (vrt. Borgersen ja Ellingsen 
1994, 24, 99). 
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– Omien interventioideni kautta osoitan oppijoille katsokaa tässä, miten tämä (konkreetti 
asia) voi liittyä kielen oppimiseen (NA 1 A, 6.6.1994; NA 1 A, 9.6.1994; NA 1 A, 
13.6.1994; NA 1 B, 16.6.1994). 

 

 

5.3.2  Kä-Ki-Ku-oppimistyyli ja monien aistien käyttö 
 

Olin käyttänyt Kä-Ki-Ku-oppimistyyliä ennen MK-alkuopetuskurssia kokeilunomaisesti. Nyt se kehittyi 

uudeksi ja innovatiiviseksi keksinnöksi, joka teki maailman paremmaksi elää.64 Kulttuurien kohtaamisen 

oppimisen ja mallioppimisen lisäksi sen käyttöön sisältyi sivulla 108 olevan taulukon 1 mukaan 

kokemuksellisuutta, ilmaisullisuutta, monia aisteja hyödyntävää luovuutta ja elämyksellisyyttä. Ne 

ilmenivät näköhavainnoissa ja tilatajuun liittyvässä älykkyydessä ja luovuuden käytössä. Kä-Ki-Ku-

oppimistyyli ilmensi kulttuurisesti sensitiivistä tunnistamis- ja havaintoherkkyyttä, oppijoiden 

kouluttamista, jatkuvaa tukemista, kannustamista ja päätösten tekemistä minimaalisten tosiasioiden 

perusteella. 

 

Oppimistyylin kehittely ja käyttö opetti yhdistämään luovaan toimintaan asenteita ja kykyjä, samoin kuin 

lapsenomaisuutta ja kurinalaisuutta. Se johti tuottamaan kulttuurisesti sensitiivisiä luovia ajatuksia, 

ideoita ja mielikuvia. Kouluoloissa se tarkoitti maahanmuuttajien kohtaamiseen suuntautuvaan työhön ja 

sen kehittelyyn sitoutumista, intuition käyttöä ja monien aistien yhdistämistä. Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä 

sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisesta  muotoutui myös uudelleen kerrottu ja kirjallistettu 

tarina. Sen runko on esitetty liitteen 7 taulukossa 5, sivuilla 291–293 ja liitteen 8 taulukossa 6, sivuilla 

294–295. Monia aisteja käyttävää luovuutta ja substanssiosaamisen alueita kuvastui (emt.) taulukossa. 

Sitä ilmeni myös kuviossa 4 sivulla 123 ja kuviossa 7 sivulla 165 (vrt. Fisher 1990/1995; Andersson ja 

Sylvan 1997, 126). Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisen alku viestittyy myös sivuilla 298–

301. Siinä kuvailtu vuoropuhelu osoittaa, miten oppimisympäristöissä kulttuurien kohtaamista voidaan 

edistää. 

                                                           
64Oppimisympäristöissämme oli myös auditiivisen, visuaalisen, spatiaalisen, kinesteettis-motorisen ja kielellisen  
älykkyyden käyttöä (vrt. Gardner 1983; Fisher 1990/1995). 
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KUVIO 4. Luovuuteen liitettäviä kasvatuksen perustavoitteita Fisheriä (1990/1995) mukaillen 
 

 

Sekä oppisisältöjen että menetelmien käytössä monia aisteja sisältävällä luovuudella oli rajansa. MK-

alkuopetuskurssilla se rinnastui Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä luovuuskäsityksiin ja aiempiin 

kouluttamiskokemuksiin (ks. Fisher 1990/1995; King, Fagan, Bratt ja Baer 1992, 295; Lappalainen 1989; 

1993; 1994d). Oppimisstrategiana tämä tarkoitti kohdennettua lukemista ja ajattelua aktivoivaa toimintaa. 

Oppimisympäristöissämme oli ennustamisen, lukemisen, kokeilemisen ja ajattelun aktivoimisen 

suosimisen lisäksi kulttuuriorientaatiosta kertovia vihjeitä. Vanhan tiedon uuteen tietoon liittäminen ja 

kognitiivisen kasvun edistäminen onnistui, mutta niiden hakeminen ei ollut helppoa. Sen sijaan Kä-Ki-

– Kä-Ki-Ku-oppimistyyli oli luova prosessi ja 
tuote, jossa luovat ominaisuudet toteutuivat. Siinä 
yhdistyi vasemman aivopuoliskon alueelta 
sanallinen, analyyttinen ja symbolinen alue ja 
oikealta aivopuoliskon alueelta konkreettinen, 
globaalinen ja tilaan liittyvä alue. (Fisher, 
1990/1995, 31–32.) 
– Luovuus oli asenteiden ja kykyjen yhdistelmä, 
joka johti luovien ajatusten, ideoiden ja mielikuvien 
tuottamiseen sekä erilaisten mahdollisuuksien 
yhdistämiseen (emt., 31–32). 

– On kyettävä tekemään uusia asioita, eikä vain 
toistamaan, mitä muut sukupolvet ovat tehneet, 
koska luovuus ei ollut uusien vaan parempien 
ratkaisumallien löytämistä (Fisher 1990/1995, 33) 
– Fyysiset taidot sisälsivät henkisiä prosesseja (emt., 
23). 

– Kä-Ki-Ku-oppimistyyli mursi 
väärinkäsityksen siitä, ettei luovuus ole 
sidoksissa kriittiseen ajatteluun (Fisher 
1990/1995, 33). Kulttuurien kohtaamisessa 
tulee olla luova, keksivä, löytävä, kriittinen ja 
muuntautuva (emt., 29). 

– Luova ajattelu vaati etno-opettajan työssä 
korkeaa motivaatiota ja sitkeyttä. Se ilmeni 
elämäkerrallisena suhteellisen pitkässä 
ajassa etenevinä, jatkuvina ja jaksottaisina, 
intensiivisinä ponnisteluina. (Fisher 
1990/1995, 34.) 

– Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä käytetty 
luovuus rikkoi totuttujen havaintojen ja 
tapojen rajat, se taivutti mielen uusiin 
ideoihin ja mahdollisuuksiin (Fisher 
1990/1995, 32). 

– Kulttuurien kohtaaminen sisälsi tieteellisen 
teorian, uusia asioita hakevan keskustelun ja 
mielikuvaideoiden sarjan (Fisher 1990/1995, 
31–32). 
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Ku-oppimistyylissä oli uudella tavalla yhdistettävä etnisiin kulttuuriorientaatiotekijöihin kuuluvia 

koulutus-, kokemus- ja kulttuuritaustasta omaksuttuja piirteitä. MK-alkuopetuskurssin teema-alueet 

rakentuivat sivulla 280 olevan liitteen 3 mukaisesti maahanmuuttajien kanssa päivittäin ja viikoittain 

suomen kielen sanojen ja rakenteiden oppimisesta. Käsityöllisen toiminnan oppiminen tuki valittuja 

teemoja ja aihepiirejä. Erittelyn kohteena olivat myös kirjallisen moniste- ja oppimateriaalin tekstit. 

Haptisen kosketustunnun ja silmäilyn lisäksi keskeisen sanaston käsittelyssä auttoi käsityöllisen 

toiminnan tarkastelu ja sen katsominen kuvana. 

 

Keskustelut virittivät tekemään kysymyksiä mieleen tulleista asioista (vrt. esim. King ym. 1992). Samalla 

käsittelyyn tuli uusia ydinasioita. Elaboroinnissa eli työstämisessä oli mahdollista vastata 

oppimisympäristöissä esiin tulleisiin kysymyksiin. Myös keskustelut ja kirjallistamiset toteutuivat liitu- ja 

fläppitauluun kirjoittamisen ja aineistopohjaisten tehtävien avulla. Keskustelu, toisto, uusien 

näkökulmien avaaminen ja mieleen tulleiden ajatusten kytkeminen olivat yhteenvedon tekemistä. Kä-Ki-

Ku-oppimistyylin mukaisen oppimisstrategian toteuttaminen oli alussa vaikeaa, mutta sen mukanaan 

tuoma osaaminen oli ponnahduslauta välttämättömille opinnoille. Maahanmuuttajat kartuttivat kasvavaa 

tietoisuutta omasta oppimisestaan. 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttö sisälsi oppimismenetelmänä insinööritieteille ominaista konvergenttia ja 

humanisteille tunnusomaista divergenttiä luovuutta. Muodollisempi konvergentti luovuusajattelu toteutui 

sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisessa valmiiden vaihtoehtojen soveltamisena 

molemmilla maahanmuuttajien kursseilla: 

 

– He saavat omakseen koulun vanhoja verhoja, joista he ohjeideni mukaan leikkaavat 
kotona täysvinoa poppanakudetta. (NA 1 B, 17.6.1994). Käytin opetusmenetelmänä 
mallioppimista ja kokonaisvaltaista kokemusperäistä oppimista (Lappalainen 1993; RA 
20.7.1993, 48). Kasvivärjäysprosessin merkitys selveni oppijoille havainnollistettujen 
vaiheiden ja oppisisällön ydinkohtien avulla (Lappalainen 1993; RA 22.7.1993, 57). 
Ohjaan oppijoitani myös uusintamaan vanhoja pöytäliinoja kankaanpainannan keinoin. 
Emme unohda suomen kielen käyttöä. (NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

Monia variaatioita suosiva erisuuntainen divergentti luovuus kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa 

kuului brunerilaiseen ajatteluun. Sen osatekijöiden ja niistä kirvonneiden mielikuvien käyttö oli 

innovatiivista. (Fisher 1990/1995, 41.)65 Venäjältä kotoisin olevan naisen kohtaamisessa ilmiöllä oli myös 

kääntöpuolensa.66 Hän edellytti oppiainekselta yhtä oikeaa vastausta tuottavaa konvergenttia struktuuria. 

Venäläisenä hän oli ehkä tottunut yksiselitteisempään ja opettajakeskeisempään koulutukseen: 

                                                           
65Useiden variaatioiden käyttö ja kulttuurinen sensitiivisyys auttoi olemaan työssäni avoimena, kun asiat eivät 
edenneet konvergentin ajattelun tavoin yhteen asiaan kohdistuen tai yhtä oikeaa vastausta etsien (vrt. Bennett 1995, 
77–79). 
66Hänen kokemuksensa vastasivat Niedon (1996, 111) kuvaileman miehen sanoja: ”I didn’t know what to expect 
’cause it was such a different curriculum. En tiennyt mitä odottaa, koska opetussuunnitelma tai/ja -ohjelma oli niin 
erilainen.” Myös Paavilainen (1999, 108) oli huomannut venäläisten maahanmuuttajien suuntautumisessa 
oppikirjakeskeisyyteen sitoutumista. 
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– Oppitunneilla käsittelemme myös ihmisen aisteja, tällä kertaa tarkastelumme kohteena 
on makuaisti. Itse asiassa maahanmuuttajaoppijoiden odotukset suomen kielen 
oppimisesta ja opettamisesta poikkeavat toisistaan. (…) Venäläinen nainen ei pidä 
ensinkään siitä, kun tuon oppimateriaaliksi erilaisia tuotteita. On sokeria, suolaa, 
karamellirakeita ja unikonsiemeniä. (NA 4 A, 10.10.1994.) 
 

– Saatoimme yhdistää ruokailun, liikunnallisuuden, kasvien keruun ja suomen kielen 
opiskelun kauniina kesäisenä hellepäivänä. (Lappalainen 1993; RA 19.7.1993, 45.) 
Opiskelijat käyttivät marmoroinnissa divergenttiä luovuutta. Naisten ja miesten töistä 
keskustelleet miehet totesivat marmoroinnista vapautuneesti ja spontaanisti, on ihanaa! 
(…) Ryhmän vuorovaikutus oli elävää, jälleen kerran opin opettajana, miten divergentti 
luovuus vapautti oppijoiden resursseja. (Lappalainen 1993; RA 12.7.1993, 33.) 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttöön kuului näkö-, kuulo- ja tuntoaistimusten hyödyntäminen. 

Kosketuksineen ja liikkeineen ne pitivät yllä jaksollista, syklistä ainesta. Siihen oli sisällytettävissä myös 

iteratiivista, eli vaiheittain toistavaa käsityöllisen toiminnan oppimisen suunnittelua (vrt. Anttila 1993, 

94). Tekstiilien kierrätys- ja uusintamisajatuksen ohella se edisti interkulttuurista vuorovaikututusta: 

 

– Pääsemme työnteossa ja myyjäisten valmistelussa hyvään alkuun, kun 
maahanmuuttajakurssilla vanhat crimplenemekot muuttuvat viehättäviksi koristeiksi (NA 
5 B, 15.11.1994). Ulkona pidettävälle oppitunnille olimme varustautuneet sinisen, 
punaisen, harmaan ja valkoisen sumutevärin ja -pullojen kanssa (Lappalainen 1993; RA 
10.8.1993, 77). 

 

Erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista tulevat maahanmuuttajat olivat haaste kulttuurien 

kohtaamiselle kouluoloissa. Kä-Ki-Ku-oppimistyyli palveli yksittäisen maahanmuuttajan kielen käyttöä. 

Se sisälsi yhteistoiminnallista ja kokemuksellista oppimista (McGroarty 1992; Bennett 1995, 285–287).67 

Tilanne- ja sisältöpohjaisesti oppimistyyli loi kielenkäytön valmiuksia, halua ja pyrkimyksiä 

maahanmuuttajien identiteetin vahvistamiseen ja elinympäristön huomioon ottamiseen. Seuraavalla 

sivulla oleva piirros 7 ja videot (VIPAL 1996; Lappalainen 1996b) osoittavat sen luovan uusia 

mahdollisuuksia kielen käytölle.68 Näin ollen se sopi sekä pedagogian että pedagogiikan 

sisältöosaamiseen,  kulttuurien kohtaamisen edistämiseen ja sanavaraston kartuttamiseen: 

 

– Oppijoiden muistiinpanoihin kirjautuu paljon uusia suurifrekvensiivisesti käytettäviä 
sanoja kudonnassa kangaspuiden äärellä ja kankaanpainannan opiskelun yhteydessä 
(Lappalainen 1996b). 

                                                           
67Pakolais- ja siirtolaisasiain neuvottelukunnan tai/ja Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan (SM 
1997:5, 216, 243) asettamat maahanmuuttajakoulutuksen yleiset tavoitteet toteutuivat MK-alkuopetuskurssilla. 
Suomalaisen yhteiskunnan maahanmuuttajapolitiikalle oli tärkeää, että viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
välillä vallitsi kiinteä vuorovaikutus. Siinä korostui maahanmuuttajien integroituminen (Pitkänen ja Vanhalakka-
Ruoho 1997). Kulttuurien välinen interaktio perustui maahanmuuttajan omaan tahtoon ymmärtää suomalaisen 
yhteiskunnan toimintaa ja halua toimia sen aktiivisena jäsenenä. Tämänkaltaiseen vuorovaikutukseen pääseminen 
velvoitti maatamme (emt.) mukaan virallisten yhteistyökanavien luomiseen valtakunnallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla. 
68Sillä oli yhtäläisyyttä suomalaisten kielikylpytutkijoiden C. Laurénin (1992; 1994), Vesterbackan (1992), 
Grandellin (1994) ja Mårdin (1994a–b) ajatteluun. 
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PIIRROS 7. Nuorempi bosnialaismies toisti kankaankudonnan opiskelussa oppimiaan suomen 
kielen sanoja, joita myös naisten puhekuoro kertasi. Monien aistien avulla havainnollistuneet 
suomen kielen sanat suullistuivat maahanmuuttajaryhmässä. Ne kirjallistuivat fläppitaululle ja  
MK-alkuopetuskurssilaisten muistiinpanoihin käsityöllisen toiminnan oppimisen ohella 

 

Jäljittelystä huolimatta pohdintoihin sisältyi omakohtaista ”pähkäilyä”. Maahanmuuttajaryhmä sanallisti, 

suullisti ja kirjallisti oppimaansa kolmen kuukauden suomen kielen opiskelun jälkeen. Heille kulttuurien 

väliset kohtaamiset palkitsivat itse itsensä täysin vieraan ja tuntemattoman kielen oppimisessa (vrt. esim. 

Diamond ja Moore 1995, 214). Pienetkin oppijoiden kirjoittamat kirjoitukset olivat Peitzmania (1992) 

tulkiten tärkeitä: 

 

– ”Minä olen ollu koulussa. Kun olen menny koulusta, minä menem kauppaan. Minä olen 
ostanu ruoka… On ostanu toisessa kaupassa housut. Ja olen menny kotiin. Ja siten 
kotona olen tehny ruoka…tulee päiväkotista siten olemme syö, siten olen sivon koti. Kun 
olen tehny kaikki, olen menny vähän nukkuman. Kun olen heräny minulla tulee… 
(=vieraita, huomautus E-M.L.) Se on kaikki”. (RE 2, 4.10.1994, bosnialainen kotiäiti.) 

 

Aikaisempia maahanmuuttajien alkuopetuskursseja käynyt venäläinen nainen löysi elämästään 

myönteisiä asioita. Hän kirjoitti niistä näin: 

 

– ”Nyt on talvi. Ulkona on kylmä ja sataa lunta, kohta (…) kanssa me hiihtaamme ja 
luistelemme. Me olemme uimahallissa kaksi kertaa viikossa. Siellä on sauna ja oikein 
mukava. Sen jälkeen me olemme kotona ja nautimme lepamisesta yhdessä. Talvella me 
pilkimme jarvella ja syömme kotona siitä. Se on hauska aika Suomessa”. (RE 8, 
16.11.1994, venäläisnainen.) 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytössä toteutui MK-alkuopetuskurssilla apukielen käyttö ja kehittävä 

siirtovaikutus. Kulttuurien kohtaamisen edistämisen alkuun pääseminen mahdollistui kehon kielen 

liikkeiden, eleiden, ilmeiden ja työtapojen kielellistämisen avulla. Siinä tarvittiin monia aisteja käyttävää 

intensiivisyyttä ja luovuutta. Oppimistyyli auttoi demonstroimaan, havainnollistamaan ja edistämään 

suomen kielen oppimista. Siihen sisältyi myös visuaalisen kokemuksen toistamista mielen silmällä: 
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– Ensimmäisenä kurssipäivänä perehdytän oppijoita omaan välittömään 
oppimisympäristöömme. Opettelemme luokkahuoneeseen kuuluvia sanoja kuten, ikkuna, 
katto, tuoli, pöytä (…). Oppijat tekevät muistiinpanoja. (NA 1 A, 6.6.1994.) Oppijoiden 
tekemissä kuvioaiheissa on porkkana, omena, banaani, talo, ikkuna, auto, lentokone, 
perhonen ja kukkia. – Pakolaiset elävät psyykkisesti Bosniassa. (NA 1 B, 13.6.1994.) 

 

Perinnesidonnaisesta taustasta lähtöisin olevat maahanmuuttajat pystyivät kulttuurisen muistinsa avulla 

kertomaan oman kulttuurinsa symboleista. Oppimistyyli mahdollisti tarinankerrontakulttuureista kotoisin 

olevien maahanmuuttajaryhmän jäsenten kulttuuritaustan hyödyntämisen. Miehet liittivät käsityöllisen 

toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin miehisyyttä korostavia lentokone-, auto-, vene-, talo- 

ja puumotiiveja. Vastaavasti naiset suosivat koristeaiheissa muun muassa kukkia. Jokaiselle 

maahanmuuttajalle, kuten kenelle tahansa ihmiselle, oli oma nimi tärkeä identiteetin ylläpitäjä (MA 

1994). Kä-Ki-Ku-oppimistyyli tarjosi luontevan kielen harjoittelu- ja käyttöyhteyden. Kieltä oppiessaan 

he totesivat, tämä on X:n työ jne. 

 

MK-alkuopetuskurssin alusta saakka oppimistyylin käyttö sopi verbien ja lyhyiden lauseiden opetteluun. 

Se perustui konkreettisen toiminnan kielen sanallistamiseen. Erityisopetuksen luonteisesti se tapahtui 

seuraavasti: ”tämä on pallo, mitä pallolla voi tehdä?”69 Kertaamisen ja substantiivien opiskelun lisäksi 

oppimistyyli loi mielekkyyttä verbien ja adjektiivien oppimiseen. Maahanmuuttajat harjoittelivat niiden 

käyttöä asiayhteyksissä ja kieliopillisina harjoituksina. Varsinkin bosnialaisten kieli oli omaryhmäisesti 

harjoituksissa läsnä: 

 

– Minä (ja) leikkaan, sinä (ti) leikkaat, hän (on, ona) leikkaa, me (mi) leikkaamme, te (vi) 
leikkaatte, he (oni) leikkaavat (FT I, 10). Asettaa, avata, heittää, irrottaa, kantaa, katketa, 
korjata, kiertää, kiristää, kutoa, kääriä, laittaa, luoda, lyödä, löysyttää, löytää, maalata, 
mennä poikki, nostaa, nähdä, näyttää, painaa, paikata, panna, pistää, pitää kiinni, polkea, 
pujottaa, päättää, tasoittaa, rakentaa, repiä, sekoittaa, siirtää, siivota, solmita, taittaa, 
tiukentaa, vaihtaa, vetää -verbit saivat oivallisen harjoituksen kohteen (FT I, 26, 27, 28; VI 
1996; NA 1 B, 6.7.1994). Opettelemme suurifrekvensiivisiä substantiiveja ja verbejä, kuten 
kiristää – löysyttää, (aukko), avata – sulkea jne. Keskustelemme esimerkiksi adjektiivien 
korkea – syvä – matala, kapea – leveä ja verbien kaveta – levetä merkityksistä eri 
yhteyksissä. (Lappalainen 1993; RA 20.7.1993, 48; NA 1 B, 28.6.1994; VI 1996.) Sanon, 
että poppanakudetta leikattaessa verhot on syytä leikata ohueksi ja vinoon (NA 1 B, 
17.6.1994). 

 

– Meillä on oivallinen tilaisuus opetella verbejä. Me taivutamme niitä. Minä piirrän, sinä 
piirrät hän piirtää. Oppijat lähtevät oppimistilanteeseen ja tällaiseen kielikylvylle sukua 
olevaan toimintaan vähän kerrassaan mukaan. (NA 1 A, 9.6.1994.) Vastakohdan merkki ja 
vastakohtien opettelu unohtuu joiltakin (NA 2 B, 24.8.1994). 

 

– Saatumme kankaanpainantatyöt tehdyksi olemme valmiita jatkamaan sarjakertomuksen 
tekemistä ja ryhdymme kertaamaan käsityön oppimisen yhteydessä oppimiamme sanoja 
(NA 2 A, 13.7.1994). Ensimmäinen, reunimmainen, viimeinen, voimakkaasti (FT I, 27–28). 

 

                                                           
69 Opettajat voivat maahanmuuttajien sanavaraston kartuttamista edistäessään poiketa traditionaalisista tekniikoista 
ottamalla käyttöön tarkoituksenmukaisia aktiviteetteja (vrt. Diamond ja Moore 1995, 128). 
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Kä-Ki-Ku-oppimistyylin lukuisat vivahteet kuvasivat konkreettia, monia aisteja hyödyntävää apukeinoa. 

Siinä käytetyt muistitekniikat toimivat sanallisina mielikuvina (Fisher 1990/1995, 113–114). Ne 

helpottivat keskustelujen käymistä ja suomen kielen oppimista. Oppimistyyli toimi muun muassa 

oppimateriaalimallinäytteiden tarkastelussa kielellistämisen välineenä. Maahanmuuttajat eivät vain 

tunnustelleet, leikanneet, liimanneet, repineet, haistelleet jne. tekemäänsä. Sen lisäksi he kartuttivat ja 

rikastuttivat sanavarastoaan sitoutumalla kokonaisvaltaisiin kehon kielen reaktioihin (Cantoni-Harvey 

1992). Maahanmuuttajat sanallistivat, suullistivat ja kirjallistivat oppimaansa tilannekohtaisesti ja loivat 

omaa tarinaansa osana yhteistä keskustelua: 

 

– Persoonamuotojen taivutus jatkuu leikata ja liimata -verbeistä. Oppijat tekevät 
kortteja, opettelevat samalla uusia sanoja, he kirjoittavat uudet sanat 
muistiinpanoihinsa ja kysyvät lisää tilannekohtaisesti käyttämistään suomen kielen 
sanoista. Tilanteet ovat yllätyksellisiä, joten (…) on hyvä olla suunnitelmien lisäksi 
varasuunnitelmia. (NA 1 A, 9.6.1994.) Tässä kortissa on punaisia, sinisiä, keltaisia, 
oransseja ja violetin värisiä kukkia (FT I, 6). 

 

Oppimisympäristöissämme syntyi käyttökelpoista virike-, havainto- ja oppimateriaalia: Värit, muodot, 

mallit ja materiaalit ja niitä työstävät kehon liikkeet innostivat puhumaan suomen kielellä. 

”Muukalaisopettajan päiväkirjamerkinnät” ja piirros 8 osoittavat, että ne antoivat tekemisen 

kielellistämiselle kiintoisia virikkeitä. Aihealueet olivat konkreetteja. Ohjattuina ne kannustivat 

kehittävän siirtovaikutuksen käyttöön kielen oppimisessa: 

 

– Pirta- ja lautanauhan nauhan kutomisen alkaessa käyttämämme tiukentaa, vaihtaa, 
vetää ja kiristää -verbit kertautuvat oppijajoukossa (NA 1 B, 6.7.1994). 
Maahanmuuttajaoppijoiden kädet auttavat vähän kerrassaan käsittämään suomen 
kieltä ja käytössä olevaa kulttuuria (NA 1 B, 13.6.1994). 

 

 
PIIRROS 8. Verbien opiskelu toimi lauta- ja pirtanauhan kutomisen oppimisessa sosiaalista 
sukupuolijakoa murtavasti 
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– Suggestopedisen pelin avulla harjoittelemme imperfektiä, kielto- ja kysymyslauseiden 
muodostamista. Kaikki muut ryhtyvät (…) työhön, mutta varttunut mies ilmoittaa, ettei 
hän kirjoita. Kerron hänelle, ettei hänen tarvitse välttämättä kirjoittaa, (…) sillä puhuttu 
ilmaisu riittää (…). Näin pääsemme alkuun kielen oppimisen käytännöissä ja 
harjaannuttamisessa tänään. Varttunut mies yrittää nyt ihan tosissaan. Söikö hän? Ei, 
hän ei syönyt! Joiko hän? Ei, hän ei juonut! (…) Koko oppijajoukko on mukana 
keskustelussa. Sanaston kartuttaminen jatkuu käsissämme olevan biologian, maantiedon 
ja historian sanastoa käsittelevän kroatia-suomi -sanaston avulla. Viime viikkoina 
järjestämämme tapahtumat ilahduttavat heitä. (NA 5 A, 1-2.11.1994.) 

 

Materiaali- ja väri-ilmaisun käytössä esimerkiksi pipetistä tiputettu väri ja tiputtaa verbin merkitys laajeni 

lääkkeiden käyttösanastoon. Se toimi kielen oppimisen sovelluksena. Kankaanpainannassa opittavia ja 

kertautuvia sanoja olivat muun muassa asettaa, siirtää, vetää lastalla, levittää painaa, pitää paikoillaan, 

kohottaa jne. MK-alkuopetuskurssilaiset oppivat ymmärtämään verbien merkityksiä omalla 

äidinkielellään sitoutumalla oppimistyylin käyttöön.70 Se ilmeni muun muassa seuraavasti: 

 

– Tulkin ollessa paikalla sovimme, että samalla kun opettelemme suomen kieltä teemme 
kankaanpainantatyönä kassit (NA 1 A, 6.6.1994). Me teemme kassin. Me teemme kuvioita 
kankaanpainannalla. (FT I, 1, 12.) He haluavat opiskella suomen kieltä. (…) Kysyn, mitä 
he pitävät tekemällä oppimismetodista. Se tuntuu saavuttaneen heidän suosionsa ja he 
ymmärtävät, mitä (…) se tarkoittaa. (NA 1 A, 13.6.1994.) Kyllä tämä tekemällä 
oppimismetodi pelaa ja toimi (NA 1 B, 16.6.1994). Olen iloinen siitä, kun oppijat 
kirjoittavat työskentelyn lomassa omiin muistiinpanoihinsa ja tauluun 
oppimistapahtumassa esille tulleita sanoja aivan omatoimisesti. Heidän sanavarastonsa 
karttuu siitä, mitä on vaatteiden uusintaminen, kierrätys jne. Voisimme keskustella 
taloudellisen materiaalin käytöstä ihan sujuvasti. (NA 5 B, 15.11.1994.) 

 

Substantiivit, verbit ja adjektiivit olivat Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä erityisiä harjoituksen kohteita. Oli 

tärkeää, että maahanmuuttajat saivat toistaa ja harjoitella kieltä. Heille ei riittänyt pelkästään jonkun 

verbin kerran tai kaksi kertaa kuuleminen. Oppimistyyli antoi aikaa ja mahdollisuuksia sanojen ja verbien 

aikamuotojen ja lauserakenteiden omaksumiseen: 

 

– Opettelemme monia uusia verbejä, joita ovat kiehauttaa, nyppiä, viipaloida, suikaloida, 
paloitella, ym. -verbit (NA 3 A, 6.9.1994). Erilaiset käskymuodot pilko, kuutioi, lisää jne. 
toistuivat (LE Maahanmuuttajat sienikurssilla). Näyttää siltä, (…) että miehistä nuorempi 
ottaa piirrettäväkseen kankaanpainantamallin yhdestä kielenoppimista varten tehdystä 
monisteen kuvasta (NA 2 A, 13.7.1994). 
 

Se oli luonteeltaan myös keskusteleva, vuorovaikutteinen ja käyttöön otetut sanat kertautuivat tietoisesti 

mutta huomaamattomasti. Maahanmuuttajat kartuttivat omaa kielitaitoaan, vaikka kotitehtävät eivät olleet 

heille aina mieluisia. Korvaavat toimenpiteet olivat tärkeitä MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristöissä: 

                                                           
70Niedon (1996, 72–74; 2000, 70–72) kuvaileman Advanced Work Class -luokalla opiskelleen värillisen 
bostonilaispojan kokemusten tavoin opiskelu tuli olla mielekästä ja tarkoituksenmukaista. Suhteessa 
maahanmuuttajiin en ottanut käyttöön Niedon (emt.) mainitsemia tehottomia institutionaalisia rakenteita kuten 
tasokurssit, kilpailuttaminen, erotteleva kurinpidollinen käytäntö ja testaaminen. Pidin niitä suppeina pedagogisina 
prosesseina, jotka viittasivat luovuuden käytön puutteeseen. Tehtävänäni oli koota ja jäsentää sitä kielellistä 
syötöstä, jota maahanmuuttajat saivat oppimisympäristöissämme ja eläessään suomalaisen kulttuurin keskellä. (Vrt. 
Martin 1999, 91.) 
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– Heidän mielestään he voivat lukea kotona hyvin vähän tai ei sitäkään. He eivät suostu 
keskustelemaan kotona suomeksi ja suomalaisia ystäviä heillä ei juuri ole. (NA 2 B, 
23.8.1994.) Opiskelemme imperfektin kieltomuotoa ja tutustumme EU:n 
kansanäänestyksen tuloksiin paikkakunnalla (NA 4 B, 21.10.1994). 

 

Maahanmuuttajien ei ollut MK-alkuopetuskurssilla helppoa erottaa ääntöasultaan lähes samanlaisia 

sanoja. Toisiaan muistuttavat sanat kuten aita ja aitta tai etu- ja takavokaaliset suomen kielen sanat 

polku, pelko, pölkky, pullo tai pöllö saattoivat joskus sekoittua. Muita erehdyttävästi kirjoitusasultaan 

samantapaisia käsittelemiämme sanoja olivat muun muassa, maito, mato ja matto. Keskustelua ja 

suomen kielen käyttöä ryhmässä syntyi myös sanoista palkka, palo, pallo, pako, mylly, myrkky ja 

myrsky. (FT II, 14.) Maahanmuuttajan korva vaati pitkän harjaantumisajan pystyäkseen erottamaan 

suomen kielestä lähellä toisiaan olevia sanoja. He tarvitsivat aikaa ymmärtämään, miten pitkä ja lyhyt 

vokaali tai kaksoiskonsonantti esimerkiksi sanoissa tuli, tulli ja tuuli tai kuka ja kukka  muutti sanan 

merkitystä täydellisesti: 

 

– Teemme myös muita tehtäviä. Nyt ryhmän varttunein mies pitää erityisesti 
samantapaisten sanojen tarkastelutehtävästä, kuten esimerkiksi tulo, tuli, tuuli, tulli, 
tili tai metso, metsä, vauva, vaasi, vasikka jne. Siitäkään huolimatta, että hän ei erota 
lähellä toisiaan olevia sanoja toisistaan hän pitää erikoisesti tällaisesta tehtävästä. 
Sanojen samantapaisuus sotkee hänen kielenoppimistaan. (NA B, 23.9.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssi muistutti konkreetisti, että monet suomen kielen diftongit äännettäessä edellyttivät 

kielen kääntelemistä edestakaisin. Esimerkiksi sanat ruoka, ruoko, ruoto ja ruoho aiheuttivat 

lausuttaessa helposti merkityksen muuttumista. Varsinkin somalialaisille ö-, ä- ja y-kirjaimen ääntäminen 

tuotti hankaluutta. Heidän suomenpuhuntansa oli ymmärrettävää, mutta harjoittelu oli tarpeen: 

 

– Kello on viisi uli uhdeksan (NA 2 B, 3.8.1994). 

 

Vaikka maahanmuuttajaryhmä osasi tehdä suomen kielellä itsensä ymmärretyksi, heidän puheensa 

ääntöasusta kuulsi jonkinlaisen kielimuurin olemassaolo. Kulttuurisesti sensitiivisellä otteella edeten se ei 

kuitenkaan vaikeuttanut ihmisten keskinäistä kanssakäymistä.71 Kuorossa ja pareittain lukemisen 

harjoituksissa sekä sanojen merkitysten kertaamisissa MK-alkuopetuskurssilaisten 

kielenoppimiskokemukset karttuivat vuorovaikutuksen myötä: 

 

– Pyörät pyörivät yömyöhään, ja ystävä yllyttää yskimään yksin yksiössä yömyöhään! (NA 
3 B, 23.9.1994). 

 

Suomen kielen ääntämisen ja puhunnan harjoittelu oli MK-alkuopetuskurssilla jatkuvaa: 

                                                           
71Työssäni oli tarpeen oppia hyväksymään erilaisia suomenpuhujia, joten heikosti äännetystä kielestä ei saa tehdä 
halventamisen kohdetta (vrt. Bennett 1995, 4). Tällaisissa asioissa ihmiset olivat kouluoloissa vaikealla ja pitkällä 
kulttuurien kohtaamisen matkalla (Nieto 1996, 180; 2000, 181). 
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– Meillä on hyvä värikopiokalvo maalaismaisemasta, harjoittelemme suomen kieltä ja 
ryhmätöiden tekemistä. Nauramme ja meillä on hauskaa. Oppijat keskustelevat, mitä 
kuvissa on ja kertovat niistä. Kuvan johdosta käsittelemme sanoja aita ja aitta. (NA 2 A, 
22.7.1994.) 

 

Maahanmuuttajat olivat aikaisemmissa koulukäytännöissä tottuneet opettajan auktoriteettiin. 

Tavanomaisten kielen oppimista mittaavien kokeiden järjestäminen ei tässä ryhmässä kuitenkaan 

onnistunut. Heillä saattoi olla pelkoja siitä, että ovatko he onnistuneet osaamista mittaavissa 

koetilanteissa. Näin ollen oppimistulosten arvioinnissa oli parempi tehokkaamman oppimisen kannalta 

käyttää aineistopohjaisia tehtäviä. Sen kaltaisia ja muita Kä-Ki-Ku-oppimistyyliin paremmin luontuvia 

evaluaatiotapoja alkoi kehittyä työssäni MK-alkuopetuskurssin puolivälin paikkeilla: 

 

– Teemme harjoituksia. Pidän pienet pistokkaat, mutta miehet ryhtyvät 
”poikaviikareiksi” ja (…) katsovat muistiinpanoista. (NA 3 A, 9.9.1994.) Sanelukirjoitus 
menee hyvin. Tosin sekään tehtävä ei mene ongelmitta: Pyydän oppijoitani pareittain 
vaihtamaan valmiit kirjoitustehtävät toveriarviointia varten. Kirjoitan sanelutekstin 
tauluun. Tässä oppijani reagoivat omalla tavallaan. Nuori tyttö suttaa kaiken 
kirjoittamansa. Varttunut mies ei suostu näyttämään paperiaan kenellekään muulle 
kuin minulle. Nuoremman miehen vaimo ja hänen miehensä suostuvat vaihtamaan 
tuotoksensa keskenään. Myös venäläinen nainen ja nuori bosnialainen leskiäiti 
vaihtavat ja tarkastavat toistensa paperit. Oppijani ovat erittäin tarkkoja omista 
tuotoksistaan, niitä eivät saisi toiset tarkastella. Tällaiset yhteistoiminnallisen oppimisen 
muodot puuttuvat heiltä, niitä pitää harjoitella vielä paljon (…) Niin piirtäminen ja siitä 
kommentoiminen on kielen oppimista tekemisen avulla, mutta sekään ei ole työtapana 
yksiselitteistä heidän ajattelussaan. (NA 3 B, 6.10.1994.) 

 

Oma kulttuuri oli maahanmuuttajille erittäin tärkeä myös vieraan kielen oppimisessa.72 Ryhmän jäseniä 

oli tarpeen ohjata suuntautumaan henkilökohtaiseen kilpailuun oman itsensä kanssa: 

 

– En käännä heille serbokroatian kielellä ja mikään ei nyt miestä auta. Kun se menee 
oikein, hän haluaa sanoa jokaisen vastauksen, eikä millään antaisi vastausvuoroa muille. 
(NA 2 A, 19.7.1994.) Bosnialaismies ryhtyy oppimistilanteessa koulumestariksi, hän 
sanoo olevansa johtaja, koska hän on vanhin (NA 2 A, 20.7.1994). 

 

Oppimistyyli ei sujunut MK-alkuopetuskurssilla täysin mutkattomasti. Sen rakenteisiin tunkeutui ajatus 

kielen vapauttamisesta muuhun puhumiseen: 

 

– Monet oppijat keskittyvät tekemiseen niin, että sen tekemisen varjolla on vaikea 
mieltää sitä, että tässä täytyy oppia myös kieltä, sillä suomen kielen oppiminen on 
tärkeää, eikä se saa jäädä aivan kuin heidän tekemisen intonsa ja töiden valmiiksi 
saamisen varjoon (NA 1 B, 16.6.1994). 

 

                                                           
72Jokaisen maahanmuuttajan oli hyvä sisäistää, ettei kielen oppiminen voinut tapahtua itsekseen eikä tyhjiössä, vaan 
vuorovaikutuksen kautta (vrt. Pulkkinen 1991, 131–133). 



 132 

 
Kulttuurien kohtaamisen ja kohtauttamisen välineenä oppimistyyli mahdollisti hiljaisen tiedon tietoiseksi 

tekemisen. MK-alkuopetuskurssilla se auttoi käsittämään etnistä kulttuuriorientaatiota, ja edisti 

ympäröivän maailman hahmottamista. Sanomatta jätettyä hiljaista tietoa voitiin purkaa kielellistetyksi 

tiedoksi käsityöllisen toiminnan oppimisessa yksinkertaisista oppimistilanteista lähtien: 

 

– Maahanmuuttajaoppijoilla on kyllä suurta intoa oppimiseen, mutta ehkä heidän 
käsityskykynsä on sittenkin huonompi kuin kosovolaisilla (…). He eivät pysty kaikkea 
oppia sulattamaan (…) siinä tahdissa. Vieraana oleva tyttö on tänään viimeistä päivää 
paikkakunnalla. (NA 1 B, 23.6.1994.) 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyli antoi aikaa ja mahdollisuuksia ajatteluun ja pohdintaan. Se toimi sitovan 

metatekstin tavoin, auttaessaan käsitteellistämään asioita ja ymmärtämään niiden välisiä suhteita. Ilmiönä 

se kuului käsityöllisen toiminnan ja sen oppimisen myötäsyntyiseen olemukseen (Lappalainen 1998). Nyt 

saatujen tutkimustulosten mukaan se sitoi opinnollisiin tavoitteisiin käsityöllisen toiminnan oppimisen 

yhteyteen kytketyn ja yleisenä pidetyn puhumistarpeen ylläpidon. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen 

yhdistämisellä oli kasvattava ja kehittävä tehtävä kognitiivisessa, eli tietämään oppivassa ja eri 

elämänalueita rakentavassa linjassa: 

 

– Joukon varttunein mies ilmoittaa, ettei hän halua opiskella lainkaan kielioppia. Kerron, 
että minähän en paljon kielioppia opetakaan, mutta kieliopillahan sitä suomen kieltä 
pitää sitten selittää, kun ensin harjoittelemme kieltä. (NA 1 B, 27.6.1994; NA 1 B, 
6.7.1994.) 

 

Suomalaisen yhteiskunnan muuttuminen entistä monikulttuurisemmaksi antoi ilmiönä keskeisen haasteen 

Mk-alkuopetuskurssilaisille.73 Oli tärkeää, että maahanmuuttajien oma kulttuuri pääsi intrakulttuurisesti 

esille.74 Kä-Ki-Ku-oppimistyyli auttoi lähestymään maahanmuuttajien kulttuureja sisältäpäin, ts. niiden 

omista lähtökohdista kulttuurisesti sensitiivisellä otteella. Tuleminen yhteisökulttuurista Suomeen vaati 

opettelua: 

 

– He osaavat sanoa sen, että suomalainen kulttuuri on erilaista kuin bosnialainen 
kulttuuri, mutta he eivät osaa tulkita minkälaisia nämä erot ovat. Tosin he kertovat 
Bosniassa asuessaan voivansa päivittäin tavata ihmisiä kymmenistä perheistä tai käydä 
heidän luonaan. Siellä naapureiden välinen kanssakäyminen on erittäin vilkasta. Sen 
sijaan he ihmettelevät suomalaisten käytäntöjä. (NA 3 B, 6.10.1994.) 
 

Ilman Kä-Ki-Ku-oppimistyyliä maahanmuuttajien opiskelu olisi ollut entistä vaikeampaa: 

 

                                                           
73Martin (1999, 88) osoitti, että maahanmuuttajien ajattelu ja kielenkäyttö ei välttämättä heijastanut 
tietämättömyyttä kielestä ja kulttuurista. 
74T. Latomaan (1996) mielipiteen tavoin MK-alkuopetuskurssilla oli tarpeen välttää ihannoimasta ja 
”ymmärtämästä” vieraita kulttuureja paremmin kuin omaa kulttuuria. Kriittisen pedagogiikan käyttö oli 
monikulttuurisessa koulutuksessa suositeltavaa. Siinä oli hyväksi, jos kulttuuria voitiin perustella mieluummin 
oppijoiden kokemuksilla ja näkökannoilla kuin häiritsevällä kulttuurilla tai myyteillä. (Nieto 1996/2000; Davidman 
ja Davidman 1997, 54–55.) 



 133 

 
– En juuri voi heille kotitehtäviä antaa, koska tiedän heidän asenteensa (…). Kysyn 
heiltä, että olenko oikeassa, jos ajattelen heidän mielipidettään kielen oppimisesta, että 
se on nopeaa ja helppoa (…). He vastaavat niin. (NA 2 A, 20.7.1994.) 
 

Maahanmuuttajaryhmää oli tarpeen innostaa opiskeluun (vrt. Nieto 1996/2000). MK-alkuopetuskurssin 

oppimistyyli varmisti, että kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus oli paremminkin kannustettua kuin 

vaimennettua: 

 

– Seuraan (…) raportteja maahanmuuttajiin kohdistuneista koulutuksista ja projekteista. 
Ne näyttävät painottuvan suomen kielen opetukseen ja suomalaisuuden 
ymmärtämiseen eri konteksteissa. (NA 1 A, 6. 6. 1994.) 

 

Kulttuurien kohtaamisessa tunnistui monikulttuurisuuskasvatuksen moninaisuus.75 MK- 

alkuopetuskurssin antamien kokemusten turvin ymmärrykseni kehittyi muiden kulttuuristen tapojen 

havaitsemisessa, ihmisten kunnioittamisessa ja vuorovaikutuksen syntymisessä. Maahanmuuttajien 

omakielisyyden huomioon ottaminen oli muutoin vaarassa jäädä taka-alalle. Kielen ja kulttuurin omat 

erityspiirteet liittyivät samankaltaisuuksiin, erilaisuuksiin, arvoihin, tapoihin ja uskomuksiin. 

Säännöllisten puhelintulkkipalvelujen tai läsnä olevan tulkin käyttö olisi voinut antaa kielen ja kulttuurin 

oppimiselle sekä heille itselleen korkeamman statuksen. Maahanmuuttajaryhmän jäsenet odottivat 

opettajan sanovan autoritaarisesti, mitä opiskellaan: 

 
– Varttunut mies on sitä mieltä, että hänelle pitää kaikki opettaa hänen omalla 
äidinkielellään. Hän ajattelee oppivansa kielen ulkolukuna, eikä suostu muodostamaan 
vapaasti lauseita eikä kehittämään omaa ilmaisuaan. (NA 4 B, 14.10.1994.) 

 

Yksilöiden toisinaan osoittama ärtymys ja turhautuminen opintojensa edistymisestä oli tavanomaista 

kenelle tahansa maahanmuuttajalle. Monet heistä käyttivät vieraan kielen taitoaan oman älykkyytensä 

mittarina. (Vrt. Nieto 2000, 181.) Oppijoilla oli huolia; he surivat sitä, kuinka kauan kestää ennen kuin he 

oppivat vieraan kielen. 

 

 

5.3.3  Kä-Ki-Ku-oppimistyyli, tietoa, taitoa ja luovuutta 
 

Tilannekohtainen suomen kielen konkreettinen oppiminen edisti oppijaryhmän kehittymistä. Monien 

aistien ja tietoalueiden käyttö tarkoitti monipuolisten luovien mahdollisuuksien hyödyntämistä.76 Kä-Ki-

Ku-oppimistyyliin kuului suunnittelua, valmentautumista, ideoiden tuottamista, tehtävän rajausta ja 

siihen valmistautumista. Se oli sukua käsityöllisen toiminnan prosessille. Käytettiin myös valmistavaa 

                                                           
75Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttö auttoi monikulttuurisuuden edistämisen lisäksi oppimisympäristöissämme myös 
kulttuurien välisen toiminnan havaitsemisessa ja jäsentämisessä (vrt. esim. Davidman ja Davidman 1997, 54–55). 
76MK-alkuopetuskurssilla varmistuin siitä, että luovuus tarvitsi aina hedelmällisen kasvupohjan sekä paljon 
virikkeitä. Vygotskya (1897–1934) luovuuden käytössä siteerannut Fisher (1990/1995, vi) kuvasi sosiaalisen 
ympäristön merkitystä sosiaalisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen antajana. Myös monikulttuuristen oppimisen 
perusvalmiuksien hankkiminen viittasi samaan asiaan (Bennett 1995, 77–79). 
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oppimista, muodon kehittämistä, tarkastamista, loppuun saattamista, arviointia, dokumentointia, kertausta 

ja toistoa.77 Oppimisympäristömme pedagogiikka piti yllä keskustelua, kielen ja muistitekniikoiden 

käyttöä sekä ilmiön yksityiskohtaistamista. Tekemisen kielellistäminen oli läsnä arkielämän sujumisen 

edistämisessä MK-alkuopetuskurssilla puheessa, eleissä, ilmeissä, liikkeissä, esineissä, materiaaleissa, 

väreissä, muodoissa ja työtekniikoissa. Suomen kielen sanat nousivat käsiteltävästä aihealueesta 

tarkasteluun.78 Kulttuurien kohtauttamiseen liittyi kuuntelua, havainnointia, katselua, harjoittelua ja 

oppiaineksen kommentointia. Prosessoinnit ja arvioinnit tukivat oppimista.79 Ajattelua ja tietoainesta 

käytettiin uusissa yhteyksissä: 

 

– Osa oppijoista haluaa tehdä kankaanpainantaa ja laajalti käytettävien sanojen määrä 
karttuu. Tähdennän heille, että näillä sanoilla on käyttöä myös muualla (NA 1 B, 
6.7.1994). 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyli auttoi havaitsemaan samankaltaisuuksia eri ilmiöissä. Tilanteiden ratkaiseminen, 

suunnitelmien ja varasuunnitelmien tekeminen oli tarpeellista: 

 

– Kun teemme käsitöitä voimme oppia siinä suomen kieltä (NA 2 A, 13.7.1994; NA 5 B, 
15.11.1994; VI 1996). Eriytän opetusta (Lappalainen 1993; RA 20.7.1993, 53). Metodini 
tähtää samalla aikaa näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen, tekemiseen, kirjoittamiseen 
eli kaikkien aistien aistien avulla (…) monipuolisesti tehden, kuullen, havainnoiden (NA 1 
B, 13.6.1994). Teemme oppijoiden kanssa eräänlaisia valokuva-albumeja (…) ja 
kirjoitustehtäviä. Maahanmuuttajaoppijat saavat kurssilta myös kotitehtäviä. (NA 1 B, 
22.6.1994.) 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyylin kehittämisessä tarvittiin pitkäjänteisyyttä. Tiedot, taidot, metodit ja säännöt 

tuttujen ja toistuvien tilanteiden hallitsemiseksi oli omaksuttava. Vasta sitten oppiminen muuttui 

kiinteäksi ja vakiintuneeksi toiminnaksi. Tämä ilmeni sekä tällä että aikaisemmalla maahanmuuttajien 

alkuopetuskurssilla: 

 

– Havainnollistin opetusta oppiaineksen ydinkohtien esiin nostamisen avulla 
(Lappalainen 1993; RA, 20.7.1993, 51). Konkretian avulla tapahtui sanojen tiivis ja 
kiinteä oppiminen. Siitä on esimerkkinä huovutuksen aikana syntynyt vuorovaikutus: 
Kuuma ja kylmä, kumpi ensin? Onko tämä jo hyvä? Katso opettaja katso! (Lappalainen 
1993; RA 21.7.1993, 55; VI 1996b.) 

 

Vuorovaikutteisuus ei toteutunut oppijajoukossa itsestään selvyytenä. Hankaluuksia aiheutui muun 

muassa miesten välisestä keskinäisestä kilpailusta. Naiset sen sijaan olivat avuksi koko MK-

                                                           
77Käsityölliseen toimintaan kuuluva ajattelu kohdentui käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämiseen. 
Aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisessa oli tarpeellista rakentaa omaa käsityöllisen toiminnan uudenlaista 
ammattikäytäntöä kulttuurien kohtaamisen edistämiseen (vrt. Zeisel 1981, 14; Lindfors 1992, 83; Anttila 1993, 111; 
Suojanen 1993). 
78Luovan ajattelun tarvitsema hyvä ilmapiiri ja etnisen erottelun purkaminen toteutui (ks. Fisher (1990/1995, 39; 
Nieto 1996, 72–74). 
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alkuopetuskurssin ryhmälle. He olivat perhettä tukevia selviytyjiä, vaikka miehillä perinteisesti oli 

maahanmuuttajaperheissä auktoriteettiasema. Kä-Ki-Ku-oppimistyyli kehitti yhteistoiminnallisuutta (vrt. 

McGroarty 1992 ja Rupp 1992). Maahanmuuttajajoukossa parityöskentely toimi perhekohtaisesti ja 

yhteistyö sitoutti heidät opetussuunnitelmaan: 

 

– Tällä kertaa jaan oppimateriaalin monisteina. (…) varttunut mies (…) ei oikein suostu 
keskustelemaan toisen bosnialaismiehen kanssa (…) Kuitenkin hän lähtee 
keskustelemaan ja tekemään parityötä oman vaimonsa kanssa, kun vaimo kehottaa 
häntä siihen. (NA 1 B, 16.6.1994.) Nuorempi mies osallistuu yhdessä vaimonsa kanssa 
kankaan rakentamiseen (NA 4 B, 21.10.1994). Me keskustelemme siitä, että varttuneen 
miehen pitäisi olla koulussa. Naiset ovat ihan vapautuneita. (NA 2 B, 29.8.1994; NA 3 B, 
5.10.1994.) 

 

Maahanmuuttajat pystyivät ilmaisemaan itseään ja kommunikoimaan suomen kielellä.80 Se oli suuri 

saavutus kovia kokeneille MK-alkuopetuskurssin oppijoille. Deklaratiivinen toteava tieto välittyi 

seuraavasti: 

 

– Nuori nainen kertoo iloisena havainneensa, että hän pärjää suomalaisten kanssa 
suomen kielellä keskustellessaan. Tiedän, että osaan suomea (…). Suomalaiset sanovat 
hänelle ystäväillassa paljon puhut ja vielä enemmän ymmärrät. Monille bosnialaisille 
on miellyttävä kokemus saada keskustella suomalaisten kanssa ja tuntea osaavansa 
suomea. (NA 4 B, 15.10.1994.) 

 

Taiteen tulkinnan tavoin käytetty ilmaisullisuus kokemuksen mallintamisen lisäksi sisälsi 

ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja valintoja. Motivoivien tehtävien myötä käsi toimi kielen ja 

kulttuurin käsittäjänä. Opettelin työssäni molemmilla maahanmuuttajien kursseilla käyttämään oppimista 

helpottavia apukeinoja: 

 

– Minulta vaatii herkkyyttä havaita luokassa vallitsevaa vuorovaikutusta ja eriyttämisen 
tarvetta (Lappalainen 1993; RA 15.7.1993, 42–43; RA 20.7.1993, 52; VI 1996b). 
 

Havaitsin yhtäläisyyttä Diamondin ja Mooren (1995, 241–243) kertomukseen amerikkalaisten opettajien 

työkäytännöistä.81 Kompensoidessaan yhteisen lingvistisen kielen puutetta maahanmuuttajat käyttivät 

                                                                                                                                                                                           
79Kulttuurien kohtaamisessa kielen oppimiseen ja sen ylläpitoon sisältyi myös käsitys mielekkäästä 
konstruktivistisesta oppimisesta. Se tarkoitti motivoitumista, orientoitumista, sisäistämistä, käyttöä ja soveltamista, 
opittavan asian arviointia sekä oman oppimisen kontrollointia ja arviointia. (Ks. esim. Engeström 1988, 98.) 
80Kielen opiskelun rajoitteet ja heikkoudet olivat voitettavissa, kun otettiin avuksi luovuus ja perheiden sisäiset 
voimavarat (vrt. Fisher 1990/1995, 120, 123–129; Nieto 1996, 76–84, 184; 2000, 73–83, 183). Myös Baker (1993, 
99), Martin (1999, 92), Matinheikki-Kokko 1999c, 32) ja Paavilainen (1999, 106–107) viittasivat samantapaiseen 
ilmiöön puhuessaan kielen opiskeluun turhautuneista ja stressaantuneista maahanmuuttajista. 
81He sisällyttivät sängynpeittojen tekemisen monikulttuuriseen luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelmaan. 
Antaessaan tehtäväksi prosessoida sängynpeiton tekemistä muun muassa kirjoitustehtävien avulla amerikkalaiset 
opettajat edistivät opetussuunnitelman toteutumista. Koulun käytännöissä oppijat kokosivat kulttuurienvälistä 
käsityölliseen toimintaan sitoutunutta ilmaisua sanallistaen, suullistaen ja kirjallistaen. He jatkoivat kotitöinä eri 
perheissä aloitetun sängynpeiton tekemistä ja toivat sen kirjallistettujen tuotosten kera kouluuun. (Diamond ja 
Moore 1995, 241–243.) 
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Kä-Ki-Ku-oppimistyyliä siltana kielen ja kulttuurin oppimisessa.82 Tällä ja aikaisemmalla kurssilla se loi 

edellytyksiä muun muassa pari- ja ryhmätyöskentelylle: 

 

– He saavat kysyä suomen kielen sanoja toinen toiseltaan ja toinen vastaa. Käytän tätä 
menetelmää myös oppijoiden ryhmäyttämisen edistäjänä. (NA 1 A, 13.6.1994.) 
Kankaankudonta sopii erinomaisesti miehille (Lappalainen 1993; RA 15.7.1993, 43, 45–
46). 

 

Kä-Ki-Ku-oppistyylin käytössä otin yhä uudelleen palautumia ja takautumia aikaisempaan 

maahanmuuttajien alkuopetuskurssiin. Kuvasta 6 ja sitä valottavasta kommentista ilmeni Kä-Ki-Ku-

oppimistyylin käytettävyys myös kielen oppimisessa pitemmällä olevien keskuudessa. Positiiviset 

affektiot, tunteiden ja huomion suuntaaminen, auttoivat saaman otetta elämästä. Kolmiulotteisten 

artefaktien tarkastelu oli läheistä ja huolellista.83 Maahanmuuttajat hankkivat kulttuuritietoisuutta suomen 

kielestä. Oppiminen altisti rakentavalle kommunikaatiolle. Muslimitaustaisissa ryhmän jäsenissä oli 

taitavia ornamenttien piirtäjiä, ja työskentely kirvoitti tehtävän tekemisestä esiin mielihyvää 

suomenkielisenä puheena. Tämän kaltaisen kerronnan tuottaminen oli tavoitteena myös MK-

alkuopetuskurssilla. Vähitellen se alkoi kehittyä. Se välittyy videosta (Lappalainen 1996b) ja lukuisista 

valokuvista, kun maahanmuuttajat suunnittelivat ja toteuttivat kankaanpainantamalleja. He olivat ylpeitä 

niistä. Töidensä suunnittelussa ja toteutuksessa he suosivat pääosin kasvi- ja esineaiheita. Niissä oli muun 

muassa kukkia, pensaita, sydämiä, taloja, lentokoneita, kanootteja, autoja, juureksia ja hedelmiä. Ns. 

leimasinpainannassa he käyttivät myös valmiita lintuaiheita. Oman kielitaitonsa mukaan 

maahanmuuttajat kertoivat aihemotiiveistaan: 

 

 

KUVA 6. Aikaisemmalla kurssilla ollut Kosovon albaaninainen nautti ornamenttien piirtämisestä 
(MA 1994; Digikuva 6.6.2003). 

 

– Minä rakastan piirtää ornamentti. Minusta on hauskaa piirtää ornamentti. 
(Lappalainen 1993; RA 17.6.1993.) Minä en osaa piirtää. Saanko piirtää tuon kuvan 
tähän? (Lappalainen 1993; RA 17.6.1993.) 

 

                                                           
82He pystyivät ryhmäytymään ja sen avulla tukeutumaan toisiinsa (Bennett 1995, 158–160). 
83Diamondin ja Mooren (1995, 239) kerronnan kaltainen ilmaisullisuus sitoutui monikulttuurisen ryhmän 
jokapäiväiseen elämään. Taiteellisuuden kytkeminen käsityöllisen toiminnan, kielen ja kulttuurin oppimiseen täytti 
tärkeää tehtävää. Muun muassa Mazruin (1986, 52–53) kuvailuun samastuen piirtämisellä oli omat rajoitteensa 
muslimivaltaisessa oppijajoukossa. 
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Työni edellytti empaattisuutta ja tarvittaessa saatavilla olemista.84 Molemmilla kursseilla Kä-Ki-Ku-

oppimistyylin käytölle samoin kuin kielikylvylle oli ominaista kokonaislauseiden eli holofraasien 

oppiminen: 

 

– Oppijat tekevät kortteja ja opettelevat samalla uusia sanoja. He kirjoittavat uudet sanat 
omiin muistiinpanoihinsa ja kysyvät lisää tilannekohtaisesti kohtaamistaan suomen 
kielen sanoista. (NA 1 A, 9.6.1994; VI 21.10.1996; Lappalainen 1993; RA 1996b.) 
 

Kesti aikansa ennen kuin maahanmuuttajat luopuivat omista mentaalisista mieltämistavoistaan. Kurssin 

alkupuolella he olivat taipuvaisia tavoittelemaan pelkkää esineiden saamista.85 Käsityöllisen toiminnan 

oppimisen tehtävä oli kuitenkin toimia ennen kaikkea kielen oppimisen edistäjänä. Näin kartutin tietoa 

maahanmuuttajien kouluttamisesta. Yleisdidaktiikan klassiset periaatteet tuntuivat aina tuoreilta ja 

käyttökelpoisilta (ks. Koskenniemi ja Hälinen 1970, 91). Niitä soveltaen ”kolmen aineen” oppimisen 

yhdistäminen tarkoitti vuorovaikutuksellisuuden säilyttämistä, malleina, havainnointeina, väliintuloina ja 

säätelyinä. Menettelyllisen eli proseduraalisen tiedon käyttö välittyi seuraavasti: 

 

– Eräänlaiseksi tulkiksi tullut tyttö ilmoittaa: Emmekö voisi tehdä kankaanpainantaa, 
minä haluan nähdä ja kaikki haluavat? (NA 1 B, 21.6.1994). Kyllä tämä tekemällä 
oppimismetodi pelaa ja toimii, (…) sen käytössä on tietysti omat vaaransa, (…) kun 
monet keskittyvät tekemiseen niin, että tekemisen varjolla on vaikea mieltää sitä, että 
tässä täytyy oppia myös kieltä. (…) Suomen kielen oppiminen on tärkeää, eikä se saa 
jäädä aivan kuin tekemisen innon ja töiden valmiiksi saamisen varjoon. (NA 1 B, 
16.6.1994.) 
 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyli suosi myös korvaamista, yhdistämistä, soveltamista, muuntamista, käyttötapojen 

poistoa ja uudelleen järjestämistä.86 Sananmukaisesti korvaaminen tuli esiin muun muassa bosnialais-

suomalaisen sanakirjan puuttuessa: 

 

– Osa heistä pyytää saksia lainaksi, (…) Saanpa nähdä miten Bosnian pakolaiset ovat 
aktivoituneita ja motivoituneita poppanakuteen leikkaajia viikonlopun aikana. Annan 
ainakin työtä; kyllä he ovat innokkaita. He haluavat etsiä sanan keksintö, kun vien heille 

                                                           
84Kohtaamani asiat vertautuivat Liebkindin ja Eräsen (2000, 77) tekemiin korostuksiin. Vuosia myöhemmin he 
toivat julki samantapaisia asioita maahanmuuttajien parissa työskentelystä. He kuvailivat vakavan trauman 
kokeneiden ja heikosti sopeutuneiden uhrien elämää. Tällöin he tähdensivät myötätunnon, turvallisuuden tunteen ja 
empatian tärkeyttä. Näissä yhteyksissä Liebkind ja Eränen (emt.) esittivät oman huolenaiheensa siitä, miten 
maahanmuuttajien kohtaamisen ammattilaiset voidaan saada kehittämään omaa työtään ja sen käytäntöjä. 
85Oppijajoukon tahtokäyttäytymisessä oli erotettava toisistaan halu oppia ja halu vain saada esineitä ja tuotteita (vrt. 
Wilenius 1978, 101). Käsityöllisen toiminnan oppiminen oli Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä rinnastettavissa 
kielikylpyyn välineenä eikä päämääränä (ks. muun muassa C. Laurén 1992; 1994; Vesterbacka 1992; Arnau 2001; 
Met 2001). Työni opetti pitämään kiinni siitä, että kieliopinnot säilyttivät paikkansa käsityöllisen toiminnan 
oppimisessa (Diamond ja Moore 1995, 128). 
86MK-alkuopetuskurssilla tehtiin kysymysten asetteluja. Oli tarpeen kysyä, kuka muu sen sijaan, mikä muu, mikä 
toinen paikka, toinen aika, toinen materiaali tai toinen tarkastelutapa oli toimivampi. (Fisher 1990/1995 47–51.) 
Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä tämä kysymykseasettelu ei oppimisympäristöissämme 
tarkoittanut vastakohta-asetteluna rotuajattelua. Se ei myöskään ollut kulttuurirajojen ylityksessä tapahtuvaa 
kulttuurirajojen kieltämistä. Oli muistettava, että erilaisuuden erottamiseen ja samanlaisuuden osoittamiseen liittyi 
kouluoloissa vaaroja kulttuurien kohtaamiseen vertailusuhteena ja -asetelmana. (Banks 1988, 62 ja Ogbu 1995, 
588.) 
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lainaksi englanti-kroatia -sanakirjan. Tosin he eivät osaa englantia, mutta kroatian 
sanakirjasta he katsovat englannistettuja sanoja, jotka suomennan heille. (NA 1 B, 
17.6.1994.) Pyyheliinaan kuvioiden painamisessa minun pitäisi näyttää enemmän, 
miten voidaan painaa erilaisia kuvioita (NA 1 A, 13.6.1994). 

 

Oppimisen ja oppijoiden yhteenkuuluvaisuuden rakentumisen kannalta toisto ja kertaus, harjoitus ja 

osallistuva oppiminen sai puhekuoroilmaisussa tärkeän tehtävän. Toimintamme sisälsi muuntamista ja 

innovatiivista uutta keksivää oppimista: 

 

– Emme unohda kirjoittaa tauluun uusia oppimiamme sanoja, joista oppijat tekevät 
muistiinpanoja (…) sopivina hetkinä (NA 1 B, 13.6.1994). Osuvasti työpäivä päättyy 
maahanmuuttajaoppijoiden puhekuoron esittämään loruun: Maalari maalasi taloansa… 
(NA 1 B, 13.6.1994). Nuorempi bosnialaismies on otettu ikkuna- ja taloaiheestaan, hän 
haluaa osoittaa olevansa rakennusmies. Annan hänelle täytettäväksi puutyökaluja 
kuvaavan sanaristikon. Käsittelemme maalata ja rakentaa verbiä. Vaimonsa 
kehottamana mies lisää piirtämänsä talon pihaan kukkia. (NA 1 B, 13.6.1994.) 
Käsittelemme substantiivin ja nominatiivin kieliopillisena käsitteenä. Harjoittelemme 
genetiivin käyttöä, muodostamme kielteisiä ja myönteisiä lauseita. Tulkin välityksellä 
miehet ja vanhemmat naiset ilmoittavat, etteivät he ymmärrä kielioppia bosnian 
kielelläkään saati sitten suomeksi. (NA 1 B, 21.6.1994.) 

 

Kuvioiden muodot salmiakki, vino ja suora, pitkä ja lyhyt olivat konkreettisia, työstettyjä ja 

luonnollisessa kielenkäytössä esiin tulleita sanoja. Myös mahdolliset, kuten kuvassa 7 olevat, 

kankaanpainantakuvioiden tahrat saivat kurssin alusta asti hyvän kielen oppimisen ja havainnollistamisen 

merkityksen. Asiayhteyksiä ja assosiaatioita kehittyi oppimisympäristöissämme aina tilanteen mukaan. 

Niistä oli hyvä jatkaa tilannekohtaista vaatehuoltoonkin liittyvää keskustelua. Käsityöllisen 

toimintarupeaman jälkeen käytettyjä sanoja ja sanontatapoja käsiteltiin päivän päätteeksi yhteenvedoissa. 

(Vrt. liite 10, sivut 298–301.) Sanat ja kokemukset saivat merkityksiä tekemisen ja valmiin tuotteen 

tulkinnoissa, esittelyissä tai asetuttaessa valokuvattaviksi: 

 

 

KUVA 7. Käsityöllisen toiminnan oppiminen oli yhdistettävissä kielen oppimiseen 
maahanmuuttajien omaksuman kielitaidon mukaisesti (MA 1994; Digikuva 6.6.2003). 
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Rooli- ja identiteettiristiriidat liittyivät identiteettiin kuuluvan rooli-käsitteen romahtamiseen. Ryhmä 

hyödynsi jokaisen tekijän.87 He pystyivät kertomaan omista mielikuvistaan ja tekemistensä vaiheista 

prosessointitiedon kaltaisesti.88 Maahanmuuttajat tarvitsivat abstraktista ja visuaalista muistia, kun he 

abstrahoivat, koodasivat ja symboloivat omia kokemuksiaan. Oli tärkeää saada apukeinoja oman 

kulttuuri-identiteetin vahvistamiseksi henkilökohtaisesta identiteetistään kiinni pitäville ihmisille. Se 

vahvistui mieluisten vapaa-ajan aktiviteettien löytymisen myötä. Oman kodin muiston ylläpitäminen oli 

myös tärkeää: 

 

– Tarkastelemme yhdessä oppijajoukon tekemiä kortteja ja itse työskentelyä. Selvitämme, 
mitä heidän piirtämänsä kuva merkitsee suomen kielellä. (NA 1 A, 9.6.1994.) 
Bosnialaismies haluaa tehdä sellaisen mallin kankaanpainantatyötä varten, jossa on 
talo Bosniassa, puita ja talon pihassa auto. (NA 1 B, 13.6.1994.) Nyt varttunut mies 
osoittaa kiinnostuksensa hiihtämistä kohtaan. Hän tiedustelee edullisia suksia ja pyytää 
minua lahjoittamaan sukset hänelle. Kerron hänelle, ettei vielä ole hiihtämisen aika, 
koska lunta on liian vähän. (NA 4 B, 19.10.1994.) 

 

Kommunikointi toimi, kun oppijat hyödynsivät välillisesti omaa kulttuuriaan siltana uuteen. 

Maahanmuuttajat asettuivat mielellään kuvattaviksi. Esitellessään valmiita käsityöllisen toiminnan 

tuotteita he käyttivät suomen kieltä ja olivat ylpeitä niistä. MK-alkuopetuskurssilla oli tarpeen jatkuvasti 

avata assosiatiivisia yhteyksiä, missä ja miten esiin tulleita sanoja käytettiin muualla. Kuvan 8 

aihemotiivien käytöstä välittyi asian soveltaminen toisiin käyttöyhteyksiin. Myös esimerkiksi astevaihtelu 

sanassa kukka kukan  kukat  ja sen sekoittuminen pronominiin kuka havainnollistui: 

 

– Osa oppijoista haluaa tehdä kankaanpainantaa ja laajalti käytettävien sanojen määrä 
karttuu. Tähdennän heille, että näillä sanoilla on käyttöä myös muualla. (NA 1 B, 
6.7.1994. 

 

KUVA 8. Oman maan kukat kukkivat tyynyliinassa (MA 1994; Digikuva 6.6.2003). 

 

                                                           
87Kä-Ki-Ku-oppimistyyli mahdollisti käsityöllisen toiminnan oppimisen prosessoinnin tekijänsä tutkielmana tai 
situaationa tulkinnan. Se vertautui prosessi produkti -ajatteluun (Anttila 1993). Muun muassa paperinrepimistehtävä 
auttoi ryhmää rohkaistumaan itseilmaisun käyttöön. He kertoivat asumisestaan uudessa maassa ja tutustumisestaan 
sen elin- ja asuinympäristöön (Lappalainen 1993; RA 7.4.1993, 12–14). 
88Maahanmuuttajat ohjautuivat toimimaan aktiivisesti sosiaalisessa ja kulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Se ilmeni 
kohteesta luotujen mielikuvien visuaalistamisessa, käsittelyssä ja muuntamisessa. (Fisher (1990/1995, 7; Wortham 
2001, 155.) 
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– Tietysti aikuinen ajattelee, että voisi oppia ja lukea sanoja enemmän ja enemmän ja 
enemmän, mutta rajansa se on kaikella (NA 1 A, 13.6.1994). Hän painaa kaksi kukkaa 
tyynyliinaan (NA 1 B, 13.7.1994). 
 

Toimintamme päämäärät, tavoitteet ja kohteet antoivat etusijan kielen ymmärtämiselle ja käytölle 

molemmilla maahanmuuttajien kursseilla. Aikaisemmalla kurssilla ollut kosovolaismies piti tiedon 

havainnollistamista tärkeänä: 

 

– Se on hyvä, että näkee samalla havainnollisesti, mitä sana tarkoittaa. Tekemisessä 
oppii paremmin, kuin jos opettaja puhuu ja kirjoittaa paljon taululle. On hyvä ajatella 
oppilaiden kuntoa. Kunto säilyi, kun me opimme kieltä ja käsityötä. Se auttoi paljon. Ei 
oppilas jaksa, jos on joka päivä viisi tai kahdeksan tuntia kielioppia. (VIPAL 1996; 
21.10.1996.) 
 

Kulttuurierot ilmenivät perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa.89 Tutkimuksen tuloksissa oli 

yhtymäkohtia australialaiseen luokkahuoneoppimisen integraatiomalliin ja tiedon prosessointiin ja 

baumanilaiseen esineiden käytön kontekstilähtöisyyteen (ks. Lappalainen 1995, 37; 1998, 31). Rakentava 

vuorovaikutus ja sen ylläpito lisäsivät luottamusta prosessipohjaiseen ja yleisistä käytännöistä 

poikkeavaan Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttöön. 

 

 

5.3.4  Oppimisympäristö kulttuurien kohtauttamisen risteyspaikkana 
 

Yhteistoimintana interetnisyyselementit ja vuorovaikutteisuuden monimuotoisuus lisääntyivät, vaikka 

maahanmuuttajilla oli kurssin alussa vähäisesti yhteyksiä oppimisympäristöjen ulkopuolelle. Sosiaali- ja 

opetustoimen funktiot lähentyivät MK-alkuopetuskurssin aikana. Sosiaalityöntekijöiden vierailu oli 

kannustava ja vierailijat arvostivat oppijoiden suomen kielen kommunikointitaitoja: 

 

– Tänään keskiviikkona meillä on (…) vieraita sosiaalitoimesta. Heillä on papereita 
kirjoitettavaksi. He kuuntelevat tuntiani/vuorovaikutustamme ja sanovat, että jo viidessä 
minuutissa näkee, että opiskelijat ymmärtävät suomen kieltä. He ovat hyvillään 
oppijoiden edistymisestä ja he kannustavat maahanmuuttajia käyttämään suomen 
kieltä. (NA 2 A, 14.7.1994.) 

 

En voinut tuntea koulutettaviani ja heidän kulttuuriaan maahanmuuttajakoulutuksen alkaessa. Kulttuurien 

kohtaamisen edistäminen pani minut pohtimaan maahanmuuttajan elämää ja sen hallintaa. Ymmärrykseni 

rakentui dialogien avulla. Niissä interventiot tuottivat yhteistyökumppaneita ja kehittivät 

interaktiotilanteita. Kouluympäristössä ilmiö välittyi peruskoulun opettajien puheista seuraavasti: 

 

                                                           
89Marjetan (2001) mukaan somalialaiset edellyttävät äidin sanan tottelemista pienenkin vihjauksen perusteella. 
Aikuiset maahanmuuttajat osoittivat omaa lastaan kohtaan erityistä huolenpitoa. Ylihuolehtiminenkaan ei ollut 
tavatonta. (Vrt. Hofstede 1994, 32–33; de Kruif 1994, 18–19.) 
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– Minne tyhjän päälle nuo joutuvat, kun sinä lähdet? (NA 4 B, 19.10.1994). 
Kyläkierroksella tiedustelen tytöiltä heidän halukkuuttaan ryhtyä karjanhoitajaksi (NA 5 
A, 2.11.1994). 

 

Etninen kulttuuriorientaatio ja siihen suuntautuminen oli oppimisympäristöissämme edellytys kulttuurien 

kohtauttamiselle. Rakennettu elinympäristö yhdessä välittömän luonnonympäristön kanssa tarjosi 

maahanmuuttajille mahdollisuuksia tutustua suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripalveluihin. 

Opintokäynnit, -vierailut ja -retket olivat osa interetnisyyselementtien hyödyntämistä. Vuorovaikutuksen 

vilkastumisesta huolimatta monikaan maahanmuuttajista ei halunnut käyttää vapaaehtoistyökeskuksen 

antamia mahdollisuuksia: 

 

– Lähdemme retkelle (…) vapaaehtoistyökeskukseen. Menomatkalla (…) poikkeamme 
läheiselle suolle, ja se oli oppijoille ihmetyksen paikka, koska Bosniassa heidän 
kertomansa mukaan ei ole soita. Maahanmuuttajajoukon tutustuminen ja 
alkuorientaatio vapaaehtoistyötä tekevään kohteeseemme on vaisuhkoa. Kirpputori ja 
koronapeli ovat kiinnostavia, mutta muu ei oikein kiinnosta. (NA 1 B, 22.6.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristö toimi kulttuurien kohtauttamisen risteyspaikkana. Kä-Ki-Ku-

oppimistyylin avulla saadun kielitaidon turvin kurssilaiset pystyivät saamaan otetta myös paikalliseen 

väestöön. He olivat kiinnostuneita auktoriteeteista, ne pitivät yllä maskuliinisia arvoja. Jälleen opettelin 

koodikieltä auktoriteetteihin suhtautumisesta: 

 

– Menemme (…) sahalle. Siellä yrityksen henkilökunta selittää ja näyttää tarkkaan, miten 
tukkipuiden mittaus ja laatuluokitus tapahtuu. (NA 5 A, 7.11.1994.) Tutustumme 
seutukunnan (…) pienviljelijöiden ja karjanomistajien elämään. Nuori nainen haluaisi 
tutustua ”leipärehtoriin” eli leipomon omistajaan. Varttunut mies ei lähde mukaan 
syrjäkyläkierrokselle. Sitä vastoin voimalaitokseen hän ilmoittaa lähtevänsä. (NA 4 B, 
22.10.1994.) 

 

Interetnisyys karttui ihmisten keskinäisissä tapaamisissa ja yleisötilaisuuksissa. Erilaisten 

opintovierailujen tehtävänä oli toimia kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen lisääjänä. Seuraavalla sivulla 

olevasta piirroksesta 9 välittyy retki kansallispuistoon. Se tuotti oppijoille elämyksen heille entuudestaan 

tuntemattomasta suomaastosta: 

 

– Menemme retkelle suolle kansallispuistoon (NA 2 A, 18.7.1994). Meillä on iki-ihana 
retkipäivä (…) maisemiin. Patikoimme (…) maastossa yli seitsemän kilometriä yhteensä, 
käymme lintutornissa, syömme lakkoja ja nautimme (…) järvimaisemista (…). Iäkäs 
pakolaisperheen isoäitikin on mukana (…). Tosin hän ei lähde patikoimaan. Täällä on 
mukana neljä sukupolvea bosnialaisia. Jututan tätä huiviin päänsä kietonutta mummoa. 
Bosnialaiset ovat tulkkina, kun hän kertoo Suomessa kaiken muun olevan ihanaa ja hyvää, 
mutta kieli on erilaista ja hankaloittaa elämää. (NA 2 B, 28.7.1994.) Käymme sieniretkellä 
(…) ja kävelemme, keskustelemme suomen kielellä asioista. (NA 3 A, 14.9.1994.) 
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PIIRROS 9. Kävelyretki suomaastossa pitkospuilla kuvasi myös kulttuurien 
kohtaamista 

 

– Apuopettajan (ns. sivari eli siviilipalvelusmies) kanssa suunnittelemme yhdessä (…) 
lisää vierailukäyntejä maahanmuuttajien elinympäristöön (…). Nuo vierailut motivoivat 
bosnialaisia jossain määrin. Suomalaiset naiset näyttävät pitävän pintansa alla etnistä 
vihamielisyyttä. Menemme (…) voimalaitokselle. Matkamme jatkuu kohti (...) Osa lähtee 
innoissaan katsomaan ”lehmoja” eli lehmiä, ja (…) varttunut mies innostuu kyselemään 
voimalaitoksesta, montako vattia on, ja kuinka monta megahertsiä voimalaitos tuottaa 
valtakunnan verkkoon jne. Minusta on ihme, kun varttunut mies on liikkeellä. (NA 5 A, 1-
2.11.1994.) Vierailemme voimalaitoksella (…). Varttunut mies on otettu, hän voisi tulla 
omasta mielestään töihin tänne (…). Menemme (…) maatilalle (…) ja kartutamme 
maahanmuuttajien asuinkunnan kylien tuntemusta”. (NA 5 A, 2.11.1994.) 

 

Maahanmuuttajien osallistuminen pitäjäpäiville edisti kanssakäymistä paikkakunnan ihmisten kanssa ja 

loi näin orastavan alun interkulttuurisuudelle: 

 

– Menemme kirkkoon, käymme sankarihaudoilla, vesitornissa ja kirpputorilla (…) Sieltä 
pakolaiset saavat mukaansa vaatteita muovisäkeittäin. (NA 2 A, 17.7.1994.) 

 

Kauppamatkat ja edulliset ostospaikat olivat maahanmuuttajista kiintoisia tutustumisen kohteita. Käynti 

tarjouskaupassa tai kirpputorilla oli päivän kohokohta, mutta muiden opintovierailujen anti oli kulttuurien 

kohtaamistilanteisiin nähden sattumanvaraista: 

 

– On päivä, jolloin opintoretkipäivä alkaa ja maahanmuuttajat tulevat tutustumaan 
lähikaupunkiin. Liityn seuraan ja menemme kiertoajelulle, joka kestää puolitoista tuntia, 
kuten suunnitelmamme on. Syömme eväitä (…). Siirrymme kasvitieteelliseen puutarhaan, 
kirjastoon, torille, taidemuseoon, kirpputorille ja kaupungin museoon. Oppijat käyvät 
monissa tavarataloissa ja kaupoissa. (NA 2 A, 18.7.1994.) Menemme vielä 
perhospuutarhaan ja tarjouskauppaan. Siellä ryhmämme bosnialaiset naiset ryntäävät 
ostamaan hameita puoleen hintaan. He ovat väsyneitä ja onnellisia samanlaisissa 
hameissaan. (NA 2 A, 18.7.1994.) ”Hyvä kauppa, hyvä kauppa, on, on” kuuluu 
monesta suusta, kun he tekevät ostoksia (NA 2 A, 18.7.1994). 
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Enright ja McCloskey (1992, 256) korostavat erottelujen tekemistä traditionaalisen ja integroidun 

oppimisympäristön välillä. Kuitenkin oli tärkeää havaita, etteivät kaikki tekemäni ratkaisut olleet 

toimivia. Muun muassa pikainen tutustumiskäynti kirkkoon herätti maahanmuuttajaryhmässä 

epämiellyttäviä assosiaatioita: 

 

– Käymme kahdessa kaupungin kirkossa. Kaikki eivät halua lähteä katsomaan 
ortodoksista kirkkoa, he nimittävät sitä serbikirkoksi. (NA 2 A, 18.7.1994.) 

 

Kurssin suunnittelussa oli otettu huomioon ympäröivän yhteiskunnan rakenteita.90 Maahanmuuttajat 

tutustuivat muun muassa vesitorniin, sankarihautojen Suomeen, voimalaitokseen ja uimahalliin. Heille 

tarjoutui näillä matkoilla hyviä tilaisuuksia käyttää suomen kieltä: 

 

– Oppijat istuvat pitäjäpäivillä ja seuraavat ohjelmaa (NA 2 A, 17.7.1994). 
Retkiohjelmamme pitää muuten, mutta emme pääse kaikkiin aikomiimme 
tutustumiskohteisiin, kuten esimerkiksi museoon. Kaikki retkeläiset eivät jaksa uida 
puoltatoista tuntia. Muuten retkemme sujuu ja sen ohjelma ottaa huomioon matkalaisten 
heimoyhteyden ja kollektiivisen kulttuurin pitkän retkipäivämme aikana. Käymme 
paikkakunnan käsityökeskuksessa. (NA 5 A, 9.11.1994.) 

 

Suomalaisten ihmisten tapaamiset ja vierailut tarjosivat sosiaalisia ja persoonallisia mahdollisuuksia 

vieraan kulttuurin kohtaamiseen.91 Kielitaito kehittyi kurssin myötä. Eräs tehtävänantomuoto ja osa 

kirjoitetun kielen harjoittelua oli ”Muukalaisoppijan kiertävän reissupäiväkirjan” (RE 1-8, 1994) 

pitäminen. Nuoremman bosnialaismiehen vaimo kirjoitti siihen neljän kuukauden suomen kielen 

opiskelun jälkeen omasta asumisestaan näin: 

 

– ”Tänään on maanantai 7.11.–94. Minä en ole tänään…Minä menen…kudoit poppana. 
Eva Maja ja (…) ajavat kaikile retkele. Minä menen kaupaan ostanu vahan ruoka. Ja 
sitten kotona olen tehny ruoka. Ja kaikille syömma. Ja lahdemme napurin kanssa ja 
tulemme kotin kelo 7.00. Minä lukea vähän ja kacoimme televisio ja lahdemme 
nukumman”. (RE 7, 7.11.1994.) 

 

Yleisötilaisuudet ja retket eivät vuorovaikutuksen antajina kiinnostaneet kaikkia 

maahanmuuttajaryhmämme jäseniä: 

 

                                                           
90Erilaiset MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristöt tarjosivat maahanmuuttajille uusia oppimiskokemuksia (Ellis 
1984). Ne antoivat oppijoille kannustavia herätteitä ja virikkeitä. Kurssilla järjestetyt vieraan kulttuurin kohtaamisen 
ja oppimisen kokemukset koululuokan ulkopuolella olivat vaihtelevia. (Vrt. Resnick 1987.) Oli tärkeää, että 
opettajat voivat luoda osallistuvia dynaamisia oppimisympäristöjä, joissa tavoitteilla oli mahdollista toteutua (ks. 
Richard-Amato 1992, 283–284). Monikulttuurisuus kosketti MK-alkuopetuskurssilla maahanmuutton käytäntöjä, 
joten tasa-arvon toteutuminen oli tärkeää. (Lepola 2000, 266.) 
91Bennettin (1995, 35–36) tavoin ajatellen kulttuurien välinen vuorovaikutus edistyi. MK-alkuopetuskurssilla 
vapauduttiin etnisistä ennakkoluuloista. Työssäni interkulttuurisuus lisääntyi, kun oli mahdollisuus oppia tuntemaan 
maahanmuuttajia entistä paremmin. Tehtävänämme oli kehittää vuorovaikutusta kulttuuristen erojen poistamiseksi. 
Nämä pyrkimykset eivät kuitenkaan aina kurssillamme täysin onnistuneet. (Vrt. Bennett 1995, ix–xi.) 
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– Jo etukäteen tiedän, ettei varttunut mies lähde retkelle (…), mutta me muut lähdemme 
(NA 2 B, 28.7.1994). Olemme lähdössä jälleen retkelle (…), mutta vanhempi mies ei 
lähde (NA 2 B, 16.8.1994). 

 

Interkulttuurisuus ilmeni aiemmin mainitsemieni asutuskeskusten nähtävyyksien, pitäjäpäivien juhlien ja 

ympäröivän luonnon lisäksi myös yksityiskoteihin tehtävissä vierailuissa (NA 2 A, 13.7.1994; NA 2 A, 

19.7.1994; NA 1 B, 22.6.1994). Näissä konteksteissa syntyi selvää kulttuurien välistä vuorovaikutusta 

Kä-Ki-Ku-oppimistyylin vaikutuksesta. Maahanmuuttajat tutustuivat myös kyläkauppoihin sekä 

tavarataloihin ja vertailivat hintoja ja hyödykkeiden laatuja suomen kielellä. Välillä heidän elämänsä 

todellisuus nousi esiin ongelminakin, joihin oli otettava kantaa: 

 

– Nyt maahanmuuttajakurssilaiset menevät (…) kyläkauppaan (…), katsomme vuonna 
1939 rakennettua purkutuomion alla olevaa kauppa- ja asuinrakennusta. 
Sekatavarakaupassa on (…) vierekkäin tukkimiehen kengät ja vinyylisaappaat. Kaupasta 
löytyy kirjepaperikkoja, lautasliinoja, hautakynttilöitä jne. Menemme myös äskeistä 
nykyaikaisempaan kyläkauppaan ja maahanmuuttajilla riittää ihmettelemistä. (NA 5 A, 
7.11.1994.) Loppupäivästä he ovat hyvin iloisia, kun kerron heille heidän etuuksistaan 
(…). Näen erittäin kovia juttuja, kun meillä on luokassa vieraita sosiaalitoimesta. Huolet 
väistyvät ainakin hetkeksi, kun sosiaalitoimi vastaa heille. Mutta puskaradion välittämät 
toisten kuntien käytännöt hämmentävät heitä. (NA 2 B, 26.8.1994.) Päätämme ensi 
viikolla mennä tutustumaan leipomoon (NA 3 B, 23.9.1994). 
 

Työssäni oli tärkeää tuntea vastuuta siitä, että kulttuurien kohtaamisen edistämiskokemukset sitoutuivat 

suomen kielen oppimiseen ja sen käyttöön. Piirroksesta 10 ja säilyneistä fläppitauluista välittyy tietoa 

MK-alkuopetuskurssin käytännöistä. Kommunikatiivisuus pääsi elämään tutustumiskäyntien jälkeen 

yhteisissä pohdinnoissa ja suomen kielen käyttöä harjoittavissa tehtävissä: 

 

– Käsittelemme tunnilla opintomatkalla, vierailukäynneillä, kiertoajeluilla, jne. 
oppimaamme (…). Tänään kertaamme Suomen sotahistoriaa minun ulkomuistini 
perusteella ja tarkastelemme vierailukäyntiemme antia ja sieltä oppimiamme asioita. 
(NA 2 A, 18.7.1994.) 
 

 
PIIRROS 10. Reflektoimme opintovierailujen antia 

 

– Elämyspiha(ssa) koirat (hyppiä) hyppivät (häkki) häkissä. Villisiat olivat aitauksessa. 
Lapset pitivät erityisesti (puput) pupuista. Kana(t), fasaani(t), kani(t), poni(t), aasi(t), 
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hevonen (hevoset), kukko, (kukot) ja marsu(t) olivat mielenkiintoisia kaikkien mielestä. 
Elämyspihassa oli myös poro. Sen nimi on Ossi. Pikkukili(ssä) on kaikkiaan 170 
eläin(tä). Lehmä(t) ja vasikat ovat navetta (navetassa). Navetassa oli myös viiriäisiä. (…) 
juoda (joi) viiriäisen muna(n). Eva Ryynänen veistää puu(sta) kaunis (kauniita) 
esine(itä). Hän olla (on) kuvanveistäjä. Hän olla (on) myös kuuluisa taiteilija. Eva ja 
Paavo asua (asuvat) maa(lla) Lieksa(n) tai/ja Lieksa(ssa) Vuonisjärvellä. Puu elää 
taitajan kädessä. Kuvanveistäjä on taiteilija. Rakennusmies on taitava. Kuvanveistäjä ja 
rakennusmies ovat taitajia. (FT II, 13–16; FT I, 36.) 

 

Kontaktit ympäröivään yhteiskuntaan syntyivät MK-alkuopetuskurssilla luontevan kulttuurienvälisen 

vuorovaikutuksen avulla. Venäläisellä naisella oli perhetilanteensa vuoksi läheisiä yhteyksiä 

suomalaiseen valtakulttuuriin. Bosnialaisvaltaisen ryhmän pelko joutua eräänlaisiksi kulttuurimaskoteiksi 

oli aiheellista ja perusteltua. He eivät halunneet esittää kulttuuriaan: 

 

– Osa pakolaisista haluaa lähteä heitä varten järjestettyyn ystäväiltaan. He ajattelevat, 
että pitääkö siellä laulaa (…). Pidämme yhdessä Suomen Punaisen Ristin työntekijän 
kanssa tukihenkilökurssin, jossa puhumme erilaisuuden ja kulttuurien kohtaamisesta (…). 
Ohjelmassa on alustuksia ja keskusteluja. Eri puolella Suomea luennoinut nainen pitää 
alustuksen erilaisuuden ja kulttuurin kohtaamisesta. (NA 3 B, 7.-8.10.1994.) 

 

Suomalaiset olisivat halunneet bosnialaisten laulavan yleisöjuhlassa.92 Oli ymmärrettävä, että muun 

muassa maahanmuuttajien taustassa olevat kidutuskokemukset vaikeuttivat suhteiden solmimista 

paikallisen väestön kanssa. Ilon oli oltava laulussa läsnä maahanmuuttajien mielestä silloin, kun he 

lauloivat. He eivät halunneet esittää omaa kulttuuriaan laulamalla. MK-alkuopetuskurssi vahvisti 

näkemystä siitä, että vieraiden kulttuurien parissa työskenneltäessä tarvitaan entistä enemmän 

hienovaraisuutta ja kulttuurien tuntemusta. Näin ryhmän emotionaalinen suuntautuminen ei ainakaan 

vaikeutuisi: 

 

– He eivät voi kuvitella leikkivänsä soiton mukaan eikä ilman, koska Bosniassa on sota 
ja he surevat aina ja alati sitä (NA 3 B, 5.10.1994). Kysyessäni bosnialaisilta, että 
haluaisivatko he laulaa YK:n päivänä pidettävässä ystäväillassa, he viittaavat 
nälkiintyneeseen Bosniassa olevaan veljeen ja itkeviin lapsiin. On sota. He eivät halua 
eivätkä voi laulaa (…). Kerron heille ymmärtäväni asian. He sanovat minulle kiitos! 
(NA 4 A, 11.10.1994.) Kuuntelemme lasten lauluja. Kaikki eivät pidä lauluista. Lupaan 
oppijoille, että he voivat tuoda kuunneltavaksi omankielistä musiikkia. Musiikin (…) 
opettaja tulee luokkaamme kysymään, haluaisivatko maahanmuuttajat laulaa ja leikkiä, 
mutta he eivät halua. He sanovat olevansa ujoja. (NA 3 B, 5.10.1994.) 

 

Interetninen etääntyminen, hidasti vieraaseen kulttuuriin tutustumista. Kuitenkin henkilökohtaisten 

vuorovaikutussuhteiden solmiminen suomalaisten kanssa nousi MK-alku-opetuskurssilla tärkeäksi. YK:n 

päivänä järjestetty yleisötilaisuus lähensi maahanmuuttajia suomalaisiin ihmisiin, ja lisäsi keskinäistä 

solidaarisuutta.93 Se toimi myös vuorovaikutusta edistävänä linkkinä: 

                                                           
92Ei ollut tarpeen pitää maahanmuuttajia, eikä heidän omaa kulttuuriaan esiteltävän tuotteen kaltaisena 
”kulttuurimaskottina” (Huttunen 1999; 2002). 
93Se vastasi Niedon (1996, 118–122; 2000, 117–120) kuvausta eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssakäymisestä. 
Siinä korostuivat urheilujoukkueen mahdollisuudet keskittyä yhteisten tavoitteiden rakentamiseen. 
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– Tehtäväkseni jää suomalais-jugoslavialaisen illan järjestäminen, jonne suomalaiset 
tulevat tutustumaan ja hakemaan omat nimikkoystävänsä pakolaisten joukosta. 
Kuitenkin pakolaisista saattaisi tuntua ihan luontevalta, jos joku suomalainen menisi 
soittamaan ovikelloa ja ilmoittaisi haluavansa tutustua maahanmuuttajiin. (NA 3 B, 7.-
8.10.1994.) Yritämme YK:n päivänä järjestää myyjäiset ja arpajaisia. Toivottavasti 
pääsemme tuonne maahanmuuttajien (…) haluamalle retkelle. (NA 4 B, 19.10.1994.) 

 

Bosnialaiset nauttivat omanmaalaisten kohtaamisesta. Joukkotapaamiset vahvistivat heidän omaa 

kansallistunnettaan.94 Ne loivat heille uutta uskoa ja luottamusta oman kulttuurin säilymiseen ja käyttöön 

vieraassa maassa. Näistä kokoontumisista uhkui myös ryhmän sisäistä yhtenäisyyttä: 

 

– Olen pakolaisten tukena, apuna ja saatavilla bosnialaisten (…) tapahtumassa ja 
ryhmätapaamisessa. Minulle on kiintoisaa kuulla ministeriön, vastaanottokeskusten, 
lääninhallitusten ja itsensä pakolaisten kannanottoja maahanmuuttajatilanteesta 
Suomessa. Saan näistä erittäin paljon. (NA 3 A, 10. 9. 1994.) 

 

Maahanmuuttajien oman kulttuurin käyttäminen ei ollut esittämistä vaan osa heidän elämäänsä: 

 

– Meillä on taas vähän erilainen koulupäivä. Nuori nainen tuo kouluun Bosniassa   
äänitetyn kasetin, jossa on bosnialaista musiikkia, heidän julkkiksiaan, missejään jne. 
Oppijat piirtävät ja maalaavat, he saavat piirtää mitä haluavat. Heitän ajatuksen, minne 
haluat matkustaa (…). Se intensiivisyys ja into, joka välittyy bosnialaisten työskentelystä, 
kun he piirtävät omanmaalaisen taustamusiikin soidessa on silmiinpistävä. (NA 3 B, 
6.10.1994.) 
 

Monet virasto- ja viranomaiskäytännöt vaikeuttivat interetnisen vuorovaikutuksen syntymistä.95 Ne 

aiheuttivat suomen kielen ja kulttuurin oppimisen taantumista ja hidastumista ryhmässä: 

 

– Tämä päivä on sulattelun aikaa (…) eilisen sosiaalitoimen perusteellisen selonteon 
jälkeen. Nuorempi miehistä taantuu omassa suomen kielen oppimisessaan ja sanoo, ettei 
hän ymmärrä, mikä on verbi ja mikä on substantiivi? Kuitenkin välillä näyttää, että hän 
sen ymmärtää. Tämä ilmiö selittynee heidän elämäntilanteellaan. (NA 4 B, 19.10.1994.) 

 

Suomalaisten ystävien puuttuminen oli korjattavissa oleva asia (ks. Padilla 1980; Lappalainen 1989; 

1994d; 1996c). Tiesin ystävyyssuhteiden muodostavan tärkeän linkin vieraaseen kulttuuriin tulleen 

ihmisen elämässä.96 Huolimatta omaan kulttuuriinsa pitämistään yhteyksistä maahanmuuttajat toivoivat 

saavansa suomalaisia ystäviä. Ystävätukipalvelukurssilla, ihmiskontakteissa, yleisöjuhlissa ja muiden 

                                                           
94 Maahanmuuttajien keskinäinen yhteydenpito oli tärkeää (Matinheikki-Kokko 1991, 95–96). 
95Nieto (2000, 181) otti esille pakolaisina maahanmuuttaneiden ihmisten traumaattisuuden. Hänen mukaansa se oli 
yleistä niiden ihmisten keskuudessa, jotka olivat joutuneet kohtaamaan uuden yhteiskunnan haasteet kotimaansa 
jätettyään. Syyllisyydestä, masennuksesta, vieraantumisesta ja yksinäisyydestä aiheutuvat ongelmat pahentuivat, jos 
ihmiset kohtasivat vihamielisyyttä ja syrjintää. (Nieto emt.) 
96(vrt. Bennett 1995, 158–161; Nieto (1996, 63, 74; 2000, 62, 73). Maahanmuuttajat olivat rinnastettavissa Niedon 
(1996, 118–122; 2000, 117–120) kuvailemaan mieheen, jolle sosiaalisen elämän ylläpito tuotti tuskaa, kun hän 
joutui perheyhteyksien vuoksi luopumaan omista ystävistään. 
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järjestelyjen myötävaikutuksella syntyneissä yhteistoiminnallisissa tilaisuuksissa he saivat interetnisyyttä 

haltuunottavia kokemuksia. Aktiiviset suomalaiset nuoret ottivat heihin yhteyttä: 

 

– Ruokatauolla saamme vieraaksemme kaksi (…) tyttöä peruskoulun yläasteelta. He 
vaihtavat muutaman sanan maahanmuuttajien kanssa. He näyttävät olevan innostuneita 
pakolaistoiminnasta. Tytöillä on hyvä (…) periaate. Toinen tytöistä kysyy minulta, että 
voisiko pakolaisten luokse mennä kylään ihan ilmoittamatta. Saadessaan varmistuksen 
minulta, että näin on sopivaa tehdä, hän ilahtuu ja aikoo toimia näin kaverinsa kanssa. 
Jo huomenna he aikovat mennä. Kaikki bosnialaiset kertovat ottavansa heidät ilomielin 
vastaan kyläilemään. Minusta tuntuu siltä, että heidän mielestään tyttöjen pitäisi käydä 
kaikkien pakolaisperheiden luona. (NA 4 A, 10.10.1994.) 
 

Oppimisympäristöt auttoivat maahanmuuttajaryhmää solmimaan vuorovaikutussuhteita, ja kurssin 

loppupuolella he pystyivät entistä paremmin kommunikoimaan suomalaisten ihmisten kanssa.97 He 

oppivat käyttämään suomen kieltä hyödyntäessään Kä-Ki-Ku-oppimistyyliä. Heille oli tärkeää saada 

suomalaisten kanssa omakohtaisia, vuorovaikutteisia kulttuurinkohtaamiskokemuksia. Kurssi perehdytti 

oppijoita myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Useat maahanmuuttajat pitivät palkitsevana tunnetta siitä, 

että he kykenivät olemaan vuorovaikutuksessa suomalaisten ihmisten kanssa. He saivat jälleen 

tunnustusta omaksumastaan kielitaidosta: 

 

– Ja minusta tuntuu siltä, että heidän mielestään suomalaisten pitäisi käydä kaikkien 
pakolaisperheiden luona. Nimikkoystävyyssuhteiden muodostuminen on tietysti vielä eri 
asia. Jos suomalaiset tytöt käyvät jatkuvasti kaikissa perheissä, voi tuollainen käytäntö 
koitua tytöille pitemmän päälle melko raskaaksi (…) Toisaalta tällainen tutustumistapa on 
ihan luonteva kontaktin ottamisen kannalta. Itse asiassa se on mielestäni parempi tapa 
kuin erillisen ystäväpäivän järjestäminen. (NA 4 A, 10.10.1994.) Monille bosnialaisille on 
miellyttävä kokemus saada keskustella suomalaisten kanssa ja tuntea osaavansa suomea 
(NA 4 B, 15.10.1994). Viikonloppuna uudet ystävät vierailevat maahanmuuttajien luona 
(NA 4 B, 17.10.1994). 
 

– Järjestämäni maahanmuuttajien ja paikallisen väestön ystävyystapahtuma toteutuu ja 
onnistuu viehättävissä (…) tiloissa. Juttu luistaa melko mutkattomasti! Mukana olleet 
kiittelevät erittäin onnistuneesta yhdessäolosta ja illasta. Tilaisuuteen osallistuneet 
osoittavat kiitollisuutta minulle. Näyttää siltä, että kaikki maahanmuuttajat saavat 
suomalaisia ystäviä! Yhdessä tehtyjen valmistelujen lisäksi bosnialaiset haluavat tarjota 
omissa kodeissaan leipomiaan perunapitaa, hurmicicaa, krombiraa ja baglavaa (…). He 
jakavat näitä herkkuja suomalaisille vielä kotiin viemisiksikin. He sanovat leipovansa 
uutta syötävää sitten YK:n päiväksi.  Palaamme aamulla kouluun. (NA 4 B, 15.10.1994.) 
 

– Säännöllinen koulutyö on väylä suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumiseen ja muutenkin 
se toimii elämää jäsentävänä ja rytmittävänä tekijänä (…). Tämä rytmitys on tärkeää siksi, 
että heille tulee hieman käsitystä siitä, mitä merkitsevät aika ja aikakäsitys suomalaisessa 
yhteiskunnassa (…). Heidän oma aikakäsityksensä näyttää liittyvän pitkälti vapaa-

                                                           
97Maahanmuuttajan koulumenestys voi olla heikko niin kauan kuin ystävyyssuhteet ja emotionaalinen tuki on 
löytynyt (vrt. Bennett 1995, 158–161). Perheen jälkeen ystävät asettuivat useimpien maahanmuuttajien toiseksi 
vahvimmaksi tueksi. Näin kävi muun muassa Amerikkaan muuttaneiden maahanmuuttajanuorten elämässä. (Nieto 
1996, 63, 74, 118–122; 2000, 182.) Myös Kososen (1994) tekemä tutkimus vietnamilaisista osoitti, että 
maahanmuuttajat olivat harmissaan siitä, että heillä ei ollut suomalaisia ystäviä. 
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ajanvieton omaiseen seurusteluun. Heillä on aikaa kollektiiviseen yhdessäoloon, mutta 
sitä vastoin heillä ei tunnu olevan aikaa työssäoloon. (NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

Erittäin vahvat heimositeet kannattelivat MK-alkuopetuskurssin maahanmuuttajia. Heidän 

yhteydenpitonsa omanmaalaisiin auttoi pitämään yllä kontakteja omaan kulttuuriin.98 Oli tarpeen olla 

vieraalla paikkakunnalla oppijoiden parissa mukana, tukena ja tarvittaessa saatavilla: 

 

– Varhain aamulla huomisen valjettua lähdemme tilausajoon varatulla bussilla 
bosnialaisten ryhmätapaamiseen (NA 3 A, 9.9.1994). Olemme retkellä (…). Maisemat ovat 
lumisia ja järvet ovat jäässä (…). Viimeisetkin retkeläiset saapuvat autolle. He ovat iloisia. 
Tämä on super, super -ilmauksia kuuluu bosnialaisten suusta. Tässä ilmiössä on 
merkille pantavaa sukulais- ja heimoyhteyteen tukeutuminen, jota tämä retkemme 
edistää. (NA 5 A, 9.11.1994. 

 

 

5.3.5  Kä-Ki-Ku-oppimistyyli ja esiammatillisuus 

 

Tutkimuksen tuloksena syntyi ammatillisuutta ennakoiva esiammatillisuus käsite. Yhteistoiminta loi 

vuorovaikutuksellisuutta.99 MK-alkuopetuskurssilla korostui kielen oppiminen. Maahanmuuttajaryhmän 

oli mahdollisuus saada kosketus myös ammatillisuutta ennakoivaan esiammatilliseen toimintaan. 

Ammatillisuuteen totuttelua voi aikanaan edistää henkilökohtaisten opinto-ohjelmien avulla. Ammattiin 

kouluttautumiseen ja uudelleen koulutukseen oli kuitenkin vielä pitkä matka. Kurssilla oli tarpeen luoda 

uusia oppimisympäristöjä. Ne olivat mielekkäitä ja toiminnallisia yhdessä oppimisen mahdollisuuksia, 

joissa voitiin oppia kieltä. Se rinnastui kierrätysmateriaalia hyödyntävään monikulttuuriseen 

taideprojektiin (Schuman 1992, 349–354). Bosnialaisilla oli tarve tuoda oma koti symbolisesti mukanaan 

joutuessaan maahanmuuttajina tulemaan Suomeen. Se ilmenee esimerkiksi seuraavalla sivulla kuvassa 9. 

Nykyisin järjestetään vuoden mittaisia maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavia 

koulutuksia alkuopetuskurssin ja sitä seuraavan kurssin jälkeen. Nämä liittyvät kunnan ja 

työvoimaviranomaisten yhdessä laatimaan maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan. 

Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan enintään kolme vuotta Suomeen muuton jälkeen. 

(Ks. Kotouttamislaki SL 1999/493; Kotouttamisasetus SA 1999/511.) 

 

Myös käsityöllisen toiminnan, kielen ja kulttuurin oppimismielessä koulu eli muutostilassa. 

Oppimisympäristöissämme käsitteellistettiin oppiaineksen sisältöjä käsityöllisen toiminnan avulla. Näin 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyli toimi kielen oppimisen myötävaikuttajana. Suuntautuminen työelämän 

ammattikäytäntöihin kuului maahanmuuttajakoulutuksen yksilöllisen kehityksen perustavoitteisiin. MK-

                                                           
98Ne olivat maahanmuuttajille välttämättömiä, eikä niitä voitu pitää etnoromantisointina (vrt. T. Latomaa 1996, 
206–210). Kyse ei ollut myöskään hänen (emt.) nimittämästään naivista kulttuurien kohtaamisesta. Ulkomaalaisesta 
suomenmaalaiseksi hankkiutuminen tarkoitti Suomessa asumista. Se kuului Lepolan (2000, 22) käyttämiin 
käsitteisiin. Hänen mukaansa se vei maahanmuuttajalta vuosia ja oli prosessina pitkäjänteisyyttä edellyttävä koetus. 
MK-alkuopetuskurssin ryhmä oli halukas tutustumaan uuden asuinmaansa ihmisiin, he toivoivat suomalaisten 
vierailevan heidän kodeissaan usein. 
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alkuopetuskurssilla ei vielä kuitenkaan voitu puhua ammattikäytännöstä. Tutkimuksen tuloksista se oli 

tulkittavissa esiammatillisuuteen tähtääväksi toiminnaksi. Maahanmuuttajat osoittivat selvästi, että heillä 

oli ammatillisia taitoja ja pyrkivät tuomaan niitä käyttöön eri yhteyksissä. Kielenhallinnan karttuessa 

näitä voitaisiin käyttää entistä enemmän vieraan yhteiskunnan kieltä ja elämää opeteltaessa. Nykyisin 

keskustellaan paljon maahanmuuttajien opinnäytteiden ja ammattitutkintojen vastaavuudesta: 

 

– Bosnialaismies haluaa tehdä kankaanpainantatyötä varten sellaisen mallin, jossa on 
talo Bosniassa, puita ja talon pihassa auto (NA 1 B, 13.6.1994). Paikkakunnan 
vapaaehtoistyökeskus voisi tarjota oivallisen harjoittelupaikan. Työ ja opiskelu antaisi 
maahanmuuttajille mahdollisuuden päästä kiinni ympäröivään yhteiskuntaan. (...) 
Maahanmuuttajat voisivat harjoitella työssä oppimista ja myöhemmin he pystyisivät 
tekemään esimerkiksi alihankintatöitä (…). Kokeilemme sarjatyötä, kun alamme työstää 
myyjäisiä varten pöytäliinoja. (NA 4 A, 10.10.1994.) 
 
 

 

 

KUVA 9. Suomen kielen oppimisen monistemateriaali muuttui kankaanpainantamallissa 
kuvaamaan taloa, puita ja pensaita Bosniassa. Se ilmensi omakulttuurisuutta ja menetetyn kodin 
muistoa (MA 1994; Digikuva 6.6.2003). 
 

Kurssillamme oli joskus mukana peruskouluikäisiä maahanmuuttajien lapsia. Oppimisympäristömme 

antoivat myös heille mahdollisuuksia oppimistilanteiden syntymiseen. He osallistuivat MK-

alkuopetuskurssille oman koulunsa uskonnonopetuksen aikana. Maahanmuuttajapoika piirsi omille 

vanhemmilleen kankaanpainantamalleja myyjäistöitä varten. Bosnialaiset sovelsivat omaa kulttuuriaan. 

Uuteen työtapaan tutustuminen ja siihen sisälle pääseminen edellytti tutkivan otteen ja 

ongelmanratkaisutaitojen käyttöä (vrt. Engeström 1988; Engenberg 1998). Seuraavalla sivulla olevat 

kuvat 10 ja 11 ovat esimerkkejä siitä, miten maahanmuuttajat sisällyttivät perhekohtaisesti käsityöllisen 

toiminnan oppimisprosessia kulttuurien kohtaamiseen. Perheen sisäinen ja etninen yhteisyys tuki 

maahanmuuttajan hyvinvointia ja oppimisprosessia: 

 

– Nuoret maahanmuuttajapojat kertovat minulle katselevansa kirjoja omasta 
kotimaastaan. He miettivät ja pohtivat sitä, minkälainen kankaanpainantamalli voisi olla. 
Tuloksena syntyy malleja palmupuista, purjeveneistä jne. (…) Heillä on tutkiva ote 
työssään. (NA 4 A, 10.10.1994.) 

                                                                                                                                                                                           
99 Koulu ei voinut elää tyhjiössä eikä kieltä ja kulttuuria opittu sellaisessa tilassa (vrt. Bennett 1995, 77–79). 



 150 

 
 

Omaan kulttuuri- ja luonnonympäristöön kuuluvat palmupuu-, meri- ja puuaiheet tulivat käsittelyn 

kohteiksi. Bosnialaiset maahanmuuttajat tekivät myyjäisvalmisteluissa yhteistyötä lapsineen kuvassa 10 

ja 11 olevia kankaanpainantamallinäytteitä työstettäessä: 

 

– Poika piirtää (…) taidokkaita kankaanpainantamalleja äidilleen ja leikkaa ne 
kotonaan. Niissä on sydämiä, kuvion sisällä enkeleitä, kukkia ja palmupuukeitaita. 
Yhdessä kuvassa on purjevene. (NA 3 B, 6.10.1994.) Kokeilemme sarjatyötä, kun alamme 
työstää myyjäisiä varten pöytäliinoja. Mustanmeren vaikutteet näkyvät koulupojan 
piirtämässä kankaanpainantamallissa. Me painamme merta ja palmupuita. Havaitsen, 
että (…) piirtäminen liittyy enkeli- ja sydänaiheisiin. (NA 4 A, 10.10.1994.) 
 

 

 

 

KUVA 10. Oman maan aihealueet välittyivät peruskouluikäisen pojan vanhemmilleen 
kankaanpainantaa varten piirtämistä malleista (MA 1994; Digikuva 6.6.2003). 
 

 

 

KUVA 11. Esiammatillisena toimintana maahanmuuttajat tekivät paikkakunnalla pidettäviin 
myyjäisiin pyyhe-, tyyny- ja pöytäliinoja. Koulupoi ka suunnitteli kankaanpainantamalleja oman 
koulunsa uskontotuntien aikana (MA 1994; Digikuva 6.6.2003). 

 

 

MK-alkuopetuskurssilla yhteistoiminnallisuus ilmeni käden, kielen ja kulttuurin oppimisen 

yhdistämisessä. Samantapainen ”menetelmä” laajeni leivontaan: 
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– Sovimme oppijajoukon kanssa pitävämme leipomispäivän 9. joulukuuta (NA 5 B, 
17.11.1994). Suunnittelemme ystäväiltaa perjantaiksi ja leipomispäivää torstaiksi (NA 4 
A, 10.10.1994). 
 

Vieraan kulttuurin kohtaaminen onnistui MK-alkuopetuskurssilla esiammatillisena toimintana. Sen tuoma 

näkökulma ei kuitenkaan osoittanut välttämättä tämän ryhmän ammatillisuutta. Siihen vaikutti 

virheellinen käsitys, että Suomessa olo on väliaikaista. Vasta vuosien jälkeen monille suomalaisille 

maahanmuuttajien kanssa tekemisissä olleille ihmisille selvisi bosnialaisten poikkeustilanne. Se aukesi 

myös heille itselleen. Tiedettiin kertoa, että 14.4.1994 saapuneet bosnialaiset olivat ajatelleet, että he ovat 

täällä vain lyhyen aikaa evakuoituina. He pitivät itsestään selvänä pääsyä muutaman kuukauden jälkeen 

kotimaahansa, jossa oli heidän tähänastinen elämänsä ja työnsä. Siksi heillä ei silloin ollut suurta 

kiinnostusta oman ammatin hankkimiseen tai sen päivittämiseen Suomessa. Šehić (2004) kuvaili, että 

asian oikean laidan valjettua bosnialaiset alkoivat suhtautua toisella tavalla koulutukseen ja ammatin 

hankkimiseen: 

 

– Ammatillisen tai ammattikoulutuksen hankkiminen on suorastaan kauhistus näille 
oppijoille. He käyttävät kiertoteitä ja keksivät verukkeita, että he muuttavat täältä pois 
sinne ja tänne. (NA 4 B, 18.10.1994.) Nuorempi miehistä sanoo selkeästi, ettei hän ole 
täällä työnhakumatkalla. Sen sijaan hän ja toiset ovat Suomessa 
maanpakolaisuudessa. Opiskeluinto on vähissä huhtikuussa 1994 tulleella ryhmällä. 
(NA 4 B, 19.10.1994.) Tosin oppijoissani kasvaa tuotteiden saamisen halu (NA 4 A, 
10.10.1994). 
 

Muutoin maahanmuuttajat työskentelivät intensiivisesti yli sosiaalisten sukupuolirajojen (gender). 

Naisten töinä pidetyissä käsityölajeissa oli työtapoja ja sisältöalueita, jotka kiinnostivat myös miehiä. 

kulttuurisesti sensitiivisellä otteella. kulttuurisesti sensitiivisellä otteella. (Vrt. Lappalainen 1989; 1994d.) 

MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristöjen esiammatillisuus toimi interetnisyyden rakentajana: 

 

– Apuopettaja videoi meitä. Marmoroinnin ohella muihin myyjäisvalmisteluihimme 
sisältyy tänään kankaanpainantaa, korttien ja koristekranssien tekemistä, vaatteiden 
uusintamista, ruiskumaalausta ja kudontaa. Kaikki oppijat ovat innokkaita. Videointi ja 
apuopettajan vierailu motivoi heitä. (NA 5 B, 15. 11. 1994; Lappalainen  1996b.) 
 

Käsityöllisen toiminnan esiammatillisuus oli mukaansa tempaavaa: 
 

– Maahanmuuttajakurssilla kaikki oppijat jopa varttunutta miestä myöten innostuvat 
myyjäisten valmistelusta. Molemmat miehet kantavat autostani täytevanusäkin (…). 
Lähdemme vapaaehtoistyökeskukseen, jossa naiset ryhtyvät leipomaan. (NA 4 B, 
12.10.1994.) 
 

Retkillä löytyi uusia kiinnostuksen kohteita: 
 

– Nyt toteutuu yli 80 kilometrin pituinen retki paikkakunnan syrjäkylille. Käymme 
kylätalossa. Kylän asukkaat esittelevät diakuvien avulla kylän toimintaa. He tarjoavat 
meille maittavat kahvit, samalla kun he esittelevät kylätalolla kesäisin järjestettäviä 
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iltamia ja toivottavat bosnialaiset tervetulleiksi illanviettoihin ja tansseihin. Kuulemme 
katkelmia kylätalon perustamisen vaiheikkaasta historiasta ja siihen liittyvästä 
talkootyöstä (…). Vierailemme voimalaitoksella (…). Varttunut mies on otettu, hän 
voisi tulla omasta mielestään töihin tänne (…). Menemme (…) maatilalle (…) ja 
kartutamme maahanmuuttajien asuinkunnan kylien tuntemusta. (NA 5 A, 2.11.1994.) 

 

Myönteisyydestä huolimatta interetnisyys näytti myös kääntöpuolensa, kun vastenmielisyys karjanhoitoa 

kohtaan herätti aggressiivisuutta. Sen leikkimielinen esittely ei innostanut ammatin hankkimiseen nuorten 

bosnialaisnaisten keskuudessa: 

 

– Tutustumme karjatilaan, jota isännöivät ja emännöivät itselliset omalle kotitilalleen 
jääneet ihmiset. Nainen ei ota meitä suopeasti vastaan. Isäntä on hirvimetsällä. Nainen 
lähtee siitä paikasta antamaan eilen syntyneelle vasikalle maitoa. Hän ei tervehdi meitä, 
eikä toivota tervetulleeksi vierailulle. Selitän oppijoilleni, etteivät kaikki ihmiset ole 
tottuneet näkemään ulkomaalaisia (…). Apuopettaja kiusoittelee bosnialaistyttöjä omilla 
jutuillaan (…). Nuori nainen tuntuu sanovan jotain sen tapaista, että siirtolaisetko 
karjaa hoitamaan? (NA 5 A, 2.11.1994.) 
 

Kulttuurien kohtaamiset asettivat pohtimaan kurssin jälkeistä ammattiin suuntautumista. Sekä sisällön 

että menetelmien valinanssa kielen oppiminen vahvistui esiammatillisuutta tukevissa myyjäisissä. Ne 

olivat yleisötapahtumia, joiden valmisteluissa Kä-Ki-Ku-oppimistyyli ilmensi esiammatillisuutta. Se oli 

sukua myös kielikylpypedagogiikan käyttämälle työpistetyöskentelylle. (vrt. Gil i Juan ja Monterde i 

Farnés 1992, 81). Maahanmuuttajat työskentelivät MK-alkuopetuskurssilla pyyheliina-, postikortti-, 

silitys- ja marmorointiryhmissä. Molemmilla kursseilla käden, kielen ja kulttuurin oppimisen 

yhdistäminen auttoi heidän keskinäisessä ryhmäytymisessään. MK-alkuopetuskurssilla se toimi 

piirroksesta 11 välittyvän vuorovaikutuksen kaltaisesti. Luonnollisissa yhteyksissä oli mahdollista käyttää 

kieltä ja kerrata sanoja. Myös omasta oppimisesta vastuun ottamiseen kasvaminen oli tärkeää (vrt. 

Metsänen 1996; Nieto 2000, 163). Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttö korostui, kun leikinomaiset roolinotot 

eivät kiinnostaneet kaikkia ryhmän jäseniä: 

 

– Bosnialaiset eivät osaa yleensä mieltää oppimiseksi sellaista kielen oppimista, jossa 
jokainen tekee valitsemaansa tehtävää vaikka parin kanssa työpajassa. Sen sijaan heitä 
pitäisi aina ”opettaa”. Sitten he suostuvat siihen, kun kaikilla on sama ohjelma. (NA 4 B, 
12.10.1994.) Pidän tätä ihan hyvänä menetelmänä, kun vain (…) voisin teettää erilaisia 
harjoituksia. Käytän menetelmää ryhmäyttämisen edistäjänä. (NA 1 A, 13.6.1994.) 
Ryhmätyön idea menee mukavasti oppijoille perille (NA 2 B, 27.7.1994; VI 1996b). 
Oppijat liikkuivat luonnossa työpareittain (Lappalainen 1993; RA 19.7.1993, 46). 
Tekemällä (oppimisen avulla) oppijat innostuvat vuorovaikutteisista (arvotuista) 
kauppias/myyjä/ostaja -rooleistaan vanhempaa miestä lukuun ottamatta. Perusteluistani 
huolimatta hän ei pidä ryhmätöistä eikä roolileikeistä. (NA 2 A, 25.7.1994.) Hän lähtee 
mukaan keskustelemaan ja tekemään parityötä oman vaimonsa kanssa, kun vaimo 
kehottaa häntä siihen (NA 1 B, 16.8.1994). 
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PIIRROS 11. Käsityöllisen toiminnan oppiminen loi kommunikaatiota. Se yhdisti venäläistä ja 
somalialaista naista myös aikaisemmalla maahanmuuttajien alkuopetuskurssilla 
 

Verrattuna viimeaikaisiin käsityksiin maahanmuuttajien kouluttamisesta oli ristiriitaista, ettei suurin osa 

heistä halunnut hankkia ammattia Suomessa (vrt. Suositus aikuisten maahanmuuttajien 

kotoutumiskoulutuksesta 2001). Samalla kuitenkin MK-alkuopetuskurssilla Kä-Ki-Ku-oppimistyylin 

käyttö edisti esiammatillisuutta kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa. Ammatillisuutta rakentavassa 

mielessä se olisi ollut entistä paremmin hyödynnettävissä, jos maahanmuuttajat olisivat olleet halukkaita 

jatkamaan opiskelua alkuopetuskurssin jälkeen. Ilmeisesti jatkokouluttautuminen tuntui heistä tuossa 

elämänvaiheessa hankalalta: 

 

– Kuitenkin heillä ja monella muullakin maahanmuuttajalla on taitoja, joita voitaisiin 
kehittää yhdessä suomalaisten kanssa ja siinä sivussa moni voisi tehdä käsitöitäkin (NA 4 
A, 10.10.1994). Vapaaehtoistyökeskuksessa miehet linnoittautuvat toiseen huoneeseen. 
Yritän teettää heillä suomen kielen tehtäviä (…). Keskustelemme miesten ryhmässä 
siitä, miten mahdollisesti alkavasta työllisyyskurssista tulisi miehille oman 
ammattialan jatko- ja täydennyskurssi. Se voisi olla, rakennus- tai korjauskurssi. He 
eivät ymmärrä Suomen työolojen ja -vaatimusten erilaisuutta. Heidän on vaikea tajuta 
muutosta ja koulutuksenkin puolella olevia kulttuurieroja saati sitten suomalaisia 
työoloja. (NA 4 B, 14. 10. 1994.) 

 

Maahanmuuttajien sosiokulttuuriseen aktiivisuuteen Kä-Ki-Ku-oppimistyyli vaikutti myönteisesti. Sen 

pohjalta maahanmuuttajilla olisi ollut halutessaan hyvät mahdollisuudet syventää otettaan opintoihin ja 

ammattiin suuntautumiseen. He olisivat voineet ennakoida ja hyödyntää MK-alkuopetuskurssilla 

rakennettua esiammatillisuutta suomalaisiin ammatti- ja työkäytäntöihin sopivaksi: 

 

– Keskustelemme myyjäistulojen kartuttamisesta ja YK:n päivänä olevan 
yleisötilaisuuden tapahtumista. Voimme myyjäistuloilla rahoittaa retkemme. (NA 4 B, 
21.10.1994.) 
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Kysymys, pitääkö maahanmuuttajien mennä Suomessa töihin askarrutti ryhmää.100 Suurin osa 

bosnialaisvaltaisesta joukosta asettui ikään kuin väliaikaisesti kulttuurin kohtaajan asemaan. Kun 

työelämään suuntautuminen oli heille suuri, vaativa ja ylivoimainen haaste, he näyttivät silmissäni joskus 

etnisiltä kulttuuriorientoitujavierailijoilta: 

 

– Oppijoita painaa kaksinkertainen huoli siitä, että tässäkö pitää Suomen käytäntöjen 
mukaisesti yksinhuoltajanakin suuntautua työelämään ja ryhtyä elättämään jossakin 
vaiheessa itsensä ja perheensä (…). Se näyttää olevan äärettömän suuri paineen 
aiheuttaja monelle bosnialaisnaiselle. (…) Yksinhuoltajanaista painaa ajatus Suomen 
kulttuurikäytäntöjen mukaiseen työhön menemisestä ja lasten elättämisestä. Siitä 
näyttää suorastaan syntyvän ylitsepääsemätön stressi. (NA 4 A, 10.10.1994; NA 5 A, 
2.11.1994.) 

 

Ruokaan latautui etnisiä aktiviteetteja, kun bosnialainen ruokakulttuuri oli mukana yhteisissä 

tapahtumissa suomalaisten kanssa. Kierrätys läpäisi myös kurssimme miehet: 

 

– Mietin maahanmuuttajien mahdollisuuksia ottaa käyttöön entuudestaan opitut taidot. 
Tällainen toiminta voisi olla hyväksi maahanmuuttajana tulleelle pakolaiselle, koska se 
saisi ihmisen vieraan kulttuurin keskellä tuntemaan itsensä hyväksytyksi, arvostetuksi jne. 
Sosiaalitoimi antaa minulle kiitosta ja sanoo: ”Kyllä sinä olet fiksu!” (NA 4 A, 
10.10.1994.) Alamme valmistella YK:n päivänä pidettäviä myyjäisiä. Bosnialaiset 
leipovat yhdessä somalialaisen ja venäläisen naisen kanssa perunapitaa, baglavaa ja 
hurmicicaa. Miehistä nuorempi lähtee perunoiden hakuun toisten bosnialaisten luota. 
(NA 4 B, 14.10.1994.) Valmistelemme myyjäisiä ja teemme tänään kankaanpainantaa, 
kortteja, tyynyjä ja koristekransseja. Kaikille riittää työtä täytevanun silppuamisesta 
lähtien. Molemmat miehet osallistuvat työntekoon. Tekemämme kranssit ovat oikeita 
kierrätyksen kukkasia – kierrätyskeskuksen vanhoista vaatteista tehtyjä joulukoristeita. 
(NA 5 A, 14.11.1994; VI 1996b; LE4; LE5.) 
 

Huolimatta hyvästä ja lupaavasta alusta osalle maahanmuuttajista ajatus ammattiin kouluttautumisesta 

Suomessa oli turhauttava. Käsityöllisellä toiminnalla olisi annettavanaan eri tasoja kulttuurien 

kohtaamisen edistämiseen. MK-alkuopetuskurssilla ei täysin sisäistynyt ajatus, että jokainen käydessään 

koulua tai ainakin yrittäessään, pääsee elämässä eteenpäin.101 Kulttuurikontaktien syntymisessä olisi 

auttanut maahanmuuttajien yritys- ja osuuskuntatoiminnan tukeminen esimerkiksi oman kulttuurin 

kokoontumistilojen rakentamisessa. Myös Kotouttamislaki (SL 1999/493) edellyttää maahanmuuttajilta 

yksilöllistä kehitystä yhteiskunnalliseen suuntautumiseen: 

 

– Rakentavatko suomalaiset bosnialaisille moskeijan? (NA 4 B 14.10.1994). 

 

                                                           
100Keskinäinen roolijako eli muutospaineissa monissa maahanmuuttajaperheissä 1990-luvun alkupuolella (ks. 
Matinheikki-Kokko 1991, 89). 
101Valtioneuvoston periaatepäätös (VNP 1997, 21–22) osoitti, että erilaisten maahanmuuttajien suurin vieraaseen 
maahan integroitumismielessä kiinnittymisen este johtui työttömyydestä. Sen välttämiseksi maahanmuuttajien olisi 
ollut tarpeen pyrkiä osallistumaan alkuopetuskurssin jälkeiseen jatkokoulutukseen (emt., 21–23). 
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Myös yrittäjäverkostojen kokoaminen sekä työllistämiseen johtavien harjoittelupaikkojen järjestäminen 

olisi ollut hyödyllistä. Tosin niiden aika olisikin vasta alkuopetuskurssin jälkeen. 

Maahanmuuttajaryhmässä elettiin oman kulttuurin keskiössä, mikä johti kulttuurin äärimmäiseen 

ihannointiin eli relativismiin. Se kehitti vastustusmielialaa ammatin hankkimista kohtaan. He käsittelivät 

asiaa, ”minulla diploomat” tai ”minulla paperi, minulla paperi, ei kurssi” -tyyliin (NA 4 B, 14.10.1994). 

Tämä oli erittäin yleistä noina aikoina myös muilla maahanmuuttajien kursseilla (vrt. Metsänen 1996). 

Puskaradiomaisesti toisiinsa ja eri puolilla Suomea oleviin maanmiehiinsä yhteyksiä pitäen he eivät 

halunneet hankkia ammattia Suomessa. Elettiin 1990-luvun alkupuolta, ja Šehićin (2004) mukaan 

bosnialaiset pitivät Suomessa oloa väliaikaisena ratkaisuna: 

 

– Ehdotan heille, että naiset voisivat olla ruokakurssilla. ”Ei tarvitse kurssi, ei tarvitse 
kurssi”, kuuluu monesta suusta kuin kuorolukuna. He pitävät lujasti kiinni omasta 
tähänastisesta osaamisestaan, jonka avulla heidän pitäisi omasta mielestään saada 
Suomessa paljon rahaa. He eivät ymmärrä Suomen koulutusjärjestelmän erilaisuutta 
verrattuna oman kotimaansa koulutukseen. He eivät myöskään tiedosta suomalaiseen 
koulutuspolitiikkaan kuuluvaa jatkuvan koulutuksen periaatetta eivätkä edes sitä, että 
heidän pitäisi oppia suomen kieltä. Ammatillinen itseohjautuvuus on heistä tästäkin 
mielessä kaukana. Asenteiden muuttuminen positiiviseksi Suomea kohtaan on heidän 
keskuudessaan tiukassa. (NA 4 B, 14.10.1994.) 

 

Mahdollisesti tuotti surua, kun omassa maassa saadulle ammattikoulutukselle ei ollut suoraan käyttöä 

Suomessa: 

 

– Nuorempi miehistä on sitä mieltä, että hänen pitää saada rahaa. Sitä vastoin hän ei 
missään tapauksessa tunne tarvitsevansa mitään ammattikurssia, koska hän on valmis 
ammattimies. Ei kurssi, ei kurssi, kuuluu hänen kommenttinsa. Hän pitää kiinni collegen 
kolmevuotisesta koulutuksesta saamastaan diplomista. Hän ei millään ymmärrä sitä, 
ettei tuo yli kahdenkymmenen vuoden takainen koulutus vastaa Suomessa nykyisin 
vaadittavaa ammattitaitoa. (NA 4 B, 14.10.1994.) Kysyn bosnialaisilta, että mitä he 
aikovat tehdä kurssin jälkeen. Vastaus kuului: ”Nukkua, laittaa ruokaa, tehdä käsitöitä ja 
nauttia vapaasta elämästä.” He pitävät kiinni omasta kannastaan, eivätkä halua 
missään tapauksessa aloittaa toista kurssia. (NA 5 A, 1-2.11.1994.) 
 

Kulttuurien välinen yhteistyö ja maahanmuuttajaryhmän suomen kielen taito lisääntyi vähän kerrassaan. 

Siitä MK-alkuopetuskurssilla iloittiin: 

 

– Oppijat ovat hyvällä mielellä venäläistä naista myöten. Nuorempi mies kirjoittaa 
innokkaana lauseita tauluun (…) Maahanmuuttajat muistelevat keskustelujaan 
suomalaisten kanssa. He puhuvat mielellään siitä, kun pystyvät kommunikoimaan 
suomeksi ja osaavatpa he iloitakin tästä ”suomen kieleen integroitumisen” alusta. 
Vuorovaikutus suomalaisten kanssa näyttää palkitsevan itse itsensä. Oppijajoukko saa 
itselleen marmorikuvioiset tyynyt. He laittavat niihin innokkaasti täytettä. (NA 4 B, 
17.10.1994.) 

 

Maahanmuuttajat olivat tottuneet tekemään työtä omassa maassaan. He tunsivat antaneensa oman 

työpanoksensa Bosnialle, ja se näytti riittävän heille tässä vaiheessa elämää. (NA 2 A, 18.7.1994.) 
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Uudessa asuin- ja elinympäristössä kasvimaanhoito lähensi heitä omaan kulttuuriinsa. Varttuneelle 

miehelle se toimi identiteetin ja perheenpään roolin vahvistajana sekä yhteisöllisyyden ylläpitäjänä. 

Lisäksi säilöntä, ruokailukäytännöt ja moskeijasta puhuminen antoi monille maahanmuuttajaryhmän 

jäsenelle  konkreettia omakulttuurilähtöistä kulttuurien kohtaamisen ainesta: 

 

– Käyn työpäivän jälkeen pakolaisperheessä vierailulla. Havaitsen, miten bosnialaisten 
kulttuurissa nuori tyttö kasvaa kuin lintukodossa perhettä varten. Hän laittaa ruokaa, 
uunipannussa kypsennettyjä perunoita ja lehmän lihaa. Tätä ruokaa tarjotaan myös 
vieraalle. (NA 3 B, 6.10.1994.) Naisen paikka on hellan ääressä muslimikulttuurissa 
(NA 5 A, 7.11.1994). Ruokatalous on heille tärkeä ja heitä lähellä oleva asia, koska he 
ovat orientoituneet perheenemännän rooliin (NA 4 A, 10.10.1994). 

 

Tein havaintoja maahanmuuttajien käyttäytymisestä etnisen kulttuuriorientaatiomallini perusteella. Se 

auttoi paikantamaan asioita ja tulkitsemaan havaintoja, tekemään johtopäätöksiä, toimimaan ja 

ratkaisemaan kulttuurien kohtaamistilanteita. Tiesin, että joskus maahanmuuttajan oli hyvä olla yksin 

omissa puuhissaan ja ajatuksissaan (ks. Lappalainen 1989). MK-alkuopetuskurssilla tämä ilmiö kuvastuu 

piirroksesta 12: 

 

 

– Varttunut mies sanoo työskentelevänsä kasvimaalla ja hoitavansa puutarhapalstaa. 
Hän ei lähde opintomatkalle. (NA 2 A, 15.7.1994.) 
 

 

 

 

 

 

PIIRROS 12. Varttunut bosnialaismies pohti kasvimaata hoitaessaan mahdollisesti omaa 
kulttuuriaan, kaalien kasvattaminen oli hänelle entuudestaan tuttua 
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Oppimisympäristöissämme rakentuva kulttuurien kohtaaminen antoi onnistumisen kokemuksia. 

Koulutusjakson loppupuolella maahanmuuttajat surivat MK-alkuopetuskurssin päättymistä ja samalla 

ikään kuin rakensivat Suomeen Bosniaa. Sen saattoi tulkita sekä transnationalistiseksi toiminnaksi että 

diasporaksi.102 Esteistä huolimatta he halusivat palata omiin koteihinsa: 

 

– Oppijat alkavat murehtia kurssimme loppumista ja siitä syntyvää tyhjyyden tuntua. 
Kaikista kokemuksista huolimatta, koulumme on kuitenkin hyvä paikka, jossa surut ja 
murheet ovat laantuneet hetkeksi ja ne ovat olleet viisi kuusi tuntia ikään kuin taka-
alalla. (NA 4 A, 11.10.1994.) Mutta kuka tietää, milloin he pääsevät muuttamaan omaan 
maahansa. (VI 1996.) 

 

Maahanmuuttajat kommentoivat suomen kieltä käyttäen maassamme olevia pakolaispoliittisia käytäntöjä. 

Suomen kielen opiskelu sujuu, mutta heille tuottaa vaikeutta ymmärtää maamme 

maahanmuuttajapolitiikan kuntakohtaisia eroja ja käytäntöjä: 

 

– Oppijat pyytävät minua soittamaan sosiaalitoimistoon, että sieltä tultaisiin käymään 
heillä. Selvittelemme asioita (…). Vanhempi miehistä jatkaa lakkoaan ja mököttää 
(…). Naiset tulevat kouluun. (NA 2 B, 26.8.1994.) Heillä on hyvin vahvat 
ennakkokäsitykset siitä, miten sosiaalitoimen pitäisi asioita hoitaa tai, miten he tietävät 
toisissa kunnissa pakolaisasioita hoidettavan. (NA 2 B, 29.8.1994.) Perjantai-ilta ja 
lauantaipäivä pakolaisten ystäväpalvelukurssilla on takanapäin myös oma alustukseni, 
joka käsitteli maahanmuuttajan erilaista aikakäsitystä. (NA 4 A, 8.10.1994.) 
Hankaluuksista huolimatta suomen kielen oppiminen sujuu mukavasti (…). Nuorempi 
miehistä haluaa näyttää tekevänsä kotitehtävät moitteettomasti. Hän taivuttaa kaikki 
sanat monikkomuotoja myöten. Upeaa! Monenlaista sattuu näiden kanssa 
työskennellessä. Tänään teen yhden peruskoulun opettajan kanssa sen johtopäätöksen, 
että Kosovon albaanit ovat mielestäni leikkimielisempiä kuin nämä bosnialaiset. (NA 2 B, 
26.8.1994.) 
 

Koulutyön sujuvuudesta riippumatta sosiaalityö tunkeutui MK-alkuopetuskurssilla 

oppimisympäristöömme. Se oli väistämätöntä, mutta sosiaalitoimi ja oppiennätyksemme olivat erillisiä 

asioita. Sosiaalitoimen työntekijät odottivat ryhmältä omatoimisuutta liian varhain. Maahanmuuttajien 

keskinäiset ”puskaradioyhteydet” välittivät tietoa kuntakohtaisista maahanmuuttoasioiden hoitamisen 

eroista, joita oppijoiden oli vaikea ymmärtää: 

 

– Saan tietää, että juuri kun sosiaalitoimi tekee selväksi ja antaa tulkin välityksellä 
ymmärtää, miten toimitaan, tuntuu, että silloin kaikki kumoutuu. (…). Heillä on hyvin 
vahvat ennakkokäsitykset siitä, miten sosiaalitoimen pitäisi asioita hoitaa tai miten he 
tietävät toisissa kunnissa pakolaisasioita hoidettavan. (NA 2 B, 29.8.1994.) 
Sosiaalitoimen ihmisten ajatuksena on itseohjautuvuus (NA 4 A, 8.10.1994). 
 

MK-alkuopetuskurssi kokosi maahanmuuttajat samanaikaisesti yhteen. Sosiaalitoimi hyödynsi 

kurssiaikaa asioiden hoitamiseen sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta. Oppisisältöihin he eivät 

puuttuneet, mutta jouduin toimimaan välikätenä. Sosiaalitoimi ei tullut kurssillemme kurssin asioiden 

                                                           
102Poikkeustilanteisiin joutuneille ihmisille oli tunnusomaista pitää kiinteitä yhteyksiä alkuperäiseen kotimaahansa 
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vaan itsensä maahanmuuttajien vuoksi. Tässä tapauksessa se toimi Suomen asioihin perehdyttävänä 

”apuopettajana”: 

 

– Monena päivänä tällä viikolla eteeni tulee melkoisia asioita ja päiviä, kun tässä työssä 
on kymmeniä ja taas kymmeniä sosiaalipuolelta tälle alueelle vyöryviä vaikeasti 
ymmärrettäviä asioita. Meidän tunneillamme käy väkeä sosiaalitoimesta ja 
työvoimatoimistosta. On huutopäivä! Bosnian pakolaiset huutavat suoraa huutoa (…) 
sosiaalityöntekijälle: ”Ei, sosial, ei sosial”. Se ei saa hoitaa heidän asioitaan. (NA 2 B, 
29.8.1994.) Soitan useamman kerran sosiaalitoimeen (NA 3 A, 9.9.1994; NA 3 A, 
15.9.1994; NA 4 A, 8.10.1994.) kun oppijat viestittävät: ”En halua KELA, minä haluan 
sosial (…) ei KELLA, ei KELLA”. (NA 5 B, 17.11.1994.) 
 

MK-alkuopetuskurssille oli asetettu suuria ja velvoittavia paineita. Niitä aiheutui suomalaisen 

yhteiskunnan eri käytäntöihin ja toimintatapoihin ohjaamisesta. Maahanmuuttajat joutuivat opettelemaan 

ja sisäistämään, että heidän opettajansa työssä oli monien ammattialojen käytäntöjä: 

 

– Kosovolaismies tulee tulkiksi. Hän kehuu opettajuuttani, mutta hän moittii minua, kun 
kytken itseni näihin sosiaalipuolen juttuihin. (NA 2 B, 24.8.1994.) 

 

Tehtävieni yhteen sovittaminen ja sosiaalityöhön kytkeytyminen häkellytti maahanmuuttajaryhmää. 

Sosiaalitoimi oli vuosilomalla ja maahanmuuttajat tarvitsivat tukea. Jouduin selittämään heille 

sosiaalitoimen käytäntöjä. Opettajan työni kirjo karttui. Pitkin kurssia siinä näkyi myös kulttuurien 

kohtaamisen kriisiytymistä: 

 

– Sosiaalitoimi on lomalla. Tukityö on etno-opettajan varassa. (NA 2 A, 19.7. 1994.) 
Pakolaiset sanovat, että minun pitää olla heille ystävä ja opettaja, eikä tehdä 
yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa. (NA 2 B, 24.8.1994.) Työni käytännöissä toimintani 
oli päämäärätietoista. Sitä varten ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistämiseksi 
järjestettiin myyjäiset. Ne ja yleisötapahtumat antoivat hieman toiveikkuutta 
maahanmuuttajakurssilaisten mahdollisesta jatkokouluttautumisesta. Kuitenkin 
oppijoiden omakulttuurilähtöisyydessä, siihen suhtautumisessa ja vieraaseen kulttuuriin 
suuntautumisessa ilmeni vastakkainasettelua. Kaiken kaikkiaan interkulttuurisuuden 
toteutuminen maahanmuuttajaoppijaryhmän työllistymistä ajatellen ei ollut hyvistä 
yrityksistä huolimatta helppoa eikä yksinkertaista. (NA 4 B, 22.10.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssilaisten reaktiot avarsivat ymmärtämään maahanmuuttajailmiön moninaisuutta: 

 

– Yleisöjuhla onnistuu. Tutustumme toisen maakunnan vapaaehtoistyökeskuksiin. Saan 
apuopettajan ja lähdemme (…) kiertämään paikkakunnan syrjäkyliä. (NA 4 B, 
22.10.1994.) Aiemmin heistä välittyy minulle edes jonkinlaista 
kouluttautumishalukkuutta. Ehkä heillä on mielessään tulkin tuomat terveiset toisilla 
paikkakunnilla asuvilta bosnialaisilta. Heidän kantansa näyttää vahvistuvan 
entisestään. He päättelevät, kun eivät kerran toisetkaan lähde kurssille niin eivät 
hekään. (NA 5 A, 1-2.11.1994.) Olisi hyvä, jos maahanmuuttajat saataisiin työhön ja 
vielä sellaiseen työhön, joka ei poikkea paljon heidän aikaisemmasta elämänmenostaan 
(…). Se toisi turvallisuuden tuntua. Tällaisen toimintamuodon esittäminen tuntuu saavan 

                                                                                                                                                                                           
(Ekholm ja Forsander 1994, 112; van Hear 1998; Valtonen 1999). 
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hienoista kannatusta oppijoitteni joukossa. Otan selville, mitä kuuluu TYKO-kurssiin? 
Sen ohjelmaan olisi hyvä sijoittaa käsitöitä ja ruoanlaittoa. Olisihan se 
ulkomaalaiskeskuksen perustaminen upeaa. (NA 4 A, 11.10.1994.) Tunnen saaneeni 
heistä työvoiton, kun he lupautuvat lähtemään joulumyyjäisiin 10. joulukuuta (…). Se 
tietää sitä, että ensi viikosta tulee tiivis työviikko. (NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

Eri etnisten ryhmien jäsenten vuorovaikutuksessa oli ongelmia. Vaikka maahanmuuttajat innostuivat 

yhteistoiminnallisuudesta, näytti siltä, että päättäjät ja muut yhteiskunnan toimijat eivät täysin 

ymmärtäneet kulttuurien kohtaamista: 

 

– Ostamme kananmunia, vehnäjauhoja, maitoa, sokeria, hiivaa, kanelia, leivinjauhetta, 
tomusokeria, mantelia, ruisjauhoja, inkivääriä ja pomeranssinkuorta. Naiset leipovat ja 
miehet viimeistelevät myyjäistuotteita. (…) Mielestäni sosiaalitoimi, 
työvoimaviranomaiset ja KELA saisivat luopua vanhoista työtottumuksistaan. Tässä 
maahanmuuttajakysymyksessä on kaikille vielä paljon opittavaa. (NA 5 A, 18.11.1994.) 
Bosnialaiset leipovat ja minä viimeistelen arpajaisvoittoja (NA 5 B, 9.12.1994). Tosin 
venäläinen nainen on hämmentynyt, eikä hän tunne olevansa oikein perillä viime viikon 
ystäväpalvelutoiminnan aloittamisesta (NA 4 A, 10.10.1994). 

 

Pohjois-Karjalaan sijoitetun maahanmuuttajaryhmän käsityöllisen toiminnan tuotteet saivat osakseen 

ihastelua. MK-alkuopetuskurssin esiammatillisuus toimi kielen oppimiseen ja kulttuurien kohtaamisen 

edistämiseen, selviytymiseen sekä ammatillisiin käytäntöihin valmentavana suuntaajana: 

 

– Peruskoulun ”seiskat” kommentoivat peruskoulun yläasteella olevien 
maahanmuuttajapoikien vanhemmilleen tekemiä upeita kankaanpainantamalleja. He 
sanovat suomalaisnuorten tapaan: ”Vähän siisti ja pikkusen makee.” (…) 
Painamamme kankaanpainantatyöt näyttävät olevan jopa suomalaisten nuorten 
makuun. Laadukkaasta kankaanpainantatyöstä voisi löytyä maahanmuuttajille työtä 
alihankintatöinä tehtäväksi. (NA 4 A, 10.10.1994.) 
 

Ryhmään kohdistui paikkakunnan myyjäistapahtumassa myös väheksyntää ja rasismia: 

 

– Kauppaan suolaista krombiraa, joku suomalainen mies haluaisi ostaa karjalan 
piirakoita: ”Ostashan niitä vuan osannootko hyö tehäkkää!” Mietin, että miksi en tarjoa 
maistiaisia bosnialaisten leivontatuotteista. Pyyhe- ja tyynyliinoja ostetaan jonkun verran 
samoin arpoja. Isossa joulumyyjäistapahtumassa on monia myyntipisteitä. Teemme työtä 
saadaksemme tuotteet kaupaksi. Ihmiset ihastelevat ja ostavat, mutta rasismikaan ei ole 
poissa täältä. (NA 5 B, 9.12.1994.) 

 

Turvapaikanhakija oli oma-aloitteisempi kuin häntä passivoituneempi pakkosiirtolainen. Toistuvasti MK-

alkuopetuskurssilaiset tarvitsivat tukea ja apua sosiaalitoimen hallinnoimissa asioissa: 

 

– Ohjaan kädestä pitäen ja konkreetisti, että tiedon lähettäminen on tärkeää 
työvoimaviranomaisille, koska maahanmuuttajien alkuopetuskurssi on ikään kuin 
työpaikka bosnialaisille. Sanon kyllä tietäväni oppijan sairaudesta, mutta kuitenkaan se 
ei riitä tositteeksi. (NA 4 B, 19.10.1994.) Itselleni valottuu entistä kirkkaammin, mikä 
ero on vapaaehtoisena turvapaikan hakijana tulleiden ja 14.4.1994 saapuneiden 
pakolaisten välillä. Havaitsen suomalaisen yhteiskunta- ja sosiaaliturvatiedon menevän 
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vähän kerrassaan perille heidän keskuudessaan. (NA 4 B, 19.10.1994.) Tänään he 
pyytävät auttamaan minua omissa paperiasioissaan (NA 5 A, 2.11.1994). 

 

Ilmeni, että maahanmuuttajaperheet halusivat vieraassa maassa säilyttää omaa Bosniassa käytössä olevaa 

kulttuuriaan. Opittuaan suomen kieltä MK-alkuopetuskurssilaisilla oli mahdollisuuksia olla 

vuorovaikutuksessa muun muassa suomalaisten nuorten kanssa. Näin Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytön 

vaikutukset alkoivat näkyä ja toivat esiin interkulttuurisuutta: 

 

– Jälkiruoaksi tarjotaan mehua, keksejä ja vahvaa turkkilaista kahvia se nautitaan 
kroatialaisista kahvikupeista. Perheenäiti jauhaa kahvin kahvimyllyllä vieraan 
läsnäollessa. Saan vieraanvaraisuutta osakseni. (NA 3 B, 7.10.1994.) 
Nimikkoystävyyssuhteiden muodostuminen on tietysti vielä eri asia. Jos suomalaiset tytöt 
käyvät jatkuvasti kaikissa perheissä, voi tuollainen käytäntö koitua tytöille pitemmän 
päälle melko raskaaksi (…) Toisaalta tällainen tutustumistapa on ihan luonteva 
kontaktin ottamisen kannalta. Itse asiassa se on mielestäni parempi tapa kuin erillisen 
ystäväpalvelun järjestäminen. (NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

Yleiset yhteiskunnalliset asiat herättivät maahanmuuttajien mielenkiinnon: 

 

– Pyrimme seuraamaan yhteiskunnassa ja elinympäristössä tapahtuvia asioita. 
Paikkakunnan teollisuuslaitoksen toiminta kiinnostaa jonkun verran miehiä. (NA 4 B, 
21.10.1994.) Huomenna menemme myyjäistarvikeostoksille ja 
vapaaehtoistyökeskuksessa rakennamme kangaspuihin poppananloimen. Se on ikään 
kuin alkua työllisyyskurssille. Tänään tuo ajatus asiasta aktivoituu hiukan (…) Tosin se 
on vaarassa kuihtua siihen, että nuori yksinhuoltajanainen haluaa muuttaa 
paikkakunnalta veljensä lesken luokse. (NA 4 A, 11.10.1994.) 

 

Tuomansa videon avulla bosnialaiset halusivat kertoa omasta kulttuuristaan. Huolimatta sotatilan 

mukanaan tuomista raakuuksista ja etnisen puhdistuksen hautarivistöistä sotilaat laskivat leikkiä: ”Nyt 

toteutuu naisylivalta, kun miehiä on kuollut noin paljon”: 

 

– Katsomme (…) filmin Bosniasta, siellä jatkuvat likaiset etniset puhdistukset ja 
teurastukset. Tyttöjä naurattaa (…) mutta bosnialaismiehet katsovat näkemäänsä silmät 
pyöreinä. (NA 3 A, 2.9.1994.) 

 

Bosnialaiset pitivät ihmisen ikää ja elämänkokemusta erittäin suuressa arvossa. Varttunut mies näytti 

surevan paljon myös roolijaon murtumista. Hän oli harmissaan ja närkästynyt, kun nuoret naiset osasivat 

häntä paremmin suomea. Ehkä varttunut mies olisi tuntenut olonsa mukavammaksi, jos hänen oma 

kulttuurinsa olisi päässyt enemmän esille. Muun muassa roolileikit muualla kuin käsityöllisen toiminnan 

yhteydessä eivät miellyttäneet häntä. Vain opettaja sai kurssilla keskustella hänen kanssaan suomeksi. 

Olisi tarvittu keinoja, joiden avulla hän olisi pystynyt kokemaan vaikutusvaltana ikänsä, asemansa 

perheen päänä ja siten oman kulttuurinsa arvot. Nuoruutta ihannoivan vieraan kulttuurin kohtaaminen oli 

vaikeaa. Siinä ei ollut itsestään selvää pitää kaikissa asioissa varttuneen miehen ikää ja sukupuolta 

auktoriteettina: 
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– Pyydän lääkärin tai terveydenhoitoalan ammattilaisen antamaa todistusta poissaoloista. 
Silloin vanhempi mies astuu jälleen johtajan rooliinsa ja asettuu oppositioon koko 
suomalaista yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Kerron heille, että todistus ei ole minua 
vaan yhteiskunnan pelisääntöjä varten. Tätä asiaa selvitetään selvittämästä päästyä. 
Kosovolaismies tulee tulkiksi. (NA 2 B, 24.8.1994.) 

 

Maahanmuuttajien omakulttuurilähtöiset lähestymistavat tulivat esiin yksilö- ja ryhmäkontekstien 

vuorovaikutustilanteissa: 

 

– Meissä herättää hilpeyttä, kun nuori bosnialaisnainen ilmoittaa haluavansa tutustua 
leipärehtoriin eli leipomon omistajaan (…). Selitän rehtoreiden olevan johtajia koulussa. 
Muualla on toiset johtajanimikkeet. He mieltävät kaikki johtajat rehtoreiksi, kuten johtava 
sairaanhoitaja on heidän ajattelussaan sairaalarehtori (…). Heille on tärkeää pomon 
olemassaolo ja pomokeskeisyys. (NA 5 A, 1-2.11.1994.) Koulutukseen lähteminen ja 
aikuisena uudelleen ammattiin kouluttautuminen on maahanmuuttajille tilanteena uusi. 
Perheenemännät ja miehet eivät ajattele tarvitsevansa koulutusta. He orientoituvat jo 
Bosniassa siihen, että aikuisina, kotiäiteinä ja miehinä he pärjäävät koko oman elinikänsä 
ilman koulutusta. Mutta nyt on vastassa erilainen kieli ja kulttuuri (…), joita on vaikea 
oppia. (NA 3 B, 6.10.1994.) Mutta oman taustani turvin suuntauduin työhöni toiveikkaasti: 
Toivon voivani antaa virikkeitä bosnialaisille ja muille maahanmuuttajille. (NA 3 B, 
5.10.1994.) 

 

 

5.4  Muukalaisopettajuudesta kulttuurisesti sensitiiviseen kasvatustietoisuuteen 
 

Etno-opettajana oli tarpeen ymmärtää etnistä kulttuuriorientaatioprosessia maahanmuuttajien ja oman 

työni kannalta. Kulttuuriperintö, ihmiskäden työt eli artefaktit, käsityöllinen toiminta ja sen oppiminen, 

ruoka, historia, taide, tavat jne. kuuluivat kulttuuritietoisuuselemetteihin. Entistä selkeämmin kieli ja sen 

oppiminen vertautui kulttuuritietoisuuselementteihin (Lappalainen 1994d, 56). Kuitenkaan kaksikielisyys 

ei tullut tuolloin huomioon otetuksi MK-alkuopetuskurssin kaltaisella tavalla. Nyt saaduissa tuloksissa 

etninen kulttuuriorientaatiolähtöisyys tarkoitti käsitysten vaihtoon tähtäävää inhimillistä toimintaa. Se 

muodostui ihmisten välille kulttuurien kohtaamisessa. Entistä tärkeämpänä uutena käsitteenä etnisessä 

kulttuuriorientaatiossa korostui kulttuuritietoisuustieto. Se sisälsi tieto- ja toimintatiedon 

kulttuuritietoisuus-, interetnisyys- ja etnisyyselementeistä. Tähän liittyen käsityöllinen toiminta sai 

apukielen tehtävän. Oppimistilanteissa kädet auttoivat avaamaan kulttuuritietoisuutta kielestä ja käytössä 

olevasta esineellisestä kulttuuriperinnöstä. Ne loivat ja ilmensivät myös etnistä lojaalisuutta ja 

interetnisyyttä kielestä, kulttuurista, yhteiskunnan tiedosta ja toiminnasta. Se ilmeni kielen oppimisen 

helpottumisena ja esiammatillisuuden rakentumisena. 

 

Edellä määritelty kaksikielisyys ja -kulttuurisuus rakentui ja välittyi vuorovaikutustilanteissa eri 

kansallisuuksien kesken. Monitieteisyys ja ongelmakeskeisyys edistivät sen kehittymistä vähän 

kerrassaan. MK-alkuopetuskurssin kokemukset ja niiden tutkiminen antoivat uutta informaatiota. 

Aikaisempi käsitys etnisyyselementeistä muuttui (ks. Lappalainen 1994d, 56; liitteet 11–12, kuviot 17–18 
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sivuilla 302–303). Tulokset osoittivat, että etnisyyselemettejä määrittävä etnisyyskäsitys täsmentyi 

etniseksi identiteetiksi ja kulttuuri-identiteetiksi. Kulttuurien kohtauttamisessa siihen oli välttämätöntä 

kytkeä uskonnon lisäksi myös ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksiä. (Emt.) Aikuisten maahanmuuttajien 

käyttämä To-Jo-Li-Os-kaksikielisyys ilmeni selviytymisenä tavallisissa arkipäivän tilanteissa. MK-

alkuopetuskurssilla oli mahdollista ottaa huomioon ihmisen asumisen ja elämisen monia osa-alueita. 

 

Myös interetnisyyselementit rakentuivat MK-alkuopetuskurssista saaduissa tutkimustuloksissa uudelleen. 

Varhaisempiin kokemuksiin verrattuna eri kulttuuritaustasta peräisin olevien ihmisten välinen 

vuorovaikutus antoi täydentävää, uutta informaatiota. Interetnisyyselementit toteutuivat, jos 

maahanmuuttajat saivat apua harrastustavoitteiseen toimintaan suuntautumisessa ja heitä rohkaistiin 

hankkimaan ystäviä heille vieraassa maassa. Interetnisyyselementit laajenivat koskemaan sekä ihmisen 

luonnonympäristöä että rakennettua elinympäristöä. Maahanmuuttajien käsityksiin sisältyi perustavia 

ajatuksia heille vielä vieraasta esiammatillisuudesta ja yhteiskunnan organisaatioista palveluineen. 

Tutkimustulosten mukaan interetnisyyselementteihin kuului kulttuurien välinen yhteistoiminta ja 

vuorovaikutus oppimisympäristöjen muodostamista ja valintaa myöten. 

 

Sekä oppiaineksen sisällön että menetelmien käyttöön sisältyi kulttuurin kohtaamisen edistämisen, 

rakentaminen, kehittäminen ja hallinta. Erilaisten aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisessa ne 

ilmenevät taulukossa 5, liitteessä 7 sivuilla 291–293. Taulukosta 6, liitteestä 8 sivuilla 294–295 ja sivulla 

165 olevasta kuviosta 7 välittyy monien aistien, luovuuden ja substanssiosaamisen käytön yhdistyminen. 

Niihin liittyi keskeisesti kolmen oppiaineen yhdistäminen Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä. MK-

alkuopetuskurssilla oli tärkeää oppia ymmärtämään oppimista sosiaalisena prosessina, koska se vaikutti 

koko sosiaaliseen toimintaympäristöön. Kulttuurien kohtauttamisessa kehittyi ja määrittyi etno-opettajan 

osaaminen. Välineinä tässä työssä olivat osaamisalueita ilmentävät taidot, tiedot, kiinnostuksen kohteet ja 

niihin pohjautuva monia aisteja hyödyntävä luovuus. Opettajan on kulttuuritietoisuustiedossaan 

havaittava tekijöitä, jotka taipuvat toisiin yhteyksiin, toiseen aikaan ja toiseen paikkaan. Ne saavat 

erilaisia käyttöyhteyksiä, kuten käsityön liittäminen kulttuurien kohtaamisen ja kielen oppimisen 

edistämisen välineeksi. 

 

Opittavat asiat ja teemat vapautuivat perinteisistä ja tavanomaisista (käsityö, kieli ja kulttuuri) kehyksistä. 

Ne yhdistyivät Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä ja mursivat oppiaineiden rajoja. Sekä pedagogiian että  

pedagogiikan sisältöosaamisen käyttö edellytti vuorovaikutteista toimintaa ja tilannekohtaista tarkastelua 

kulttuurien kohtauttamisessa. Erilaisuuden ja samanlaisuuden kokeminen oli jatkuvaa harjoittelua. MK-

alkuopetuskurssilla painottui kielen oppimisessa ilmaisullisuus ja oppiaineksen suullistaminen. 

Oppimisympäristömme aktivoivat maahanmuuttajien ajattelua, kun motivointikeinoina olivat aidot 

kulttuurienkohtaamistilanteet kouluoloissa. 
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Etnisen kulttuuriorientaation rakentuminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lähtökohta kulttuurien 
kohtaamisen edistämisessä sekä pedagogian että 
pedagogiikan sisältöosaamisen käytössä 

 
KUVIO 5. Etninen kulttuuriorientaatioprosessi opettajan silmin kulttuurien kohtauttamisessa 
 
 
 

 
Vieraaseen kulttuuriin 
orientoituminen sekä  
To-Jo-Li-Os-kaksikielisyyden, 
harjoittaminen kielen ja 
kulttuurin opiskelun aloittaminen 

 
 
Maahanmuuttajien oma kulttuuri ja  
kielen ja kulttuuriperinnön 
oppiminen 

 
 
Oman kulttuurin säilyttäminen, 
kielen ja käytössä olevan 
kulttuurin ylläpitäminen 

 
 
Vieraan kulttuurin kohtaaminen 
kieli, To-Jo-Li-Os-kaksikielisyys, 
käytössä oleva kulttuuriperintö), 
rakennettu- ja luonnonympäristö 
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Perustan luominen etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen kulttuurisesti sensitiivisen opettajan 
kasvatustietoisuuden rakentumiselle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 6. Etninen kulttuuriorientaatio ja sitä edist ävien elementtien muodostuminen 
kulttuuritietoisuustekijöistä kulttuurien kohtautta misessa 

Etnisyyselementit: 
– etninen identiteetti 
– kulttuuri-identiteetti 
– ihmis-, tieto- ja 
oppimiskäsitykset 
– uskonto 
 

Kulttuuritietoisuus- 
elementit: 
– kieli 
– kulttuuriperintö 
– ihmiskäden työt eli 
artefaktit 
– käsityöllinen toiminta 
ja sen oppiminen 
– ruoka 
– historia 
– taide 
– tavat, jne. 
 

Interetnisyyselementit: 
– luonnonympäristö 
– rakennettu elinympäristö 
– maailmankaikkeus 
– yhteiskunta, sen 
organisaatiot ja palvelut 
– kulttuurien välinen 
yhteistoiminta ja 
vuorovaikutus 
– oppimisympäristöt 
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Kä-Ki-Ku-oppimistyyli oppimisprosessin edistäjänä 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 7. Monien aistien ja luovuuden käyttö kulttuurien kohtauttamisessa 
 

Lähtökohdiltaan etnisen kulttuuriorientaation rakentuminen sopi opettajan työssä kulttuurien 

kohtauttamisen alkuun. Tutkimustulosten mukaan siihen kuului myös etnisen 

kulttuuriorientaatiolähtöisen kulttuuri- ja kasvatustietoisuuden rakentumisen perustan luominen. MK-

alkuopetuskurssilla tämä oli monia vaiheita sisältävä etninen kulttuuriorientaatioprosessi. Oppimisen 

osana se edellytti kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementtien muodostumisen entistä 

tarkempaa huomioon ottamista. Tämä esitetään kuviossa 5, sivulla 163 ja kuviossa 6, sivulla 164. Ne 

kuvaavat etnistä kulttuuriorientaatioprosessia kulttuurien kohtaamisen edistämisessä ja kultturien 

kohtauttamisessa. Tutkimustulokset tukivat esiymmärrystäni. Siinä vahvistui käsitys kolmen oppiaineen 

yhdistämisen mahdollisuuksista rakentaa MK-alkuopetuskurssilla toiminnallista, joustavaa, lisäävää ja 

osittaista To-Jo-Li-Os-kaksikielisyyttä. Se oli tärkeä ja keskeinen kulttuuritietoisuuselementti, jonka 

toteutumiseen tarvittiin Kä-Ki-Ku-oppimistyyliä ja sen prosessia. Kuvion 7 mukaisesti se edellytti 

monien aistien ja luovuuden käyttöä kulttuurien kohtauttamisessa. 

 
 
 

Käsityöllisen toiminnan, 
kaksikielisyyden ja 

kulttuurin oppiminen 
 

 Kä + 
To-Jo-Li-Os-
kaksikielisyys 

+Ku  
 

 
Kaksikielisyys ja  

-kulttuurisuus 
 

 
Kulttuurien kohtaaminen ja 
kulttuurien kohtaamisen 
edistäminen asumisessa, 
elämisessä, ympäröivässä 
yhteiskunnassa. 

Kulttuurien 
kohtaamiseen 
oppiminen 
 

 
Monia aisteja käyttävä 
luovuus opettajan työssä 
 ja Kä-Ki-Ku-
oppimistyylissä 
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6  MUUKALAISOPETTAJASTA KULTTUURISESTI SENSITIIVISE KSI OPETTAJAKSI 
KASVUN POLKU 
 
MK–alkuopetuskurssin kokemukset olivat tarpeen etno-opettajan kasvulle. Ne mahdollistivat Kä-Ki-Ku-

oppimistyylin toteutumisen. Kasvupolkuun etno-opettajaksi oli mahdollista liittää elämäkerrallisesti 

karttunutta kokemusta ja tietoa. Etnisenä kulttuuriorientaatiopedagogiana ja 

monikulttuurisuuspedagogiikkana oppimistyyli voisi entisestään syvetä käsityötä kielen ja kulttuurin 

oppimismetodina pitävässä toiminnassa. Tämän pedagogian ja etno-opettajan näkökulmasta tarkasteltuna 

on syytä pohtia, mitä uutta käsityöllinen toiminta voi kulttuurien kohtaamiselle antaa. On tärkeää 

huolehtia, että käsityöllisen toiminnan oppimisessa syntyy käyttökelpoinen tuote, mutta 

maahanmuuttajien kohtaamisessa kielen oppiminen on aina pääasia. Vieraaseen kulttuuriin muuttamisen 

alussa käsityöllä on kielen ja kulttuurin opettamisen tehtävä. Maahanmuuttajakoulutus on ennen kaikkea 

kielen ja kulttuurin oppimista. Silloin kieli on maahanmuuttajalle tärkein asia (vrt. Padilla 1980). 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyliin perustuvassa prosessissa voidaan erottaa erilaisia kielen käytön funktioita. 

Käsityöllinen toiminta ja sen opiskelu taipuvat moneksi. Siinä on useita osa-alueita, jotka ovat aina läsnä. 

Maahanmuuttajienkin kouluttamisessa voidaan ajatella, että käsityöllisen toiminnan tuotteena syntyy 

tulosta, eikä siinä tarvitse paljon puhua tai ajatella. Siellä missä ihmiset tekevät harrastustavoitteisesti tai 

opinnollisessa mielessä käsitöitä, syntyy myös puhetta. Kä-Ki-Ku-opimistyyli hyödyntää nämä 

molemmat osa-alueet ja kehittää uutta kielen oppimista palvelevaa toimintaa. Kouluoloissa kulttuurien 

kohtaamisen edistäminen ja siihen valmistautuminen ovat etnistä kulttuuriorientaatioprosessia myös 

opettajalle. On löydettävä ne osaamisalueet, vahvuudet, joista kehittää uudenlaista näkökulmaa. Ellei sitä 

muutoin ole, se on luotava olemassa olevista kulttuuritietoisuuden elementeistä. Opettajan on pystyttävä 

erottelemaan ja erittelemään käsityöllisen toiminnan viitekehystä. 

 

Maahanmuuttajien kohtaamiseen suuntautuminen ja valmistautuminen olivat kulttuurisesti sensitiiviseksi 

opettajaksi kasvun polullani haasteita ja dialogin käymisen paikkoja. Jo ennen MK-alkuopetuskurssia ne 

liittyivät moniin elämäni tärkeisiin tapahtumiin, ilmiöihin, kehitys- ja kasvuprosesseihin. MK-

alkuopetuskurssin käytännöt saivat voimansa etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen käyttöteorian pohjalta 

kehittyneestä kulttuurisesti sensitiivisestä etnisestä kulttuuriorientaatiopedagogiasta. Oppiaineksen 

sisällöissä ja menetelmien valinnoissa nämä olivat osa etno-opettajuutta ja kuuluivat tapaustutkimuksen 

prosessointiin. Maahanmuuttajien kursseilla voidaan opettaa käsityötä vieraalla kielellä. Se voi toimia 

myös uudella tavalla, kun oppimisen sisältöalueen pääpaino on käsityön korostuksen sijasta kielen ja 

kulttuurin oppimisessa. Käsityössä työtavat, eli tekniikat, joilla käsityölliseen toimintaan sopiva 

materiaali työstetään, ovat tärkeitä. On työtapoja, jotka eivät ole tulleet tutuiksi kaikille 

maahanmuuttajille heidän omassa maassaan. He saattavat innostua niiden oppimisesta uudessa maassa. 

Muun muassa kankaanpainanta kiinnosti maahanmuuttajia. Monien työtapojen joukossa se oli heille uusi 

ja tuntematon. Tutkimuksessani on monia esimerkkejä mallinäytteistä ja niistä otettuja digikuvia. Vaikka 

kankaanpainanta oli Suomessa käytössä, ei sitä voida pitää alkuperältään suomalaisena työtapana. 
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Joiltakin osin uuden työtavan opettelu voi olla käsityön oppimista vieraalla kielellä. Kuitenkaan MK-

alkuopetuskurssilla työtekniikkojen opiskelu ei ollut pääasia, vaan kielen opiskelun apuväline. 

 

Mitä maahanmuuttajan ruumiin muistiin, kehon kieleen ja mieleen on jäänyt omassa kotimaassaan 

käsityöllisestä toiminnasta? Kielen ja kulttuurin oppimisen näkökulmasta se on tärkeää ottaa tarkasteluun. 

Myös opettaja tuo kulttuurien kohtauttamiseen oman kehon kielen muistinsa ja etnisen 

kulttuuriorientaatiolähtöisen tietoisuutensa ja kokemuksensa. Käsityön liittäminen kielen ja kulttuurin 

opiskeluun tällä tavalla mahdollistaa kokemuksien kielellistämisen kulttuurien kohtauttamisessa. 

Opettajan ja oppijan yhteisenä välineenä havainnollistamisessa ja kielellistämisessä toimivat ratkaisevasti 

tekstiilimateriaalit ja niiden työstäminen. Ne ovat omakohtaisesti työstettävää mallinäytteiden virike- ja 

havaintoainesta. Oppimateriaali karttuu ja täydentyy enkulturaatio- eli kulttuurienkohtaamisaikana, 

jolloin kulttuuritietoisuustieto rakentuu yhteisestä käsityötaitotiedon olemuksesta (Ks. sivulla 164 oleva 

kuvio 6). Tämä oli keskeistä kasvupolulla kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi. Sen kehittymisen 

elämäkerrallisuus tulee esiin kuviossa kuviossa 8, seuraavalla sivulla 168. Siitä välittyy vihjeiden 

saamisen, niiden soveltamisen sekä virikkeiden ja herätteiden antamisen merkitys substanssiosaamisen 

soveltamiseen kulttuurien kohtaamisessa. 



 168 

 
 

 

KUVIO 8. Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kehittymisen elämäkerrallisuus 

HALTUUNOTTA-
MINEN JA 
RIKASTAMINEN 

Etno-opettajan 
Kasvupolku selkiytyy 

Aiempi 
maahanmuuttaja-
kurssi (1993) 

Kulttuurisesti 
sensitiivinen 
opettajuus kehittyy 

Kä-Ki-Ku- 
oppimistyylin 
varmentuminen 

Opettajuus ja 
tutkijuus 
alkavat 
yhdistyä 
(1983 -1994) 

Monitieteisyys 
alkaa rakentua 
(1976) 

Akkulturaatiosta etniseen 
kulttuuriorientaatioon 

Voiko käsityöllisen toiminnan 
oppimista käyttää kielen 
oppimisen välineenä 
muukalaisopettajan työssä? 

Käsityö, kulttuuri ja 
moniammatillisuus, 
taidon ja tiedon 
kartuttaminen 
(1976 – 1983) 

Tie kulttuurisesti 
sensitiiviseksi 
opettajaksi 

Herätteet virikkeet ja 
kimmokkeet 

 

Aion opettajaksi 

Kä-Ki-Ku- 
oppimistyylin  
orastava käyttö  

LÖYTÖ 

KÄYTTÖ JA 
ARVIOINTI 

KÄSITYÖLLISEN 
TOIMINNAN OPPIMISEN 
UUSI KÄYTTÖ 

Kiinnostus 
käsityötaitoon ja sen 
opiskeluun herää 
(1968 – 1976) 

KULTTUURISESTI 
SENSITIIVINEN  
OPETTAJUUS, 
TUTKIVA JA 
REFLEKTOIVA 
ETNO-OPETTAJA  

Vieraan kulttuurin 
ensimmäiset 
kohtaamiset 
kouluoloissa 
(1983 – 1991) 

MK-
alkuopetuskurssi 
(1994) 

SEKÄ 
PEDAGOGIIKAN 
ETTÄ SISÄLLÖN  JA 
PEDAGOGIIKAN 
OSAAMISALUEEN 
KÄYTTÖ 

Kulttuurien 
kohtaaminen 
osaaminen 
kompetenssi 
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Käsityöllisen toiminnan uusi pedagoginen käyttö 
 

Erilaisista kielellisistä ja kansallisista taustoista kotoisin olevien maahanmuuttajien kouluttaminen antoi 

kulttuurien kohtaamiskokemuksia, jotka peilautuivat etniseen kulttuuriorientaatioon. Monikulttuuriset 

pedagogiset kokemukset havahduttivat huomaamaan, että omasta ammattialasta oli luotavissa uusia 

kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementtejä. Tämä edellytti vuorovaikutteisia kulttuurien 

kohtaamiskokemuksia. Niihin kuului myös kokemuksen hyödyntäminen, uuden kokemuksen luominen, 

kulttuurien kohtaamisen edistäminen, oppimisen helpottaminen ja arviointi. MK-alkuopetuskurssi tarjosi 

tarkastelualustan kasvupolun hahmottamiselle. Kasvupolku opetti yhdistämään kouluoloissa kulttuurien 

kohtauttamisessa käsityötä, kieltä ja kulttuuria yhdessä ja erikseen. Se opetti myös tutkimaan ja 

reflektoimaan minkälaista kulttuuritietoisuustieto on. Kasvupolku oli oppimispolku, joka päätyi 

kulttuurien kohtauttamiseen. MK-alkuopetuskurssi tarjosi opettajalle mahdollisuuden tunnustella ja 

tunnistaa elämäkerrallisia palautumia ja takautumia. Niitä saatoin luoda ja avata, käsitellä ja jakaa, 

avartaa ja hyödyntää, rikastaa ja soveltaa. Otin yksityiskohtia käsittelyyn kielitaidon mukaan. Opettajana 

loin jatkuvasti yhdessä oppijoiden kanssa kulttuuritietoisuustietoa. Tutkimuksen tuloksena syntyi uusi 

kouluoloissa käytettävä käsite: kulttuuritietoisuustieto. Se on tietoisuutta siitä, mikä on se voimavara, 

jonka avulla itse kukin opettaja voi avata ja kartuttaa tietoa kulloinkin kohdattavasta kulttuurista. 

Opettajan omaa tietoa ei siirretä sellaisenaan. Ei siis niin, että koulutettavat alkaisivat esimerkin nojalla 

tehdä jotakin hienoa artefaktia. On myös karsittava käytäntöjä, joissa maahanmuuttajat asetetaan 

toimimaan eräänlaisina omaa kulttuuriaan esittävinä kulttuurimaskotteina. 

 

 

6.1  Aiemmat kokemukset, käyttöteoreettiset pohdinnat ja kriittistä tulkintaa 
 

Tärkeitä kokemusten antajia ennen MK-alkuopetuskurssia olivat pohjoisamerikansuomalaiset nuoret. 

Heidän elämässään vanhan suomen kielen muisto välittyi käsityöllisen toiminnan oppimisen tai/ja 

tekemisen kielellistämisenä. Omalta osaltaan se antoi pohjan etnisen kulttuuriorientaation 

hahmottamiselle. (Lappalainen 1989; 1994d; 1996c; 2001b; 2003a, c.) Takavuosikymmeninä 1900-luvun 

alun Suomessa käsityöllisen toiminnan oppiminen täytti suullisen ja kirjallisen tiedonvälityksen tulkin 

tehtävän (Lappalainen 1994b, e; 1998). 

 

Kulttuurien kohtauttamisen kokemuksissa käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisestä tuli vähän 

kerrassaan työkäytäntöjeni voimavara. Pohjoisamerikkalaisten parissa työskentelyn aikana oli kiintoisaa 

havaita, ettei korkea teknologia ollut jokaiselle kaikki kaikessa: 

 

– ”My life in America is much busier and more technical, electronic than my life in 
Finland. This cuts down on my time to create and develop my arts and crafts skills.” 
(Lappalainen 1994d.) 
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Vuosisata sitten vallinneen kokonaisvaltaisen käsityöllisen toiminnan oppimisen kielellistetty muisto 

säilyi huolimatta suomen kielen väistymisestä englannin kielen käytön tieltä. Myönteiset ensikokemukset 

käsityöllisen toiminnan tulkinnallisesta tarkasteluotteesta kannustivat jatkamaan käden, kielen ja 

kulttuurin yhdistämistä yleisemminkin. Oli tärkeää oivaltaa, että pelkkä informaatioteknologia ei ratkaise 

kulttuurien kohtaamista. Tavanomaisen tekemisen lisäksi käsityöllisen toiminnan oppimisella oli 

annettavanaan tyystin erilaisia ulottuvuuksia (Lappalainen (1989; 1993; 1994d). Tosin ne olivat jääneet 

suomalaisessa työkasvatuspainotteisessa käsityön kouluopetuksessa väistämättä syrjään (Lappalainen 

2005d). Kä-Ki-Ku-oppimistyylin rakentuminen syntyi työssäni vähitellen. Etnisen 

kulttuuriorientaatiopedagogian luomiseen liittyen monet kokemukset antoivat siihen hyvän pohjavireen. 

Oppimistyylin käyttö valtasi ajattelussani entistä enemmän alaa. Vuosien aikana kehitettynä se syntyi 

menetelmäksi MK-alkuopetuskurssilla. Sen avulla oli mahdollista kouluttaa vieraista kulttuureista 

kotoisin olevia maahanmuuttajia elämään monietnisessä yhteisössä ja monikansallisessa maailmassa (vrt. 

Bennett 1995, 10). Etninen kulttuuriorientaatiolähtöinen kulttuuri- ja kasvatustietoisuustieto rakentui 

rikkaalle tuotesemantiikalle. Se antoi esineille merkityksen, syvältä luotaava kulttuuritietoisuustieto 

toteutui yhteistoiminnallisuuskokemusten avulla: 

 

– Täällä Suomessa ollessamme me amerikkalaiset haluamme oppia Suomen kulttuuria, 
koska Amerikassa ei ole mahdollista oppia ja kokeilla neule- ja kudontatyötapoja (20-
vuotias nainen Minnesota, Minneapolis; Lappalainen 1994d). 

 

Palautuminen MK-alkuopetuskurssia varhaisempiin kokemuksiin auttoi havaitsemaan, miten Suomen 

luonto vaikutti oppijoihin. Eräs pohjoisamerikkalainen nainen ajatteli luonnolla ja tuohen värillä olevan 

yhteyttä hänen omaan työskentelyynsä: 

 

– Nature is very evident in Finland. You can’t get away from it. I found birch, natural 
colours to be evident in my desings. I was very impressed with how much nature is 
evident in Finland and how much the Finnish people respect that. (Lappalainen 1994d; 
2001b; 2003a.) 
 

Pohjoisamerikansuomalaisten kanssa työskentely osoitti, miten etniseen kulttuuritietoisuuteen 

kytkeytyvät symbolit lisäsivät ryhmän halukkuutta omaksua kankaankudontaa suomenmielisenä 

maatamme kuvastavana toimintana. Lisäksi pohjoisamerikansuomalaisten ajattelussa käsityöllisen 

toiminnan oppimiseen ja valmiiseen käsityöhön sisältyi tunneperäisyyttä. Myös väreihin liittyi Suomeen 

miellettyjä merkityksiä. Erityisesti kankaankudontataidon oppimisessa tekemisen liikkeiden 

kielellistäminen toimi yhtä hyvin sekä naisten että miesten keskuudessa. (Lappalainen 1994d.) 

 

Käsityöllisen toiminnan oppimisen kielellistämisen tulkinnat mahdollistuivat ja antoivat oppijoille 

tuotesemanttisia merkityksiä. Amerikansuomalaiset oppivat käyttämään suomen kieltä samalla, kun he 

opiskelivat kankaankudontaa. He kertoivat ajatuksiaan Suomen luonnosta, kulttuurista, omista tunteistaan 

ja jopa kankaankudonnan suunnitteluun liittyvistä unistaan. He keskustelivat myös suomalaisista 
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runoista, tekstiileistä, esineistä ja omista tai ystäviensä elämäntilanteista. (Lappalainen 1989; 1994d; 

2001b; 2003a.) Näihin keskusteluihin oli mahdollista yhdistää käsityöllisen toiminnan, kielen ja 

kulttuurin oppiminen: 

 

– Luonnon herkkyys korostuu Suomessa ja suomalaisissa tekstiileissä äärimmilleen; siinä 
näkyvät pitkät rehevät kesäyöt ja pitkät hedelmättömät talvipäivät (Lappalainen 1994d). 
 

Oppiaineiden yhdistämisen kokeilu jatkui käsityöllisen toiminnan oppimisessa MK-alkuopetuskurssia 

edeltäneellä kurssilla: 

 

– Oppijat olivat avoimia tuomaan julki omia vaikutelmiaan omasta oppimisestaan. Niin 
ikään heillä oli reflektointihalukkuutta (pienimuotoisena) oppimiaan työtapoja kohtaan. 
(Lappalainen 1993; RA 28.7.1993, 69.) Tämä malli (ranskalaismallinen tyynyliina) on 
parempi kuin vain ommella saumurilla tyynyliina (Lappalainen 1993; RA 28.7.1993, 69). 
Opettajankin on aina välillä hyvä saada palautetta (…) opettajan pitää jaksaa olla 
väsymätön kannustaja. (Lappalainen 1993; RA 23.7.1993, 62; RA 30.7.1993, 74).  

 

Käsityöllinen toiminta, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistyminen oli inhimillistä ja elämää läpäisevää. 

Se taipui kulttuurimuutoksiin. Elettävän ajan hengessä se muuttui joustavasti kulttuurin käytön mukana. 

Palaute ja piirroksesta 13 välittyvä vuorovaikutus kannustivat jatkamaan kasvupolullani alkanutta 

kehitystä: 

 

– Kaikki oppia paljon suomen kieli ja käsityö (Lappalainen 1993; RA 23.7.1993, 62; NA 
4 A, 10.10.1994). 
 

 
 

 

PIIRROS 13. Yhdessä toimien kehyskudonnan oppiminen kirvoitti mieleen suomen kielen yleisiä 
sanoja. Ne pääsivät vuorovaikutteiseen käyttöön jo aikaisemmalla maahanmuuttajien 
miesvaltaisella alkuopetuskurssilla 
 

Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polku oli pitkäkestoinen prosessi. Etninen 

kulttuuriorientaatio kehittyi vähitellen työskentelyn ja havainnointien myötä. Etno-opettajuuteen ei 
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riittänyt pelkkä käsityöllisen toiminnan sisältöosaaminen.103 Maahanmuuttajien etninen 

kulttuuriorientaatio oli otettava huomioon kouluttamisessa ja opetussuunnitelman toteuttamisessa. 

Oppimisprosessille oli tunnusomaista kokeileva työskentelyote kehittyessäni  työtäni tutkivaksi ja 

reflektoivaksi opettajaksi.104 Ajattelin yhtäältä, että konstruktivistista oppimiskäsitystä käytettäessä piti 

voittaa oma aikaisempi koulutus ja sen tuottamat käsitykset. Toisaalta oli tärkeää arvioida uudelleen omia 

käytäntöjään ja rutiinejaan. (vrt. Niemi 1996, 26–29). MK-alkuopetuskurssilaiset oppivat ohjattuina 

luomaan omasta kulttuuristaan ja sen muistoista uuden kulttuurin oppimiseen suuntautuvaa etnistä 

kulttuuriorientaatiota. He ottivat ohjauksessani käyttöön kehon kielen muistia (vrt. Gardner 1983; Fisher 

1990/1995, 113–114). Siihen kuului myös toiminnallista, symbolista ja kuvallista oppimista (ks. Bruner 

1962, 15; 1971, 18; 1996, 12). 

 

 

6.2  MK-alkuopetuskurssin merkitys etnisen kulttuuriorientaation syvenemiselle 
 

MK-alkuopetuskurssi muutti ja säilytti aiempaa etnistä kulttuuriorientaatiomallia (ks. Lappalainen 1994d, 

56). Kulttuurien kohtauttamisen kokemusten myötä oli mahdollista vertailla myös maahanmuuttajalasten 

ja -nuorten koulukäytäntöjä (ks. Bennett 1995). Kokemukset vahvistivat ajattelua ja avasivat uusia 

näköaloja maahanmuuttajien koulutuksen järjestämiseen: 

 

– Alkuaan oltiin sitä mieltä, että tästä toiminnasta seuraa ilman muuta ja automaattisesti 
suomalaisten oppilaiden kansainvälistymistä. Kuitenkin rasismin piirteet ovat olleet 
esillä. Alkuun tappeluista syytettiin vierasmaalaisia. Sen eteen sai tehdä paljon töitä. Nyt 
suomalaiset oppilaat ymmärtävät paremmin, että eri kulttuureissa voidaan tehdä asiat eri 
tavalla. Toiminta ei ole helppoa, kun alusta päästään eteenpäin tulee joku pysäys. Olen 
ihan pihalla koko pakolaistytöstä. Opettajat miettivät, mikä on se oikea tieto ja mistä sen 
saisi. Kuitenkaan ongelmat eivät ratkea hetkessä ikään kuin sormia napsauttaen: 
Ongelma yksi on ratkaistu kansainvälisyydestä. Suurimmat vaikeudet pakolais- ja 
maahanmuuttajaoppilaille tulee suomen kielestä. Pakolaislapset eivät ole välttämättä 
tottuneet omassa kulttuurissaan ryhmässä oppimiseen. Oppija putoaa kärryiltä, kun 
kommunikoinnin vuorovaikutus on vajavaista. (Lappalainen 1993; RA 1993, 20–21.) 

 

MK-alkuopetuskurssin tutkimustuloksissa korostui oppijoiden etninen identiteetti ja sen ylläpito. 

Havainnot monikulttuurisuusluokista opettivat kiinnittämään huomiota myös maahanmuuttajien 

ryhmäytymiseen. Tutkimustulosten mukaan, pelkkä ilmiöiden toteaminen ei riittänyt työskenneltäessä 

                                                           
103Kulttuurien kohtaamisessa tavoitteenani oli Haavion (1948) ilmaisua käyttäen olla tiedon ja toiminnan sytyttäjä. 
Myös osallistuvan dynaamisen oppimisympäristön luomisessa korostui idearikkaus ja niiden käyttö (vrt. Fisher 
1990/1995, 169–170; Enright ja McCloskey 1992). Käsityöllisen toiminnan oppiminen vastasi ryhmämme 
kielellisiin tarpeisiin (Richard-Amato 1992, 283–284; Schuman 1992). Se toteutui, kun käsityöllisen toiminnan 
oppiminen asettui palvelemaan aktiivisen kuuntelun, puhumisen ja keskustelun harjoitusta (ks. Snow, Met ja 
Genesee 1992). 
104Opettajien oli hyvä käyttää oppijan omaa kokemusmaailmaa uudelleenorganisoitumisena. Vuosien aikana 
kokemukset, teoriat ja päämäärät pääsivät työssäni keskeiseen asemaan. Ne mahdollistivat kokeilevan ja tutkivan 
oppimisen. Niissä painottui oppimisen kulttuurinen konteksti. (von Glaserfeld 1989; Kansanen 1996; 1997.) 



 173 

 
erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista kotoisin olevien ihmisten parissa.105 Etnisessä 

kulttuuriorientaatiossa oli tärkeää tiedostaa, miten opettajat voivat kasvaa suvaitsevaisuuteen ja kehittyä 

työssään. Tarjotessaan erilaisille maahanmuuttajille oppimiskokemuksia opettajan tulee vahvistaa 

oppijoiden etnistä identiteettiä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Etnisen identiteetin tunnistaminen 

osoitti, ettei kulttuurien kohtauttamisessa ollut tarpeen ihmetellä niiden erilaisuutta (vrt. Banks 1992, 99; 

Richard-Amato 1992, 283–284; Matinheikki-Kokko 1999a–c). Monikulttuuristuvalla koululla tuli olla 

myös mahdollisuus muuttaa yhteiskunnan asenteita, opettajia, opettajuutta ja opettajienkoulutusta (ks. 

Bennett 1995, ix–xi). Työni auttoi näkemään, että muutos lähtee yksilöstä. MK-alkuopetuskurssilla 

jouduin selvittämään myös samassa koulumiljöössä työskenteleville ylemmän luokka-asteen opettajille 

maahanmuuttajien kohtaamista. Ymmärsin, ettei asiaa parantanut, vaikka kokonainen armeijakunta 

opettajia työyhteisön jäseninä olisi hämmästellyt joukon käyttäytymistä. Havaitsin, että jokainen 

opettajaryhmä tekee työtä oman ammattisuuntautumisensa pohjalta. 

 

– Myös yläasteen opinto-ohjaaja tulee juttelemaan kanssani, hän ei millään lakkaa 
ihmettelemästä, miten toisenlaisia nämä bosnialaiset ovat verrattuna edelliseen 
maahanmuuttajaryhmään. Kyllä nämä ovat niin erilaisia, niin erilaisia, miten he 
voivatkin olla tällaisia. Eivät he ole yhtään niin kuin Kosovon albaanit, hän päivittelee ja 
siihen yhtyy myös toinen yläasteen opettaja. (NA 5 A, 10. – 11.11.1994.) Toiminnallisuus, 
jossa oppijat saivat hyödyntää omaa kulttuuriaan tai heille läheisiä asioita, helpotti 
suuntautumaan Suomessa elämiseen (Lappalainen 1993; RA 17.6.1993, 29). 

 

Elämäkerrallisuudessa prosessoitui käsityöllisen toiminnan oppiminen, sen historiallisuus, kulttuurisuus, 

käsitteiden määrittely ja ammatilliseen kehitykseen perehtyminen (ks. Lappalainen 2005d). Käsityön, 

kielen ja kulttuurin yhdistäminen sai MK-alkuopetuskurssilla uusia tehtäviä. Se mahdollisti käsityön 

erilaisen käytön ja etnisen kulttuuriorientaation muuttumisen, jossa käsityöllinen toiminta voidaan 

suunnata kielen ja kulttuurin oppimisen prosessiin. Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttö antoi MK-

alkuopetuskurssilla edellytyksiä vuorovaikutteiseen etniseen kulttuuriorientaatiolähtöiseen oppimiseen.106 

Kielikylvyn kaltaisena menetelmänä se oli erilaista kuin maahanmuuttajille tarjottava vieraskielinen 

suomi vieraana kielenä -koulutus: 

 

– Kyllä se on totta, että käsityö! Sosiaalimuoto, se lähentää oppijoita toisiinsa. (NA 1 B, 
6.7.1994.) 

 

                                                           
105Etninen identiteetti liittyi myös Miettisen (2001) saamiin tutkimustuloksiin. Niiden mukaan maahanmuuttajien 
opettajat jakaantuivat neljään tyyppiin. Assimiloijat halusivat sulauttaa maahanmuuttajat valtakulttuuriin, ja 
rutiinien suosijat eivät halunneet luopua omista tottumuksistaan. Monikulttuurisuuskasvattajiksi mielletyt opettajat 
korostivat suvaitsevaisuuteen kasvattamista. Neljänteen ryhmään kuuluneisiin kasvattajiin samastuneena työssäni 
oli suvaitsevaisuuden lisäksi tärkeää kulttuurisen monimuotoisuuden ja maahanmuuttajien etnisen identiteetin 
tukeminen. 
106Toimintamme ei ollut varsinaista kielikylpyä. Se poikkesi Kanadassa vuonna 1965 alkaneesta ensimmäisestä 
kielikylpyohjelmasta (immersion), johon kuului aikainen kokonaisvaltainen kielikylpy, aikainen osoittainen 
kielikylpy ja myöhäinen kielikylpy. (Spolsky 1990; Brown 1992, 81; C. Laurén 1992; 1994; Räsänen 1994, 17–18.) 
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Oli tärkeää ymmärtää, etteivät maahanmuuttajat voineet hetkessä ottaa vastuuta yhteistoiminnallisen 

oppimisen toteutumisesta kielen ja kulttuurin opiskelussa.107 Se oli jokaisen oppijan oma prosessi, ja 

henkilökohtaisen panoksen tuominen yhteisen tehtävän työstämiseen vaati ponnistelua. Kä-Ki-Ku–

oppimistyyli toimi yhteistoiminnallisuuden ja ryhmäytymisen rakentumisessa vuorovaikutteisesti 

piilomainontana ja mielipiteiden muokkaajana. Käsityöllisen toiminnan yhteydessä ryhmäytyminen 

onnistui, muutoin ei. Opettaja voi opettaa samalle ryhmälle asioita eri tavoilla. Muutamat 

maahanmuuttajat edellyttivät kaikille samanlaisen opetustavan käyttöä. Välillä pakolaisuuden ja 

yhteiskunnan kohtaamiskokemusten kanssa oli hyvä olla yksin. Opettajuudessa oli tarpeen myös 

tiedostaa, että uupumus heikensi kognitiivisia toimintoja (vrt. Fisher 1990/1995, 240–241). Etnisessä 

kulttuuriorientaatiossa vetäytyminen rauhoittumaan lievensi ryhmän sisäistä keskinäistä kilpailua: 

 

– Olemme mukana monenlaisessa myllytyksessä. (…) Bosnialaiset eivät osaa mieltää 
oppimiseksi sellaista kielen oppimista, jossa jokainen tekee valitsemaansa tehtävää 
vaikka parin kanssa työpajassa. (…) Sitten he suostuvat (…), kun kaikille on sama 
ohjelma. (NA 4 B, 12.10.1994.) Oppijat kertoivat ja keskustelivat vuoronperään suomeksi 
mielimaisemastaan (Lappalainen 1993; RA 8.6.1993, 19; Lappalainen 1993; RA 
13.7.1993, 34.) Tosin varttunut mies lähtee vähän hitaammin mukaan, hän ei oikein 
suostu keskustelemaan toisen bosnialaismiehen kanssa (NA 1 A, 16.6.1994). Hän 
ryhtyy opiskelulakkoon! (NA 2 B, 25.8.1994). Ajattelen, että yksi syy miksi varttunut 
bosnialaismies ei hyväksy minua opettajakseen on siinä, että olen nainen (NA 2 B, 
24.8.1994). 

 

Kuitenkin maahanmuuttajaryhmä omaksui suomen kieltä paremmin yhdessä työskentelemällä kuin 

yksilötyönä.108 He saivat onnistuneita oppimisen kokemuksia, kun yhteistoiminnalliseen oppimiseen oli 

kytketty käden, kielen ja kulttuurin yhdistämisen piilovaikuttimia.109 Nykyisin maahanmuuttajien 

koulutuksessa tuetaan parityöskentelymallia ja keskinäistä ryhmäytymistä (vrt. Parityömalli – 

integroituminen verkostoutumalla lukupiireissä -loppuraportti (1999); Rusama ja Sumuvuori (2001). Silti 

maahanmuuttajat eivät helposti ryhmäytyneet muutoin kuin Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä, jonka tulokset 

rohkaisivat: 

 

– Vuorovaikutus suomalaisten kanssa näyttää palkitsevan itse itsensä (NA 4 B, 
17.10.1994). 

 

Vieraaseen kulttuuriin suuntautuminen MK-alkuopetuskurssilla sai lupaavan alun, kun maahanmuuttajilla 

oli kykyä tarttua työhön: 

 

                                                           
107Sekä kielen että maahanmuuttajakoulutuksen parissa oli tarpeen pohtia yhteistoiminnallista oppimista ja sen 
oppimisympäristöissä toimimattomuutta. Kielen oppimisessa ja maahanmuuttajien kouluttamisessa kurinalainen ja 
tavoitteellinen ryhmissä tapahtuva oppiminen saattoi jäädä keskeneräiseksi (Kohonen 1990, 92–96; Metsänen 
1996). Vuorovaikutuksen puute oli pahin este yhteistoiminnallisen oppimisen toteutumiselle (vrt. Damon ja Phelps 
1989; Johnson ja Johnson 1989; 1991; Webb 1989). 
108Parityöskentelyn käyttöönotto ja sen toimivuuden harjoittelu oli tärkeää ryhmätöihin tottumattomien keskuudessa 
(Johnson ja Johnson (1991, 26–27; 2003). 
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– Monet oppijoista pyytävät paperia, kun he haluavat tehdä kankaanpainantamalleja 
kotona (NA 1 B, 28.6.1994). 
 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyli syntyi kokonaisvaltaisen ihmis- ja oppimiskäsityksen pohjalle. Se ilmensi 

kehollisuutta, tajunnallisuutta ja situationaalisuutta (vrt. Rauhala 1990). Myös holistisuus auttoi 

suuntautumaan kohti etnistä kulttuuriorientaatiota.110 Oppimistyyli rakentui elämäkerrallisuuden ja 

pilottikokeilujen pohjalle. Piirros 14 havainnollistaa Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttöä venäläisen naisen 

etnisessä kulttuuriorientaatiossa. Myös hänen elämässään käsityöllisen toiminnan oppiminen nivoutui 

kielen oppimiseen. Kolmen oppiaineen yhdistäminen tarjosi luonnollisia kielen käytön harjoituksia ja 

antoi maahanmuuttajille turvallisia kielenkäyttökokemuksia. Yhtäältä se tuki omasta kulttuurista 

omaksuttua asioiden moneen kertaan puhumista. Toisaalta tarvittiin harjoitusta, jotta omasta kulttuurista 

tuotu ulkoinen oppimistehtävien kontrollointi voi vähän kerrassaan siirtyä opettajalta ryhmän 

keskinäiseksi tehtäväksi. Piirroksesta näkyy käsityöllisen toiminnan oppimisessa käytettyjä tarpeellisia 

”avainsanoja”. Niiden pohjalta syntyi kielen opiskelun omatoimisuutta edistävää keskustelua. 

Kasvupolullani opin, että tekemisen selittäminen oli yksilö- ja ryhmäkohtaista auttamista ja 

tilannekohtaista joustavuutta. Taustalla oli ajatus tavasta, jolla opettaja auttaa oppijaa omaksumaan tietoa, 

jota Suomeen tullut maahanmuuttaja tarvitsee laajemmissa kielenkäytön yhteyksissä. Työssäni oli tärkeää 

saavuttaa maahanmuuttajien luottamus: 

 

– Samanlainen, erilainen, samanvärinen, mikä koko, ympyrä, pyöreä havainnollistuivat 
käytännön harjoittelussa (NA 1A, 13.6.1994). 

 
PIIRROS 14. Suorakaiteet, neliöt, kolmiot, ympyrät jne. alkoivat kuulua venäläisen naisen 
sanavarastoon pyyheliinoihin toteutetun kankaanpainannan opettelun jälkeen 

 

Käsityölliseen toimintaan liitetty kielen oppiminen lähti maahanmuuttajan tasolta. Syntyneissä 

keskusteluissa käsiteltiin kulttuurien kohtaajien elämänpiirin sanastoa. MK-alkuopetuskurssi auttoi 

                                                                                                                                                                                           
109Oppimistilanteissa oli hyvä kiinnittää huomiota istumapaikan valintaan, avoimuuteen, kuuntelemiseen, sanallisten 
vihjeiden antamiseen, katsekontaktin ottamiseen ja siihen reagoimiseen (Fisher 1990/1995, 169–170). 
110Käyttämämme käsityöllisen toiminnan kieli eleineen ja fysiologisine reaktioineen oli hyödynnettävissä ja 
kielellistettävissä (vrt. Fisher 1990/1995, 83–84). 



 176 

 
entistä syvällisemmin pääsemään sisälle maahanmuuttajien oppimisprosesseihin, kognitiivisiin 

toimintoihin, emotionaalisiin tiloihin ja motivaationaalisiin tilannetulkintoihin.111 Oli tärkeää, että 

maahanmuuttajien omaa kulttuuria otettiin tarkasteluun ja se sai elää oppimisympäristöissä. 

Aikaisemman kurssin kulttuurien kohtaamiskokemukset olivat niin hyviä, että MK-alkuopetuskurssin 

vastoinkäymisetkään eivät lannistaneet: 

 

– Varsinkin varttunut mies ajattelee, että hänen pitäisi olla nyt omassa kotimaassaan 
sotimassa. He haluaisivat puolustaa kotimaataan, mutta likainen sota on sitä, mitä se on. 
(NA 3 B, 6.10.1994.) Pakolais- ja maahanmuuttajakurssille asetetut tavoitteet 
saavutettiin hyvin vaihtelevien, monipuolisten, tarkoituksenmukaisten oppisisältöjen 
kautta. Oppijat saivat niiden myötä poikkeuksellisen hyvän suomen kielen taidon. 
Siihen päästiin Suomessa käytössä olevan kulttuuriperinnön/käsityöllisen toiminnan 
kielen oppimiseen sisällyttämisen avulla. (Lappalainen 1993; RA 1993, 95–96.) Oppijat 
käyttävät suomen kieltä ja tekevät hyvin omat kotitehtävänsä. He kirjoittavat tauluun 
paitsi varttuneempi bosnialaismies pysyy paikallaan. (NA 2 B, 8.8.1994.) Hänelle kielen 
opiskelun pitäisi olla ulkolukua. Fraaseja, sanontoja ja idiomeja, niitä hän opettelee. (NA 
2 B, 3.8.1994.) 
 

Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä oli konstruktivistisen humanismin hengessä kyse asioiden 

yksinkertaistamisesta, havainnollistamisesta ja keskustelujen käymisestä (vrt. Kristiansen 1992). MK-

alkuopetuskurssilla haasteisiin vastaamisen, kokemusten ja oppimistehtävien tavoitteena oli saada 

ryhmässä aikaan myötäkonstruktiota. Varttunut mies osasi kirjoittaa, mutta hän ei aina halunnut: 

 

– Kaikki muut ryhtyvät (…) työhön, mutta (…) varttunut mies ilmoittaa, ettei hän kirjoita 
(…) puhuttu ilmaisu riittää (NA 5 A, 1-2.11.1994). 

 

Toiminnan ja tarinoiden kerronnan avulla oppiminen oli läsnä maahanmuuttajien omassa kulttuurisessa 

muistissa. Kä-Ki-Ku-oppimistyyliin ja sen oppimiskäsitykseen sisältynyt toiminnan mieli piti yllä 

konstruointia. Se auttoi ottamaan esiin maahanmuuttajan kehon kielen muistivarastosta nonverbaalista 

kieltä. Luovan ajattelun ominaispiirteet antoivat kyvyn luoda yhteyksiä ajatusten välillä ja nähdä 

samankaltaisuuksia eri ilmiöissä. Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä niitä konstruoitiin ja jäsennettiin myös lyhyt- 

ja pitkäkestoisen muistin käyttöön (Fisher 1990/1995, 113–114). Tällöin käsitteiden verkostot 

(semanttiset muistot) ja mielikuvat (tilannemuistot) kartuttivat yleistä tietoa, sanoja ja mielikuvia. Ne 

ilmaisivat asioiden käsitteellistä luokitusta. 

 

Visuaaliset ja auditiiviset ärsykkeet viittasivat tapahtumiin. Menneisyyden muistoina ja tilannemuistin 

mielikuvina ne olivat osoitus havainnoista ja kokemuksista. Kinesteettisyyden hyödyntämisessä oli kyse 

vähemmän tiedostetun know-how muistiaineksen käyttämisestä. Siihen perustui käsityöllisen toiminnan 

”ilmiöiden” kielellistäminen. Fisher (emt., 114) mainitsi samasta asiasta kirjoittaessaan, että muistamme, 

miten uidaan. Maahanmuuttajakoulutuksessa oli tärkeää hyödyntää mieleen ja kehon kielen muistiin 

varastoituneita elämän varrella koettuja fyysisiä ja henkisiä kokemuksia. Niiden tavoin myös etniset 

                                                           
111Sosiokulturaalinen konstruktivismi auttoi maahanmuuttajien ryhmäytymisessä (vrt. Valsiner 1996). 
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kulttuurirajat ylittävät vertauskuvat muistuttivat kielikuvia. Assosiatiivisia yhteyksiä luovat avuksi otetut 

”sanat” saivat oppimisympäristöissämme kielenoppimista palvelevan, toiminnan suuntaa kuvastavan 

erityistehtävän. Maahanmuuttajakoulutuksessa sanojen merkitysten selvittämiseen oli käytettävä paljon 

aikaa. Vieraassa kulttuurissa ”sanat” aukenivat oppijoille suullistettuina ja kirjallistettuina uudella tavalla: 

 

– Maahanmuuttajaoppijoiden kädet auttavat vähän kerrassaan käsittämään suomen 
kieltä ja kulttuuria (NA 1 A, 13.6.1994). 

 

Kielellistämisen löytämisen mahdollisuudet välittyivät muun muassa kuvassa 12 olevasta 

kankaanpainantakuviosta. Ne ilmensivät sosiaalista prosessia, jossa kulttuurien kohtauttaminen sai uusia 

muotoja: 

 

 
 

KUVA 12. Työtapa antoi monia kielellistämisen mahdollisuuksia ”Leikkaa pala pois” -tyyliin 14.6. 
1994 suunnitelluille ja toteutetuille ”rauhankyyhkyille” (MA 1994; Digikuva 6.6.2003). 
 

Etniseen kulttuuriorientaatiopedagogiikkaan kuuluvan Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttöön kasvaminen oli 

toisenlaista kuin taito- ja taideaineiden vieraalla kielellä opettaminen. Kä-Ki-Ku-oppimistyyli on 

toiminnallinen ja vuorovaikutteinen kielenoppimisen menetelmä. Se pyrki ottamaan huomioon 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS 1994, 107; POPS 2004, 156–159). Niissä 

korostetaan oppijoiden sitouttamista ja motivoimista kielenoppimiseen kontaktien luomisen avulla. 

Maahanmuuttajat saivat käyttää suomen kieltä aidoissa vuorovaikutustilanteissa: 

 

– Muutenkin oppijat saavat harjoittaa ja käyttää kielitaitoaan puhumalla suomalaisten 
kanssa vapaaehtoistyökeskuksen tiloissa. He voivat halutessaan puhua ja taas puhua. 
(NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

Oppimista edistävän kehittävän siirtovaikutuksen eli transferin idea toteutui kielen ja kulttuurin oppimista 

helpottavassa oppimistyylissä (ks. Odlin 1989, 1, 12–13; Bereiter 1995, 22). Siinä oli opettajan 

proseduraalista ”tietää kuinka” -toimintatietoa, joka oli sukua praktiselle tiedolle (vrt. Niikko 1995b, 13; 

1999, 12). Substanssiosaamiseen kytketty siirtovaikutuksen idea kiteytyi MK-alkuopetuskurssilla 

arkielämään. Kasvussa opettajuuteen se ilmeni oppimistyylin käyttötietona. Maahanmuuttaja oli kielen ja 

kulttuurin oppija. Konditionaalinen eli ehdollinen opettajan tieto oli luonteeltaan kriittistä reflektointia. 
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MK-alkuopetuskurssilla se ilmeni muun muassa omaksuttavan Kä-Ki-Ku-oppimistyylin toimivuuden 

kokeiluina tai/ja sen käytön vaikeuksien pohtimisina. Monien kokemusten valossa oppimistyylissä myös 

(esine)kulttuurin käytöllä oli sosiaalinen tilaus. Oppimistyyli ei missään tapauksessa hylännyt käsityön 

osaamis- ja tietoalueita. Niiden lisäksi se käytti monia muihin yhteyksiin liitettyjä tieto- ja osaamisalueita. 

Käytännöt oppimistyylin toteutumistilanteissa olivat vuorovaikutteisia. Ne saattoivat myös olla 

yllätyksellisiä tai ongelmallisia. Taulukossa 5, liitteessä 7 sivulla 291–293, esitetään oppimista edistäviä 

tiedon osa-alueita, kuten deklaratiivinen, proseduraalinen, konditionaalinen ja propositionaalinen tieto. 

Näitä tiedon alueita oli Kä-Ki-Ku-oppimistyylin kehittämisessä ja opettajuuden elämäkerrallisuudessa. 

(vrt. Eraut 1994; Niikko 1999, 13). 

 

Deklaratiivinen ts. tiedottava, toteava ja selittävä tieto ilmaisi, kuinka etninen lojaalisuus ja 

kulttuuritietoisuus voitiin liittää etniseen kulttuuriorientaatioon. ”Oppiaineiden” yhdistäminen osoitti, että 

työhön saattoi kytkeä oppiaineperusteista teoriaa systemaattisesta tiedosta johdettuna. Proseduraalisen 

tai/ja praktisen toiminnan taso tuli esiin reflektiivisyyden luokittelussa. Systemaattisena tietona 

propositionaalinen tieto läheni akateemisen tiedon aluetta. (Vrt. Niikko 1999.) Deklaratiivisen, 

proseduraalisen, propedeuttisen ja konditionaalisen tiedon lisäksi systemaattinen, propositionaalinen tieto 

rinnastui ajatteluun toiminnallisesta, ikonisesta ja symbolisesta oppimisesta (ks. Bruner 1962; 1971; 

1996). MK-alkuopetuskurssin sosiaaliset asetelmat rinnastuivat ryhmässä oppimiseen ja kokeilevan ja 

tutkivan opiskeluotteen käyttöön (Enkenberg 1998, 165). Opettaja tarvitsi siirtovaikutusta 

konstruktivistisessa ohjauskeskustelussa ja omassa kulttuurien kohtauttamisprosessissaan. Myös 

maahanmuuttajien narratiivinen, situationaalinen ja sosiaalinen tausta oli otettava huomioon: 

 

– Ei rahaa, ei koulu. Keskustelu koulussa olemisesta ei vielä pääty tähän. Jo puolilta 
päivin mies haluaa lähteä yhdessä vaimonsa kanssa kotiin, ja nyt hän ilmoittaa: ”Minä 
kotona minun isällä ongelma.” (NA 5 A, 1-2.11.1994.) 

 

Luovuus Kä-Ki-Ku-oppimistyylin kehittelyssä vaati monien aistien yhteistyötä. Se edellytti myös 

käytännöllistä, akateemista, teknistä, persoonallista ja kriittistä tiedonhallintaa. Siinä yhdistyivät 

deklaratiivinen, proseduraalinen ja konditionaalinen tieto. Osaamiseni kehittämisessä nämä tiedonalueet 

auttoivat kasvua kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi.112 Tiedon konstruointi kytkeytyi kognitiivisiin 

eli tietämään oppimisen prosesseihin ja oppijan tunnepohjaiseen motivoitumiseen. Tieto ei tarkoittanut 

näin ollen yksinomaan tietoaineksen esillä pitoa. Kognitioiden ohella korostuivat motivaatiota, 

mielenkiintoa, minäkäsitystä, tarkkaavaisuutta ja luovuutta ylläpitävät oppimisen elementit.113 

                                                           
112(vrt. Calderhead ja Shorrock 1999). 
113Työni käytännöissä oli yhteneväisyyttä pragmaattiseen konstruktivismiin (ks. Rauste-von Wright ja von Wright 
1994; von Wright 1996, 13; Rauste-von Wright 1997). Esineille oli mahdollista antaa merkityksiä kielen ja 
käsitteiden avulla (vrt. (Dewey 1910/1960; 1934/1987). MK-alkuopetuskurssin vuorovaikutukseen sisältyi 
kokemuksen yhteisöllisyydestä jaettua ajattelua, se oli kieleen ja merkkeihin ankkuroituneiden merkitysten 
välittämää. Kokemus oli esineellistä toimintaa, koska jokainen kokemus oli seurausta vuorovaikutuksesta elävän 
olennon ja joidenkin hänen ympäristönsä aspektien välillä. Vältin liioitellun selkeän ja hidastempoisen suomen 
kielen puhumista työssäni (Storhammar 1996). 
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Maahanmuuttajat lähtivät MK-alkuopetuskurssilla alusta pitäen ajatuksellisesti mukaan ja pääsivät vähän 

kerrassaan kiinni käsityöllisen toiminnan kielellistämisen ideaan. Siihen kuului esineillä operointia ja 

työkalujen käyttöä (vrt. Dewey 1910/1960; 1934/1987). Se sisälsi myös Brunerin (1971, 18) tavoin 

ajateltua kokemuksen yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja kommunikaatiota.114 Kulttuurien kohtauttamiseen 

suuntautuminen oli kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polullani monivivahteista: 

 

– Yritän kuunteluttaa heillä kasettia nimeltä Junamatka. Kelaamme (…) mitä siitä jää 
oppijoiden mieleen. (…) Venäläinen nainen valittaa äänitteen liian suurta puhenopeutta. 
Selitän, että haluan totuttaa heitä erilaisten puhenopeuksien kuuntelemiseen. Vasta 
sitten venäläinen nainen ymmärtää tarkoitusperäni itsekin. Nämä seikat lisäävät 
erilaisen maahanmuuttajan turvattomuuden tuntua, koska hän ei tiedä, mitä uusi 
asuinmaa pitää sisällään, minkälaisia ihmiset ovat jne. (NA 3 B, 6.10.1994.) 

 

Juhlapäivät ilmensivät maahanmuuttajien kansallisuus- ja kulttuuritaustaa. Kulttuurien kohtauttamisessa 

oli tärkeää tiedostaa, että uskonnolla oli syvällinen merkitys muslimitaustaisten ihmisten elämässä (vrt. 

Nieto 2000, 72, 117–122, 170–171). Monikulttuurisessa rinnakkaiselossa tulin tietämään, että Ramadanin 

päättymisen juhlinta voi kestää jopa kolme päivää. Sitä on edeltänyt kolmenkymmenen päivän paasto. 

Paasto päättyy, kun taivaalla näkyy täysi kuu. Silloin muslimit sanovat, että huomenna on juhlapäivä ts. 

ID-päivä, joka on vakiintunut heille Bairam-juhlaksi. Maahanmuuttajien elämässä uskonto toimii heidän 

omaa kulttuuriaan ylläpitävänä voimavarana: 

 

– Keskustelemme muslimiuskontoa esittävän videon katselun jälkeen (…). He kertovat 
jonkun verran omasta uskonnostaan, paastoamisesta ja jouluun verrattavasta Ramadan-
kuun jälkeen pidettävästä Bairam-juhlasta suomen kielellä (…). Ramadanin aikaan 
kuuluu paastoaminen. Varsinkin kesäajalle sattuva paastonaika tuottaa muslimille 
vaikeutta, koska oikein tarkassa paastossa vesipisaran nielaiseminenkin on rikos 
auringon nousun jälkeen (…). Ramadan-kuu on heillä pyhistä pyhin ja ID-päivä on 
arvokas juhlapäivä. (NA 5 A, 10.11.1994.) Käsittelemme myös suomalaista 
tapakulttuuria lähtien pöytätapojen noudattamisesta (…) Keskustelumme siirtyy 
päiväkodissa näkemäämme. (NA 5 A, 10.11.1994.) 

 

Esitellessäni suomalaisia juhlapäiviä ja kansallista kulttuuria maahanmuuttajat eivät olleet niistä kovin 

kiinnostuneita. Heidän keskuudessaan ne vertautuivat relativistisiin ja etnosentrisiin kulttuurikäsityksiin: 

 

– Tänään käsittelemme (…) kursorisesti suomalaisia juhlapäiviä. He oppivat 
suomalaiset liputuspäivät. (NA 5 A, 2.11.1994.) Näytän videota valikoivasti, koska 
haluan ottaa tunneillemme vain muutamia kuvia, joista välittyy lähinnä kotien koristelu 
juhlapyhien aikana. (NA 5 A, 10.11.1994.) Katselemme jouluaiheista videota kielen 
opiskelun lomassa. Videon aihe ei ole hyvä, koska siinä on heidän mielestään paljon 
kristillistä näkemystä. (NA 5 A, 8.11.1994.) Edellisellä kurssilla tilanne oli toinen 
(Lappalainen 1993; RA 13.3.1993). 

 

Valitettavasti myös suomalaisen kirjallisuuden käsittelystä tuli pelkkää oheisviestintää: 



 180 

 
 

– Kerron heille, että kuulemamme sydämeni laulu on Aleksis Kiven sanoittama. 
Käsittelemme oppitunnilla tangossa liehuvaa lippua. Se muistuttaa meille 160 sitten 
syntyneestä kansalliskirjailijasta. (NA 4 A, 10.10.1994.) Kuulemme koulun 
keskusradiosta katkelman kalevalaista runoutta, kun yläasteen rehtori lukee 
aamunavauksessa kankaanrakentamista käsittelevän runon. (NA 4 A, 11.10.1994.) 

 

Vaikeuksista huolimatta Kä-Ki-Ki-oppimistyyli toimi kaksikulttuurisena käden ojennuksena, koska sillä 

voitiin rakentaa kaksikielistä koulutusta.115 Muissa toiminnoissa tilanne oli jonkin verran huonompi: 

 

– Katselemme satukirjaa ja maahanmuuttajaoppijat kertovat, mitä he kuvista näkevät. 
Varttunut mies ilahtuu vähän kuvasta, jossa seppä takoo, muuten hän vieroksuu kaikkea, 
mikä vaikuttaa vähänkin lapselliselta. (NA 4 B, 15.10.1994.) 

 

Persoonallinen praktinen opettajan tieto kehittyi oppimisympäristön ongelmanratkaisuissa ja se sisältyi 

käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämiseen.116 Elämänhistoriaani varastoituneet kokemukset ja 

taltioidut mielikuvamallit ts. skeemat toimivat oppaina ja tienviittoina (vrt. Fisher 1990/1995). Ne 

velvoittivat ohjaamaan maahanmuuttajia MK-alkuopetuskurssilla ja kannustivat kulttuurien 

kohtauttamiseen. Opetellessani käsityön, kielen ja kulttuurin yhdistämistä mielikuvat ja metaforat 

toimivat praktisen tiedon elementteinä.117 Niihin sisältyi henkilökohtaisia maahanmuuttajien 

kouluttamisen kokemuksia, palautumia ja oman opettajuuden kehittymisen reflektointia. Kielellistämisen 

sisältöalueina ne palvelivat maahanmuuttajien kielen oppimista: 

 

– On otettava huomioon, ettei yhdenkään käsityöaiheisen tunnin tavoite ollut jonkun 
työtavan oppiminen. Sitä vastoin toiminnallinen oppiminen palveli aina päätavoitetta 
eli suomen kielen oppimisen tarvetta. Olen sitä mieltä, että näin menetellen suomen 
kielen ja toiminnallisuuden oppiminen voivat lyödä kättä niin hyvin yhteen, että 
ihminen myös sisimmässään tuntee sen. Niin ikään on muistettava, että positiivinen 
tunnelataus lisää oppimista. (Lappalainen 1993; RA 1993, 95.) 

 

 

6.3  Maahanmuuttajakoulutuksen kompleksinen moni-identtisyys 
 

Yhteiskunnassa vallitseva ajattelu ja sen mukanaan tuomat yleistykset pyrkivät saamaan sijaa MK-

alkuopetuskurssilla. Sekä ryhmän jäsenten että eri kansallisuuksien kesken esiintyvät konfliktit rasittivat, 

eikä vuorovaikutus välttämättä sujunut kivuitta: 

                                                                                                                                                                                           
114Kielen oppimisen alkeista kiinni pitäen kulttuurin kohtaamisessa aikuiset maahanmuuttajat oppivat sietämään 
omassa elämässään epävarmuutta. Maahanmuuttajien koulutus oli joko mono-, moni-, kaksi- tai interkulttuurista. 
(de Kruif 1994, 7.) 
115Opinnollista uteliaisuutta herättämällä se edisti jo aiemmin mainittua konstruktivistista ajattelua. (Rauste-von 
Wright ja von Wright 1994; Enkenberg 1998; Haapasalo 1998; S. Ojanen 1998). Myös interkulttuurisuus kehittyi 
(de Kruif 1994). 
116Oppiaineksen kognitiiviset elementit vertautuivat tietämiseen ”mitä” -tiedosta eli jonkun asian tekemisen 
käytännöistä (vrt. Jarvis 1983/1996; Niikko 1993, 10). Opettajan hiljaisen kokemustiedon karttuminen rinnastui 
Jarvisin (emt.) ja Niikon (1995a–b) luonnehdintoihin yksittäisen opettajan kokemustiedosta. 
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– Tänään koululuokassamme käydään taas kerran keskustelua sosiaalitoimen 
maksukäytännöistä ja rahasta. Soitan useamman kerran sosiaalitoimeen. Sovimme 
käytännöistä. Luokassamme kuuluu kiivasta keskustelua raha-asioista. 
Maahanmuuttaneet pakolaiset kertovat, etteivät he ole vihaisia minulle vaan 
sosiaalitoimelle. Saavutan raha-asioiden käsittelyssä maahanmuuttajaoppijoiden 
luottamuksen. (NA 3 A, 9.9.1994.) Mitkä lienevät bosnialaisten ristiriitaisuudet siellä 
taustalla takana (NA 1 B, 27.6.1994). 

 

Joustavan ja kulttuurisesti sensitiivisen etnisen kulttuuriorientaatiopedagogian kehittäminen oli tärkeää 

huolimatta niistä vaikeuksista, jotka lisäsivät toimenkuvani kompleksisuutta ja moni-identtisyyttä. 

Maahanmuuttajien koulutuksen järjestelyt etsivät paikkaansa suomalaisessa koulussa, sosiaalitoimessa ja 

koko maamme yhteiskuntajärjestyksessä. Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan kanssa oli vilkasta. Työhöni 

sisältyi sekä tietoisten että piiloisesti vaikuttavien ristiriitojen hyväksyminen.118 Kasvussa kulttuurien 

kohtauttamiseen oli tarpeen olla edelläkävijä ja tienraivaaja: 

 

– Sosiaalityöntekijä ei voi olla samalla ystävä ja huonompien uutisten tuoja. (…) Olisi 
hyvä jos heillä olisi kriisiryhmä, jossa he voisivat purkaa vaikeita kokemuksiaan. Ehkä 
(…) joukkotapaamiset täyttävät tätäkin tehtävää. (NA 3 A, 15.9.1994.) Varttunut mies ei 
ilmeisesti halua tavata sosiaalitoimen väkeä, havaitsen hänen menevän polkupyörällä 
jonnekin (NA 3 A, 14.9.1994; NA 4 B, 14.10.1994). 

 

Kulttuurisesti sensitiivisen opettajuuden kehittyessä opin, miten maahanmuuttajien kouluttaminen luotasi 

syvemmälle kuin pelkkä opettajan työ. Kollektiivisissa tarinankerronnan kulttuureissa heidän 

elämänkonteksteihinsa oli sisältynyt puheen lisäksi viestintää ilmeiden, eleiden ja kehon kielen avulla. 

Kulttuurisen muistinsa avulla he olivat kielellistäneet omia kokemuksiaan. Työni kompleksiset käytännöt 

opettivat havaitsemaan, että ihmisen ikä ja sukupuoli olivat toisissa kulttuureissa eri tavalla arvotettuja 

kuin Suomessa. Muun muassa ”varttunut mies” halusi toimia ryhmässä samalla tavalla kuin kuka tahansa 

maskuliinisen kulttuurin edustaja.119 Pohdittavakseni jäi, mitkä olisivat olleet ne keinot, joiden avulla 

tilanteet olisivat harmonisoituneet.120 Monet maskuliinisten kulttuurien ihmiset oppivat pienestä pitäen 

hyväksymään kilpailun, kun ympäristö rohkaisi heitä siihen. Interkulttuurisuus ei toteutunut työssäni 

                                                                                                                                                                                           
117(Koro 1993; Niikko 1993, 13, 18). Brunerilaisittain ajatellen ne antoivat monia mahdollisuuksia työssäni (ks. 
Bruner 1962; 1971; 1996; Tolska 2002). 
118Eristäytymistä, avoimia konflikteja ei voitu täysin välttää. Ne olivat puolustautumisen osoituksia sellaisten 
ihmisten elämässä, jotka kokivat itsensä ja oman identiteettinsä uhatuksi (Oberg 1960; Nieto 1996/2000). Omasta 
tahdostaan tulevaa siirtolaista on pidetty pakkosiirtolaiseen verrattuna motivoituneempana ja halukkaampana 
ponnistelemaan menestymisensä eteen uudessa asuinmaassa (Bennett 1995; Ogbu 1995, 585–586). Ei ollut ihme, 
jos sodan ja pakolaisuuden kokeneet maahanmuuttajat tunsivat olonsa epävarmaksi ja turvattomaksi. Näiden 
asioiden vaikutuksesta kulttuurien kohtaaminen oli arvoihin sidottua. (Ogbu emt.) 
119Havaitsin työssäni, että varsinkin traumatisoituneiden maahanmuuttajien toipumisprosessia ajatellen 
yhteiskuntamme piti avainasemassa sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä (Liebkind ja Eränen 2000, 68). Kulttuurien 
kohtaamisessa hoitoalan ammattilaisten oli tärkeää tunnistaa omat asenteensa. Ne vaikuttivat siihen, miten 
pakolaisia ja muita maahanmuuttajia pystyttiin tukemaan työkäytännöissä. (Liebkind 2000, 10.) Erilaisista 
kulttuurisista taustoista tulleet maahanmuuttajat osoittautuivat maskuliinisten yhteiskuntien jäseniksi. Naisten ja 
miesten sosiaaliset roolit olivat heidän elämässään kaukana toisistaan. (Gudykunst ja Kim 1992, 44.) Hofstede 
(1994, 80–81) käsitti yhteiskunnan feminiinisenä silloin, kun miesten ja naisten roolit olivat lähellä toisiaan. 
120Puuttuessaan tuonkaltaisen kulttuurin ominaisuuksiin de Kruif (1994, 20–21) totesi maskuliinisen kulttuurin 
vaativan varsinkin miehiltä erityistä ajattelun lujuutta. 
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hetkessä. Maahanmuuttajat saivat arvioida omaa oppimistaan vierailijoiden kanssa kommunikoidessaan. 

MK-alkuopetusryhmän kirjallinen suomen kielen taito oli parempaa kuin pitempään Suomessa olleen ja 

peruskoulua käyneen vierailijan kirjallinen ilmaisutaito: 

 

– ”Minä olen tulut (…) setän, setän vaimon ja serkojen luo. Joimme meho ja menimme 
(…) luo. Siellä kathtotin videoda kasseti nimelta Miris bosne 2. Sen jälken menime setän 
asunton syömän päivalista ja sen jälken kuneltin vähän muzikia ja sitten lähdime 
takaisin.” (RE 5, 8.10.1994, suomalaista peruskoulua käyvä vierailja.) 

 

Oppijoiden keskinäinen kulttuurien kohtaaminen aiheutti tasapainoilua.121 Maahanmuuttajien pelko 

valtakulttuuriin sulautumisesta oli aiheellinen. Venäläinen ja somalialainen nainen nauttivat kielellisestä 

ja kaikkia aisteja käyttävästä kommunikoinnista: 

 

– Bosnialaisten lakko jatkuu. Somalialainen nainen reipastuu silmin nähden oltuaan 
paljon poissa koulusta. Venäläinen nainen kirjoittaa ainetta ja vastaa yhden tekstin 
kysymyksiin. Hän pitää paljon suggestopedisesta musiikista. Minä teen (…) 
somalialaisen naisen kanssa suggestopedisia yksilötehtäviä, meillä on kysymyksiä ja 
vastauksia erivärisillä ja eri muotoisilla papereilla. Somalialaisella naisella on 
kinesteettinen liike mukana, kun hän tekee näitä harjoituksia. (NA 3 A, 15.9.1994.) 

 

Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polkuun sisältyi monia toisistaan poikkeavia tehtäviä. 

Etno-opettajuuden kehittyminen toi mukanaan uusia ulottuvuuksia. Työni haasteet velvoittivat ja 

kannustivat MK-alkuopetuskurssilla yhteistyöhön elinkeinoelämän, kulttuurin ja virastokäytäntöjen, 

kuten KELAN ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kuviossa 10, sivulla 199, tiivistyy 

maahanmuuttajaopettajan työn toimenkuvan kompleksisuus. Siitä tulee ilmi, että kulttuurien 

kohtauttajana tehtäväni oli muun muassa olla kielen ja kulttuurin oppimisen kannustaja (vrt. 

McGroanrty 1992, 68). Samalla olin keskenään erilaisten maahanmuuttajien auttaja ja valmentaja.122 

Työtäni arvioineen sosiaalitoimen mukaan maahanmuuttajilta onnistui omien asioidensa hoitaminen 

kurssimme loppupuolella: 

 

– Sitten jatkamme aloittamaamme pitkää maaseutukierrosta, mutta matkalla sinne 
poikkeamme KELASSA. Siellä moni mukana olleista viipyy tovin tietokonepäätteen 
äärellä ja katsoo itseänsä koskevia tietoja. Siinä he sulavat. (NA 5 A, 10–11.11.1994.) 
Pitkän kyläkierroksen (…) aikana käymme myös toisessa vapaaehtoistyökeskuksessa, 
josta bosnialaiset saavat mukaansa kierrätystavaraa ”jalostettavaksi”. Opetuksen 
tuloksellisuus alkoi ilmetä kurssin aikana (NA 5 A, 10–11.11.1994; PO 16.12.1994; PO 
27.10.2003.) 

 

                                                           
121Niedon (2000, 154) kuvailema esimerkki: ”I’m proud of myself and my culture, but I think I know what I should 
know. Olen ylpeä itsestäni ja kulttuuristani, mutta luulen, että tiedän jo, mitä minun pitää tietää”, kuvasti ihmisen 
halua pitää kiinni synnyinkulttuuristaan. Niedon (emt., 158–162) korostuksen tavoin oli syytä muistaa, että ennen 
kaikkea kieli, jota maahanmuuttajat puhuivat kotona ei ollut valtaväestön käytössä. 
122 Matinheikki-Kokko (1999c, 42–46) määritteli maahanmuuttajien opettajia oppilashuoltajiksi, sulauttajiksi, 
selviytyjiksi, yksi- ja kaksikielisyyden opettajiksi, pätkätyöntekijöiksi, rikastajiksi sekä kotoutumisen ja oppimisen 
ohjaajiksi. 
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Yritysvierailuilla maahanmuuttajat pystyivät ottamaan kontakteja paikkakunnan ihmisiin. MK-

alkuopetuskurssi vahvisti käsitystäni siitä, etteivät opettajat ole yksinomaan oppimisprosessin ohjaajia 

(vrt. Niikko 1996a, 107). Olin myös erilaisten oppimisympäristöjen rakentaja, muotoilija, virittäjä, 

aikuisten maahanmuuttajien koulukäytäntöjen uudistaja ja pedagoginen konsultti. Toiminnassa 

vaikuttivat moraaliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset ulottuvuudet, ks. kuvio 10, sivulla 199: 

 

– Iltapäivällä menemme kauppaan ostamaan kahvikuppeja (…) luokkahuoneessa 
tapahtuvaa eväsruokailua varten (…). Käymme käsityökeskuksessa ja huomaan, naisten 
ihailevan kudontatöitä ja kangaspuita. (…) Väsymyksestä huolimatta he eivät halua 
lähteä kangaspuiden ääreltä pois kouluajan päättyessä. (NA 1 A, 8.6.1994.) 

 

Kulttuurisesti sensitiivisellä oppimispolullani maahanmuuttajaopettajuuteni kehittäjänä opin 

työskentelemään erilaisten maahanmuuttajien kasvatuksellisena oppimisen ohjaajana ja tukijana. 

Aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa oli otettava selvää monista opettajan työn oheistoimista. 

Koulu- ja sosiaalitoimen asioissa niihin kuului myös toimiminen kulttuurin välittäjänä: 

 

– Hän sanoo minua mestariksi, kun pärjään niin hyvin näiden kanssa. (…) Ehdotan 
hänelle, että nyt SPR:n paikallisosaston, sosiaalitoimen ja meidän tehtävämme on 
järjestää pakolaisille tukihenkilötoimintaa. Olen kiitollinen työpäiväni päättymisestä ja 
työnantajaltani saamastani myönteisestä palautteesta. (NA 1 B, 22.6.1994.) 

 

Opin näkemään maahanmuuttajat yksilöinä.123 Oppimateriaalin valinnoissa kulttuurisesti sensitiiviseen 

opettajuuteen kuului ohjata vuorovaikutteisten työtapojen käyttöön. Suomalainen kulttuuri-identiteettini 

ei voinut unohtua, koska kaukaisen ymmärtäminen avautui läheisen välityksellä.124 Tukijana, 

yhdyshenkilönä, väliintulijana ja tulkitsijana työni edellytti hienovaraisuutta (ks. kuvio 10, sivulla 

199). Aikuisia maahanmuuttajia ei ollut tarpeen suomalaistaa, koska se olisi ollut adaptaatiota ts. 

mukauttamista. Se ei voinut myöskään olla assimilaatiota, sulautumista. Berryläisessä mielessä tämä olisi 

ollut oman kulttuurin hylkäämistä ja valtakulttuuriin sulautumista. Assimiloituessaan maahanmuuttaja 

luopuu omasta vähemmistöidentiteetistään ja toivoo saavansa kuulua pelkästään enemmistöön. (Berry 

1980; 1997; Lappalainen 2004a.) Kulttuurien kohtaamisen aikana enkulturaatio yhdistää ihmisen 

kulttuuriympäristöön. Siinä vaikuttaa maahanmuuttajan, hänen puolisonsa ja vanhempiensa 

kulttuuriperintö. Ne edistävät kulttuuritietoisuutta. Muita siihen kuuluvia vaikuttimia ovat kielimieltymys 

ja kielen käyttö, kulttuurin tunnistaminen ja sosiaalisen käyttäytymisen suuntaus. (emt.) 

 

 

 

                                                           
123Nuutiseen (1994, 46) samastuen työssäni näytti siltä, ettei suvaitsevainen ilmapiiri saanut johtaa täysin 
kritiikittömään vieraiden kulttuurien piirteiden hyväksymiseen. 
124Maahanmuuttajien vieraan kielen oppiminen oli päättymätöntä havaintojen tekemistä. Se ilmeni kokemuksien 
hankkimisen, ajattelun, ymmärtämisen, kokeilemisen, palautteen saamisen, verifioimisen, falsifioimisen, vertailun 
ja jäljittelyn prosessina. (Vrt. Kaikkonen 1992; 1993; ks. myös S. Ojanen 1998, 100.) Oli itsestään selvää, että ne 
edellyttivät oppijalta aktiivista ja sisäistettyä suhdetta oppimiseen. 
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Kasvaminen yhteistoiminnallisuuteen 
 

Sosiaalityön havainnoijana yhteistyön rakentaminen kuului osana tehtäväkuvaani.125 Yhdessä 

työnantajan ja SPR:n kanssa järjestimme maahanmuuttajien ystäväpalvelu- ja tukihenkilökurssin. Siellä 

käsiteltiin monia sosiaali- ja koulutoimen alueelle kuuluvia asioita: 

 
– Kaiken kaikkiaan kurssi tuo julki niitä vaikeita ongelmia, joita tämän kunnan 
sosiaalitoimella on tämän pakolaisryhmän vihamielisen vaiheen vuoksi (NA 4 A, 
8.10.1994). 

 

Sosiaalitoimen käytännöistä välittyi, miten lain säädökset muun muassa salassapitovelvollisuudesta 

hankaloittivat kulttuurien kohtauttamista.126 Tulokselliseen yhteistyöhön maahanmuuttajien kohtaamisen 

edistämisessä oli vielä pitkälti matkaa: 

 
– Aika menee sosiaalipuolen juttujen selvittämiseen, joten koulutusasiat joutuvat 
väistymään taka-alalle (…). Toisaalta he näkevät koulun rahan ansaitsemiskeinona! 
Nuori nainen ei halua tämän kurssin päätyttyä enää kouluun, koska toinen nuori nainen 
muuttaa paikkakuntaa. (NA 4 B, 18.10.1994.) 

 

Maahanmuuttajan oma kulttuuri oli oppimisympäristöissä entistä enemmän läsnä. Erityisesti oli tärkeää 

tajuta kulttuurien kohtauttamisen vivahteita. Herkkyytenä se edusti työssäni eräänlaista tunto-olemusta, 

joka ilmeni monia aisteja käyttävänä luovuutena, mielikuvina ja toiminnallisena idearikkautena. 

Aikuisten maahanmuuttajien kouluttaminen antoi informaatiota konkreeteista tilanteista.127 Kulttuurinen 

sensitiivisyys ja yhteistoiminnallisuus palvelivat myös intentionaalista ja tavoitteellista oppimista. 

Valmentamisesta ja oppimisen helpottamisesta kulttuurien kohtauttamisessa kertovat seuraavat 

esimerkit: 

 

– Saan peräänkuuluttaa heidän omatoimisuuttaan, he ovat mukavuudenhaluisia ja 
haluaisivat panna minut kirjoittamaan omat KELAN anomuksensa ja lomakkeensa. 
Kerron heille, että autan kyllä, mutta en täytä lomakkeita valmiiksi. (NA 3 A, 20.9.1994.) 
Mietin omaa maahanmuuttajaopettajan rooliani, kuka olen? Tämä taitaa kuulua niihin 
ammatteihin, joista sanotaan, että emme voi aavistaa puoliakaan niitä ammatteja, joita 
tulee olemaan viidentoista vuoden kuluessa. Olen sitä mieltä, että minulla on 
dynaamista muuntumiskykyä. (NA 4 A, 8.10.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssi auttoi ymmärtämään, ettei kulttuurien kohtauttamisessa sopinut asennoitua 

kaavamaisesti johonkin etniseen ryhmään tai kulttuuriin (Bennett 1995, 77–79). Pakon edessä toiseen 

                                                           
125Sekä Bennetin (1995) että Niedon (1996/2000) mainitsema etnisyys, luokka, sukupuoli, poikkeuksellisuus ja 
niiden vuorovaikutus olivat työssäni etnososiaalityönä läsnä. Maahanmuuttajakurssit tarvitsivat yhteiskunnan tukea 
(Pitkänen ja Vanhalakka-Ruoho 1997, 447). 
126Salassapitovelvollisuudesta aiheutui hankaluuksia, kun asioista ei voitu keskustella yhdessä koulutuksesta 
vastaavien ihmisten kanssa (vrt. Nieto 1996/2000). Sosiaali-, koulu- ja virastokäytäntöjen monien ammattien 
osaamista edellyttävissä työtehtävissä maahanmuuttajien kohtaamiseen olisi ollut hyvä sisällyttää moniammatillista 
yhteistyötä. 
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maahan muuttaminen passivoi maahanmuuttajia. Havaitsin selkeästi heidän omat kulttuuriset 

ominaisuutensa. Kohtauttamistilanteisiin jäi paljon ainesta, joka liittyi vuorovaikutustilanteeseen juuri 

sillä hetkellä. Niitä ei ollut tarpeen sen pidemmälle käsitellä: 

 

– Keskustelemme asiasta pitkään, se on hyödyllistä ja tilanne rauhoittuu. Somalialainen 
mies sanoo ymmärtävänsä, mitä minä sanon, kun autan heitä. Tämän ryhmän kanssa on 
enemmän ongelmia kuin ensimmäisen ryhmän kanssa, he vaativat minua kääntämään. 
Sanon siihen, että ei ole helppoa opiskella vierasta kieltä ja täytyy tehdä myös kotitöitä. 
(NA 2 A, 19.7.1994.) 

 

Maahanmuuttajaryhmä oppi täyttämään suomalaisen yhteiskunnan virkakoneiston vaatimat lomakkeet. 

Paikkakunnan sosiaalityöntekijä kommentoi toimintaani. Hän vahvisti aiemmin puhelimessa kertomaansa 

seuraavasti: 

 

–”Vaikeista elinoloista, lähes suoraan pakolaisleiriltä Suomeen tulleet bosnialaiset saivat 
alkuopetuksen yhteydessä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja tehokasta ohjausta 
asioiden hoitamiseen Suomessa. Kurssin aikana he totuttelivat asioimaan pikku hiljaa 
suomen kielellä. Kurssin opettajalla (…) oli erinomaisen positiivinen ja kärsivällinen ote 
tehtäväänsä, joka ei ollut vain tiedon siirtoa, vaan mitä suurimmassa määrin myös 
asenteisiin vaikuttamista. Maahanmuuttajien alkuopetuksessa läpikäyvä tavoite oli se, 
että vaikeiden kokemusten jälkeenkin elämä jatkuu ja aikuisen tulee ottaa asteittain vastuu 
omien ja perheensä asioiden hoidosta.” (PO 27.10.2003.) 

 

Maahanmuuttajat osasivat kurssin jälkeen hoitaa asioitaan tavoitteen mukaan.128 Silti MK-

alkuopetuskurssilla ristiriidat eivät olleet täysin vältettävissä. Vaikeisiin tilanteisiin joutuessaan ihmiset 

pitivät, kuten Niedon (1996, 62) kuvailema nainen, kiinni etnisyydestään ja kulttuuristaan. 

Maahanmuuttajat olisivat voineet hänen tavoin sanoa: ”Kulttuurini on minun perheeni!” Ryhmän naiset 

selviytyivät miehiä paremmin vieraan kulttuurin kohtaamisessa. Kuitenkin he pelkäsivät joutuvansa 

samastetuiksi ihmisiin, joilla oli vamma. Tämä oli tulkittavissa myös stigmatisoitumisen peloksi: 

 

– Ehdotan oppijoilleni vierailua toimintakeskukseen ts. suojatyöpaikkaan. He nostavat 
kovan mekkalan, koska eivät halua katsoa sairaita. Tosin osa joukostamme ei vastusta 
sellaisten ihmisten työpaikkaan tutustumista, joilla on vamma, joten heidän kanssaan 
pistäydymme siellä. Mukana olevat ovat kiinnostuneita näkemistään töistä. (NA 5 A, 
2.11.1994.) 

 

                                                                                                                                                                                           
127 Se valpasti työssäni näkemään, että kulttuuriin kiinnittyminen saattoi tapahtua konfliktien kautta (Oberg 1960; 
Furnham 1986). Oli tärkeää muistaa, että maahanmuuttajien omaa kieltä ja kulttuuria oli tarpeen suojella (Viberg 
1989, 86–87). 
128Kulttuurien kohtauttamisen tilanteissa oli vaarana käydä kuten Solorzanon (1992) tutkimuksen chicanoilla, kun 
heillä oli opiskelussaan korkeammat tavoitteet kuin valkoisella väestönosalla. Sama asia korostui afrikkalaisista 
juurista polveutuvan miehen elämässä. Useissa yhteyksissä Nieto (1996, 265–267; 2000, 264–263) korosti, miten 
maahanmuuttajan epäonnistumiseen saattoi vaikuttaa ikävystyttävä ajankohtaan sopimaton opetusohjelma. Bostonin 
Massachusettsissa elävä mies tunsi itsensä aidoimmaksi ihmiseksi maan päällä, hän suri sitä, etteivät 
monikulttuurisen koulun opettajat ja ohjaushenkilöstö luottaneet hänen kykyihinsä oppia ja menestyä. 
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MK-alkuopetuskurssi kannusti yritteliäisyyteen, aktiivisuuteen, itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen.129 

Työni käytäntöjen myötä kehityin käden, kielen ja kulttuurin oppimisen innovatiiviseksi yhdistäjäksi.130 

Asiantuntijuus karttui erilaisten maahanmuuttajien oppimisprosessin tukijana. Välillä toimenkuvaan 

kuului olla lähes ainoa yhteiskunnan eri instituutioiden ja ryhmien yhteistyökumppani heidän elämässään. 

Opettajuuden kasvupolku ohjasi tilan antamiseen koulutettavilleni. Näin he saattoivat kokea itsensä 

fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti uuteen maahan ja koulutukseen saapuneiksi: 

 

– Heidän aikakäsityksensä on erilainen siitäkin huolimatta vaikka he ovat kuta kuinkin 
orientoituneet aikaan ja paikkaan. Kuitenkin heidän suhteensa aikaan on erilaista kuin 
suomalaisilla. Heidän aikakäsitystään siivittää vapaus, joka heillä on kotimaansa 
ajantajusta. He tuntevat syyllisyyttä omasta tilanteestaan, koska he ajattelevat, että 
heidän paikkansa on kotimaassa. (NA 3 B, 6.10.1994.) Työvoimatoimisto ei osaa 
alkuunkaan kohdata kurssin järjestäjiä eikä maahanmuuttajaopetuksen toteuttamista. 
(NA 4 B, 12.10.1994.) 

 

Ymmärrykseni kulttuurien kohtauttajan ominaisuuksista kehittyi vähitellen.131 Kulttuurienvälinen 

vuorovaikutus kytkeytyi Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttöön. Se toimi intrakulttuurisuutta ts. heidän oman 

kulttuurinsa vaikutuksia tukien. Sen myötä maahanmuuttajat selvisivät arkipäivän tavallisista tilanteista. 

MK-alkuopetuskurssi opetti kiinnittämään huomiota opettajan työn loogisuuteen, joustavuuteen ja 

suunnitteluun.132 Oli välttämätöntä suuntautua sosiaalipuolen asioihin, vaikka sosiaali- ja terveysala 

hallinnoi maahanmuuttajien kohtaamista.133 Inhimillinen asenne toisten kulttuurien ymmärtämiseen edisti 

kulttuurisesti sensitiivinen opettajuuden syntymistä: 

 

– Palaamme kouluun ja bosnialaisilla on loputon tarve keskustella Bosnian, Kosovon, 
Kroatian ja Serbian tilanteesta (…). Oppijani selittävät, että serbialaiset haluavat saada 

                                                           
129Se oli osa elinikäisen oppimisen edistämistä ja tukemista (vrt. Niikko 1993, 86; 1995a–b; 1996a–b; 1998; 1999). 
Niikko (1999, 29) osoitti, että opettajalta edellytettäviä luonteenpiirteitä olivat pitkäjänteisyys, luovuus ja 
huumorintajuisuus. Opettajuuden kehittymiseen kuului herkkyyttä, tietoa omista vahvuuksista, heikkouksista sekä 
sanomisista ja tekemisistä. Työssäni siihen sisältyi tiedonhankintaa ja analysointia, kun oli tarkoituksenmukaista 
tutustua oppijoiden elinoloihin ja henkiseen ilmapiiriin (vrt. (Bennett 1995; Nieto (1996/2000). 
130Maahanmuuttajia oli tarpeen kohdella hienovaraisesti, kuten Haavion (1948, 53) luonnehtima 
opettajapersoonallisuus osoitti. Se tapahtui aiemmin mainitsemallani kulttuurisesti sensitiivisellä otteella. Oli 
ymmärrettävää, ettei oppimiskäsitys puoltanut yksinomaan tiedon omaksumista (vrt. Grimmet 1994). 
131Tarkastelin kulttuurien kohtauttamista opetuksen toimeenpanijana, tiedon siirtovaikutuksen antajana, oppimisen 
kontrolloijana, oppimaan ja kasvamaan saattajana, organisoijana ja kasvattajana. Havaitsin, että 
maahanmuuttajaryhmällä oli matkaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen (ks. Kohonen 1990, 94; Metsänen 1996). 
Kuitenkin oli tärkeää, että ryhmä pohti ja keskusteli keskenään sisäistäen suomen kielellä opittavia asioita. Ei ollut 
mielekästä sijoittaa samaan ryhmään ihmisiä, joilla oli sosiaalisia tai oppimisesta johtuvia vaikeuksia. Yhteiskunta 
ja sen koulujärjestelmät lisäsivät vähemmistöryhmien mahdollisuuksia menestyä koulussa (Ogbu 1995, 584.) 
132Yleisiä ja aiemmin mainitsemiani opettajan tiedon alueita oli tärkeää soveltaa työssäni. Alueisiin kuului 
opetussuunnitelma- ja sisältötietoa, yleistä pedagogista tietoa ja pedagogista sisältötietoa. Tietoa koulutettavista, 
opettajasta itsestään ja tietoa kontekstista ts. ekologisesta ympäristöstä oli myös sisällytettävä kulttuurien 
kohtauttamiseen. Mihin tahansa hyvään koulutukseen edellytetään kuuluvan intensiivisyyttä ja kognititiivisuutta 
oppimisympäristöissä (vrt. Niikko 1999, 32). Konstruktioina ne olivat sidoksissa myös tunteisiin (Niemi, Syrjälä ja 
Viio 1998, 22). 
133Pidin tärkeänä oppia kohtaamaan monikulttuurisuuden moniammatillisena ja epäyhtenäisenä alueena (ks. Ulvinen 
1994). Yhtä hyvin kuin aikanaan muun muassa Smoliczille (1981, 301) oppimisympäristöissämme oli välttämätöntä 
olla ennakkoluuloton kulttuuristen kokemusten edessä. Relativistisen näkökulman kehittäminen nousi erityiseksi 
haasteeksi. Eläytyminen maahanmuuttajien asemaan auttoi opettajan työssäni (vrt. Haavio 1948, 46–47). Siihen 
kuului muun muassa herkistymistä, havainnoimista ja tulkintojen tekemistä ihmisten eleistä, ilmeistä ja liikkeistä. 
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meren sekä maa-alueita. Myös uskonto ratkaisee. Käännämme kirjan kappaletta. Sitten 
näen, (…) miten nuori leskeksi jäänyt nainen ei voi enää pidätellä iloaan. Silmät 
kyynelissä hän kertoo (tulkki selittää) saaneensa eilen Bosniasta puhelinsoiton, jonka 
viesti mykistää hänet. Hänen sanoissaan on ilo: ”Isäni elää kahden vuoden vankileirin 
jälkeen!” Serbit ovat palauttaneet hänet. Saan uusia ja uusia tehtäviä. Nainen pyytää 
tulkkia kääntämään minulle voinko ottaa selvää pääseekö hänen isänsä Suomeen. 
Tiedän, ettei se ole ainakaan vielä mahdollista. Kehotan oppijaani ottamaan selvää 
sosiaalityöntekijältä, mutta hän on lomalla. (NA 1 B, 22.6.1994.) 

 

 

6.4  Kulttuurisesti sensitiiviseksi etno-opettajaksi kasvun mahdollisuuksia 
 

MK-alkuopetuskurssin aikana opin tarkastelemaan aikuisten maahanmuuttajien ryhmäidentiteettiä. 

Havaintojeni mukaan he kokivat yhteiskuntamme uhkana itselleen ja kulttuurilleen. Ilmiö oli 

verrattavissa kulttuurisen vastustuksen ts. intoleranssin lisääntymiseen (Kupiainen 1994, 42–45). Ryhmän 

jäsenillä oli tarve asettaa oma kulttuurinsa kulttuurien keskiöön: 

 

– En tavoita sosiaalitoimen väkeä puhelimitse, enkä tulkkia. He neuvottelevat 
todennäköisesti bosnialaisten kanssa. Saan sosiaalitoimesta tietää, että bosnialaiset 
tulevat kouluun maanantaina, he ovat lakossa. (NA 3 A, 15.9.1994.) 

 

Suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä en yksinomaan kouluttanut, vaan kasvoin myös etniseen 

kulttuuriorientaatiolähtöiseen kulttuuri- ja kasvatustietoisuuteen: 

 

– Menetelmä toteutuu hyvin. Ehkä huomenna leikkikin sujuisi, jos käyttäisin sitä. (NA 3 
B, 5.10.1994.) 
 

Vieraan kulttuurin ymmärtämisessä oli tarpeen hienovaraisuus, kun esimerkiksi sain maahanmuuttajilta 

pikku esineitä ja maistiaisiksi leivontatuotteita: 

 

– Varttuneen miehen vaimo antaa minulle virkatun suolalla ja sokerilla tärkkäämänsä 
eräänlaisen kukkamaljakon suojuksen. Aion jättää sen luokan pöydälle, mutta 
bosnialaisnainen komentaa ja toiset bosnialaiset sanovat, että minun pitää viedä se 
kotiini. (NA 1 B, 20.6.1994.) Bosnialaismiehen vaimo ojentaa minulle virkkaamansa 
sohvatyynyn (NA 2 B, 27.7.1994). Bosnialaiset muistavat etno-opettajaa ostamallaan 
kultasormuksella (NA 5 B, 18.11.1994). 

 

Sain verrata MK-alkuopetuskurssia aikaisempaan kokemustaustaani, kun edellisellä 

maahanmuuttajakurssilla ollut somalialainen mies antoi tavatessamme palautetta. Monia suomen kielen 

kursseja käyneenä hän kommentoi kielen, kulttuurin ja käsityöllisen toiminnan oppimisen yhdistämistä 

seuraavasti: 

 

– Ensimmäinen kurssi oli, se oli erittäin vaikea, kun opettaja puhui englantia joka 
päivä. Me keskustelimme englanniksi. Toisella kurssilla minä opin genetiivin ja 
adjektiivin. Sinun kurssi oli minulle kolmas kurssi. Se oli hyvä kurssi. No minä tulen 
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ymmärtämään paremmin, ja joka sana menee minun päähän. Sinä kerrot, mitä 
tarkoittaa tämä sana ja tämä sana. Minä opin ja mitä minä halusin sanoa minä pystyin 
sanomaan. Sinä pidit joka päivä keskusteluharjoituksia. Oli hyviä harjoituksia 
keskustella ihmisten kanssa. Me puhuimme suomea retkellä ja kesämökillä. Opimme 
kieltä ja teimme käsitöitä. (PA 7.8.1998.) 
 

Hänen mukaansa Kä-Ki-Ku-oppimistyyli sopi myös aiemmin kieltä opiskelleelle: 

 

– Ne olivat naisten käsitöitä, mutta käsityö auttaa ymmärtämään suomea. Puhuimme 
mitä tunsimme, kun teimme malleja. Kaikki oli hyvä. (PA 7.8.1998.) 

 

Oli ymmärrettävää, että uuden kielen oppiminen oli maahanmuuttajille hidasta ja suuritöistä (Niemelä 

1995, 3). Vasta usean vuoden jälkeen tuli kielen syvän ja abstraktin oppimisen vuoro. Ei ollut tarpeen 

keinotekoisesti vauhdittaa asenteiden kehittymistä eikä sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämistä.134 MK-

alkuopetuskurssi opetti työssäni, että maahanmuuttajien erityisluonteeseen kuului tietynlainen 

lyhytjänteisyys. Ehkä he saivat kurssimme alussa liian helpon kuvan suomen kielen oppimisesta: 

 

– Pyydän tulkkia kertomaan, että parempi on oppia yhdellä kertaa vähän ja hyvin kuin 
paljon ja huonosti (NA 1 A, 13.6.1994). Kosovon albaanit kertovat olleensa kahdeksan 
kuukautta ennen kurssia Suomessa. Oltuaan maassamme lähes vuoden (kymmenen 
kuukautta sitten) he alkoivat puhua suomea. (NA 1 B, 23.6.1994.) 

 

Ryhmän etnisen kulttuuriorientaatioprosessin tukemisessa tunnistin oman opettajuuteni rajallisuuden. 

Kuitenkin oli tärkeää, että maahanmuuttaja löysi ratkaisuja, joilla hän pystyi käsittelemään vieraan 

kulttuurin kohtaamista ja omaa poikkeuksellista elämäntilannettaan. MK-alkuopetuskurssilla tehtäväni oli 

toimia mielipiteisiin vaikuttajana. 135 Maahanmuuttajat saivat kannustusta kokemustensa reflektointiin ja 

he pystyivät pohtimaan omia onnistumisen elämyksiään. 

 

Niedon (1996, 177–178, 180–185; 2000, 176–177, 179–183) kuvailemat amerikkalaiset opettajat 

asettivat suuria odotuksia kulttuurien kohtaamiselle. Suomalaisten opettajien kasvatuskäytännöissä oli 

puutteita maahanmuuttajien oman kulttuurin huomioon ottamisessa (Pitkänen ja Kouki 1999). 

Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polku auttoi suuntaamaan huomiota ihmis-, tieto-, 

oppimis-, yhteiskunta- ja ammattikäsitysten erilaisuuteen. Olin kulttuuritietoisuuden kartuttaja ja 

kasvattaja. Havaitsin, että osa ryhmästä oli tottunut oman kulttuurinsa parissa siihen ajatukseen, ettei 

ansiotyö kodin ulkopuolella kuulunut naiselle. Muuutoksensietokykyni lisääntyi: 

 

– Koen tehtäväni merkitykselliseksi (…). Olen sitä mieltä, että kaikesta huolimatta on 
syytä vahvistaa näiden naisten omaa kulttuuria ja sitä mitä heissä on. Heillä on oman 
kasvatustaustansa mukainen kulttuuri. Mietin, mikä on se oman kulttuurin 
hyödyntämisen alue, joka toimii myös Suomessa? Yksi mahdollisuus on tämä 

                                                           
134Näihin seikkoihin kiinnittivät huomiota myös Schauble, Beane, Coates, Martin ja Sterling (1996, 7–8). 
135Monikulttuurista ajattelua suosien oppijaa oli tarpeen ohjata hankkimaan kokemuksia omakohtaisen tekemisen 
avulla (Bennett 1995; Nieto 1996/2000). 
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ruoanlaitto, siinä he ovat mestareita. Olen(ko) kasvattaja tähän 
perheenemäntäkeskeisyyteen? (NA 4 A, 11.10.1994.) 

 

Maahanmuuttajien kouluttamisessa työhöni liittyi uudelleen analysoijan, auttajan, edistäjän, 

havainnoijan, keskusteluun haastajan ja ohjaajan tehtäviä. Erityisesti MK-alkuopetuskurssi valpasti 

havaitsemaan, että opettajan on syytä nähdä jokainen oppijaryhmä omana kokoonpanonaan. Näihin 

tehtäviin suuntautumisessa opettajien on välttämätöntä kouluttautua pystyäkseen kohtaamaan erilaisia 

maahanmuuttajia: 

 

– Olen jotakuinkin tyytyväinen heidän parissaan tekemääni työhön, koska entistä 
enemmän tulen vakuuttuneeksi siitä, etteivät monet opettajat pysty kylmiltään tällaiseen. 
Sitä vastoin olen vakaasti sitä mieltä, että opettajat tarvitsevat paljon koulutusta, oppia 
ja opastusta erilaisten kulttuurien kohtaamiseen koulussa. Harvalla opettajalla lienee 
tuntemusta siitä, miten näitä oppijoita pitäisi opettaa ja käsitellä. (NA 5 A, 10. – 
11.11.1994.) 

 

Sain työssäni ryhmän luottamuksen ja välillä koin olevani kouluttajana mielipidevaikuttaja:  

 

– Bosnialaiset kertovat toisella paikkakunnalla alkavasta maahanmuuttajien kurssista. 
He kysyvät, että menenkö sinne opettajaksi. Nuori nainen muuttaa paikkakuntaa. Hän 
haluaa minun tulevan hänen opettajakseen, jos uudella paikkakunnalla alkaa 
jatkokurssi. (NA 5 B, 9.12.1994.) 

 

Työni antoi mahdollisuuden toimia sosiaalitoimen tukihenkilönä ja olla tasavertainen 

keskustelukumppani, ideoija ja oppimisen ohjaaja ilman hallinnoijan tehtäviä: 

 

– Sosiaalitoimi on lomalla ja oppijoilla riittää etno-opettajalta kysyttävää työpäivän 
jälkeen. Lisäksi saan tukihenkilön tehtäviä (NA 1 B, 17.6.1994; NA 2 B, 16.8.1994). 
Sosiaalitoimi antaa palautetta minulle, miten toimintani luo oppijoissa myönteisyyttä (NA 
2 B, 11.8.1994). Sen alaisia tehtäviä vyöryy jatkuvasti työhöni (NA 2 B, 29.8.1994). 
Sosiaalityöntekijä on hyvillään siitä, että olen käytettävissä maahanmuuttajaopetuksen 
resurssina (NA 2 A, 15.7.1994). 
 

– Saan taas sosiaalitoimelta kiitosta (10+) pakolaisten kanssa pärjäämisestä ja 
maahanmuuttajaopetuksen sydämen asiaksi ottamisesta. Muualla (bosnian)pakolaiset 
eivät kuulemma pysy koulutuksessa millään keinoilla. Minä olen ilmeisesti tähän 
tehtävään erittäin sopiva. (NA 3 A, 9.9.1994.) Keskustelen ruokatauolla puhelimitse 
sosiaalitoimen kanssa. Meillä on pitkä puhelu. Ehdotan, että voisimme järjestää 
bosnialaisille sellaisen TYKO-kurssin, jossa heidän omia taitojaan ja entuudesta 
olemassa olevaa osaamista (…) sekä käsityötuotteiden tekemistä voitaisiin hyödyntää. 
(NA 4 A, 10.10.1994.) 

 

MK-alkuopetuskurssilla olleet huhtikuussa 1994 Suomeen tulleet bosnialaiset olivat ottaneet kuin 

yhteisestä sopimuksesta eräänlaisen vierailijan asenteen. Se ilmeni maamme käytäntöihin 

asennoitumisessa, kun maahanmuuttajat suhtautuivat kriittisesti sosiaalitoimen edustamaan 
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hallinnointiin.136 Näissäkin tilanteissa tehtäväni oli olla ymmärtäjä ja ystävä. Monet tilanteet saivat 

maahanmuuttajat hämmentymään (Hofstede 1994, 92). Kulttuurien välisessä vuorovaikuksessa ilmeni 

kouluoloissa ristiriitoja, kun he sekä kielsivät että samanaikaisesti käskivät minua ottamaan yhteyttä 

sosiaalitoimeen. 

 

Olin oppimistyylien rakentaja, kehittäjä, ohjaaja ja arvioija . Kielenoppimisprosessissaan koulutettavat 

pääsivät yksilöllisiä tunteita ja persoonallisuutta välittävälle tasolle (vrt. Baker 1993, 99). 

Kulttuuritaustan hyödyntämisen, kehittämisen ja oppimistyylien ohjaajan tehtävät tulivat esiin 

työssäni limittäin. Monia aisteja käyttävän luovuuden lisäksi käsityöllisen toiminnan ilmaisullisuudessa 

oli useita mahdollisuuksia (vrt. Lindfors 1992, 83). Opin toimimaan samanlaisuuden ja erilaisuuden 

kohtauttajana samoin kuin käsityöllisen toiminnan oppimisen soveltajana ja hyödyntäjänäkin. Etno-

opettajaksi kasvuun kuului hyväksyä työn jakaantuminen useisiin ulottuvuuksiin. Ne esitetään tiivistetysti 

kuviossa 10, sivulla 199. Ilmiöiden havaitseminen opetti näkemään, että toiseutta ja vierautta olisi voitu 

torjua enemmän. Muun muassa erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista koostuvan ryhmän 

keskinäinen yhteistoiminnallisuus olisi voinut olla rakentavampaa. Heitä yhdisti maahanmuuttajuus, 

mutta se ei aina riittänyt toimivien vuorovaikutussuhteiden luomiseen. Vei aikansa, ennen kuin he 

oppivat työskentelemään keskenään esimerkiksi myyjäisvalmisteluissa (Lappalainen 1996b). Yhteisiä 

kiinnostuksen kohteita näytti löytyvän, kun he keskustelivat muun muassa omasta uskonnostaan. 

 

 

Kasvaminen kriisien käsittelyyn 
 

Opettajan työssä kulttuurien kohtauttamiseen sisältyy kriisien käsittelyä. Aikuisen maahanmuuttajan 

reaktiot osoittivat, että MK-alkuopetuskurssilla moni kärsi kulttuurišokista. Paineita syntyi muun muassa 

suomalaisen yhteiskunnan koulu-, ammatti-, virasto- ja laitoskäytännöistä.137 ”Puskaradion” 

haittavaikutukset ja Suomen kuntien erilaiset käytännöt aiheuttivat epävarmuutta. Jouduin tekemään 

sosiaalitoimelle selkoa kulttuurišokin ilmenemisestä. He kysyivät: ”Miten sinä pärjäät heidän kanssaan, 

kun me olemme ymmällä?” Oppimisympäristömme olivat kulttuurien kohtaamisen risteyspaikkoja.138 

                                                           
136Hofsteden (1994, 12–16) päätelmissä etniset identiteettierot yli 50 maan ihmisten arvojärjestelmissä eivät 
aiheutuneet ammateista tai samantasoisesta koulutuksesta. Sen sijaan erot olivat sidoksissa valtioiden välillä 
kansalliseen kulttuuriin. Erityisiä ongelmia aiheuttivat etniset vähemmistöt, joista osa tukeutui tiukasti omaan 
kulttuuriperintöönsä ja osa mukautui valtakulttuuriin. 
137Matinheikki-Kokon (1991; 1992; 1994; 1999a–c) tavoin oli tärkeää ymmärtää, että maahanmuuttajat halusivat 
säilyttää toisistaan riippuvuuden. Oli myös tarpeen havaita ja suvaita erilaisten maahanmuuttajien kohtaamista. 
Bakeriin (1993, 99) rinnastaen ei ollut tavatonta, jos he stressaantuivat kielenoppimisesta. Kulttuurien 
kohtauttamisessa ilmennyt psyykkisten puolustusmekanismien käyttö tarjosi mahdollisuuden paineiden 
purkamiseen ja antoi ainesta hetkellisen hyvänolontunteen saamiseen. Pollariin (1999) samastuen ei ollut tavatonta, 
kun ns. ”honey-moon” -vaihetta seurasi maahanmuuttajien elämässä turhautuminen. Siihen joutuneet huomasivat, 
että heidän piti alkaa elää arkista todellisuutta vieraaseen kulttuuriin suuntautumisessa. 
138”Parityömalli – integroituminen verkostoutumalla -loppuraportti” (1999) osoitti, että sosiaali- ja terveystoimen 
työntekijät kaipasivat koulutusta maahanmuuttajien kohtaamiseen. Sekä sen että Rusaman ja Sumuvuoren (2001) 
raportin mukaan koulujen opettajat olivat edelläkävijöitä maahanmuuttajien kohtaamisessa. Maahanmuuttajien 
keskinäiset yhteisyyden edellytykset olivat Matinheikki-Kokon (1991, 94) maininnan tavoin kovalla koetuksella. 
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Työni edellytti konsultaation ja ohjeiden antamista sosiaalitoimelle.139 Kulttuurinen sensitiivisyyteni 

kasvoi työskentelyn myötä: 

 
– Juhannusaattona keskellä päivää minulle tulee työtäni koskeva puhelinsoitto (…). 
Soittaja sosiaalitoimesta kertoo bosnialaisten olevan erittäin vihaisia (…). Annan tukea 
ja neuvoja sosiaalitoimelle (…) Kulttuurišokki puhkeaa pakolaisten keskuudessa 
ilmiliekkiinsä. Antamani ohjeet saattelevat juhannusaattona sosiaalityöntekijän 
työmatkalle pakolaisten keskuuteen. (NA 1 B, 24.6.1994.) 
 

– On asioita, joita bosnialaiset eivät alkuunkaan ymmärrä ollessaan tekemisissä 
KELAN, sosiaali- ja työvoimatoimiston kanssa (NA 3 A, 11. – 13.9.1994). Mitkä lienevät 
bosnialaisten ristiriitaisuudet siellä taustalla takana. Raha-asiat ym. Mutta suomen kieltä 
me opiskelemme teemme tehtäviä, käsittelemme kuvasanaristikkoharjoituksia ja 
monisteita. Opastan oppijoitani etätehtävien tekemisessä. (NA 1B, 28.6.1994.) 

 

– Tulkki tietää kertoa, että missä tahansa Suomessa on 14.4.1994 Bosniasta tulleita 
pakolaisia he aivan kuin yhteisestä sopimuksesta eivät halua opiskella alkukurssia 
enempää suomen kieltä eivätkä ammattiin valmentavaa koulutusta. Sen sijaan he ovat 
melkein menossa Bosniaan. (NA 4 B, 18.10.1994.) Asiat eivät ota sujuakseen, ne 
lukkiutuvat. Nuoremman miehen vaimo sanoo: ”Minä vihainen, en halua KELA, minä 
haluan sosial”. Vaikea solmukohta ei aukea (NA 5 B, 17.11.1994.) 

 

Keskinäinen ”puskaradio” aiheutti tarpeettomia pelkoja ja suomalaisen kulttuurin kohtaamisen 

edistämisen esteitä: 

 

– Sosiaalitoimella on takanaan rankka mielipiteiden muokkaus- ja kannustusvaihe 
bosnialaisten kanssa (NA 3 A, 15.9.1994). He eivät myöskään ymmärrä suomalaiseen 
koulutuspolitiikkaan kuuluvaa jatkuvan koulutuksen periaatetta eivätkä edes sitä, että 
heidän pitäisi oppia suomen kieltä. Heidänhän pitäisi pystyä elämään Suomessa omaa 
kulttuuriaan säilyttäen ja kuitenkin uuden asuinmaan elinoloihin kiinnittyen. (NA 4 B, 
14.10.1994.) Juttelen tulkin kanssa bosnialaisten tilanteesta. Keskustelun ulkopuolelle 
jää varttuneen miehen tapa asennoitua koulukäytäntöihimme. Hän tulee kouluun, mutta 
ei halua osallistua juuri muihin aktiviteetteihin kuin kasvimaan hoitoon ja muutamiin 
vierailukäynteihin. (NA 4 B, 15.10.1994.) 

 

Maahanmuuttajat ajautuivat vaikeisiin tilanteisiin.140 Sosiaali- ja koulutoimi oli myös tiukilla. Vieraista 

kulttuureista tulleet ihmiset joutuivat kokemaan sopeutumista suomalaisen kulttuurin ylivoimaan.141 

                                                           
139Näitä tilanteita syntyi, kun maahanmuuttajat joutuivat kulttuurien kohtaamisessa elämään kulttuurišokkivaihetta 
(vrt. Oberg 1960, 177; Skutnabb-Kangas 1988, 238–240; 1991; Kupiainen 1994, 45–46; Talib 1999, 163). 
Maahanmuuttajien oli vaikeaa tasapainoilla oman ja vieraan kulttuurin välillä, se vaikutti oppimisympäristöön 
(Hofstede 1994, 92; Bennett 1995, 77–79; Delpit 1995; Talib 1999, 243). Kollektiivisessa yhteisössä, jonkun asian 
selvittäminen kuului  koko sisäryhmälle, esimerkiksi perheelle ja suvulle (vrt. Grönfors 1990, 15; Hofstede 1994, 
60; de Kruif 1994, 20). Verkottumisella oli tärkeä sija maahanmuuttajan eläessä vieraassa maassa, vaikka 
”puskaradio” toimi lähitukiverkoston kääntöpuolena (vrt. Jasinskaja-Lahti ja Liebkind 2000, 134). 
140Kaksikulttuuriseksi suuntautuessaan maahanmuuttajat eivät ottaneet huomioon, että he voisivat olla sekä oman 
maansa kansalaisia että Lepolan (2000) luonnehtimia suomenmaalaisia. Työni opetti välttämään etnisten 
ennakkoluulojen syntymistä (vrt. Bennett 1995, 77–79). 
141Tämänkaltainen ilmiö tuli esille kulttuuri-identiteetin kehitysvaiheissa. Sue ja Sue (1990) nimittivät sitä 
konformisuusvaiheeksi, jossa oli alati läsnä ristiriitojen esiintymistä ja vastarinnan vastustamista eli ”uppoutumisen 
vaihetta”. Heidän teksteissään myös itsetutkistelu ja bikulturalismi eli kaksikulttuurisuus toteutti vanhan kulttuurin 
elinvoimaisuutta. 
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Jokapäiväinen työni MK-alkuopetuskurssilla edellytti kulttuurisesti sensitiivistä herkkyyttä, reflektointia, 

tulkintoja ja dialogia: 

 

– Tuntikaupalla he selvittävät suomalaisessa yhteiskuntajärjestelmässä olevan 
sosiaalitoimen ja KELAN roolia toisistaan poikkeavissa maahanmuuttajien tilanteessa. 
Sanoma menee vaikeasti perille ja tällaisessa etnisessä kulttuuriorientaatiovaiheessa 
olevien bosnialaisten vihan tunteet käyvät kuumina. (NA 1B, 24.6.1994.) 
 

MK-alkuopetuskurssi opetti, että työkäytännöissä oli syytä heti tarttua kulttuurišokki-ilmiöön. 

Kulttuurien kohtauttamistilanteissa ilmaantuvien erojen ja käytäntöjen erilaisuuden havaitsemisen lisäksi 

niistä oli keskusteltava. Tehtäväni oli rakentaa siltaa suomalaisuutta ymmärtävään ajatusmaailmaan: 

 

– He eivät myöskään halua sitä, että heille tulee rahaa viikon tai kahden välein. Sitä 
vastoin he haluavat (…) säännöllisyyttä ja tietynlaista turvallisuutta. Heidän tunteensa 
käyvät kuumina ja he ovat (…) erittäin vihaisia ihmisiä (…). Heissä on nuoria ja omien 
oikeuksiensa perään kuuluttavia ihmisiä. Nuoret ja elämää vähän hallitsevat ihmiset 
näyttävät saavan puolelleen myös iältään varttuneempia pakolaisia. (NA 1 B, 27.6.1994.) 
Tulkitsen, että integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on heidän elämässään 
taantunut ja etniset kulttuuriorientaatioesteet liittyvät säännöllisyyden ja turvallisuuden 
tarpeeseen (NA 1 B, 27.6.1994). 

 

Opettajuus edellytti luottamusta herättävää, kannustavaa ja oppijoiden voimavaroja tukevaa toimintaa. 

Maahanmuuttajat eivät olleet sitoutuneet palvelukulttuuriimme, eivätkä he ymmärtäneet suomalaisen 

yhteiskunnan pirstoutuneita rakenteita. Heille tuntemattomaan järjestelmään, kieleemme ja 

kulttuuriimme, sisältyi uusien asioiden oppimistilanteita.142 Oli vaarana ajatella etnisyyttä vain vieraissa 

ilmiöissä läsnä olevana asiana. Maahanmuuttajien omassa kielessä ei välttämättä ollut samoja käsitteitä 

kuin suomen kielessä: 

 

– Näyttää siltä, että bosnialaiset omassa katkeruudessaan haluavat saada korvausta 
kärsimistään menetyksistä Suomen kansalta. He yrittävät jääräpäisesti opettaa minulle 
Bosnian kieltä. Kirjan teksteissä olevat vuoropuhelut onnistuvat, he eivät halua vapaasti 
muodostaa lauseita. He mieltävät kielen oppimisen ulkoa oppimisen kaltaiseksi. He 
yrittävät löytää analogioita suomen ja oman äidinkielensä välillä. Se ei ole pahitteeksi, 
jos he muistavat jonkun suomen kielen sanan sillä tavalla. Kaiken kaikkiaan heillä 
mielestäni on erityisen vahva torjunnan ja vihamielisyyden vaihe päällä suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja kulttuuriin ”integroitumista” kohtaan. (NA 4 B, 14.10.1994.) 

 

 

Kulttuurisesti sensitiivinen etno-opettajuus – haaste opettajan työssä jaksamiselle 
 

Monet maahanmuuttajien opettajat ovat turhautuneita, heillä on riittämättömyyden ja osaamattomuuden 

tunteita. Ammattiala kärsii kulttuurišokista, mikäli opettajat eivät ole aikaisemmissa kulttuurien 

                                                           
142Kulttuuristen ja etnisen erojen ilmenemisessä ei voitu välttää traumatisoitumista (vrt. Bennett 1995, 77–79). 
Maahanmuuttajat olivat syrjäytymisvaarassa ja ilman sosiaalista tukea heiltä ei välttämättä voitu edellyttää 
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kohtaamisissaan kokeneet vaikeuksia. (Talib 1999, 163; Miettinen 2001, 54.) Työssäni vältyin 

kultturišokilta. MK-alkuopetuskurssi opetti entistä enemmän työskentelemään omalla persoonalla.143 

Väsymyksestä huolimatta hoidin asiat niiden vaatimalla tavalla: 

 

– Väsynyt on etno-opettajakin. Eräs tuttavani sanoo, että ymmärtävätköhän he miten, 
paljon heidän eteen teet työtä ja osaavatkohan he olla kiitollisia? (NA 2 A, 18.7.1994.) 
Seuraavana päivänä pääsemme palauttamaan päiväjärjestystä ja opiskelemme (…) 
suomen kieltä. Kaikesta menneestä huolimatta tunnen  kiitollisuutta työstäni (...). 
Suomen kielen opettaminen on ihan mukavaa. (NA 1 B, 28.6.1994.) Teen omaa etno-
opettajan työtäni vieraasta kulttuurista tulleiden ihmisten ympäröimänä suomalaisen 
kulttuurin vaikutuspiirissä koko helteisen kesän. Tunnen itseni muukalaiseksi opettajien 
joukossa. Tosin kaikki koululuokat ovat vapaasti käytössäni (…) opettajat ovat lomalla. 
(NA 4 A, 8.10.1994.) 
 

Kasvatus tarvitsee yhteiskunnan poliittisten rakenteiden tukea toimiakseen kulttuuriin kiinnittymisen 

välineenä (Pitkänen ja Vanhalakka-Ruoho 1997, 447). Myös kouluttaja olisi tarvinnut MK-

alkuopetuskurssilla ilmenneiden ideoiden toteutukseen yhteiskunnan tukea. Kauniin luonnonympäristön 

herättämät visiot käyvät ilmi seuraavalla sivulla olevasta piirroksesta 15. Siinä heräsi ajatuksia 

yrittäjyydestä. Yhteiskunta ei tullut vastaan: 

 

– Katsoessamme iki-ihania maisemia, mahtavat näkymät suorastaan salpaavat myös 
heidän henkeään Suomessa (…). Pysähdymme. Yritän motivoida heitä yrittäjiksi, tässä 
mahtavassa (…) sillankorvassa saattaisi turisteille maistua myös bosnialaisten 
valmistamat etnisen keittiön herkut, jos kahvio rakennettaisiin tähän. (NA 5 A, 
7.11.1994.) 
 

– Seuraavana päivänä oppitunnilla työstämme kokemaamme (…). Kerron heille, että 
näkemämme (…) on kappale kauneinta Suomea. (…) Jatkan juttuani edelleen ja 
muistutan kesäaikana sillan yli kulkevan tuhat autoa päivässä, koska silta osuu suositun 
matkailureitin varrelle (…). Laskemme, kuinka paljon maksaa, jos autossa on neljä 
ihmistä ja autossa olevat pysähtyvät ruokailemaan. (…) Jatkamme laskemista. (…) 
Saamme kesän liikevaihdoksi noin 100.000 markkaa. Lisäksi käsityötuotteilla voisi 
kasvattaa liikevaihtoa (…) 40–50 tuhatta markkaa.  (…) Kerron verotuksesta heille ja 
puhtaaksi jäävästä tulosta. (…) Oppijaryhmä jää miettimään asiaa rahankiilto 
silmissään (…). Näytän heille lehdestä mainoksen paikkakunnalla joulukuussa 
pidettävistä joulumyyjäisistä ja kerron, että siellä voitte harjoitella kurssilla 
valmistettujen tuotteiden myyntiä. ”Ei, ei kuuluu heidän vastauksensa (…). 
Keskustelemme pitkään ennen kuin oppijani aikovat myydä tuotteitaan näillä 
joulumessuilla (…). Vaikka yhteistyömme sujuu, minun pitää olla heidän kanssaan 
aikamoinen diplomaatti esimerkiksi opinnollisen ohjelman sijoittamisessa retkeemme. 
(NA 5 A, 8.11.1994.) 
 

                                                                                                                                                                                           
omatoimisuutta, aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Suomalaiset olivat taipuvaisia katselemaan erilaisia 
maahanmuuttajia liikaa oman kulttuurin kautta (ks. Kuusisto 2000, 2). 
143Sen rakentumisessa oli yhtymäkohtaa Niikon (1998, 19) mainitsemaan ”humanistiseen opettajaan”, jossa opettaja 
toimi työssään oman ihmisyytensä kautta. Pedagogisen osaamisen ohella pohjoiskarjalaisten luokanopettajien 
käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta sisälsivät Miettisen (2001, 64) saamissa tutkimustuloksissa myös 
kärsivällisyyden ja pitkäjänteisyyden elementtejä. 
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PIIRROS 15. Luonnonympäristöön kuuluvat kauniit ja jylhät maisemat olivat osa vieraan 
kulttuurin kohtaamista, vaikka mielessä oli oma kotimaa muistoineen 
 

Erityisen merkitykselliseksi nousivat tilanteet, joissa maahanmuuttaja joutui kohtaamaan muita 

syntyperäisiä suomen kielen puhujia ja selviytymään viestinnästä heidän kanssaan.144 Suoran palautteen 

saaminen työstä edisti jaksamista: 

 

– Kuulen erään (…) opettajan kommentin. Hän ihmettelee: ”Minne tyhjän päälle 
oppijat joutuvat, kun sinä lähdet? Teet heidän kanssaan äärettömän paljon työtä, ja 
kurssi loppuu”. Olen iloinen saadessani tunnustusta työstäni. (NA 4 B, 19.10.1994.) 
Sosiaalitoimi antaa tunnustusta kekseliäisyydestä ja kiittelee minua maaseudulla 
elävien ihmisten elinoloihin perehdyttämisestä. Mietimme lisäävätkö vierailut 
maahanmuuttajien tyytyväisyyttä. (…) Maalaisten elämänmeno on heille tuttua, koska 
nämä maahanmuuttajat ovat itsekin maalta. Pohdin urbanisoituun (…) yhteisöön 
tulemista ja sen mukanaan tuomaa vaikeutta heidän etnisessä 
kulttuuriorientaatioprosessissaan. (NA 5 A, 1-2.11.1994.) 

 

 

6.5  Kulttuurisesti sensitiivisen etno-opettajan toimenkuva 
 

Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvaminen edellytti elämässäni moniammatillisen 

substanssiosaamisen hallintaa. Etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen kulttuuri- ja kasvatustietoisuuden 

rakentaminen alkoi kulttuuritietoisuuden, etnisyyden ja interetnisyyden hahmottamisesta. Opettajuuteni 

kehittymisessä käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen käynnistyi elämäkerrallisesti. Siinä oli 

monien aistien ja luovuuden käytön yhteisvaikutusta. Työhöni kuului oppiaineksen sisältöjen ja 

menetelmällisten ratkaisujen tekeminen. Sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen käytössä ne 

velvoittivat erilaisten oppimisympäristöjen rakentamiseen aikuisten maahanmuuttajien kouluttamiseksi. 

 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä oli tärkeää, suorastaan välttämätöntä, että 

oppimistyyli läpäisi sekä psykofyysisiä, etnososiaalisia, sekä -yhteiskuntapoliittisia että -

                                                           
144Miettinen (2001, 76) otti esille opettajan jaksamisen maahanmuuttajakoulutuksessa. Hänen saamiensa 
tutkimustulosten mukaan passiivisesti työhönsä suuntautuva opettaja korosti omaa ”pitkäpinnaisuuttaan”. 
Työmäärän lisääntyminen ei ollut MK-alkuopetuskurssilla negatiivinen asia. Sen sijaan passiivinen opettaja halusi 
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filosofishumanistisia ulottuvuuksia. Ne on esitetty kuviossa 10, sivulla 199. Kulttuurista sensitiivisyyttä 

osoittavat etnopsykologiset, -sosiologiset ja -kulttuuriset osa-alueetkin pitää ottaa oppimisympäristöissä 

huomioon.145 Etno-opettajan työssä oli sivulla 198 olevan kuvion 9 mukaan neljänlaisia ulottuvuuksia. 

Yhtäältä niihin kuuluivat kasvatussosiologiset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Toisaalta tutkimuksessani 

erottuivat etnofilosofishumanistiset ulottuvuudet. Kolmantena olivat etnopsykologiset ulottuvuudet ja 

neljännen muodostivat etnososiaaliset, kasvatus- ja yhteiskuntapoliittiset ulottuvuudet. 

 

Etniset kulttuuriorientaatiotekijät vieraan kulttuurin kohtaamisen edistämiseen suuntautumisen 

osoittimina määrittyivät kulttuuri- ja situatiolähtöisesti maahanmuuttajien etnisessä 

kulttuuriorientaatioprosessissa. Ne jakaantuivat kolmeen elementtiin ja nimeytyivät kulttuuritietoisuus-, 

etnisyys- ja interetnisyyselementeiksi. Käsitykseni näistä elementeistä rakentuivat uudelleen. Ne 

ilmenevät luvun 5 kuvailussa ja sivulla 164 olevassa kuviossa 6. Kulttuuritietoisuuselementeissä on 

käden, kielen ja kulttuuriperinnön, käsityöllisen toiminnan, ruokatalouden, taiteen jne. oppimista. 

 

Etnisyyselementit pitivät yllä kulttuuri-identiteettiä, etnistä identiteettiä ja vuorovaikutusta oman 

kulttuurin jäsenten kanssa. Sosiaalinen havaitseminen, etnisyyserojen tiedostaminen, ihmis- ja 

oppimiskäsitysten hahmottaminen samoin kuin elämän- ja maailmankatsomuksen erojen 

ymmärtäminenkin kuuluivat etnisyyselementteihin. Lisäksi siinä olivat uskonto ja oppimistyylit. 

Interetnisyyselementeistä välittyi vuorovaikutus ja yhteistyö uuden asuinmaan ihmisten ja toisten etnisten 

ryhmien kanssa. Työhöni sisältyi yhteistoiminnallisuuteen ohjaamista ja keskinäisen ryhmäytymisen 

edistämistä. Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvu lisäsi osaamistani kulttuurien 

kohtauttamisessa. Interkulttuurisuus pelkistyi MK-alkuopetuskurssilla tarkoittamaan vuorovaikutteisten 

ratkaisujen löytämistä yhteiskunnan jäsenten kesken. Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä toimi kaikkiin 

elementteihin sisältyvä ilmiöiden käsittäminen. Yhteiskunnan palvelujärjestelmät, KELAN ja muiden 

virastokäytäntöjen opettelu olivat osa maahanmuuttajien interkulttuurisuutta. Etninen kulttuuriorientaatio 

oli sitä rakentavampaa, mitä enemmän siihen sisältyi kulttuuritietoisuuselementtien käytön lisäksi 

etnisyys- ja interetnisyyselementtejä. Kolmen etnisyyselementin samanaikaisessa yhdistymisessä 

ideaalina oli se, että käsi auttoi käsittämään kieltä ja kulttuuria. Moniin opettajuuden ulottuvuuksiin 

kuului olla muun muassa oppijoiden tukija, rohkaisija, havainnoija ja arvioija.  MK-alkuopetuskurssi 

toimi kulttuurien kohtaamisen risteyspaikkana. Etno-opettajuuden luonne ja rakenne määritti kulttuurien 

kohtauttamista monikulttuurisuuskasvatuksen osa-alueilla sivulla 198, kuvion 9 mukaisesti. 

 

Etno-opettajuuden luonteessa ja rakenteessa monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuudet muodostuivat 

neljästä osasta. Ensiksi monikulttuurisuus oli luonteeltaan etno-filosofishumanistista. Kulttuurien  

 

                                                                                                                                                                                           
tehdä vain sen, mikä kuului virkaan. Miettisen (emt., 92–93) saamissa tutkimustuloksissa maahanmuuttajien 
poissaolot näyttäytyivät kulttuurilähtöisinä eivätkä henkilökohtaisina ilmiöinä. 
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kohtauttamisessa tarkastelun kohteena oli oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen ja vieraan kielen ja 

kulttuurin oppiminen. Toiseksi etnopsykologisiin osa-alueisiin kuului aiemmin mainitsemaani, kuviossa 

11, sivulla 200, esitettyä monien aistien käyttöä edellyttävää luovuutta. Luovuus toimi tilannekohtaisella 

ja kontekstisidonnaisella tasolla. Etnofilosofishumanistiseen osa-alueeseen kuului myös 

maahanmuuttajakokemusten ymmärtäminen: omasta ja vieraasta kulttuurista lähtöisin olevat ystävät ja 

harrastukset. Kolmantena ryhmänä tuli esiin etnososiaalisia ja yhteiskuntapoliittisia osa-alueita. Niihin 

kuuluivat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut, KELAN tarjoamat palvelut ja muut virastokäytännöt. 

Tätä osa-aluetta edusti myös tutkimukseni tuloksiin liittyvä sosiaali- ja koulutoimen keskinäinen 

lähentyminen ja yhteistyö. Neljäntenä etnososiologiset ja kulttuuriset osa-alueet sisälsivät puolestaan 

käsityksen yhteiskunnasta. Siihen kuului lakien ja asetusten mukanaan tuomaa turvaa ja 

maahanmuuttajapolitiikkaa. Yhteistyö instituutioiden kanssa, palvelut ja tapaamispaikat lisäsivät 

kulttuurikontaktien mahdollisuuksia. Sitä kautta kehittyi myös ammatillisuutta ennakoivaa 

esiammatillisuutta. 

 

Monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuudet ilmenivät Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytössä. Etno-

opettajuuden luonne ja rakenne toteutuivat kasvatustieteen kontekstissa monitieteiseltä perustalta. 

Kontekstisidonnaisesti ja tilannekohtaisesti luova ja tutkiva etno-opettajuus ilmenee kuviossa 11, sivulla 

200. Työni opetti sivulla 199 olevan kuvion 10 mukaan tiedostamaan, jäsentämään, hallitsemaan ja 

arvioimaan maahanmuuttajaopettajan työn kompleksista luonnetta. MK-alkuopetuskurssilla opin 

havaitsemaan, tunnistamaan ja jäsentämään kulttuurien kohtauttamisen aikuisten maahanmuuttajien 

kouluttamisessa. Sekä kulttuurisesti sensitiivisen pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen 

rakentaminen perustuivat Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttöön oppimisympäristöissä. 

 

Kouluoloissa kulttuurien kohtauttaminen edellyttää oman ammattisuuntautumisen oivaltamista. Siitä 

alkaa opettajan etninen kulttuuriorientaatioprosessi, johon kuuluu tietoisuus ja etninen lojaalisuus 

käytössä olevista kulttuuriperinnön ainesosista. Näin voidaan vastata kultturien kohtaamisen edistämisen 

haasteisiin dialogilla. Opettajan on raivattava esteet kulttuurien kohtauttamisen tieltä. Jo prosessin alkuun 

kuuluu tutustumista, havainnointia, vuorovaikutusta ja johtopäätösten tekemistä. Kiinnostusta lisää 

tietojen hankinta ja mielikuvien rakentuminen kulttuurien kohtauttamisesta. Vertailu ja 

maahanmuuttajien eräänlaiseksi kulttuurimaskotiksi asettaminen voivat tunkeutua kulttuurien 

kohtaamisen tielle. Jossakin vaiheessa opettaja saattaa mieltää vieraasta kulttuurista tulleita oppijoita 

jonkinlaisiksi kulttuurimatkailijoiksi. Riittävä tutustuminen ja kanssakäyminen luovat pohjaa realistisen 

todellisuuskuvan luomiselle opettajan työssä. Tärkeimmäksi tehtäväksi muodostuu käytössä olevan oman 

ja vieraan kulttuurin yhdistäminen. Sitä on rakennettava omatoimisesti tai otettava avuksi olemassa 

olevaa teoriaperustaa. 

 

                                                                                                                                                                                           
145 Muun muassa Bennett (1995), Matinheikki-Kokko (1991; 1999a–c) ja Nieto (1996/2000) ovat käsitelleet 
kulttuurisesti sensitiivistä opettajuutta kulttuurien kohtaamisen edistämisessä. 
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Etno-opettajan työn ulottuvuudet liittyivät kasvatussosiologiaan ennen kaikkea kulttuurin kautta. 

Kulttuurien kohtauttamisessa oli tarpeen ymmärtää oppimisprosessia sekä maahanmuuttajien että 

opettajan kannalta. Oppimisympäristöissä opettajan oli erityisesti tiedostettava näkemyksensä ja arvonsa. 

Ne saivat toteutua, kun omaehtoinen tutkiminen ja käytännöllinen toiminta edistivät etno-opettajan työtä, 

joka alkoi jo paljon ennen MK-alkuopetuskurssia. 

 

Etnofilosofishumanistisina ulottuvuuksina etno-opettajuus liittyi tietoon ja toimintaan, kun tehtäviini 

sisältyi eri tieto- ja osaamisalueiden yhdistämistä. Olin työssäni myös tulkitsija, analysoija, organisoija, 

soveltaja ja situatiolähtöisen kulttuuritaustan hyödyntäjä. Yksilöpsykologian kannalta olin kuuntelija, 

auttaja, huolehtija, kannustaja, keskustelun edistäjä ja siihen haastaja, ymmärtäjä ja ystävä. (Ks. kuvio 10, 

sivulla 199). 

 

Etnososiaaliset, kasvatus- ja yhteiskuntapoliittiset ulottuvuudet olivat kiinteästi työssäni mukana. 

Oppijaryhmän jäseniin ja yhteiskuntaan siirrettävyyteen nähden olin mielipiteisiin vaikuttaja, mallien 

antaja, valmentaja, huolehtija ja kulttuurišokin kohtaaja. Maahanmuuttoasioiden hallinnoinnin ja median 

kannalta tehtäviini kuului sekä sosiaalityön että koulutettavien havainnointia. Toimin myös yhdys- ja 

tukihenkilönä, kouluttajana tai/ja opastajana ja yhteistyön rakentajana. Toimenkuvan kompleksisuus tuli 

esille Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytössä. Sen ydinaluetta oli kulttuurisesti sensitiivisen etnisen 

kulttuuriorientaatiopedagogian rakentaminen ja käyttö. Siihen tarvittiin tutkimukseni mukaan monia 

kulttuurisesti sensitiivisen opettajan ominaisuuksia ja ilmentymiä. Ne perustuivat tieteiden välisten raja-

aitojen rikkomiseen ja monipuolisen kokemustaustan hyödyntämiseen. Ennakkoluuloton, rohkea, salliva, 

suvaitseva tai terapeuttinen ote oli tarpeen. Kulttuuriseen sensitiivisyyteen kuului havaitsemishalukkuutta 

ja -herkkyyttä vastatessani työn haasteisiin. Toimenkuvan kompleksisuus ja moni-identtisyys opettivat 

tiedostamaan, mitä oli mahdollista hyödyntää oppimisympäristöihin vietyinä toimintoina sekä omasta että 

toisten kulttuuriperinnöstä. Koin välttämättömäksi kartuttaa kulttuuritietoisuuttani, arvioida oppimista ja 

lisäksi  rakentaa ja kehittää erilaisia oppimistyylejä. 

 

Herätteet ja virikkeet ilmenivät innovatiivisuutena, idearikkautena, mallintamisena ja monien aistien 

luovana käyttönä. Konkretioina ne tarkoittivat opettajuuden kehittämisessä narraatioiden ja 

situatiolähtöisen taustan ja kulttuurien kohtauttamisessa ilmenneiden väliintulojen hyödyntämistä. 

Kulttuurien kohtauttaminen ohjasi MK-alkuopetuskurssilla käyttämään interaktiivisuutta, interetnisyyttä, 

interventionaalisuutta ja joustavuutta. Myös kestävyys, sitoutuneisuus, pitkäjänteisyys, 

päämäärätietoisuus ja realistisuus kehittyivät, kun narratiivinen, kognitiolähtöinen ja konstruktiivinen 

oppimis- ja kouluttamiskäsitys toteutui. (Ks. kuvio 10, sivulla 199.) 
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Oppimisympäristö kulttuurien kohtauttamisen risteyspaikkana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 9. Monikulttuurisuuskasvatuksen osa-alueet, etno-opettajuuden luonne ja rakenne 

Etnofilosofis-
humanistiset osa-alueet: 

Etnososiaaliset ja 
yhteiskuntapoliittiset 
osa-alueet 

Etnososiologiset ja 
kulttuuriset osa-alueet: 

Etnopsykologiset 
osa-alueet: Oman kielen ja kulttuurin 

säilyttämisen ja vieraan kielen 
ja kulttuurin oppimisen 
merkitys kulttuurien 
kohtaamisen edistämisessä ja 
kulttuurien kohtauttamisessa 

– yhteiskunta 
– lait ja asetukset 
– koulutus- ja 
maahanmuuttajapolitiikka 
– institutionaaliset 
palvelut 
– vapaaehtoiset ja muut 
 järjestöt 
– tapaamispaikat ja 
mahdollisuudet 
– ammatillisuutta ennakoiva 
esiammatillisuus 

– monien aistien ja 
 luovuuden käyttäminen 
– ystävät ja harrastukset 
omassa ja vieraassa 
kulttuurissa  
– maahanmuuttajuus-
kokemuksen 
 ymmärtäminen 

– sosiaali-, terveys- ja 
peruspalvelut 
– KELA ja muut 
 virastokäytännöt 
– sosiaali- ja koulutoimen 
keskinäinen lähentyminen ja 
yhteistyö 
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KUVIO 11. Kontekstisidonnaisesti ja tilannekohtaisesti luova ja tutkiva etno-opettajuus 
 
 
 
 

Luovuuden edellytyksiä: 
heräte, ärsyke, aistimotoriset reaktiot 
omaperäisyys 
taidokas yksityiskohtaisuus 
sujuvuus, joustavuus 
keskittymis- ja arviointikyky 
havainnointi- ja kokemuksen 
mallintamiskyky 
vuorovaikutukseen liittyvä älykkyys 
osallistuva käyttäytyminen 
avoimuus 
kuunteleminen 
sanalliset vihjeet 
katsekontakti 
reagoiminen 

Luovuuden prosessoinnin vaiheita: 
kysymykset 
tutkiminen 
suunnittelu 
toiminta 
tarkastelu 
asiayhteyteen kytkeminen 
järjestely 
muistitekniikat 
kokemuksen mallintaminen 
analogiat ja assosiaatiot 

Tutkimustyön taso: 
ymmärtäminen 
tieto, muisti ja mielessä säilyttäminen 
tarkastelu ja analyysi johtopäätökset 
assosiaatiot 
arviointi ja synteesit 
syvällinen tilannekohtainen analysointi 
tiedon prosessointi ja symbolointi 
korvaaminen ja yhdistäminen 
soveltaminen ja muuntaminen 
kätketyn samankaltaisuuden löytäminen 
sanat luovan ilmaisun perusvälineinä  
yhteyksien luominen ajatusten välillä 
samankaltaisuuksien näkeminen eri ilmiöissä 
abstraktisen ja visuaalisen muistin käyttö 
muihin käyttötapoihin soveltaminen 
visualisoiminen ja abstrahoituminen 
poistaminen ja uudelleen järjestäminen 
huomion suuntaaminen apuvälineiden käyttöön 
mitä kiinnostavaa asiasta löytyy > (vrt. ärsyke) 
jokaisen tekijän harkitseminen > (vrt. tutkiminen) 
johtopäätökset ja seuraukset > (vrt. toiminta) 
päämäärät, tavoitteet ja kohteet > (vrt. suunnittelu) 
ensisijaiset tärkeimmät ideat > (vrt. tutkiminen) 
vaihtoehtoiset mahdollisuudet > (vrt. kysymykset) 
toinen näkökulma > (vrt. tarkastelu) 

Luovuuden tulostaso: 
lukeminen 
merkitys 
visuaalinen, sanallinen ja symbolinen 
kertaus 
sanallistaminen 
kirjallistaminen 
kertominen 
yksityiskohtainen soveltaminen 

Opettajan työssä luovuus edellytti toimimista 
tilannekohtaisella ja kontekstisidonnaisella tasolla. 
Tiedot, taidot, luovuus ja kulttuurinen sensitiivisyys 
yhdistyivät. 
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Tarinan kertominen muokkasi sisäistä tarinaani ja auttoi etsimään elämäntilanteelleni uusia tulkintoja. 

Tarinallisuus toimi opettajuuttani eteenpäin vievänä voimana. Narratiivinen tieto etno-opettajuudesta 

syntyi, kun selventäessäni työtä itselleni ja muille rakensin kertomuksia kokemuksistani. (Vrt. E. Ojanen 

1998.) Oppimispolkuni lähtökohta edellytti hyvää perustaa, jolle kouluoloissa kulttuurien kohtauttaminen 

voitiin rakentaa. Se toimi ikään kuin rakennuksen pohjamerkkeinä. Todellisiin kohtauttamistilanteisiin 

tarvittiin ilmiön oivaltamista, kiinnostuksen heräämistä. Pohjamerkeistä otin palautumia ja takautumia 

kulttuurien kohtauttamisen yksityiskohtien selvittämiseen. Ideaa oli työstettävä, myös vertailevan 

kartoituksen vaihe oli käytävä läpi. Pysähtymisen, ”pähkäilyn”, torjunnan ja hyväksynnän tunteet 

käsiteltiin. Rakentavan vuorovaikutuksen, tutkimisen ja kehittävän yhteistyön vaihe johtivat 

yhteistoiminnallisuuteen realistiseen kulttuurien kohtauttamisen vaiheeseen. Siinä otin huomioon 

maahanmuuttajat, yhteiskunnan toimijat, koululaitoksen ja oman opettajuuteni. Nämä kaikki kävivät 

dialogia tutkimisen koettelun ja kasvun polkuni tarinallisuuden narratiivissa. 

 

1. Ammattisuuntautumisen hyödyntäminen. Vieraista kulttuureista tulleiden kouluttajan oli 
suuntauduttava työhönsä oman ammatillisen kiinnostuksensa pohjalta ja uppouduttava 
ennakkoluulottomasti kohtaamiinsa kulttuureihin. Oli käytettävä niiden antamia erilaisia 
mahdollisuuksia.Tämä oli osa rakentavaa suuntautumista. Siihen kuului etnisen 
kulttuuriorientaatiopohjan luominen, opettajan käyttöteorian, tiedon, kulttuuritietoisuuden ja 
etnisen lojaalisuuden käytön vuoropuhelua, havainnointia, kartuttamista ja raportointia. 

2. Muukalaisopettaja tiedosti aikaisemman kokemuksen ja mahdollisen tutkimustiedon pohjalta 
etnisen kulttuuriorientaatiomallin ja sen käytön mahdollisuudet. Esiin tulevien ristiriitojen 
työstäminen kuului kulttuurien kohtaamisen edistämiseen suuntautuvaan työhön. 

3. Etno-opettaja oli kulttuurien kohtaamisen edistäjä, joka käytti työssään kulttuuritietoisuuden ja 
etnisen lojaalisuuden avulla edistettävää kulttuuriorientaatiota. Opettajan oli tunnettava 
kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementtien käytön ulottuvuudet ja monet 
mahdollisuudet. Etnisen kulttuuriorientaatiopedagogian luomisessa korostui etnisen 
kulttuuriorientaatiopohjan rikastaminen, syventäminen kulttuuritietoisuutta ja etnistä lojaalisuutta 
hyödyntäen. Myös kokemuksia ja havaintoja oli empiirisesti tutkittava. 

4. Syntyi kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus, kun etno-opettajaksi kasvun polku huipentui: 
Opettaja toimi kulttuurien kohtauttajana ja prosessin avaajana. Siinä löytyi kulttuurien 
kohtaamisen edistämisessä olevien osapuolten yhteisten alueiden ydin, kuten muun muassa 
kielen oppimisen assosiatiiviset yhteydet. Kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyys-
elementtien käyttö eli kulttuurien kohtauttamisessa opettajan, maahanmuuttajien, yhteiskunnan 
toimijoiden ja organisaatioiden kesken. 

 

Tavoitteena ja oleellisena lähtökohtana vieraiden kulttuurien parista tulleiden kohtauttamisessa oli 

yksilöllisyyden ja erilaisuuden sovittaminen. Tärkeää oli sen ytimen tiivistäminen yhteen eri kulttuurien 

kohtaaajien toimijoiden kentiltä. Kulttuurien kohtauttamiskäytäntöjä oli peilattava ilmiöiden teoreettisiin 

ja monitietiesiin lähtökohtiin. Etnistä kulttuuriorientaatiolähtöisyyttä oli käyttöteoriana konstruoitava ja 

sovellettava sekä pedagogiaan että pedagogiikan sisältöosaamiseen. Opettajuutta oli rakennettava, 

kehitettävä, tutkittava, reflektoitava, pohdittava ja määriteltävä tutkimuksen avulla. 
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7  TUTKIMUKSEN MENETELMÄLLINEN ARVIOINTI JA LUOTETT AVUUSTARKASTELU 
 
Lähestyin tutkimuskohdettani useiden aineistojen, menetelmien ja teorioiden kautta. Oli tärkeää arvioida 

aineistojen laatua. Pohdin myös aineistojen hankinta- ja analysointitapoja. Oliko tutkimuksessa 

käytetyillä aineiston hankintatavoilla mahdollista saada adekvaatit vastaukset asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin? Mitkä olivat tärkeimmät aineiston luotettavuuteen liittyvät kysymykset: 

 

1. etniseen kulttuuriorientaatioteorialähtöisyyteen kuuluvien elementtien rakentumisen kannalta 
kulttuurien kohtaamisen edistämisestä kouluoloissa? 

2. sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen  käytöstä? 
3. kulttuurisesti sensitiiviseksi etno-opettajaksi kasvun polusta? 

 

Arviointi kattoi aineiston tuottamisen meditatiivisesta ääneen ajatellusta puheesta kirjoitetuiksi teksteiksi. 

Analyysin ja tulkinnan arvioinnin lisäksi ne ovat osa luotettavuustarkastelua. 

 

 

7.1  Tutkimuskentän hahmottaminen 
 

Tutkimuksessani olin opettajan ja tutkijan kaksoistehtävässä. Oli kiintoisaa havaita, että MK-

alkuopetuskurssi mahdollisti tutkivan ja kulttuurisesti sensitiivisen opettajuuden toteutumisen. Se ei ole 

toteutunut opettajan työssä hetkessä. Kuluu aikaa, ennen kuin elämäkerrallisen tiedon voi hyödyntää ja 

ottaa käyttöön. Siinä tutkimusorientaatio auttaa opettajaa kehittymään työssään. Kurssi antoi opettajalle 

mahdollisuuden etniseen kulttuuriorientaatioprosessiin, kulttuurien kohtauttamiseen kouluoloissa. Se ei 

ollut automaattista, koska se edellytti kulttuuriin suuntautumista ja etnisen 

kulttuuriorientaatiolähtöisyyden luomista ja omaksumista. Se oli ymmärrettävä opettajan käyttöteoriaksi. 

Opettaja tarvitsee sitä työn suunnitteluun, oppiaineksen sisältöjen ja menetelmien valintaan. Se auttaa 

myös arvioinnissa suhteuttamaan kulttuurien kohtauttamista aikaan ja paikkaan. Yhteiskunnan 

muutospaineissa myös opettajien tulee olla valmiita vastaanottamaan ja kohtaamaan maahanmuuttajia 

(vrt. integraatio, kotoutuminen). Pitää rakentaa kestävät valmiudet tai motivoitua hyödyntämään olemassa 

olevia valmiuksia. Tein havaintoja maahanmuuttajien käyttäytymisestä etnisen kulttuuriorientaatiomallini 

pohjalta. Se auttoi sekä paikantamaan että tulkitsemaan havaintoja, tekemään ratkaisuja ja johtopäätöksiä 

etnisestä kulttuuriorientaatiosta kouluoloissa kulttuurien kohtauttamisesta. (Ks. liitteet 11–12, kuviot 17–

18 sivuilla 302–303.) 

 

Tutkimukseni viitekehyksestä ilmenee, että erilaisista kielellisistä ja kulttuurisista taustoista kotoisin 

olevien kouluttamisesta haasteineen on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Tutkimukseni aineistonkeruu ajoittui 

vuoteen 1994. Sen raportointi toteutui kymmenen vuotta myöhemmin. Ajan ja paikan huomioon 

ottaminen toi omat ongelmansa. Se tarkoitti tutkimuskirjallisuuden ja muun kirjallisuuden tarkastelua 

1990-luvun alkupuolella ja viime vuosina. Tutkimus on usein aiemman jatkotutkimusta. Käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistäminen sekä maahanmuuttajien koulutuksessa että opettajan kasvupolulla on 
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lähes tutkimaton ilmiö. Tästä tematiikasta varhaisempaa tutkimusta on niin vähän, että viittaaminen 

omiin opinnäytteisiini on ollut tarpeellista. ”Kolmen oppiaineen” yhdistäminen ja monitieteisyys, myös 

kompleksisten ilmiöiden hahmottaminen kasvattavat teoriaosan viitekehystä. Erityyppisten julkaisujen ja 

monentasoisen tiedon käyttö tutkimukseni lähdekirjallisuutena oli tästä syystä aiheellista. 

 

Tutkimukseni nojasi etniseen kulttuuriorientaatioon. Rakentamani etninen kulttuuriorientaatiopedagogia 

syntyi tältä perustalta. Maahanmuuttajien koulutuksessa oli ratkaistava sisältöjen valinnat ja menetelmien 

käyttö. Etninen kulttuuriorientaatiolähtöinen kulttuuri- ja kasvatustietoisuuden taustani rakentui suomen 

kielestä ja kulttuurista kiinnostuneena käsityönopettajana (Lappalainen 1993; 1994d). Tutkimuksessani ei 

ollut kyse pääsääntöisesti käsityön opettamisesta vieraalla kielellä. Toimintatutkimuksellisen 

tapaustutkimuksen suunnittelu ja toteutus ilmenee sivulla 65 olevasta kuviosta 2. Sen prosessointi liittyy 

opettajan käyttöteoriana etnisen kulttuuriorientaatiopohjan luomiseen. Aineistonhankinta ja tulkintatavat 

olivat likeisiä ja yhteensopivia. Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimuksen toteutumisprosessin vaiheet 

tutkimuksen suunnittelusta, ilmiön hahmottamisesta koosteeseen ja pohdintaan välittyvät emt., kuvion 

yhdeksästä osiosta. Siihen kuuluu nauhoitettujen meditatiivisesti ääneen ajateltujen narraatioiden 

purkaminen ja tekstiksi kirjoittaminen. 

 

Pääasiallinen analysointimenetelmä oli kontekstikohtainen, kuvaileva sisällön analyysi ja 

koulutuskokemuksia pohtiva analyysi. Tämä oli abduktiivista kirjallisuuspohjaista päättelyä ja 

reflektointia. Myös sitä voidaan tutkimuksessani nimittää ääneen ajattelun analysointimenetelmäksi. 

Sivulla 68 olevasta kuviosta 3 ilmenee elämäkerrallista ainesta sisältävän tapaustutkimuksen suunnittelun 

ja toteutuksen prosessointi. Sen kuudesta osiosta välittyviä alueita ovat: 

 

1. Kulttuurien kohtaamisen kokemukset ja perustan luominen etniselle kulttuuriorientaatiolle. 
2. Kokeileva ja tutkiva etninen kulttuuriorientaatio. 
3. Kehittävä ja tutkiva etninen kulttuuriorientaatio ennen MK-alkuopetuskurssia ja sen aikana. 
4. Uutta luova, vertaileva, arvioiva ja ongelmalähtöinen orientaatio MK-alkuopetuskurssilla ja sen 

jälkeen. 
5. Etno-opettajuuden määrittämisen narratiivi: Etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen opettajan 

käyttöteorian luominen kulttuurien kohtaamisen edistämiseen ja kulttuurien kohtauttamiseen. 
6. Kulttuurisesti sensitiivisen etno-opettajuuden arvioinnin narratiivi MK-alkuopetuskurssin jälkeen. 
 

 

7.2  Aineiston tuottamisen arviointi 
 

Valitsin työskentelytavaksi MK-alkuopetuskurssin kokemusten päiväkirjanomaisen kertaamisen 

tuottaakseni ääneen ajatteluna tutkimukseni aineiston. Tällainen meditatiivinen ääneen ajattelu 

mahdollisti tutkimusaineiston keruussa erilaisten ”äänien” kuuntelun. Maahanmuuttajien kouluttamisen 

oppimisympäristöistä saadut kokemukset olivat omakohtaisia ja aitoja. Ne kertoivat eläytyvästi, 

sensitiivisesti ja totuudenmukaisesti kulttuurien kohtauttamisen moniulotteisuudesta opettajan työssä. 

Omalta osaltaan nämä seikat ilmensivät aineiston tuottamisen luonteen autenttisuutta. 
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Tutkimuksen kohteena ollut MK-alkuopetuskurssi asettui kulttuurien kohtauttamisen risteyskohtaan, sen 

keskiöön. Meditatiivinen ääneen ajattelu antoi hyvät mahdollisuudet kulttuurien kohtaamisen edistämisen 

ja kohtauttamisen ulottuvuuksien tarkasteluun. Ne kiteytyivät, kun etnistä kulttuuriorientaatiota aineiston 

tuottamisvaiheessa voitiin samanaikaisesti avata ja tarkastella useasta näkökulmasta. Valokuva-aineistoon 

pohjautuvat piirrokset ja (kankaanpainanta)mallinäytteistä otetut digikuvat valottivat MK-

alkuopetuskurssin oppimisympäristöjä. Siellä oli opettajan ja maahanmuuttajien lisäksi osallisina 

yhteiskunnan instituutioita ja toimijoita. Näin aineiston tuottamiseen osallistui välillisinä ja välittöminä 

kulttuurien kohtaajina eri ammattien edustajia. Oli tärkeää, että työpäivien kokemuksista kerätty aineisto 

kaiutti oppimisympäristöissä kohtaamieni ihmisten ja kouluttamieni maahanmuuttajien ”ääniä”. Suodatin 

sosiaalialan toimijoiden, koulutuksen järjestäjien ja kohdattujen maahanmuuttajien elinympäristön 

ihmisten kulttuurien kohtaamisen ”ääntä”. Vaikka se kaikui välillisenä, viesti oli rehellinen ja aito. 

 

MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristöistä on säilynyt myös alkuperäisiä dokumentteja. Niihin kuuluu 

fläppitauluja, lehtileikkeitä, valokuvia, kankaanpainantamallinäytteitä ja videoita. Ne sekä pienimuotoiset 

haastattelut ja portfoliot konkretisoivat kouluoloissa kulttuurien kohtauttamisen tutkimisen. Myös niihin 

on tallennettu tietoa käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisestä opettajan kasvupolulla. MK-

alkuopetuskurssia kuvailevista sanomalehtileikkeistä käyttämäni PS-koodi voi tarkoittaa yhtä hyvin 

Pohjolan, Pogostan tai Pielisen Sanomia. Anonymiteetin säilyttämisen vuoksi jätän sen mainitsematta. 

Suuresta valokuvien määrästä (239) on tutkimukseeni sisällytettyjen piirrosten pohjaksi poimittu 

tutkimusaineistoa ääneen ajattelun rinnalle. Kurssi vahvisti aiemmin alkanutta kulttuurisesti sensitiivistä 

opettajuutta. Maahanmuuttajien kouluttamisessa se avasi uusia näkökulmia muun muassa ”kolmen 

oppiaineen”, käden, kielen ja kulttuurin, yhdistämiseen yhteiskuntaan, lainsäädäntöön ja 

maahanmuuttajapolitiikkaan. Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus tarkoitti kasvamista reflektoivaksi ja 

tutkivaksi opettajaksi. 

 

Tutkimukseni aineistonkeruu herättää kysymyksen sen toimivuudesta. Mietin, että millä muulla kuin 

ääneen ajattelun metodilla voisin tutkia oppimisympäristöjemme kulttuurien kohtauttamistilanteiden 

kokemuksiani. Olisin voinut kuvata ja nauhoittaa tapahtumia MK-alkuopetuskurssin 

oppimisympäristöissä tai kirjoittaa päiväkirjaa suoraan tekstiksi. Systemaattiset päiväkohtaiset videoinnit, 

haastattelut tai tehtäviinsä asetetut ulkopuoliset havainnoijat olisivat edustaneet toisenlaisten tiedon- ja 

aineistonhankintatapojen käyttöä. En myöskään ollut kyselyn tai haastattelun tekijä enkä toiminut 

perinteisenä observoijana. Näin olisin saanut tietoa kulttuurien kohtaamisen edistämisen ja kulttuurien 

kohtauttamisen muista osa-alueista. Kuitenkin MK-alkuopetuskurssin aineistonkeruussa toteutui 

kulttuurien kohtaajien ”ääniä” kuunteleva aineistonkeruu. Tältä perustalta ajattelen tutkimukseni 

aineistonhankintatapaa laajempana kuin introspektioksi miellettävää itsetarkkailua. Ääneen ajattelu sisälsi 

enemmän kuin omien elämysten ja havainnointien kuvailua. Pääsin reflektoinneissani meditatiivisella 

ääneen ajattelulla syvemmälle kuin teemakohtaisella ääneen puhunnalla (vrt. Ericsson ja Simon 1984, 
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78–80). Tutkimuksen aineistonhankintatapaa pidän kokonaisuudessaan puolusteltuna ja perusteltuna. 

Oppimisympäristöjen kokemukset olivat koottavissa yhteen meditatiivisesti ääneen ajatelluissa 

reflektioissa. Etno-opettajan kulttuurisesti sensitiivisellä kasvupolulla ne peilasivat elämäkerrallista 

kulttuurien kohtauttajaksi suuntautumista. 

 

Liitteen 10 teksteissä sivuilla 298–301 kuvaan käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisen 

vuorovaikutusta: Mitä oppimisympäristöissä voi tapahtua? Se esiintyy kehyskertomuksen omaisena 

tiiviinä kuvauksena ja välittää aineistolähtöisiä ja elämäkertaan pohjautuvia vuoropuheluja käden, kielen 

ja kulttuurin oppimisen yhdistämisestä: Miltä perustalta on lähdetty, ja mitä ”kolmen oppiaineen” 

yhdistämisen tilannekohtaisissa konteksteissa maahanmuuttajia koulutettaessa tapahtuu? Kirjoittamani 

kehyskertomus on eräänlainen konkreettinen esimerkki siitä, miten kielen oppimista voidaan kytkeä 

käsityöllisen toiminnan oppimiseen. 

 

Päivittäin toistuvassa aineistonkeruussa olin työssäni, tutkimuksen aineiston kerääjänä ja tutkijana, yksi ja 

sama ihminen. Ilmeneviä tilanteen ja työolojen muutoksia ei voinut aineistonkeruussa välttää. Eroja 

syntyi, vaikka pyrin toimimaan joka päivä jokaisella ääneen ajattelukerralla samalla tavoin. Työpäivän 

kokemukset vaikuttivat aineistonkeruuseen, koska päiväkohtaisesti kuormituin työssäni eri tavoin. Siitä 

huolimatta, että tavoittelin yhtenäisyyttä, oli luonnollista, että työpäivän tapahtumat vaikuttivat aineiston 

karttumiseen. Kootessani ääneen ajattelun avulla työpäivän tärkeimmät seikat keräsin aineistoa samojen 

määrittelemieni aineistonkeruuohjeiden mukaan. Yhtenäisyys toteutui tutkimuksessani, kun aineistoon 

kertyivät oleelliset kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen ja kohtauttamisen tutkimista varten tarvittavat 

ainekset. Tutkijalähtöisiä ja muita mahdollisia tutkimustuloksiin vaikuttaneita seikkoja tarkasteltaessa 

voidaan arvioida, miten reflektointi toimii samantyyppisessä koulutuksessa. Vuotta aikaisemmin kirjoitin 

selostuksen maahanmuuttajakoulutuksesta tuntisuunnitelmineen. Nimitin sitä raportiksi (RA 1993; 

Lappalainen 1993). MK-alkuopetuskurssilla kiinnostuin kysymyksestä, mitä annettavaa reflektion 

metodisella käytöllä on kouluoloissa kulttuurien kohtauttamisessa ja sen tutkimisessa. 

 

Ääneen ajatellun aineiston keruu kattoi koko kurssiajan 6.6.–9.12.1994. Ajoitin keruutyön päivärytmiin 

työpäivän pituuden mukaan. Keruuohjeiden mukaisesti se toteutui lähes joka päivä samaan aikaan. 

Oppimisympäristöissä koetut kulttuurien kohtauttamisen kokemukset ja päivän tapahtumat olivat 

tuoreessa muistissani. Narratiivinen tarinankerronta ja reflektointi auttoivat palauttamaan työpäivästä 

mieleen päällimmäisenä pitämiäni asioita. Keruuseen liittyi kuitenkin samanaikaisesti työstä palautumista 

ja liikenteen huomioon ottamista. Muista kulkuneuvoista ja tietöiden tekemisestä kantautuva melu häiritsi 

työtä. Joissakin tapauksissa olisi ollut parempi ajatella kotona kaikessa rauhassa. Kuitenkin koen, että 

häiriötekijöistä huolimatta tällä tavalla toteutettu aineistonkeruu ilmentää luonnollista tutkimuksen 

aineistonkeruun vaihtelua. Nauhoitteista välittyi väsymisen merkkeinä työpäivän jälkeistä kuormittumista 

ja työstä palautumista. Niitä saattoi tunnistaa työmatkojen aikana tallennetuista ääneen ajatelluista 

puhunnoista. Tällä tavalla kerätyssä aineistossa ilmeni inhimillisyyttä. Oli tärkeää, että kouluoloissa 
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kulttuurien kohtauttamiseen suuntautuvan etno-opettajan aineistonhankinta oli joustavaa. Siihen oli 

mahdollista yhtäältä liittää elämäkerrallisuutta ja toisaalta kartuttaa sitä. (Ks. sivulla 168 oleva kuvio 8.) 

Kasvussa opettajuuteen elämäkerrallisuus osoittautui kulttuurien kohtauttamisen lähtökohdaksi, 

voimavaraksi ja mahdollisuuksien antajaksi. Aineisto toi päiväkohtaisesti esiin kulttuurien kohtaamisen 

edistämisen, moninaisuuden ja ulottuvuudet. 

 

Pidin tärkeänä, että tavoitin työssäni inhimillistyyttä ja herkkyyttä kulttuurien kohtaamisen edistämiseen. 

Olisin voinut reflektoida, ajatella ääneen, tehdä muistiinpanoja ja taltioida kaikkea näkemääni ja 

kokemaani. Kuitenkin useat havaitsemani tilanteet, esimerkiksi sosiaalitoimen yhteydessä, olivat erittäin 

arkaluonteisia. Halusin aineistonkerääjänä noudattaa salassapitovelvollisuutta. MK-alkuopetuskurssin 

oppimisympäristöissä heräsi myös oppimisen kannalta tärkeitä kysymyksiä. En aina pystynyt auttamaan 

esimerkiksi varttunutta miestä hänen oppimisessaan. Syntyi haasteita, miten olisi pitänyt toimia, että 

koulutus olisi palvellut sekä oppimaan oppimista että kasvamaan kasvamista. Käyttämäni Kä-Ki-Ku-

oppimistyyli kuului MK-alkuopetuskurssilla syntyneeseen etniseen kulttuuriorientaatiopedagogiaan 

nykykeskustelussa esiintyvän monikulttuurisuuspedagogian osana. Se sisälsi draamanomaista oppimista. 

Menetelmä toimi, oppimistyylillä oli etunsa, mutta esimerkiksi leikinomaiseen kauppadraamaan kaikki 

maahanmuuttajat eivät olleet valmiita osallistumaan. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen 

oli puhtaaseen draamaan verrattuna piilodramatisointia. Oppimistyylin käyttö oli luonteeltaan neutraalia 

niiltä osin, joissa se pystyi rikkomaan sosiaalista sukupuolijakoa. Ilmiö toteutui sukupuolesta huolimatta 

silloin, kun naismaisuus tai lapsenomaisuus ei häirinnyt maahanmuuttajia. Havaitsin, että mitä kauemmin 

keräsin aineistoa sain sitä täsmällisempää tietoa (vrt. Grönfors 1985, 177). 

 

Samantapaisten asioiden toistuminen vähensi havainnoimista, mikä vaikutti myös ilmaisuun ja sen 

määrään. Tällöin tutkimuksessa jo aineistonkeruuvaiheessa ilmeni saturaatiota ts. kyllääntymistä. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta se tarkoittaa sitä, että aineiston kerääminen voitiin lopettaa, kun 

aineisto ei enää tuottanut uutta tietoa. (Vrt. Strauss ja Corbin 1990; Creswell 1998, 56.) Tällaista 

tutkijalähtöistä valikoivuutta en voinut välttää. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on vaikeaa ennakoida 

aineiston riittävyyttä. Tavoitteenani oli kertoa oppimisympäristöissä kohdatut asiat aidosti ja 

perusteellisesti. (Vrt. Merriam 1988; Ely, Vinz, Anzul ja Downing 1997.) Työni dokumentoinneissa ei 

ollut kyse pelkästään työpäivän eikä työn muisteluista (vrt. Ericsson ja Simon 1984, 78–80). Kerrontaan 

sisältyi oppiaineksen sisällön, menetelmien valinnan ja muiden työn käytäntöjen selontekoa ja tulkintaa. 

Tajunnanvirran omaiset ilmauksetkaan eivät olleet vältettävissä: 

 

– Ajan työstä on sunnuntai ja takanani on vierailu pakolaisten kanssa (…) pitäjäpäivillä. 
Vettä sataa vähän pitkin päivää. (NA 2 A, 17.7.1994.) 

 

Reflektointiin oli tärkeää mahduttaa erilaiset ”äänet” ja noudattaa niiden tuottamisessa, analysoinnissa ja 

tulkinnassa totuudenmukaisuutta. Tutkimuksen tuloksissa se näkyi monensuuntaisina opettajan 
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oppimisprosessin ilmentyminä. Se esitetään kuvioissa 9 ja 10, sivuilla 198–199. Elämäkerrallisuus 

osoittautui sopivaksi kasvatuksen monikerroksellisten ulottuvuuksien tutkimiseen kulttuurisesti 

sensitiivisen opettajan kasvupolulla. Karttunut tieto oli hyödynnettävissä yhteiskunnassa esiintyneisiin 

muutostarpeisiin. Työni muokkasi sosiaalista todellisuutta ja muodosti rekursiivisen jatkumon, kun 

osalliset ja tilanteet toivat oppimisympäristöihin ja arviointiin omat vaateensa. (Guba ja Lincoln 1994.) 

 

 

7.3  Tutkimuksen menetelmällinen arviointi 
 

Tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä nimitetään triangulaatioksi. Se voidaan korvata termillä 

kiteyttäminen. (Cohen ja Manion 1994, 238; Denzin ja Lincoln 1994, 482; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

2004.) Eri menetelmien käyttöä tutkimuksessa voidaan yhtäältä luonnehtia monimetodiseksi 

lähestymistavaksi (Norman ja Denzin 1994, 513). Toisaalta monimetodisuus tarkoittaa metodien 

yhdistämistä. Se on pääsääntöisesti määrällisen ja laadullisen tutkimuksen yhdistämistä. Ajattelen, että 

tutkimuksessani toteutuu metodologinen, aineistolähtöinen, analyyttinen ja teoreettinen kiteyttäminen. 

(Ks. Patton 1990, 464–472.) 

 

Metodologinen tai metodinen triangulaatio tarkoittaa monien menetelmien käyttöä samassa 

tutkimuksessa. (Patton 1990, 464–472; Norman ja Denzin 1994, 513; Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 1997; 

2004, 218.) Se toteutui, kun tutkimuksessani kuvailin ja vertailin erilaisin laadullisin menetelmin koottuja 

tutkimustuloksia. Toisena triangulaatiomuotona tutkimuksessani toimi aineistolähtöinen triangulaatio. 

Samaan tutkimuskysymykseen vastaamiseksi keräsin erilaisia tutkimusaineistoja. Tämänkaltainen 

luotettavuus toteutui näin ollen erilaisten aineistojen yhdistämisenä. Samaa tehtävää täytti yhteiskunnan 

ja muiden kulttuurien kohtaajien ”äänien” kuuntelu. Aineiston keruussa ja kerronnan tulkinnassa oli 

tärkeää ottaa kontekstilähtöisesti huomioon, minkälainen tosiasiallinen tapahtuma tai sattuma oli 

meneillään (Wortham 2001, 23–25). Monikerroksinen kertojaminä vaikutti tutkimusaineistoon, jossa 

teema-aiheet vaihtuivat lähes huomaamatta (vrt. emt., 2001, 153). Moninkertaista tutkimustulosten 

analysointia Patton (emt.) nimittää analyyttiseksi triangulaatioksi. Tutkimus on kuin kristalliin 

katsomista. Mitä näemme, kun katsomme kristallipalaa, määräytyy siitä, kuinka katsomme sitä. Koen, 

että se liittyy ajatukseen, että katsoja näkee kohteesta vain sen minkä tietää (vrt. Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaara 1997; 2004, 218). Tämä ilmeni tutkimukseni luotettavuustarkastelussa elämäkerrallisuudessani 

kehittyneenä kulttuuritietoisuutena. Analysoin aineistoja kirjallisuuspohjaisesti. Lähestyin ilmiöitä eri 

teorioiden näkökulmasta, näin ollen käytin myös teoreettista triangulaatiota (Patton 1990). 

 

Oppimisympäristömme oli kiteytetysti luonnehdittuna kulttuurien kohtauttamisen risteyspaikka. Siellä 

käytettiin etnistä kulttuuriorientaatiopedagogiaa käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä. Se 

oli luonteeltaan kulttuurisesti sensitiivistä. Kulttuurien kohtaamisen edistämisessä, kohtauttamisessa ja 

opettajan työssä oppiaineksen sisältöjen ja menetelmien valinnat ilmensivät siirrettävyyttä 
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monikulttuurisuuskasvatuksen osa-alueille. Etno-opettajuuden luonne ja rakenne ilmenivät neljällä osa-

alueella. Sivuilla 198–199 olevien kuvioiden 9 ja 10 mukaan ne olivat etnofilosofishumanistinen, 

etnopsykologinen, etnososiologinen ja etnososiaalinen/yhteiskuntapoliittinen osa-alue. Tutkimuksen 

siirrettävyyden käsite sopii tutkimukseni luotettavuustarkasteluun. Siirrettävyydellä ymmärretään sitä, 

että saadut tulokset ovat sovellettavissa vastaavaan ilmiöön toisissa tutkimusoloissa. (Vrt. Mishler 1990, 

297–298.) Täsmentäen siirrettävyys ilmentää sitä, miten tutkija käyttää teoreettisia viitekehyksiä, 

määritelmiä ja tutkimusmenetelmiä, joita toiset tutkijat, ja tässä tapauksessa myös toiset opettajat, voivat 

hyödyntää. (Syrjälä ja Numminen 1988, 142–143.) 

 

Siirrettävyys tarkoitti etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen oppiaineksen sisällön, osaamisalueen ja 

menetelmien siirrettävyyttä erilaisiin oppimisympäristöihin. Yksi ja sama opettaja voi opettaa MK-

alkuopetuskurssilla käsityöllistä toimintaa, kieltä ja kulttuuria. ”Kolmen oppiaineen” yhdistäminen on 

mahdollista myös yhteisopettajuuden avulla. Siirrettävyys tarkoitti työssäni myös kulttuurisesti 

sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polun kokemusten siirrettävyyttä ja tutkijuuden kehittymistä. Opettaja 

tietää, mitä tutkii, kun toimii kaksoisroolissa: sekä tutkijana että opettajana. Tutkimukseni osoitti, että 

opettajuuden kasvun perusteet syntyivät jo varhain. Kasvu edellyttää aktiivista suuntautuneisuutta. Se on 

kulttuurisesti sensitiivisen opettajuuden kehittymisen ensimmäinen ja perustava edellytys. 

Tutkimustulosten ja tulkintojen soveltaminen voi olla ongelmallista (Lincoln ja Guba 1985, 296–298). 

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa yleistettävyysongelma ratkaistaan siten, että tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa viitataan muuhun tutkimukseen. Ilmiö kytketään laajempaan kontekstiin tai teoriaan ja tehdyt 

ratkaisut ovat perusteltuja ja arvioitavissa. (Alasuutari 1993, 205, 210.) 

 

Kehittymiskyky ilmenee opettajan valmiutena havaita yhteiskunnassa ja elettävässä ympäristössään 

kulttuurien kohtauttamisen haasteita ja vastata niihin. Opettajuus kehittyy myös dialogissa ympäristön 

muiden toimijoiden kanssa. Erityisyydestään huolimatta kulttuurien kohtauttaminen kouluoloissa avaa 

opettajuuteen uusia ulottuvuuksia, joissa opettaja voi omakohtaisesti rakentua työssään tai/ja kehittyä 

kulttuurisesti sensitiiviseksi etno-opettajaksi. Tutkimuksen luotettavuustarkastelussa tulee ottaa 

tutkimukseen osallistuvat huomioon (Lincoln ja Guba 1985, 299; Tynjälä 1991, 391). Käsitykseni 

tutkimustilanteiden vaihteluista, ulkoisista työ- ja elinoloista oli tutkimuksen yhtenäisyyden kannalta 

tärkeä. Tutkimus on sitä yhtenäisempi mitä tarkemmin otan huomioon edellä mainitut tekijät (emt.). 

Yhtenäisyys toteutui MK-alkuopetuskurssin alusta loppuun jatkuvana tutkimusaineiston keruuna. Kuten 

sivulla 168 oleva kuvio 8 osoittaa, kulttuurisesti sensitiivisen opettajuuden kehittyminen edellyttää 

monivaiheista monitieteisen kantavan perustan luomista. Rakentaminen voidaan aloittaa jo varhain ja sitä 

voidaan jatkuvasti vankentaa. Kuvioissa 2 ja 3, sivuilla 65 ja 68, havainnollistetaan tutkimusprosessia. 

Tutkimukseni analysoinnissa oli tärkeää päästä luokitukseen, koosteeseen ja ryhmien tuottamiseen. Siten 

raportointi sai selkeän muodon tutkimustulosten kuvailuissa ja tulkinnoissa. Etnisessä 

kulttuuriorientaatiossa rakentuivat uudelleen kulttuuritietoisuus- etnisyys- ja interetnisyyselementit. 
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Puheesta kirjoitetut tekstit ja muu aineisto palveli tutkimusta. Kirjoitetuksi tekstiksi muotoutuneet 

opettajan päiväkirjamaininnat olivat narraatioita ja viittasivat muuhun aineistoon. Esimerkiksi ”olemme 

lehtikuvassa…” ja ”maahanmuuttajat esittelivät…”. Meditatiivisesti ääneen ajateltu aineisto täydentyi ja 

havainnollistui valokuviin pohjautuvilla piirroksilla. Aiemmin mainitsemani aineistolähtöinen 

kiteyttäminen ts. triangulaatio muotoutui lähde- ja tutkimuskirjallisuuden sekä aineistojen, menetelmien 

ja teorioiden laadun kontrolloinnin välineeksi. Pidin välttämättömänä sitä, että tutkimuksessa 

kokonaisuudessaan säilyi MK-alkuopetuskurssilaisten anonymiteetti. Otin nämä seikat huomioon myös 

valokuvien käytössä piirrosten pohjana. Esimerkiksi digikuvatuista kankaanpainantamallinäytteistä peitin 

ennen kuvausta oppijoiden painamat nimet. Kirjoitetuiksi teksteiksi muovautuneet päiväkirjamerkinnät 

olivat yhteneväisiä muun aineiston kanssa. Näitä olivat portfoliot, raportit, kirjoitelmat ts. 

”Muukalaisoppijoiden päiväkirjat”, valokuvat ja videonauhat. Myös fläppitaulut, piirrokset, lehtileikkeet, 

kankaanpainantamallinäytteistä otetut digikuvat, vierailijoiden kommentit ja pienimuotoiset haastattelut 

rakensivat tutkimusta. Olen raportoinut tutkimukseni vaiheet, ne ovat raportin lukijan seurattavissa. 

Menetelmien käytössä ilmeni suhteuttamista, siirrettävyyttä, yhtenäisyyttä ja kiteyttämistä, 

triangulaatiota. 

 

Esittäessäni tuloksia taulukoissa, kuvioissa, piirroksissa ja koosteissa käytin tiivistävää raportointia (Ely, 

Vinz, Downing ja Anzul 1997; Cresswell 1998, 112; Wortham 2001). Tuloksissa painottui ajatus siitä, 

että kieli sisälsi kulttuurin, ja kulttuuri oli erottamaton osa kieltä ja käsityöllisen toiminnan oppimista. 

Niissä rinnastui tosiasiallisesti ja vertauksenomaisesti perinneyhteisöistä lähteneiden ihmisten perhe- ja 

sukutaustaa symboloiva sisältö. Narratiivisen tutkimuksen analysoinnissa en eritellyt vain irrallisia 

representatiivisia ja interaktiivisia elämäkerrallisia funktioita. Käytin myös niiden välisiä suhteita, 

interrelaatioita, koska kieli on symbolista, temaattista ja paikallista. Arvioin ratkaisujani tutkimuksen 

kaikissa vaiheissa, kun toimin kouluttamisen ja tutkimisen kaksoistehtävässä (vrt. S. Ojanen 1998). 

 

 

7.4  Tutkimuksen tulosten arviointia 
 

Tulosten tarkastelun yhteydessä käytetyllä kirjallisuudella ja aikaisemmilla opinnäytteilläni oli tärkeä 

tehtävä. Rinnastukset alaviitteissä toimivat paralleelisina tarkastelun välineinä. Ne korvasivat useampaan 

tutkijaan vetoamisen. Sama ilmeni myös havainnoitavien sanomisia ja tekemisiä ääneen ajatellessani. 

Tutkimuksilla ei ole vahvistettu esimerkiksi maahanmuuttajien esiammatillisuuden syntymistä. 

Tutkimuksellisesti ei ole otettu myöskään aiemmin kantaa käsityöllisen toiminnan oppimisen erilaisiin 

tehtäviin maahanmuuttajien kouluttamisessa. Eikä sitä ole kytketty kielen ja kulttuurin oppimisen 

erityistehtäväänkään. Maahanmuuttajaopettajan tai/ja etno-opettajan työn ja ammattikuvan samoin kuin 

esiammatillisuuden tutkiminen on ohutta. Aiemmista tutkimuksista ei juuri ilmene, että opettajan pitää 

rakentaa valmiudet kulttuurien kohtauttamiseen itse. Tutkimusta on olemassa jostakin paljon, jostakin ei 

lainkaan. Kouluoloissa kulttuurien kohtaaminen ja sen edistäminen on kompleksinen ilmiö, joka kattaa 
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monet elämän eri osa-alueet. Tätä koskevat asiat tulevat ilmi kirjallisuudesta. Tutkimuksen 

analysoinneissa ne piti suhteuttaa erikseen abduktiivisesti päätellen, analogioita ja assosiaatioita 

kirjallisuudesta etsien. Aikaan ja yhteiskuntaan suhteutettuna vertailukohtia löytyi eniten lainsäädännöstä, 

luovuuden ulottuvuuksista ja kasvatustieteen kontekstiin kuuluvasta oppimisen psykologiasta. Myös 

kielikylvystä, integraatiosta ja kuvauksista erilaisiin yhteiskunnallisiin oloihin saapuneiden 

maahanmuuttajien kohtaamisesta löytyi tietoa. 

 

Nauhojen kirjoittaminen teksteiksi oli joskus työlästä. Kaikki oppimistehtävät eivät myöskään aina 

motivoineet miehiä. Monet mutkikkaat tilanteet olisivat helpottuneet, jos MK-alkuopetuskurssilla olisi 

ollut mahdollista käyttää apuopettajia, palvelu- tai puhelintulkkausta. Pidin tärkeänä, että työssä kuului 

myös maahanmuuttajien kanssa työskennelleiden ihmisten kommentteja. Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuudessa on kyse koko tutkimusprosessin luotettavuudesta. Tarkkailin tutkijana jatkuvasti 

reaktioitani ja tuntemuksiani. (Bogdan ja Biklen 1982.) Tutkimukseeni sisällytetyt piirrokset ja kuvat 

edustivat ajankohtaa, jolloin käyttämäni käsityöllisen toiminnan työtavat olivat sisäistyneet 

maahanmuuttajille. Tutkimusaineisto koostui oppimisprosessin monivaiheisista ja eri tasoisista tilanteista. 

Niillä on merkityksensä tutkimustulosten pysyvyyteen ja luotettavuuteen. Useilla tavoilla kerätty aineisto 

tukiessaan ja havainnollistaessaan toisiaan vastasi tutkimuskysymyksiin ja antoi mahdollisuuden rakentaa 

kulttuurien kohtauttamista monimenetelmäisesti. Kokonaisuudessa tutkimusprosessin aineistolähtöisyys 

oli tarkastelun kohteena keskeisintä. Se varmistui, kun aidosti kirjoitin puheesta tekstiksi ääneen ajatellun 

aineiston. Aitous tarkoitti sitä, että kulttuurien kohtauttamisessa kaikuneet ”äänet” säilyivät. Muistelin 

mieleen jääneet MK-alkuopetuskurssin kulttuurien kohtaamisen edistämiskokemukset mahdollisimman 

tarkasti ja kerroin ne ääninauhalle totuudenmukaisesti. Tämä ilmeni opettajuuden ja tutkijuuden 

yhdistämisessä eräänlaisena vahvistetun perustan rakentamisena ja aiemmalta pohjalta kehittyneenä 

monitieteisyytenä. Kouluoloissa kulttuurien kohtauttamisen erityisyys rakentui kompleksiselle ihmisten 

väliselle verkottumiselle. ”Muukalaisopettajan päiväkirjan” ja muun tutkimusaineiston käyttö edellytti 

monitieteistä osaamista. Kasvatustieteen kontekstissa kouluoloissa kulttuurien kohtauttamisessa 

monitieteisen osaamisen alueet voitiin nivoa ja kiteyttää yhteen (vrt. Kimmel 1990). Näin syntyi 

tutkimukseni suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin käyttökelpoinen pohja. Sille rakentui 

kulttuuriorientaatiolähtöinen etninen kulttuuriorientaatiopedagogia, monikulttuurisuuspedagogiikka ja    

kasvu kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi. 

 

Aineiston analysointivaiheessa kirjasin muistiin huomautuksia ja tulkintoja. Elämäkerrallisuus ja 

narraatiot toteutuivat tilanteiden ja tapahtumien takautumissa ja palautumissa. Kulttuurien 

kohtauttamiseen liittyi paralleelisuutta, kun tarkastelin tutkimuskirjallisuudesta löytyviä rinnastuksia, 

analogioita ja assosiaatioita. Tutkimusaineisto ilmensi MK-alkuopetuskurssin käytäntöjä ja sattumuksia. 

Niissä kuvasin maahanmuuttajaryhmän ja heitä kohdanneiden ihmisten vuorovaikutusta. Tavoitteena oli 

välittää koulutuspäivästä tärkeimmät seikat. Ääneen ajateltu meditatiivinen aineistoni oli luonteeltaan 

reflektoiva, siihen kuului pohdintaa, tulkintaa ja maahanmuuttajien kohtaajien yhteistoiminnallisuuden 
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analysointia. Olisin myös voinut reflektoida, ajatella ääneen, tehdä itselleni muistiinpanoja ja taltioida 

näkemiäni ja kokemiani kyseenalaisia asioita. Niitä jäi aineiston ulkopuolelle, koska halusin noudattaa 

salassapitovelvollisuutta ja anonymiteettiä. Aineistot osoittivat, että etno-opettajan työssä oli tunnistettava 

ja selvitettävä ongelmatilanteita, joita pohdin työpäivän jälkeen. Myös ”Muukalaisoppijoiden 

päiväkirjat”, videonauhoitteet ja lehtileikkeet täyttivät esimerkinomaisesti saman tehtävän. Erilaiset 

aineistot yhdistyvät ja sulautuvat havaintojen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Näin toteutui tutkimukseni 

aineistonkeruun monimenetelmäisyys MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristöissä tunnistamisina, 

osallistumisina, havainnointeina ja toimintoina. Se oli aineistonkeruumetodien yhdistämistä ja erilaisten 

lankojen yhteen sitomista. 

 

Tutkimusraportin digikuvat ja piirrokset ovat sivujen ladonnan vuoksi erikokoisia. Koon vaihtelut eivät 

ilmaise kohteiden erilaista arvottamista. Aikaisemmat kokemukseni kirjasin raportoituina lähteinä. 

Sivuilla 285–290 olevissa liitteissä, kuviossa 16a–f esitetään tutkimuksen sisältöalueet, ja kuviosta 15 

sivulla 284 välittyy ilmiön elämäkerrallisuus. Kuvio 14a–c puolestaan välittää päiväkohtaiset esimerkit 

”Muukalaisopettajan päiväkirjasta” kolmelta päivältä (ks. kuvio 14a–c, liite 4, 1–3 sivuilla 281–283). 

Tutkimukseni luotettavuutta on visualistettu seuraavalla sivulla kuviossa 12. Siinä valottuvat muun 

muassa tutkimuksen monimenetelmäisyys, aineiston keruun ja tulkinnan autenttisuus vahvistettavuus ja 

luotettavuus. Se osoittaa myös sen, että kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen edistäminen ja kulttuurien 

kohtauttaminen on aina opettajalle etninen kulttuuriorientaatioprosessi. Tutkimukseni antoi 

mahdollisuuden tarkastella kulttuurien kohtaamista vuosia aineistonkeruun jälkeen. 

 

Ääneen ajatellut päiväkirjamuistiinpanot sisältävät metaforia ts. pienoisnarratiiveja. Ne esiintyvät 

ruumiillisten kokemusten rakentuneina malleina. Tutkimukseni käsitteiden väliset suhteet ovat 

luonnollisia malleja. Ne antoivat kulttuurien kohtaamisessa tuttujen ja konkreettisten kokemusten avulla 

rakenteen abstraktimmille ilmiöille. Työssäni luotiin metaforia, kun pienoistarinat olivat kognitiivisia 

skeemoja (Bruner 1986; 1987). Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kehittymisessä oli dialogista 

vuorovaikutusta. Kielen oppimiseen tarvittiin korvaamista, vertaamista, toistoa jne. (Vrt. Fisher 

1990/1995; ks. taulukko 1, sivulla 108.) Tällaisen tutkimusraportin luomiseen ei ole olemassa valmiita 

malleja. Oma opettajaksi ja tutkijaksi kasvun prosessi on ollut pitkä ja monivaiheinen (ks. kuvio 8, sivulla 

168). Tällaista tutkimusta syntyy, kun opettaja toimii työtään tutkivana, reflektoivana yhteiskunnalliset 

muutostekijät huomioon ottavana kirjallisuuspohjaisestikin analysoivana toimijana. Peilaten 

tutkimusaineistoon kulttuurien kohtaamisessa, kohtaamisen edistämisessä ja kohtauttamisessa 

kasvuprosessi kehittyi pala palalta opettajan kulttuuritietoisuudeksi. Kulttuurinen sensitiivisyys ja 

luovuuden käyttö kuuluu kiinteästi kasvun prosessiin. Kulttuurinen sensitiivisyys ilmenee yhdenkin 

ihmisen reflektoinneissa. Määrittelin paikkani kulttuurien kohtaajana, kulttuurien kohtaamisen edistäjänä 

ja kulttuurien kohtauttajana. Aineisto on analysoitu, tulkittu ja peilattu ulkomaalaisten ja muukalaisten 

kouluttajan etno-opettajaksi ja kulttuurisesti sensitiiviseksi etno-opettajaksi kehittymisen 

ammatillisuudessa. Tutkimus näytti toteen kulttuurisesti sensitiivisen etno-opettajuuden muodostumisen 
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ja ilmentymisen. Oppimisympäristömme oli monikansallinen ja moniammatillinen risteysalue, koska 

myös eri ammattialat kohtasivat ja lähentyivät. Kulttuurien kohtauttamisen erityisyys rakentui 

yhteiskunnan toimijoiden väliselle verkostoitumiselle. Kulttuurien kohtauttamisessa tarvitaan etnisen 

kulttuuriorientaatiopedagogian luomista. Se vaikuttaa oppiaineksen sisällön ja menetelmien valintaan. Se 

ilmenee sekä pedagogiassa että pedagogiikan sisältöosaamisen käytössä, opettajuuden ja tutkijuuden 

muodostumisessa. 

 

Tutkimuksen luotettavuus oli muun muassa vastaavuutta, yhtenäisyyttä, vahvistettavuutta, siirrettävyyttä 

ja sovellettavuutta. Vastaavuus ilmeni aineiston keruu- ja tutkimusmenetelmien yhteen sopivuudessa. 

Yhtenäisyys näkyi monimetodisen aineiston tuottamisessa ja tulkinnoissa. En käyttänyt aineiston 

tuottamisessa tutkimusteemoja, koska ajattelin, että aineistoteemojen mukaisilla analyyseillä saadaan 

luotettavampia tuloksia. Se oli yhtenäistä myös tutkimustilanteiden arvioinnissa, kuten kuvio 12 osoittaa 

sivulla 213. Luotettavuudessa vahvistettavuutena ilmenivät myös moninkertainen tulosten analysointi, ja 

tulkinta, sisällön oikeellisuus ja tutkimusaineiston autenttisuus. Siirrettävyys ja sovellettavuus viittasivat 

tutkimuksen luotettavuudessa tutkimustulosten monitieteelliseen perustaan ja niiden käytettävyyteen 

kulttuurien kohtaamisen edistämisessä. Tutkimustulokset olivat myös paralleelisia. Ne olivat 

rinnastettavissa, ja puolueettomina, uskottavina, yhtenäisinä ja realistisina ne olivat siirrettävissä muihin 

tutkimuksiin. 

 

Sovellettavuutta voidaan arvioida tutkimustulosten hyödyntämisessä. Lukija ja tutkimustulosten käyttäjä 

voi luonnollisesti yleistäen hyödyntää tuloksiani omaan tilanteeseensa. Kulttuurien kohtaajat, 

yhteiskunnan toimijat ja organisaatiot voivat arvioida tutkimustulosteni sovellettavuutta ja käyttöarvoa, 

kuten esitän ne sivulla 213. Kulttuurien kohtaamisen edistäminen kouluoloissa synnytti elämäkerrassani 

monikerroksellisuutta (vrt. Cresswell 1998, 112). Se oli myös tarina tutkimisesta ja kasvusta tutkijuuteen. 

Kohtaamani totuudet edellyttivät tulkintaa, ja olin koonnut tulkintojen kerrokset käsiini (vrt. Ely, Vinz, 

Anzul ja Downing 1997; Wortham 2001). Tapaustutkimus sitoutui prosessiin, aktiviteettiin, merkittäviin 

ohjelmiin tai monikerrokselliseen yksilöllisyyteen. (Cresswell 1998, 112.) Mielsin, ettei ollut olemassa 

vain yhtä raportointitapaa. Valitut sanat olivat aineistonhankintamenetelmää myöten sen tulkintoja (Ely, 

Vinz, Anzul ja Downing 1997). Tapaustutkimusta työstäni tekevänä tutkijana olin tutkimuksen 

avainhenkilö enkä voinut olla irrallaan tutkittavistani. Tutkimukseni erosi naturalistisesta, luonnollisessa 

ympäristössä tehtävästä tapaustutkimuksesta. (Bogdan ja Biklen 1992, 29–30; Syrjälä 1994.) 
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Tutkimus mahdollistui, vaikka en kerännyt kaikkea aineistoa tutkimusjoukon fyysisessä 

oppimisympäristössä. 

 

Tutkimukseeni sisältyi muutoshakuisuutta ja selontekoa osana yhteiskunnallista todellisuutta ja 

kulttuurien kohtaamisen edistämistä (vrt. Kuula 1999, 104). Kouluoloissa kulttuurien kohtauttamisen 

todellisuudessa ilmeni myös opettajan ammatin muuttuminen, kun ammatit lähenivät toisiaan. 

Kasvatustieteessä tehtävä toimintatutkimus on usein kriittistä analyysiä, joka voi johtaa 

kasvatuskäytäntöjen muutoksiin (Carr ja Kemmis 1986, 156). Toimintatutkimuksellinen ja 

elämäkerrallisuutta sisältävä tapaustutkimukseni liittyy kommunikatiiviseen toimintatutkimukseen. 

Tietoisuus työstäni edisti etnisen kulttuuriorientaatiopedagogian  ja monikulttuurisuuspedagogiikan 

syntymistä. Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytössä se sai aikaan oppimista helpottavia muutoksia erilaisten 

maahanmuuttajien kielen ja kulttuurin oppimisessa. Tutkimuksessani syntyi uutta käsitteistöä, sitä jäi 

asiasanojen ulkopuolelle. Ei ollut helppoa erottaa toisistaan avainkäsitteitä ja -sanoja, koska UDK-

luokitus tuntee vain yleisimpiä käsitteitä. 

 

Esittäessäni tuloksia taulukoissa, kuvioissa, piirroksissa ja koosteissa käytin tiivistävää raportointia (Ely, 

Vinz, Downing ja Anzul 1997; Cresswell 1998, 112; Wortham 2001). Tuloksissa painottui ajatus siitä, 

että kieli sisälsi kulttuurin, ja kulttuuri oli erottamaton osa kieltä ja käsityöllisen toiminnan oppimista. 

Niissä rinnastui tosiasiallisesti ja vertauksenomaisesti, perinneyhteisöistä lähteneiden ihmisten perhe- ja 

sukutaustaa symboloiva sisältö. Narratiivisen tutkimuksen analysoinnissa en eritellyt vain irrallisia 

representatiivisia ja interaktiivisia elämäkerrallisia funktioita. Käytin myös niiden välisiä suhteita, 

interrelaatioita, koska kieli on symbolista, temaattista ja paikallista. Arvioin ratkaisujani tutkimuksen 

kaikissa vaiheissa, kun toimin kouluttamisen ja tutkimisen kaksoistehtävässä (vrt. S. Ojanen 1998). 

 

 

7.5  Analyysi ja tulkinnat 
 

Pohdin, onko analysointitapa periaatteellisesti ja tulkinnallisesti relevantti. Sekä analyyttiset että 

tulkinnalliset aineiston järjestelytavat auttoivat, kun etenin ilmiöitä tutkien. Kerätty ja analysoitu aineisto 

jakaantui käsitteellisiksi osiksi, ja abstrahoinnin avulla saadut tulokset olivat johtopäätöksiäni. 

Tutkimuksen teorian kannalta aineistojen analysointitavat ja -menetelmät olivat periaatteellisesti ja 

tulkinnallisesti relevantteja. 

 

Pääasiallinen analysointimenetelmä oli kontekstikohtainen kuvaileva sisällön analyysi. Analysoin 

koulutuskokemuksia myös kirjallisuuspohjaisesti abduktiivisella päättelyllä. Käytin sitä 

toimintatutkimuksellisen ja elämäkerrallista ainesta sisältävän tapaustutkimuksen analysoinnissa ja 

tulkinnassa. Luonteeltaan se oli pohdiskelevaa ääneen ajattelua, reflektointia. Ääneen ajattelu toimi 

aineiston keruun menetelmänä. Ääneen ajateltu reflektio oli myös analyysimenetelmä. Se kehittyi 
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elämänkokemusten narraatioissa analogioita ja assosiaatioita huomioon ottaen. Ne eivät olleet suoraan 

otettavissa tutkimusasetelmaan. Tämä abduktiivinen reflektoiva päättely jatkui läpi tutkimuksen. 

Ajattelen tutkimustani kuin kristalliin katsomisena. Mitä näkyy kristallista, on yhteydessä siihen, kuinka 

sitä katsotaan. (Burgess 1992.) 

 

Elämäkerrallisuutta ja narraatioita on ajateltava analyysin ja tulkinnan kannalta. 

Tutkimusmenetelmällisesti omaelämäkerrallinen narraatio oli toimiva ratkaisu. Ääneen ajattelu ja muu 

oppimisympäristöistä kerätty aineisto antoi mahdollisuuden opettajuuden kasvun elämäkerralliseen 

pohdintaan ja narraatioiden käyttöön. Meditatiivisesti ääneen ajateltu ja kirjallistettu kerronta yhdistyi 

vuorovaikutuksellisuuteen. (Wortham 2001, 21–24.) Omaelämäkerrallisen minuuden analyysi tarvitsi 

metodologisia työkaluja puheen tutkimista varten (Burgess, Pole, Evans ja Priestley 1994; Wortham 

2001). Työkaluina toimivat nauhoitus ja tekstiksi kirjoittaminen. Toimin kerronnan sisällön esittäjänä 

samoin kuin havaitsemieni interaktioiden välittäjänä. Näiden tehtävien lisäksi kielellistäminen, 

meditatiivinen ääneen ajattelu ja kirjallistaminen edustivat rinnakkaisuutta. Se ilmeni esitetyn ja 

tämänhetkisen, aktuaalisen välillä. Elämäkerrallinen narraatio vaikutti omaan työhöni representaalisesti ja 

interaktiivisesti. Siksi halusin esittää kouluoloissa kulttuurien kohtauttamisen analogisella tavalla. (Vrt. 

Wortham 2001.) 

 

Analysointi ja reflektointi toimi systemaattisena oman työni tarkasteluna. Kuitenkin ilmauksien tulkinta 

vaati myös interaktionaalisen tason rakentamista. Tämä oli välttämätöntä, koska sanat, joita käytin 

meditatiivisessa ääneen ajattelussa, olivat joko aiemmin toisten puhumia tai kokemusteni reflektointeja. 

Meditatiivisesti ääneen ajateltu puheeni oli osittain monologinen sana: sanan kantama sisältö, sana 

sanasta. Näin siitäkin huolimatta, vaikka asetuin narraatioissani määrittelemättömään ja neutraaliin 

asemaan suhteessa asiaani. Kävin dialogia kulttuurien kohtauttamisessa läsnä olleiden puheentuottajien 

kanssa. (Vrt. Wortham 2001, 23.) Tiedostin, että ilmaisuun vaikutti asennoituminen kertomani asian 

sisältöön ja muiden ihmisten sanomisiin (emt., 19). Niiden tulkitsijana pyrin kunnioittamaan kohtaamiani 

ihmisiä, jotka puhuivat ja ilmaisivat itseään heille ominaisella tavalla. Asetuin narraatioissani dialogiin, 

jossa jokainen ilmaus kulttuurien kohtauttamisessa sijoittui ottamaan huomioon tapahtuneet asiat, sanat ja 

niiden puhujat. Kaikki meditatiivisesti ”ääneen” ajatellut ja kirjallistetut sanat kaiuttivat kuulemianai 

”ääniä”. (Wortham 2001, 21–22.) Raportissani on runsaasti aineistokohtaisia esimerkkejä. Tehtyjä 

ratkaisuja ei ollut aina mahdollista seurata kovin yksityiskohtaisesti. Eskola ja Suoranta (1998, 222) 

mainitsevat, ettei tutkimuksessa käytettyä logiikkaa voi koskaan sellaisenaan rakentaa uudelleen 

tutkimusraporttiin. Tutkimuksen narraatiot peilautuivat ja vertautuivat myös kirjallisuuteen, koska vielä 

melko tutkimattomat kysymykset olivat monitahoisia ja -muotoisia. Ne vaativat vertailukohtia. 

 

Tavoitteenani oli olla neutraali myös elämäkerrallisen aineiston analysoinnissa (ks. Lincoln ja Guba 

1985, 299–300). Halusin olla puolueeton kuvaillessani ja tulkitessani tutkimustuloksia todellisina 

kulttuurien kohtauttamisen kokemuksina (vrt. Patton 1990, 41, 475). Tutkimuksessani oli keskeistä 
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tapaustutkimukselle ominainen tapaukseen sisälle pääseminen, tapauskysymysten esittely, tiedon 

hankinta, analyysi ja tapauksen kontekstisidonnainen kuvaus. (Ks. Eneroth 1984.) Kuuntelin 

maahanmuuttajia, heidän elinolojaan, kulttuuritaustojaan ja pohdin kielen ja kulttuurin oppimisen 

vaikeutta. Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus muotoutui. Oppiaineksen sisällön ja menetelmien käyttö 

kehittyivät etnisen kulttuuriorientaation pohjalta. Samalla rakentuivat Kä-Ki-Ku-oppimistyyli ja 

esiammatillisuus. 

 

Tutkimuksestani puuttui kollegiaalinen toisten maahanmuuttajien opettajien kanssa yhdessä 

analysoiminen. Sen sijaan tehdyt tulkinnat olivat perusteltavissa tutkimusaineisto- ja 

kirjallisuuspohjaisesti. Ne korvasivat mahdollisissa tiimeissä tehtävän yhdessä analysoimisen. Tällaisissa 

yhteyksissä Lincoln ja Guba (1985, 299–300) käyttävät sivulla 212, kuviossa 12 mainitsemaani 

vahvistettavuuden käsitettä. He siirtävät neutraalisuuden korostamisen velvoitteen tutkijasta aineistoon. 

Pidin arvokkaana tieteiden välisyyttä, opettajan käyttöteorian ja käytännön toisiinsa lähentämistä. 

Tärkeitä olivat myös tutkiva työote, intuitiivinen ja induktiivinen ajattelu, abduktiivinen päättely ja 

kriittinen reflektio. Grounded Theory tuntui houkuttelevalta lähestymistavalta. Se olisi kuitenkin 

ehdotonta aineistopohjaista kantaa kunnioittaen edellyttänyt pidättäytymistä aikaisempien teorioiden 

käytöstä (vrt. Glaser 1999). Tutkimukseni toteutui ”käsityöllisen toiminnan oppimisen tavoin”. Sitä 

kuvasti osuvasti ajatus, että koko tutkimusprosessin läpi ulottuva tutkimuskohteen rakentaminen tehtiin 

”käsityömäisellä tutkimusmenetelmällä”. (Vrt. Mishler 1990 ja Ginzburg 1996, 177.) 

 

Oli pohdittava, mikä on aineistolähtöistä. Vaikka tutkija ei ottaisikaan analysoinnin kohteeksi valmista 

teoreettista näkemystä, jokaisella on kuitenkin jonkinlainen esiymmärrys tutkittavista asioista. Jo 

alkeellisimmatkin ilmiöt ovat teoriapitoisia ja tulkittuja. Tutkijan tulee tarkastella kriittisesti omaa 

esitietoaan ja yhdistellä sitä tuoreella tavalla uusiin havaintoihin. (Ks. Alasuutari 1993; Metsämuuronen 

2003.) Yleensä kvalitatiivinen tutkimusprosessi etenee aineiston ehdoilla. Myös tutkimuksessani aineisto 

oli keskeisessä asemassa. Tosin otin välillä palautumia ja takautumia aikaisempaan kokemustaustaani. 

Luvussa 4 kuvasin MK-alkuopetuskurssin oppimisympäristöjä, maahanmuuttajien taustoja ja heidän 

elinolojansa. 

 

Aineiston pohjalta tehdyssä analyysissä halusin tutkia sitä, miten reflektointi toimi maahanmuuttajien 

kouluttamisen työpäiväkohtaisissa tarkasteluissa. Oli kiintoisaa uppoutua kulttuurien kohtauttamiseen. 

Sain kokea, että ”pähkäilyllä” oli annettavanaan koulutuksen pedagogiikassa toimivia välineitä. Ilmiö 

kiinnosti myös oppisisältöjen -menetelmien käytön, tutkijuuden ja opettajuuden kasvun kannalta. 

Tutkijana validiteettitarkastelua analyysin ja tulkinnan kannalta ajatellen tunnistin kulttuurien 

kohtauttamisen tasoja. Tuotetut aineistot ja kulttuurien kohtauttamistilanteet opettivat ja lisäsivät 

kompetenssia opettajaksi ja tutkijaksi kasvamiseen. Ne auttoivat myös suhteuttamaan 

kirjallisuuspohjaisesti tuloksiani muiden tutkijoiden tuloksiin, kun vertailin niitä keskenään. Aineistot 

johtivat ymmärtämään kulttuurien kohtauttamista merkityksineen sen sijaan että olisin vain yrittänyt 



 217 

 
todeta ilmiöitä. (Ely, Vinz, Downing ja Anzul 1997, 20.) Kerroin tekemäni ratkaisut ja niiden perustat 

aidosti niin, että ne ovat seurattavissa ja arvioitavissa. Tutkimuskysymysten taustalla olevien käsitteiden 

näkökulmasta aineiston tutkimusmenetelmän on oltava relevantti. (vrt. Patton 1990.) Lähdin siitä, että 

kulttuurien kohtaajien etninen kulttuuriorientaatio saisi toteutua tutkimusprosessin eri vaiheissa. 

Kysymyksessä oli laadullinen tutkimus, jossa syntyneen esiymmärryksen ja elämäkerrallisuuden vuoksi 

oli takautumia ja palautumia. Aineiston analysointi edellytti eläytymistä. Argumentointi oli 

aineistolähtöistä ja konkreettista. Palautumien ja takautumien avulla aineisto ja esiymmärrys pystyivät 

keskustelemaan keskenään. Aineiston hankinta- ja tulkintatavat olivat likeisiä ja yhteensopivia. 

Analysointimenetelmä kattaa koulutuskokemuksia pohtivan analyysin. Siihen sisältyi 

kirjallisuuspohjaista abduktiivista päättelyä ja reflektointia. Johtopäätökset, ts. tulkitut merkitykset ja 

merkityskategoriat, olivat luotettavia. Ne toteutuivat vastatessaan tutkimuksen tavoitteisiin. Tutkimus 

kohdistui siihen, mitä oli tarkoitettu tutkia. 

 

Olisin voinut teemoitella tutkimusaineistoa käyttöteorian, sisältö- ja menetelmävalintojen 

osaamisalueeseen, sen käyttöön ja opettajuuden kehittymiseen. En kuitenkaan tehnyt niin, koska halusin 

säilyttää aineiston avoimuuden. (Wortham 2001, 23.) Koin, että kaikki ilmaisun osat narraatioiden 

tuottamishetkellä vahvistivat toisiaan. Lukuun ottamatta (…) -merkintöjä en kirjallistetuissa teksteissäni 

merkinnyt muistiin taukoja, huokaisuja tai muita transkriptioita. Kuitenkin teksteihin jäi työn 

kokemistapoja analogioina, affektioina, emootioina ja assosiaatioina. Koko MK-alkuopetuskurssin ajalta 

tutkimuksessani oli tarpeen ottaa huomioon myös maahanmuuttajien ulkoisia elin- ja opiskeluolojen 

muutoksia. Sosiaalisilla ja vuorovaikutteisilla malleilla oli tärkeä tehtävä ammatti-identiteetin, kuten 

etno-opettajuuden, rakentamisen prosessissa (vrt. Wortham 2001, 155). Aineisto oli luonteeltaan 

autenttista, mikä näissä tutkimusoloissa kuvasi kattavimmin ja tarkimmin kulttuurien kohtauttamista. 

”Muukalaisopettajan päiväkirjan” ja ”Muukalaisoppijan päiväkirjojen” lisäksi käytössäni, 

analysoitavanani ja tulkittavanani oli myös muuta aineistoa. Usean lukukerran jälkeen tutkimusaineiston 

analysointi paljasti toimintatutkimuksellisessa ja elämäkerrallisessa tapaustutkimuksessa raportoitavia 

teema-alueita. 

 

Pyrin löytämään keinoja, joilla voitiin vähentää virheitä tutkimusaineistossa sekä analysointi- että 

tulkintavaiheessa (vrt. Syrjälä ja Numminen 1988, 140–141; Metsämuuronen 2000; 2003). 

Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimukseni perustui tutkimusraporttiin, metodologiseen, 

aineistolähtöiseen, analyyttiseen ja teoreettiseen validiteettiin (Patton 1990). Lisäksi sain työstäni 

kommentteja, palautteita ja portfolioita. Ne toimivat arvoinnin välineinä. (Denzin ja Lincoln 1994, 482.) 

Luotettavuustarkastelussa on mielekästä pohtia perustellun tiedon vaatimusta, kuten keskustelua, asioiden 

merkityksellisyyttä, selostuksen johdonmukaisuutta ja affektiivien voimakkuutta. Aineiston edustavuutta 

pidän riittävänä. Validiteetti tarkoitti tutkimuksessani löydösten tarkkuutta, ts. sitä missä määrin 

tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset vastasivat todellisuutta (Syrjälä ja Numminen 1988, 136.) Sisäinen 

validiteetti toteutui, kun lukijaa ajatellen kuvasin tutkimusprosessin tarkasti, joten tutkimuksestani näkyi, 
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mihin prosessinkuvaus ja tutkimustulokset perustuivat. Keräsin tutkimukseni empiirisen aineiston 

päivittäin säännöllisesti, täydentävästi ja valitsin aineistoihin soveltuvat tutkimusmenetelmät. Näin vältin 

puolueellisuuden tai henkilökohtaisen vaikutuksen tutkimustilanteissa. Omalta osaltaan nämä 

mahdollistivat tehtyjen löydösten uskottavuuden tarkistamisen. (vrt. Guba ja Lincoln 1981, 103–110.) 

Ulkoinen validiteetti, ts. tulosten yleistettävyys, koski tietolähdevaliditeettia. Kirjallisuuden käyttö ja sen 

arviointi myös aikaisempien tutkielmieni ja tulosteni tarkastelun yhteydessä oli välttämätöntä, koska 

aineisto oli pääosin omaa tuottamaani. Näin ollen alaviitteisiin sisällytetyt rinnastukset ja 

tutkimustulosten kirjallisuuspohja antoivat välineen luotettavuuden tarkastelulle. Ne korvasivat 

tutkijoiden välisen keskustelun puutteen. Kommunikatiivinen validiteetti tarkoitti sitä vahvistusta, jonka 

tutkija voi omille tulkinnoilleen ja johtopäätöksilleen saada muilta tahoilta (vrt. Mishler 1990). 

Tämänlaatuinen validointi perustui siihen, että tutkimuksessa oli mahdollista tarjota myös lukijalle 

tilaisuus tehdä aineistosta omia havaintojaan. Aineisto puhui puolestaan. Se lisää lukijan mahdollisuutta 

vakuuttua aineiston käsittelyn luotettavuudesta. Alasuutari (1993) tuo esiin vieraan kulttuurin tutkimisen 

vaikeuden, hän ei silti ota huomioon koulu- ja kasvatuskontekstia. Kvalitatiivisen tutkimuksen tekeminen 

edellytti oman subjektiivisuuden tiedostamista (ks. Grönfors 1990). Piirros 16 sivulla 242 symboloi 

kulttuuritietoisuuden ja etnisen lojaalisuuden löytämistä kulttuurien kohtauttamisessa. Monien aistien ja 

luovuuden avulla kulttuurien kohtaajat voivat poimia analogioita ja assosiatiivisia yhteyksiä. He ottavat 

yhdessä käyttöön kielen oppimisen sisältöalueita. Myös opettajan ja tutkijan elämäkerrallinen tieto 

vaikuttaa sisältöalueiden käyttöön. Sama ihminen tutkijana ja opettajana yhdistää tehtäviä ja kytkee 

yhteen tarvittavia sisältöjä. 

 

Kulttuurien kohtaamisen edistäminen kehittyi opettajaksi ja tutkijaksi kasvun myötä kulttuurien 

kohtauttamiseksi. Kulttuurisesti sensitiivisen opettajan kasvupolulla rakentui käden, kielen ja kulttuurin 

oppimisen yhdistäminen elämäkerrallisen, reflektoivan tapaustutkimuksen avulla. 

Omaelämäkerrallisuudesta huolimatta koen tärkeäksi aineiston tuottamistapojen, analysoinnin, tulkinnan, 

pohdinnan ja päättelyn nivomisen toisiinsa sopiviksi. Kaikki se, mikä elämäkerrallisuudessani on 

persoonallista, on rakentunut vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin, tutkimukseen ja sen hyödyntämiseen 

kulttuurien kohtauttamisessa. Opettajan ja tutkijan yhdistynyt kasvupolku muokkasi identiteettiäni 

kulttuurisesti sensitiiviseksi etno-opettajaksi. Pattonin (1990) mukaan tutkimusraportin luotettavuuden 

testi on nimenomaan tutkimustiedon käyttäjien reaktio raporttiin. Kulttuurien kohtaamisen edistämisessä 

ja kulttuurien kohtauttamisessa tarvitaan etnistä kulttuuriorientaatiolähtöistä opettajan käyttöteoriaa. 

Kulttuurien kohtauttamisessa kulttuuritietoisuutta on tarkasteltava kulttuurisesti sensitiivisellä ja luovalla 

otteella. Tällöin suurifrekvensiiviset sanat otetaan toiminnallisessa, joustavassa, lisäävässä ja osittaisessa  

To-Jo-Li-Os-oppimisessa käyttöön. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessä löydetään ja 

otetaan tarkasteluun assosiaatioita, metaforia ja narratiivisia yhteyksiä kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja 

interetnisyystekijöistä. Yleensä ongelmana on se, että samoista asioista keskustellaan eri käsitteiden 

avulla ja eri asioista keskustellaan samoilla käsitteillä. 
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8  POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET: KULTTUURISESTI SENSI TIIVISEKSI ETNO-
OPETTAJAKSI KASVUN KERTOMUS 
 
Etno-opettajuuteni kasvupolku oli vaiheikas ja monivivahteinen. Se opetti tutkivaksi, reflektoivaksi, 

assosiaatioita, analogioita ja abduktioita käyttäväksi opettajaksi ja toteutui MK-alkuopetuskurssilla ja 

aikaisempien maahanmuuttajakoulutusten yhteydessä. Opettajan ja tutkijantyön yhdistämisessä oli 

tärkeää rakentaa oma teoriapohja. Erilaisten maahanmuuttajien kouluttajaksi kasvaminen voi lähteä 

opettajan omasta orientaatiosta. Etnisestä kulttuuriorientaatiolähtöisyydestä oli aiheellista luoda opettajan 

käyttöteoriaa, jota voidaan hyödyntää yleisemminkin. Etninen kulttuuriorientaatiolähtöinen ajattelu oli 

taustavoima ja opettajan prosessi, joka tutkimuksessani tuli kasvatustieteen kontekstiin kulttuurien 

tutkimuksen alueelta. Etno-opettajauudessani yhdistyi persoonallinen ja ammatillinen identiteetti. MK-

alkuopetuskurssilla oli havaittavissa, että maahanmuuttajat kantoivat omaa kulttuurista viitekehystään 

sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa (vrt. King, Fagan, Bratt ja Baer 1992). Jokaisen oppijan omat 

”tuntosarvet” etsivät tietä uuteen kulttuuriin. 

 

Kouluttaessani pääosin aikuisia maahanmuuttajia pohdin kysymystä, miten voin kuulla ja kuunnella 

erilaisia kulttuurien kohtauttamisen ”ääniä” (vrt. Heikkinen 2001). Oli tärkeää korostaa, että kulttuurien 

kohtaamisen edistäminen ja kohtauttaminen on kontekstikohtaista ja kehittyy etno-opettajan työssä. MK-

alkuopetuskurssin toiminta antoi myös vastineen Bennettin (1995) esittämälle kulttuurien kohtaamiselle 

ja kahden kulttuurin kieltä käyttävälle rakentavalle yhteistoiminnalle. Sitä tarvittiin kielen oppimista 

tukevissa konteksteissa assosiatiivisten yhteyksien luomiseksi. Kurssi lisäsi kulttuuritietoisuutta ja opetti 

ymmärtämään ympäröivän yhteiskunnan arvoja. Maahanmuuttajilta edellytetään selviytymistä kielen ja 

kulttuurin opinnoista. Heidän täytyy elämässään kartuttaa opiskelutaitojaan, koska monien myöhempien 

kurssien opetussuunnitelmat sisältävät käsitteellistä, abstraktia ainesta. 

 

Kä-Ki-Ku-oppimistyyli oli toimintamalli, joten se oli enemmän kuin oppimistyyli. Se kuului MK-

alkuopetuskurssilla syntyneeseen etniseen kulttuuriorientaatiopedagogiaan ja 

monikulttuurisuuspedagogiikkaan. Siinä rakentui oppimisympäristö, joka otti mukaan koko ryhmän 

osaamisen, oivallukset ja luovuuden ulottuvuudet. Ne kytkettiin keskinäiseen vuorovaikutukseen ja 

konkreettisiin kuvauksiin. Kommunikaatiotilanteita syntyi jaetuissa käsityöllisen toiminnan 

oppimiskokemuksissa. MK-alkuopetuskurssilla ne palvelivat kielen ja kulttuurin oppimista. Muun 

muassa materiaalien haptinen kosketus antoi oppimiselle mielekkyyttä. Niiden tuntu synnytti 

assosiaatioita ja analogioita, joissa sanavarasto karttui ja käsitteet konkretisoituivat. Naisten käsityöllisen 

toiminnan alue toimi hyvin oppimisympäristöissämme. Kuitenkin kurssimme varttunut mies olisi 

esimerkiksi paperin repimistehtävien yhteydessä kaivannut enemmän maskuliinisuutta tukevia 

aktiviteetteja. Niitä tuotti muun muassa autonrakenteisiin tutustuminen (Lappalainen 1996b) 

peruskouluun valmentavassa koulutuksessa olleille maahanmuuttajille. 
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Uudet kokemukset opettivat kääntämään konkreetteja asioita käsitteiden maailmaan. Suomen kielen 

oppimisessa työ ja toiminta asettuivat keskenään aktiivisesti vertaisiksi. Oppimistyyli sisälsi metaforista, 

rationaalista ja empiiristä ainesta. Erilaisten ”äänien” kuuntelu toimi kurssin ja opettajan työn metaforana. 

Tarinallisuuden ja kulttuurilähtöisyyden tukena se ilmentyi koko kehossa ja sen kielessä. Siinä olivat 

mukana myös käsityöllisen toiminnan liikkeet, kinesteettinen muisti yhdessä materiaalien ja värien 

käytön kanssa. 

 

 

8.1  Etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen kulttuur i- ja kasvatustietoisuuden taustavoimista ja 
uhkista 
 

Koulutuspolitiikka kuuluu olennaisena osana maahanmuuttajapolitiikkaan maasta ja kansasta huolimatta. 

(emt., 178–179) Tein MK-alkuopetuskurssille osallistuneen maahanmuuttajaryhmän kanssa 

monikulttuurista työtä Kä-Ki-Ku-oppimistyylin ja esiammatillisuuden luomisessa. Tutkimukseni tulosten 

mukaan kokemusten hyödyntäminen oli voimavara ja mahdollisuuksien antaja myös muilla ryhmä-, 

yhteiskunta- ja institutionaalisten muutosten tasoilla. Jokaisen maan yliopistojen ja 

opettajankoulutuslaitosten pitäisi sisällyttää kulttuurien kohtauttamista opettajien koulutukseen. Siinä 

tarvitaan syrjimättömyysnäkökulman huomioon ottamista ja positiivisten tukitoimien järjestämistä. 

Muussa tapauksessa voi käydä, kuten amerikkalaisessa yhteiskunnassa, jossa syrjäytyessään 

maahanmuuttajat eivät ole voineet omaksua yhteiskunnan käyttäytymistapoja. EU:n alueella pitäisi 

pystyä järjestämään kursseja, joilla työttömät ihmiset voivat hioa taitojaan, hankkia uusia ammatteja, 

parantaa kielitaitoaan jne. Kehitysmailta ollaan vaarassa riistää ammatti-ihmiset, joita ne tarvitsevat itse 

omaa talouskasvuaan varten. (Emt., 175.) 

 

 

Maahanmuuttajien integraation luonteesta ja epäyhtenäisyydestä 
 

Opettaja joutuu ottamaan kantaa Suomen maahanmuuttopoliittisissa asiakirjoissa esiintyvään 

integraatiotermiin. Terminä ja kansallisena tavoitteena integraatio näyttää epäyhtenäiseltä (vrt. Verma 

1997; Kotouttamislaki SL 1999/493; Pitkänen, Verma ja Kalekin-Fisman 2002). Se on ihanne 

viitatessaan yhtäläisiin yhteiskunnallisiin lähtökohtiin ja kulttuurien moninaisuuteen (ks. Kohti etnistä 

yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta 2001 -raportti; Pitkänen ja Atjonen 2002, 67–68). 

 

Tutkimukseni tulosten näkökulmasta integroituminen oli kulttuurien kohtaamisen edistämisen ja 

kohtauttamisen perusta (vrt. Berry 1980; Berry, Poortlinga, Segall ja Dasen 1992/2002). Suomi on 

monien muiden maiden tavoin tullut maahanmuuttomaaksi (ks. Pitkänen, Verma ja Kalekin-Fisman 

2002, 7-8). Hallitukset ovat kehittäneet erilaisia käytäntöjä palvelemaan maahanmuuttajayhteisöjen ja 
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alkuperäisväestön etuja (ks. Gousgounis 2002; Verma ja Darby 2002). Suomessa siihen tähtää myös 

monikansalaisuuden entistä laajempi hyväksyminen (Kansalaisuuslaki SL 2003/359). 

 

Integraatio on tavoitteena myös hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisissa toimintahankkeissa 

(Kohti etnistä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta 2001; Suositus aikuisten maahanmuuttajien 

kotoutumiskoulutuksesta 2001). Kuitenkin integraatioilmiöön pitäisi puuttua syvemmin ja tarkastella sitä 

yksilö- ja ryhmäkohtaisella, yhteiskunnallisella ja institutionaalisten muutosten tasolla. Integraation 

keskeisenä tavoitteena on säilyttää isäntämaan sosiaalinen ja kulttuurinen yhtenäisyys (Pitkänen, Verma 

ja Kalekin-Fisman 2002). Muun muassa Saksa on välttänyt ”talousihmeen” päätyttyä 

vierastyöläisjärjestelmän avulla joitakin Englannin ongelmia, mutta kohtasi muita hankaluuksia. 

Vähäisimpiä niistä eivät olleet maahanmuuttajatyöläisten filosofiset ja käytännölliset yhteiskuntaan 

integroitumisongelmat, kun vierastyöläisiä ei tunnustettu maan omiksi kansalaisiksi (ks. Behrens, Tost ja 

Jäger 2002). Myös Israelissa on ollut havaittavissa samantapaisia tilanteita. Siellä on kuitenkin annettu 

muualta tulleelle työvoimalle tilapäisen asukkaan status. (Eden ja Kalekin-Fisman 2002.) Englanti 

puolestaan on suosinut tiukennettua lainsäädäntöä halutessaan rajoittaa maahanmuuttajien tulemista 

entisistä brittiläisen imperiumin maista emämaahan (Verma ja Darby 2002). Monissa maissa väitetään, 

että vähemmistöryhmien menestyksellinen integraatio voi onnistua vain rajoittamalla maahanmuuttajien 

lukumäärää (Pitkänen, Verma ja Kalekin-Fisman 2002). Nykyisin erilaisten maahanmuuttajien määrä 

kasvaa entisestään, kun jotkut maat ovat alkaneet katsella toisiaan tähtäimien läpi. 

 

Integraatio on monissa maissa eri tavalla käsitettävä ja erittäin häilyvä ja epävakaa arvo. Sitä voidaan 

punnita useiden seikkojen valossa. Kalekin-Fisman, Verma ja Pitkänen (2002, 175) korostavat 

maahanmuuttajien ainutlaatuisten ominaisuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä, sulautumista, 

omalaatuisuuden ja yhteisyyden vahvistamista. He puhuvat yhteisten ja yleismaailmallisten arvojen 

jakamisesta isäntämaan kanssa. Moraalisesti ja menetelmällisesti integraatio on maahanmuuttajien 

kohtauttamisessa toivotuinta. Erikoistunut maahanmuuttajaryhmä voi nauttia isäntämaan hyväksi 

antamansa työpanoksen hedelmistä. (Ks. Pitkänen, Verma ja Kalekin-Fisman 2002, 1–10.) Nämä 

kirjoittajat korostavat integraatiota taloudelliseen menestykseen, poliittiseen voimaantumiseen ja 

kulttuuriseen viehätykseen saakka. He eivät pidä sulautumista ja mukautumista moraalisena tavoitteena. 

Se on arveluttavaa myös kulttuurien kohtauttamisessa. On ymmärrettävä, että adaptaatio toimii sellaisissa 

maahanmuuttajaryhmissä, jotka liittyvät vertaisiinsa (vrt. 1980; 1997). Kuitenkin monissa Euroopan 

maissa sulautumista pidetään toivotuimpana integraation muotona (Kalekin-Fisman, Verma ja Pitkänen 

2002, 176). 

 

Useissa maissa kulttuurien kohtaamisen ongelmakysymyksiä on jouduttu tulkitsemaan psykologisesti. Oli 

sellaisia maahanmuuttajia, jotka väittivät olevansa osa kansakuntaa. Tällöin kysyttiin, mitkä historialliset 

tai elämäkerralliset tekijät todennäköisesti estävät sulautumisen. Integraatiota on punnittu, kun hyöty on 

mitattu saaduissa eduissa ja koituvissa kustannuksissa. Näin integraatiota on vastustettu 
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maahanmuuttajien isäntämaan mukavuuden perusteella. Valtakulttuurin etu on pitää maahanmuuttajat ns. 

käsivarren mitan päässä. Enemmistön näkökulmasta heidän pitäisi olla valmiita lähtemään oman 

kotimaan tilanteen muuttuessa turvalliseksi. (Ks. Kalekin-Fisman, Verma ja Pitkänen 2002, 176.) 

 

Maahanmuuttajien vastaanottamisessa on maakohtaisia erilaisia käytäntöjä. Monet maahanmuuttajat 

näkevät itsensä omien maidensa kansalaisina, mutta myös eurooppalaisina, joilla on samanlaiset 

oikeudet, velvollisuudet ja edut. On tärkeää havaita, että erilaisten maahanmuuttajien avulla valtiot voivat 

parantaa taloudellista ja kulttuurista perustaansa. (Emt., 180–182.) Esimerkiksi Iso-Britannian ja Ranskan 

entisistä siirtomaista tulevilla maahanmuuttajilla on poliittinen oikeus pysyvään oleskeluun ja 

täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Israelissa, Kreikassa, Saksassa ja Suomessa maahanmuuttaja saa 

sukulaisuuden perusteella hakea pysyvää oleskelulupaa. Israel on kirjannut lakiinsa oikeuden pysyvään 

maahanmuuttoon kaikille niille, jotka voivat todistaa olevansa juutalaisia. (Emt.) Venäläisistä on alkanut 

kasvaa Suomessa suuri vähemmistöryhmä. Tilastojen mukaan he näyttävät liittyvän avioliittojen kautta 

suomalaiseen valtaväestöön, joten suomenvenäläisen vähemmistöaseman tunnustaminen lienee 

lähiaikoina odotettavissa. (Suomen tilastollinen vuosikirja 2000; 2001.) 

 

Suomessa on tarvetta rohkaista maahantulijoita vastauksena työnantajien vaatimuksiin saada 

aputyövoimaa maan rajojen ulkopuolelta (Pitkänen ja Atjonen 2002). Hallitusten pitäisi muuttaa 

asenteitaan maahanmuuttoon, koska ne ovat suuntautuneet kansallisvaltio- ja puoluepoliittisille linjoille. 

Jokainen maa saisi rohkaista elinkeinoelämän eri aloja hyödyntämään tulijoiden työpanosta, koska 

maahanmuuttajat ovat ”uutta verta” ja voimavara. (EVA 2001; Forsander 2002; Kalekin-Fisman, Verma 

ja Pitkänen 2002, 182). Useille maahanmuuttajille on tärkeää jotenkin onnistua sijoittumaan 

isäntämaahan. He eivät ole voineet palata omaan kotimaahansa, koska elinolot, joiden takia sieltä on 

lähdetty, eivät ole muuttuneet. (Kalekin-Fisman Verma ja Pitkänen 2002, 177.) Poikkeusoloista lähteneet 

ihmiset ovat myös monissa tapauksissa halukkaita työskentelemään maan yleistä palkkatasoa alemmalla 

palkalla. Suomessa käytössä oleva vastavuoroisuusperiaate velvoittaa maahanmuuttajia. Heidät voidaan 

edellyttää osallistumaan omaan menestykselliseen integroitumiseensa. (Ks. Pitkänen, Verma ja Kalekin-

Fisman 2002.) Ongelmia on syntynyt 1990-luvun laman aikana myös maahanmuuttajaryhmien korkeasta 

työttömyysasteesta (Matinheikki-Kokko 1991; 1992; 1994; 1997; Ekholm ja Forsander 1994; Jaakkola 

1995; Söderling 1997). Ilmiö ei ole laantunut (Ekholm 2001; Kyntäjä 2001; Forsander 2002). Erilaisten 

aikuisten maahanmuuttajien työllistyminen näyttää EVA:n (2001), Pitkäsen ja Atjosen (2002) samoin 

kuin omienkin tutkimustulosteni valossa suurelta ongelmalta. Vähemmistöryhmän jäsenten pitäisi kyetä 

elättämään itsensä (ks. Pitkänen, Verma ja Kalekin-Fisman 2002, 7-8). Suomessa on Matinheikki-Kokon 

ja Pitkäsen (2002) mielestä oltu suurpiirteisiä ja anteliaita pakolaisia vastaanotettaessa. Erilaiset 

maahanmuuttajat voisivat antaa oman työpanoksensa maan taloudelliselle hyvinvoinnille, mutta tätä 

tavoitetta ei ole voitu saavuttaa. Monissa maissa on maahanmuuttajia enemmän kuin Suomessa. Muun 

muassa Gousgounis (2002) muistuttaa Kreikan saaneen Euroopassa sijaintinsa vuoksi eniten ulkomaisia 

maahanmuuttajia. 
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8.2  Kulttuurien kohtauttamiseen sopiva käyttöteoria elää ja muuttuu 
 

Etninen kulttuuriorientaatio oli tutkimukseni ja MK-alkuopetuskurssin teoreettinen lähtökohta, pohja ja 

perusta. Sen varaan rakentui monitieteisesti kasvatustieteen kontekstissa kulttuurien kohtauttaminen 

aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisessa. Tutkimustulosteni mukaan siihen kuului olennaisena osana 

Padillan (1980) verbaalisesta mallista konstruoitu kulttuuritietoisuuden ja etnisen lojaalisuuden entistä 

laajempi kartuttaminen (Lappalainen 1989; 1994d). Aiempiin (emt.) tuloksiini verrattuina etninen 

kulttuuriorientaatio ja siihen kuuluvat kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementit syvenivät ja 

monipuolistuivat. Kulttuuriperinnön elementtien tuntemus, kulttuuritietoisuuden ja etnisen lojaalisuuden 

edistäminen, vaati jatkuvasti tutkivaa otetta. Kielen ja kulttuurin oppimisen helpottamisessa oli hyvä 

saada käsitys maahanmuuttajien omasta ja perhekohtaisesta kielentuntemuksesta ja -käytöstä. 

 

Etniseen kulttuuriorientaatioon kuului suuntautuminen, aikaan, tilaan, paikkaan, kieleen ja kulttuuriin. 

Siihen vaikutti opettajan oman ammatin intensiteetti. Opettajan tulee suuntautua kulttuurien 

kohtaamiseen, kohtaamisen edistämiseen ja kulttuurien kohtauttamiseen. Ensiksi maahanmuuttajilla ja 

opettajalla on edessään kasvotusten kohtaaminen: Piirroksessa 16 sivulla 242 ja tutkimukseni 

kansikuvassa profiilit kohtaavat interaktiossa ja siinä välissä näkyy ”maljakko”. Näkyykö maljakko 

profiilien kanssa yhtä aikaa? Entä jos näkyy, niin minkälainen maljakko näkyy? Apukielen käyttöön ei 

ole maahanmuuttajien kohtauttamisessa aina mahdollisuutta, ja vaikka olisikin, se auttaa yllättävän vähän 

kulttuurien kohtaamisen edistämiseen. Keskustelussa on kahdet kasvot ja välissä oleva maljakko on 

epämääräinen. Tavoitteena on keskustelijoiden ja maljakon samanaikainen näkyminen ja sanojen 

merkityssisältöjen löytäminen interaktiossa kulttuurien kohtaamisessa, kohtauttamisen edistämisessä ja 

kohtauttamisessa. 

 

Uteliaisuus ja kiinnostus kulttuurien kohtauttamiseen oli tärkeää, ja siihen uskaltautuminen vaati 

rohkeutta. Otimme avuksi nonverbaalisen kielen. Sitä havainnollisti käsillä tekeminen. Se tarkoitti sitä, 

että nonverbaalin tekemisen pintakäytön alta kaivettiin esiin vuorovaikutuksessa olevien yhteinen, 

syvempi ja vaikuttavampi kulttuurin olemus. Käytimme rinnan pinta- ja syväsuuntautunutta kulttuuria. 

Analogioita ja assosiatiivisia yhteyksiä etsien ja löytäen otimme avuksi kehonkielen liikkeet ja loimme 

yhteyksiä kielen, käsien ja kehon kielen käytön välille. Näihin kytkettiin havainnollisina virikkeinä 

käsityöllisen toiminnan osa-alueita. Syntyi kielellisiksi ilmauksiksi purettavaa ainesta. Se viestitti ilmiön 

merkityksen maahanmuuttajalle hänen omalla äidinkielelläänkin ymmärrettäväksi, ilman että se opettajan 

toimesta sanottiin maahanmuuttajan omalla äidinkielellä. Tällainen käden, kielen ja kulttuurin oppimisen 

yhdistäminen toteutui opettajan käyttöteoriana etnisen kulttuuriorientaatioteoriapohjan luomisen avulla. 

Siihen kuului olennaisesti kulttuuritietoisuuden ja etnisen lojaalisuuden käyttö. Näin voitiin havaita, 
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pohtia ja tarkastella, minkälaiset ”maljakot” interaktioon syntyivät kulttuurien kohtauttamisen ja 

käsityöllisen toiminnan hyödyntämisen konteksteissa. 

 

Näin kehoomme kiinnittyneet muistot olivat kokemusten varastoa ja sille oli etsittävä kielellistä ilmaisua. 

Se, minkä ihminen oli joskus kokenut, voitiin palauttaa käsityöllisen toiminnan nonverbaalisen kielen 

vihjeistä yhteiseen tarkasteluun. Se vaati tunnustelua ja kulttuurisesti sensitiivistä otetta. Se mitä olin 

käsityöllisen toiminnan oppimisen prosesseissa ja opettajan työssä kokenut, oli hyödynnettävissä. Se ei 

lopullisesti kadonnut mielestäni eikä kehostani. Tässä vuorovaikutuksessa mennyt, nykyisyys ja tuleva 

olivat läsnä. Opettajan oli edettävä kielitaitokohtaisesti. Näin opettajan työ oli tiedon tutkimista, 

havaitsemista, tunnistamista, rakentamista, käyttöä ja syventämistä kulttuuritietoisuutta ja etnistä 

lojaalisuutta ylläpitäen. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tämä tuli esiin kulttuurisesti sensitiivisesti 

rakennetuissa käsityksissä elinympäristöstä. Se ilmeni tavoissa, taiteessa, musiikissa, ruokataloudessa 

samoin kuin käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisessäkin. Käden, kielen ja kulttuurin 

oppimisen yhdistämisessä päästiin syvemmälle kuin vieraiden kulttuurien käsitöissä ilmenevän kuvio- ja 

muotokielen sellaisenaan tuotteistamiseen. (Vrt. Manninen, 1929; Radauš-Ribarič 1976; Samatar 1986, 

27–34; Samolovček 1992, 119–120; Lappalainen 1993; 1994d; Lehtinen 2003.) 

 

Retket luontoon lisäsivät maahanmuuttajien kulttuuritietoisuutta ja rikastivat etnistä lojaalisuutta. Koulun 

luokkahuoneista oppimisympäristöt laajenivat koskemaan rakennettua ja luonnonympäristöä, kun teimme 

opintovierailuja muun muassa leipomoon, elämyspihoihin ja maaseudulle. Tutustuimme myös 

kaupunkielämään ja teollisuusympäristöön. Perehdyimme postien, pankkien, kauppojen, kirpputorien, 

tarjousmyymälöiden ja tavaratalojen, kirjastojen, uimahallien ja puutarhojen toimintaan. Käyntikohteet ja 

niiden tarkastelu rikastuttivat MK-alkuopetuskurssilla rakentuneita kulttuuritietoisuuselementtejä suomen 

kielen oppimista edistävästi. Lasten päivähoitojärjestelyihin tutustuminen lisäsi myös mahdollisuuksia 

oppia maamme käytäntöjä. Vierailut käsityö- ja vapaaehtoistyökeskukseen tai museoon täyttivät saman 

tehtävän. Jotkut tutustumiskohteet, kuten vammaispalveluyksikkö tai kirkko, hidastivat kulttuurien 

kohtaamista ja lisäsivät interetnistä välimatkaa. Kulttuuriperinnön elementtien kartuttaminen ja 

kulttuurien kohtaamisen edistäminen kehittyivät hyvin juhlissa ja yleisötilaisuuksissa, esimerkiksi YK:n 

päivän ja pitäjäpäivien musiikkiesityksissä. 

 

Kulttuurien kohtaamisen edistymiseen ja kohtauttamiseen kuului myös toisen maan 

yhteiskuntajärjestyksen, koulutusjärjestelmien, koulukulttuurin ja lainsäädännön omaksumista 

virastokäytäntöineen ja virkakoneistoineen. Institutionaalisten muutosten tasolla MK-alkuopetuskurssi 

muutti etno-opettajan työn orientaatiota. Kulttuurien kohtauttamisen kannalta koulutoimi, KELA, 

perusturva-, sosiaali-, terveys- ja työvoimatoimi lähenivät toisiaan ja olivat työssäni erittäin tärkeitä 

yhteistyökumppaneita. Suomalaisen yhteiskunnan maahanmuuttajapolitiikan monet käytännöt 

velvoittivat maahanmuuttajia täyttämään erilaisia lomakkeita ja tutustuttivat heitä suomalaiseen 

yhteiskuntaan. Ne lisäsivät interetnistä vuorovaikutusta. Suomalainen maahanmuuttajapolitiikka oli 
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toimenpiteiden tasolla. Se ei sisäistänyt maahanmuuttajien yksilöllisiä tarpeita eikä etnisiä lähtökohtia. 

Monien sosiaalityöntekijöiden ja maahanmuuttajien opetus- ja ohjaustyössä toimivien asenteet ovat olleet 

universaaleja ja maahanmuuttajia assimiloivia. (Vrt. Matinheikki-Kokko 1997.) 

 

Omanmaalaisten tapaamisissa pääsi oikeuksiinsa erilaisten maahanmuuttajien oma kulttuuri. Myös 

mahdollisuus omakielisen sanomalehden lukemiseen kirjastossa oli tärkeää. Se oli yhtä tarpeellista kuin 

aikanaan amerikansuomalaisille omien sanomalehtien julkaiseminen (ks. Lappalainen 1989; 1994d). 

Etninen kulttuuriorientaatio loi perustan pedagogialle samoin kuin pedagogiikan sisältöosaamisen 

käytöllekin. Opettajan työ edellytti sensitiivisyyttä (vrt. Scarella 1992; Bennett 1995; Nieto 1996/2000; 

Lairio, Matinheikki-Kokko ja Puukari 1998; Matinheikki-Kokko 1999a–c). Etno-opettajuus kehittyi 

tarkoittamaan kulttuurisesti sensitiivistä havainto- ja tunnistamisherkkyyttä ja sen ylläpitoa. MK-

alkuopetuskurssilla työhöni kuului myös ystäväpalvelun ja muun osallistuvan toiminnan järjestämistä. 

Maahanmuuttajat tekivät käsityö- ja leivontatuotteita myyjäistapahtumiin. Siinä Kä-Ki-Ku-oppimistyyli 

rakensi ammatillisuutta ennakoivaa esiammatillisuutta. MK-alkuopetuskurssilla tästä tuli käsite ja työni 

konkretia. Monet oppimisympäristöjemme käytännöt olivat institutionaalisia toimintoja, 

tapaamispaikkoja ja kulttuurien kohtauttamisen mahdollisuuksia. Niistä nousi kimmokkeita, herätteitä ja 

virikkeitä kulttuurien välisen toiminnan edistämiseen. Interetninen vuorovaikutus olisi kuitenkin voinut 

olla monin verroin rakentavampaa. Opettajan työssä etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen käyttöteorian 

luominen oli tutkimuspohjaista, tieteidenvälistä ja monikerroksista. Se ammensi kokemuksista 

esiymmärrystä ja tietoa. Etninen kulttuuriorientaatiolähtöinen kulttuuri- ja kasvatustietoisuus rikastui ja 

vahvistui. Kulttuuritietoisuustiedon jatkuva kartuttaminen oli välttämättömyys ja edellytys tasa-arvon 

toteutumiselle. 

 

 

8.3  Kulttuurien kohtauttamisen nykyisyyttä ja tulevaisuutta 
 

Työssäni kulttuurisesti sensitiivinen havainto- ja tunnistamisherkkyys auttoi luomaan visioita ja tekemään 

päätöksiä minimalististen asioiden perusteella. Ajattelen monien aistien käyttöä hyödyntävää luovuutta 

elinoloihin suhteutettuna kielen ja kulttuurin oppimisena (ks. (Fischer 1990/1995; Huttunen 1998, 87). 

Siihen sisältyy paljon sanojen ja ilmausten historiaa, ajattelutapoja, normeja, käytänteitä, kieli- ja 

mielikuvia. Myös etnisiä kulttuurirajoja ylittävät vertauskuvat ts. arkkityypit muistuttavat kielikuvia. 

Niitä tarvitaan ennen kuin kehoon ja mieleen varastoituneet fyysiset ja henkiset kokemukset kypsyvät 

Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä. Kulttuurien kohtaamisen ja kohtauttamisen etnistä 

kulttuuriorientaatioprosessia elävät maahanmuuttajat ja opettajat rohkenevat uuteen ja voivat oppia 

analysoimaan elinympäristöjään. Sitä edistää kompleksisen todellisuuden, kokemusten ja merkitysten 

jatkuva vuorovaikutus. Elämäkerrallisuudessani ymmärrän kielenoppimisessa kulttuurien tulkinnan 

syntyvän ihmisen omasta kokemustaustasta, situaatiosta, ennakkokäsityksistä ja -tiedoista, uskomuksista, 

asenteista ja arvoista (vrt. Byram 1997, 17–22). Merkityksenannon välittäjinä nämä elementit liittyvät 
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kieleen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Rooliodotuksia ja sääntöjä kuvaillessani ne olivat keskinäisen 

kanssakäymisen tekoja ja tuotteita, arvoja, normeja, arvostuksia ja kulttuuristandardeja (vrt. Kaikkonen 

1998, 11–23; E. Ojanen 1998, 39). 

 

Oppimisältöjen valinnoilla oli työssäni kehon kielen henkistämistä edistävä päämäärä. Se rinnastui 

Estolan (2003a–b) tutkimukseen opettajan työn ruumiillisuudesta. Tutkimuksessani korostuivat 

moraaliset arvot ja eettiset asenteet (Jarvis 1997; Estola 2003a–b). Niihin kytkeytyi myös Suomen 

kulttuuriperinnön uusi käyttö. Käsityöllisen toiminnan oppimisen yhdistäminen kieleen ja kulttuuriin ei 

ollut näpertelyä eikä entisen jäljittelyä. Siitä ja opettajan puheesta maahanmuuttajat saivat kielen 

rakennusosia. He pystyivät luomaan ja edistämään kulttuuritietoisuutta suomen kielestä. Virikkeisiin 

reagoidessaan he oppivat ohjattuina löytämään uusia sanoja ja käyttämään niitä toisissa asiayhteyksissä 

tilanteiden vaatimilla tavoilla. Maahanmuuttajat kytkivät omaa kulttuuriaan Suomessa käytössä oleviin 

käsityötapoihin. Kulttuuri toimi uusiutuvasti. Siihen yhdistyi vaikutteita muun muassa Suomen luonnosta 

ja oman kotimaan ympäristöistä. Sekä suomalainen että maahanmuuttajien käytössä oleva 

kulttuuriperintö muuttui. Tämä ohjasi käsityöllisen toiminnan oppimisen käytännön asetelmaa uuteen 

suuntaan. Mallien, tyylien, muotojen, materiaalien ja työtapojen käyttöön syntyi käsityöllisen toiminnan 

oppimisessa toisenlainen ote. (Vrt. Radauš-Ribarič 1976; Samatar 1986, 27–34 Samolovček 1992, 119–

120.) Oppijan tekemiä valintoja tarkasteltiin analyyttisesti ja tulkinnallisesti. Ne saivat syvenevän 

merkityksen ja niissä oli mahdollista purkaa sanoiksi idean alkuperää, käyttöyhteyttä jne. Ideat ovat 

lähtöisin aina jostakin, vaikka ihmiset mieltävät ne omikseen. Usein niissä kuitenkin on kyse jäljittelystä. 

Ne pyrkivät omien irrallisten, paikantamattomien mielihalujen ”haluan tuon, haluan tuon ja tuon” 

tyydyttämiseen. 

 

Uusi ote maahanmuuttajien kouluttamisen monikulttuurisuuspedagogiikassa tarkoitti sitä, että 

analyyttisen ja tulkinnallisen tarkastelun käytössä edettiin kielen oppimisen tason mukaisesti. Siinä 

aloitettiin hyvin yksinkertaisista asioista. Myöhemmin tältä pohjalta lähtevä kulttuurien kohtauttaminen 

antoi etnisessä kulttuuriorientaatiossa mahdollisuuden päästä maahanmuuttajien koulutuksen 

pedagogiikassa syvemmälle kulttuuritietoisuuteen ja etniseen lojaalisuuteen. Diasporaa soveltaen 

vanhasta maahanmuuttajien kulttuurista oli luotavissa uutta nykykäyttöä palvelevaa toimintaa (vrt. van 

Hear 1998; Usher 2000). On muistettava, että jokaisella poliittisella traditiolla on oma oikeuskäsityksensä 

ja yhteiskunnalla keinonsa toteuttaa oikeudenmukaisuutta (Jarvis 1993, 49).  

 

Jokaisen opettajan on pystyttävä vastaamaan opettajuuden haasteisiin psykososiaalisella, yksilö- ja 

ryhmäkohtaisella tasolla. Yhteiskunnan instituutioita ajatellen on kuunneltava hallintosektoreita ja 

osallistuttava yhteiskunta- ja pakolaispolitiikan mukaiseen kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Tutkimus 

antoi oman lisänsä Estolan ja Syrjälän (2002) avaamaan keskusteluun kehollisuuden eli ruumiillisuuden 

henkistyneestä käytöstä opettajuuden kehittymisessä. Estolan (2003b) väitöstutkimus ”Äidinkielellä – 

opettajien kertomusten ihmissuhteisiin perustuvan moraalin uudelleenkerrontaa” käsittelee opettajan työn 
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kehollisuutta. Hän (emt., 23–28) osoittaa, ettei opettajan työssä voi erottaa ruumista ja moraalia, koska 

opettaja tekee aina työtä myös kehollaan. Estolan ja Syrjälän (2002) esimerkeissä opettajan työn 

ruumiillisuus ja henkisyys kuvastuvat muun muassa siinä, kun hän kokoaa lapsia satumaton äärelle. 

Estola (2003b) toteaa, että opettajan työ on monelle kutsumusammatti. 

 

 

8.4  Kulttuurinen sensitiivisyys oppiaineksen ja -menetelmien valinnassa opettajan työssä 
 

Monia aisteja, luovuutta ja metakognitiivista tietoisuutta hyödyntävä käden käsittämisen, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistäminen analysointeineen toteutui MK-alkuopetuskurssilla. Se perustui 

tilannekohtaiselle tekemiselle, sen havainnoimiselle, sanalliselle, suullistetulle tai/ja kirjallistetulle 

erittelylle, tulkinnalle ja johtopäätösten tekemiselle. Oppisisällöt ja opetusmenetelmät edellyttivät sekä 

pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen käytössä kulttuurista sensitiivisyyttä. Ne ilmenivät 

yhdistettäessä käsityöllistä toimintaa kielen ja kulttuurin oppimiseen. Kokemukselliskonstruktivistisena ja 

narraatioita hyödyntävänä kielen ja kulttuurin oppimismallina siitä välittyi käsityöllisen toiminnan 

oppimisen kielellistäminen. Kaksi- ja monikielisyyden käyttö oli luonteeltaan To-Jo-Li-Os-

kaksikielisyyttä. Tutkimustulokset osoittivat, että monikulttuuriset taide- ja käsityöprojektit voivat auttaa 

kielen oppimisessa (vrt. Schuman 1992, 349; Arvidsson 2001). 

 

Työssäni rakentunut etninen kulttuuriorientaatiolähtöinen ihmiskäsitys korosti muun muassa ihmisen 

intentionaalisuutta, uteliaisuutta ja luonnollista oppimispotentiaalia. Se pohjautui humanismin 

kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen (vrt. Vaherva 1981; Rauhala 1983, 1990, 1992, 1995). Etniseen 

kulttuuriorientaatiolähtöisyyteen sisältyi situationaalisuutta, narraatioita, reflektointia, ryhmätyötä, 

vuorovaikutusta, kokeilevaa, keksivää ja itseohjautuvaa oppimista. Näistä löytyy rinnastuksia Rauhalan 

(emt.) käsityksiin: Ihmisen oleminen kietoutuu keholliseen ja tajunnalliseen elämäntilanteeseen, ja 

kehollisuus tuo esiin ihmisen olemassaolon orgaanisena tapahtumisena. Tajunnallisuus on ihmisen 

olemassaoloa kokevana olentona. Situationaalisuus ts. elämäntilanteisuus merkitsee puolestaan ihmisen 

suhdetta konkreettiseen oliomaailmaan, toisiin ihmisiin, ideaalisiin rakenteisiin, kulttuuriin, arvoihin ja 

normeihin. (Ks. Rauhala 1992.) 

 

Tutkimuksen tekijänä halusin olla todenmukainen itselleni. Kielen ja kulttuurin oppimisessa tavoitteenani 

oli toimia käytännön ja teorian välisen kuilun kaventajana ja oppiaineiden yhdistäjänä. 

Toimintatutkimuksellisen tapaustutkimukseni päämääränä oli helpottaa oppimista ja elämää. 

Kulttuurisesti sensitiivinen ote oli käyttökelpoinen erilaisista, kielellisistä ja kulttuurisista taustoista 

kotoisin olevien maahanmuuttajien oppimisympäristöjen ja -tyylien rakentamisessa. Kasvupolkuni auttoi 

käyttämään kokemusta, kompetenssia ja situaatiota. Keskeisten ongelmien ratkaisuja etsivän, luovan 

toiminnan tavoitteena oli muodostaa kognitiivisia kokonaisuuksia. Jäsentäessäni opittavan ilmiön 

teoreettisen käsitteistön varaan vältin tietoisesti spesifejä ammatti- ja muita ilmauksia. Sen sijaan 
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kulttuurien kohtauttamista palveli suurifrekvensiivisten sanojen käyttö. Keskustelun ulottuvuuksien 

laajentuminen auttoi ymmärtämään ja ajattelemaan yksittäisen sanan yleistä ja monipuolista käyttöä. 

”Kolmen oppiaineen” yhdistäminen liittyi tilannekohtaisina kehon kielen sanallistamisina 

maahanmuuttajien narratiiviseen ja situationaaliseen taustaan. Kuten kielikylpy, myös Kä-Ki-Ku-

oppimistyylin käyttö oli aluksi hidasta ja vaikeaa. Tilannekohtainen kehon kielen ja työn liikkeiden 

ymmärtäminen ja sanallistaminen tuki kielen oppimista. 

 

Etninen kulttuuriorientaatiopedagogia pohjautui tekemisen kielellistämiselle. Se hyödynsi käsityöllistä 

toimintaa tavanomaisesti ja uudella tavalla. Etno-opettajuuteen kasvamisessa kielikylvylle, 

suggestopedialle, draamapedagogiikalle ja narratiiviselle tarinan uudelleen kerronnalle sukua olevan 

oppimistyylin luominen oli elämäkerrallinen prosessi. Se osoitti, että käsityöllisen toiminnan oppiminen 

ja tekemisen kielellistämisen yhdistäminen oli mahdollista toteuttaa laajoissakin yhteyksissä. Tämä 

edellytti oppiaineksen pelkistämistä ja erittelyä. Maahanmuuttajat opettelivat kehon kielen käyttöä, 

liikkeitä ja työotteiden hyödyntämistä. Oppimistyyli tuki maahanmuuttajien omakulttuurilähtöistä etnistä 

kulttuuriorientaatioprosessia. Vaikeuksista huolimatta oppiminen toteutui, kun maahanmuuttaja otti 

itselleen vastuun kielenoppimisesta ja sai kokea itsensä oppimisen ja ongelmanratkaisun subjektiksi. 

Siinä painottuivat suunnitelmallisuus, joustavuus, riskinottokyky, monia aisteja hyödyntävä luovuus, 

innovatiivisuus ja yhteistyötaidot. Kokemuksellisuus ja elämyksellisyys synnyttivät uuden kokemuksen, 

ja vaihtoehtoiset ratkaisut saivat aikaan informaalisia oppimisympäristöjä. Nykyisin maahanmuuttajien 

vastaanottoon liittyvästä poliittisesta keskustelusta kaikuu asuttamisen ja työelämään sijoittamisen huolia. 

Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen paransi mahdollisuuksia auttaa maahanmuuttajien 

kotoutumisessa. 

 

Koulutus näyttää yhä edelleen olevan toissijainen mielenkiinnon kohde sekä 

maahanmuuttajaviranomaisille että maahanmuuton tutkijoille (Pitkänen, Verma ja Kalekin-Fisman 2002, 

9). Koulutukselliset käytänteet kehittyvät vaihtelevissa elinoloissa, ja niihin vaikuttavat yhtäältä 

maahanmuuttajien luonteenlaatu ja kulttuurit. Toisaalta koulutuskäytäntöjen moninaisuutta aiheuttavat 

vastaanottajina toimineiden kansallisvaltioiden historialliset vaiheet ja maiden taloudellinen kehitys. 

Maahanmuuttajat on hyvä ottaa mukaan vastaanottavan maan koulutusjärjestelmään. Vaihtoehtoisena ja 

tärkeänä trendinä mainitaan myös erilaisuutta säilyttävän ja jopa eristäytymistä tukevan 

koulutuspolitiikan suosiminen. (Ks. Kalekin-Fishman 1992; Pitkänen, Verma ja Kalekin-Fishman 2002, 

9; Kalekin-Fishman Verma ja Pitkänen 2002, 180–182.) Kulttuurien kohtaamisessa jokainen opettaja voi 

osaamisensa ja vahvuuksiensa turvin luoda joustavasti ja dynaamisesti etnistä kulttuuriorientaatiota. 

Siihen voi kuulua kulttuuritietoisuutta ja etnistä lojaalisuutta sekä omasta että maahanmuuttajien 

kulttuurista. Erityiskasvatukseen kytketty käsityöllisen toiminnan oppiminen läpäisee 

kulttuurisosiologian, perinteen, psykologian, yhteiskunnan, monikielisyyskasvatuksen, lainsäädännön ja 

hallintokulttuurin alueet. Kulttuurien kohtauttamiseen liittyvät psykososiaalinen, yksilö- ja 

ryhmäpainotteinen, hallinnollinen, yhteiskunta-, työ- ja pakolaispoliittinen ulottuvuus. Nämä kuin myös 
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koulutuspoliittinen, oppimistyylillinen, opetusmenetelmällinen ja opetussuunnitelmallinen ulottuvuus 

ovat etno-opettajan suuntautumisalueita. Ne ilmenevät taulukossa 2 ja liitteessä 9, sivuilla 296–297 

olevassa taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 2. Kulttuurisesti sensitiivisen etno-opettajan suuntautumisalueet 
 

Psykososiaalinen, 
yksilö- ja ryhmäpainotteinen 
ulottuvuus 

Hallinnollinen, yhteiskunta-, työ-, 
pakolais- ja koulutuspoliittinen 
ulottuvuus 

Opetussuunnitelmallinen, -
menetelmällinen ja 
oppimistyylillinen ulottuvuus 

Asenteet ja kulttuuri-
identiteetti 
Kulttuurien kohtauttaminen 
kouluoloissa 
Kansallisuustunne ja etninen 
identiteetti 
Elämän – ja 
maailmankatsomus 
Naiset, miehet, vanhukset, 
lapset ja nuoret 
Kulttuuri- ja 
yhteiskuntaetiikka 
Rasismi 

Maahanmuuttajat ja työllistyminen 
Kansainvälisyys- ja monikulttuu- 
risuuskasvatuksen perusteet 
Maahanmuuttajien vastaanotto 
Maahanmuuttajat, lainsäädäntö ja 
virkavalta 
Maahanmuuttajapolitiikka 
Kulttuurien kohtauttaminen kouluoloissa 
Maahanmuuttajat ja sosiaalityö 
Koulutuspoliittiset linjaukset 
(varhaiskasvatus, oppivelvolli- 
suuskasvatus, aikuiskasvatus, ammat- 
tikoulutus ja ammatillinen koulutus) 
Rasismi 

Monikulttuurinen koulu 
Kansainvälisyys ja 
monikulttuurisen kasvatuksen 
perusteet 
Esiammatillisuus 
Kansainvälisyyskasvatus 
Koulutuspoliittiset linjaukset ja 
maahanmuuttajapolitiikka 
Suomi toisena vieraana kielenä 
– kielenopetus 
Rasismi 
 

 

 

8.5  Aikuisten maahanmuuttajien koulutus, Kä-Ki-Ku-oppimistyyli, sosiaalityö ja esiammatillisuus 
 

Työni opetti näkemään, että pelkästään kognitiivinen oppimisnäkemys ei antanut kokonaista kuvaa 

oppimisesta. Tiedon konstruointiin sisältyi oppijan motivaatioita, emootioita ja arvoja. 

Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen liittyy sekä tietojen, arvojen ja tunnemallien että 

vuorovaikutuksen oppiminen. Erilaisten maahanmuuttajien kouluttamisen konteksti- ja 

tilannesidonnaisuus edellytti entistä rikkaamman oppimiskäsityksen rakentamista. Olen kulttuurista ja 

suomen kielestä kiinnostunut käsityönopettaja. En osannut maahanmuuttajaryhmän kieliä, eikä yhteistä 

lingvististä apukieltä ollut käytössä. Apukieleksi syntynyt Kä-Ki-Ku-oppimistyyli antoi mahdollisuuksia 

substanssiosaamisen, käden, kielen ja kulttuurin yhdistämiseen. Käsityöllisen toiminnan oppimisessa oli 

mahdollista kaapata haltuun kielellistämisen ja kulttuuristamisen alueita. 

 

Maahanmuuttajien yhdessä olemisen, yhteisöllisyyden ja kollektiivisen toiminnan tukeminen 

konkretisoitui kulttuurien kohtauttamisessa (vrt. Engenberg 1998; Haapasalo 1998). Kä-Ki-Ku-

oppimistyylin edistäessä kommunikointia ja suomea suomeksi opiskelua rakentui myös kehittävä 

siirtovaikutus (ks. Odlin 1989, 1). Analysoin suomalaista yhteiskuntaa ja työtäni suhteessa 

maahanmuuttajiin. Samalla pohdin, mitä he tarvitsivat pystyäkseen orientoitumaan uuteen maahan ja silti 

säilyttämään oman kulttuurinsa. 
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Opettajan toimintaan kuuluu oppia kääntämään ajattelutavat, ristiriidat ja vaikeudet oppimisen voitoksi. 

Rakensin ja kehitin vuosien varrella käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämistä. Siihen kuului 

tiedon käsittelyn oppimista ja sitä ohjaavien metakognitiivisten taitojen hallintaa (vrt. Resnick 1987; 

Tynjälä 1999a, 162–165; 1999b). Tietoperusteisen oppimisen konstruointi ei tarkoittanut tietojen 

siirtämistä etno-opettajalta maahanmuuttajille eikä taitojen mekaanista harjoittelemista. Sitä vastoin se oli 

etnistä kulttuuriorientaatioprosessia elävän MK-alkuopetusryhmän vuorovaikutusta, jossa opittiin 

analysoimaan elinympäristöä, kompleksista todellisuutta, kokemuksia ja merkityksiä. Niistä luotiin uutta 

kulttuuritietoisuutta. 

 

Lähtömaista, kansallisuudesta tai kansalaisuudesta huolimatta kaikilla maahanmuuttajilla oli elettävänään 

oma elämänsä erilaisine lähtökohtineen ja tilannekohtaisuuksineen. Heidän tehtävänään oli oppia suomen 

kieltä. Kä-Ki-Ku-oppimistyyli toimi puhetta tukevana kommunikointimenetelmänä. Oppisisällön 

eriyttäminen ei aina riittänyt. Aluksi ensimmäisen maahanmuuttajien alkuopetuskurssin Suomeen 

saapunut venäläinen nainen halusi saada valmista vaivatta ”minulle nopeasti” -periaatteella. Kä-Ki-Ku-

oppimistyyli tuntui hänestä sananmukaisesti lapselliselta. Vähitellen hän kuitenkin kiinnostui ja alkoi 

käyttää kielen oppimisen helpottamiseen tähtäävää oppimistyyliä. Kulttuurien kohtauttamisessa oli 

tärkeää rohkaista maahanmuuttajia suomen kielen ja kulttuurin oppijoiksi. Korkeat odotukset, tuki ja 

kannustus olivat olennaisia koulutettavien menestymisen mahdollistajia (vrt. Olsen 1988; Nieto 1996, 

215–217; 2000, 214–216). 

 

Maahanmuuttajaryhmän koulutuksessa oli tärkeää kiinnittää huomiota saatavilla olevien tarvikkeiden 

sopivuuteen (ks. Ogbu 1987). Kä-Ki-Ku-oppimistyyli sisälsi kuva-analyyttistä tulkintaa. Se sai aineksia 

taiteen ja käsityöllisen toiminnan symbioosista (Cumming ja Kaplan 1991, 11–12; Greenhalgh 1997, 25–

36). Samantapaisia ajatuksia pitivät ihanteena aikanaan Arts and Crafts -liikkeen puolesta puhuneet 

vaikuttajat. Etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisen kulttuuri- ja kasvatustietoisuuden luomisprosessi tavoitti 

osia opettajuuteni kasvupolulla myös Morrisin ja Ruskinin ajattelusta. Siinä korostui monien aistien 

käyttöä edellyttävä kasvattavien käsitöiden tehtävä. (Lappalainen 1994d; 1996c; 2005e.) 

Koulukasvatuksessa on ollut aikoja, jotka ovat vaikuttaneet siihen, etteivät kasvattavat käsityöt ole 

löytäneet paikkaansa suomalaisessa koululaitoksessa (ks. Lappalainen 1989; 1995). Cygnaeuskin (1810–

1888) olisi aikoinaan kirjoitustensa (1910) mukaan halunnut ottaa käyttöön ja edistää kasvattavien 

käsitöiden oppimista. Hän sai pitää työkasvatusajatuksensa. Kuitenkin Cleven (1820–1899) ja Snellmanin 

(1806–1881) vastustus tyrmäsi kasvattavien käsitöiden opetuksen (Cleve 1861; 1862; Snellman 1861–

1862/1997, 533–608). Näin näkö-, kuulo- ja liikeaistin, muodon, kauneuden tajun, kekseliäisyyden ja 

pohdinnan sisällyttäminen käsityöllisen toiminnan oppimiseen ei kaikilta osin onnistunut. Näistä syistä 

myöskään pestalozzilais-fröbeliläinen ajattelu ei aikanaan saanut sijaa käsityöllisen toiminnan 

oppimisessa. (Pestalozzi 1820.) Tutkimukseni tulokset osoittivat, että ”kasvattavat käsityöt” heräsivät nyt 

henkiin ja saivat uuden merkityksen Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytössä. 
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Yksilön ja ympäristön tiedon rakentumisen prosessissa oli tarpeen ottaa huomioon keskeisiä syvällisen 

oppimisen ehtoja. Se ei toteutunut pelkän konstruktivistisen oppimiskäsityksen avulla. Oppimisen 

ehtoihin kuului oppijan motivationaalisia edellytyksiä, sosioemotionaalisia valmiuksia ja itsesäätelyn 

taitoja. Konstruktivismin ulottuvuuksiin liittyi MK-alkuopetuskurssilla yksilö- ja ryhmäkohtainen, 

sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti narraatioineen. Maahanmuuttajien kommunikaatio- ja 

oppimisprosessit etenivät. Ne toteutuivat katselun, havainnoinnin, huomion kiinnittämisen, materiaalin ja 

työvälineiden koskettelun, tunnistamisen, tunnustelun, tekemisen ja puhumisen vuorottelujen avulla. 

Kuten Nieto (2000, 215) havaitsin, että maahanmuuttajat eivät voineet kieltää omaa maataan sanoen: 

”Olen suomalainen, en ole bosnialainen, somalialainen tai venäläinen.” Oppimisstrategian valinta 

määrittyi keinoksi halutun tavoitteen saavuttamiseksi (Fisher 1990/1995, 234; Met 1994, 161; 2001, 77–

80). Vastustuksesta huolimatta oli tärkeää, että maahanmuuttajat pääsivät tutustumaan uuteen 

elinympäristöönsä. Interventioissa he tulivat haastetuiksi todellisten ongelmien tutkimiseen. 

 

 

Erilainen aikakäsitys vaati tottumista uuteen maahan ja koulujärjestelmään 
 

Länsimaista kulttuuria hallinnut käsitys lineaarisesti etenevästä ajasta eroaa syklisestä aikakäsityksestä. 

Giddens (1984, 299–302) osoittaa, että teollistuneissa yhteiskunnissa aika on itsenäisesti mitattava ilmiö 

ja niukasti hyödynnettävissä oleva voimavara. Aika etenee kaikissa yhteiskunnissa eräänlaisena sarjana 

(ks. Hargreaves 1994, 83–85). Sitä on pidettävä tärkeänä jokaisen opettajan työtä määrittävänä tekijänä. 

Tutkimukseni mukaan maahanmuuttajan elämän kriisitilanteissa ajan ja paikan tajuaminen heikkeni. 

Perinnesidonnaisista yhteisöistä lähteneiden ihmisten kohtaamisessa etninen kulttuuriorientaatiolähtöinen 

kasvupolkuni opetti näkemään ajan yhteiskunnallisen uusiutumisen. Monikaan koulu ei ole kiinnittänyt 

tähän tarpeeksi huomiota. On tärkeää antaa mahdollisuuksia maahanmuuttajan yksilöllisten tarpeiden 

toteutumiselle (Matinheikki-Kokko 1997, 16; 2002.) 

 

Monikulttuurisuuden sisällä oli tarpeen erottaa yhteiskunnassa erillisiä kulttuureja. Sisäänrakennettu 

kulttuurinen erilaisuus, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus kuuluvat monikulttuurisen yhteiskunnan 

määritelmään. (Vrt. Similä 1995, 12–13; Rex 1996, 6.) Työni edellytti osallistumista maahanmuuttajien 

koulutuksesta käytävään keskusteluun. Kannanottoja siihen on alkanut ilmetä vasta viime vuosina. Verma 

ja Darby (2002, 43–44) korostavat, että Isossa-Britanniassa koulut ja opettajat ovat joutuneet 

yhteiskunnan ja hallinnon välimaastoon. Maahanmuuttajille sopivia oppimisohjelmia ja -menetelmiä 

keksiessään opettajat taistelevat integraation saavuttamiseksi, vaikka saavat siihen vain vähän tukea. 

Yliopistojen sosiaali- ja kasvatustieteilijät ovat närkästyttäneet maan hallitusta. Kirjoittajat (emt.) 

mainitsevat, että hyväksytty koulutusuudistuslaki määrittelee, miten maahanmuuttajille tulee opettaa 

sopimuksen mukaisia aineita. Heitä kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisina. Lain seuraukset haittaavat 

useimpien etnisiin vähemmistöihin kuuluvien kouluttautumista ja elinoloja. Koulutus- ja 
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työllisyysosaston omat tilastot osoittavat, että kulttuurien kohtaamisen edistämiseksi ei ole turvattu 

tasavertaisia edellytyksiä. 

 

Ranskalainen maahanmuuttajapolitiikka ei rohkaise maahanmuuttoa, vaan pyrkii kehittämään uudenlaista 

yhteistyötä, joka perustuu ammatillisen koulutuksen tarjoamiseen Itä-Euroopasta maahan tuleville 

ihmisille. Moni heistä on työllistynyt palvelu- ja rakennusaloille tai sijoittunut koulutukseen, mutta ei 

teollisuuteen. Myös huomattava määrä tutkijoita, taiteilijoita ja urheilijoita asettuu asumaan Ranskaan. 

(LeSaout ja Kadri 2002, 87–88.) 

 

Saksan ulkomaalaispolitiikka ja maahanmuuttajien koulutus ovat vielä etäällä ajanmukaisesta 

sijoittamispolitiikasta (Behrens, Tost ja Jägers 2002, 121). Lainsäädännön kehittäminen uuden politiikan 

määrittämiseksi vaikeutui 11. syyskuuta 2001, kun terrori-iskut New Yorkissa ja Washingtonissa toivat 

uusia ongelmia. Kaikki turvallisuudesta vastaavat laitokset Saksassa ovat alkaneet puhua järjestäytyneen 

maahanmuuttajapolitiikan puolesta. 

 

Gousgounis (2002, 141) käsittelee kreikkalaista maahanmuuttopolitiikkaa ja maahanmuuttajien 

koulutusta. Hänen mielestään lainsäätäjät, jotka muovaavat kansallista koulutuspolitiikkaa, eivät aina ole 

samaa mieltä kuin asiantuntijat. He ajattelevat, että Kreikka on ollut monikulttuurinen yhteiskunta 1990-

luvun alkupuolelta asti. Kreikankielen hallitseminen on myös olennainen asia. Tulevaisuus näyttää, 

saavutetaanko tällä ponnistelulla toivottu kulttuurien kohtaamisen edistämiseen suuntautuminen, vai 

taannutaanko sulautumiseen ja eristäytymiseen. Kirjoittajan (emt.) mukaan tästä nousee kasvatuksessa 

esille eurooppalainen ulottuvuus. Se edellyttää, että kaikilla on käytettävissään yhtenäiset mahdollisuudet. 

EU:n instituutiot tukevat sitä sekä taloudellisesti että poliittisesti. Maastrichtin sopimuksen 126. ja 128. 

artiklat edellyttävät ”yhteisen kulttuuriperinnön” projektin avulla ylläpitämään kulttuurista ja kielellistä 

monimuotoisuutta. Kulttuuriperintöä hyödyntävä toiminta oppimisympäristöissä oli myös tutkimukseni 

näkökulma. 

 

 

8.6  Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttö erilaisten aikui sten maahanmuuttajien kohtauttamisessa 
 

Kä-Ki-Ku-oppimistyylin konstruoiminen täytti erilaista oppimistehtävää ja oli MK-alkuopetuskurssilla 

luonteeltaan kulttuuria uudistavaa. Kurssin oppisisältöjen ja opetusmenetelmien valinta ei tarkoittanut 

Bosniassa, Somaliassa tai Venäjällä eletyn elämän siirtämistä sellaisenaan Suomeen. (Vrt. Manninen, 

1929; Radauš-Ribarič 1976; Andrzejewski 1986; Samatar 1986, 27–34; Samolovček 1992, 119–120; 

Lehtinen 2003; Obsiiye 2004.) Se ei myöskään ollut Suomessa käytössä olevan kulttuuriperinnön 

kopioimista tai toistamista. Käsityöllisen toiminnan oppiminen ei ollut samanlaista kuin Suomessa 

yleisesti vallalla oleva kouluopetus. Kulttuurisesti sensitiivisen lähestymistavan avulla erilaiset 
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maahanmuuttajat loivat etnisessä kulttuuriorientaatiossa omasta kulttuuripääomastaan uutta ja 

käyttökelpoista kulttuuritietoisuutta vieraassa maassa. 

 

Tutkimustulosten mukaan ”kolme oppiainetta” voitiin yhdistää aihekokonaisuudeksi. Se synnytti  

yleismaailmallista, moraalista ja kulttuurista vuorovaikutuksellisuutta. Yleisestä maailmanlaajuisesta 

moraalisen hyvän huolehtimisen puolesta puhuminen vaatii taloudellisia resursseja. Tarvitaan 

kulttuuristen arvojen itsemääräämisoikeutta, vaikka nykyaikaiset arvot sulkevat pois moraalista hyvyyttä 

(vrt. Jarvis 1997, 3, 15, 28, 87, 96). Jokaisella poliittisella traditiolla on omia oikeuskäsityksiään ja 

yhteiskunnallisia keinoja toteuttaa oikeudenmukaisuutta (Jarvis 1993, 49). Jarvis (emt.) ei liittänyt 

ihmisten itsenäisyyteen rajatonta vapautta. Yhdeksi moraalisen toiminnan perusteeksi hän otti valmiuden 

luopua vapaudesta, mutta se ei voinut tapahtua ihmisen itsenäisyyden kustannuksella. Toisin sanoen 

moraalisena vaikuttajana toimimiseen kuului kasvun ja kehityksen prosesseissa moraalisten arvojen 

oppiminen. (Jarvis 1997, 15.) Muun muassa informaatioteknologia haasteineen mullisti postmoderneja 

jälkiteollisia yhteiskuntia, joten sitä voitiin pitää yleismaailmallisena moraalisena hyvänä. Kuitenkaan 

sitä ei ole kooditettu tai säädetty lailla, eivätkä kaikki maahanmuuttajat voineet yltää sen vaatimuksiin. 

Näin ollen tehokkuudestaan huolimatta IT-teknologiakaan ei voi olla yhteiskunnassamme itsetarkoitus, 

eikä sillä ratkaista kaikkia kulttuurien kohtauttamisen ongelmia. 

 

Tarkastellen asioita jälkimodernista länsieurooppalaisesta näkökulmasta Jarvis (1997) pohti, että 

moraalinen totuus sisäistyy sosiaaliseen järjestykseen ja välittyy yksilölle kielen kautta. Älykkyyden 

tutkimus ei voi ottaa huomioon koulutyössä tärkeänä pidettäviä ominaisuuksia, kuten havaintokykyä, 

tahtoa, suosiota, sitkeyttä, opettavaisuutta ja rohkeutta. Elämä ei ole älykkyyden konfliktia, vaan taistelua 

persoonallisuuksien, luonteenlaatujen ja ominaisuuksien välillä. (Fisher 1990/1995, 28.) 

 

Suomessa on asuttu ja eletty kahden kulttuurin, idän ja lännen välissä. Kulttuurimme on nuorta. 

Kulttuurien kohtaamisessa ei ole totuttu olemaan antavana osapuolena. Kulttuurivaikutteet käsityölliseen 

toimintaan ja teollisuuteen ovat tulleet muualta (vrt. Laakkonen 1996). Tutkimukseni osoitti, että 

kulttuurien kohtauttamiseen kasvaminen edellytti uudenlaisen perustan luomista. Edelleen on 

tarkasteltava, mitä kulttuurimme voisi antaa ja mitä siitä olisi toisten kulttuurien kanssa 

vuorovaikutuksessa ammennettavissa. 

 

Etninen kulttuuriorientaatiolähtöinen kulttuuri- ja kasvatustietoisuus sai voimaa kognitiivisesta, 

emotionaalisesta ja affektiivisesta (poiesis, thesis, praxis) taitoperustasta. Ne eivät sulkeneet MK-

alkuopetuskurssin käytännöissä toisiaan pois. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen vastasi 

aikuisten maahanmuuttajien ihmisyyteen ja kasvatuksellisiin tarpeisiin. MK-alkuopetuskurssin 

maahanmuuttajat olivat samastettavissa Jarvisin (1997, 133, 174) mainitsemiin vähäosaisiin ihmisiin. 

Hänen pelkonsa oli aiheellista, koska kulttuuriarvoilla ja kasvatuksella on vaara ajautua persoonattomaan 

suuntaan. 
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Tutkimustulokset tukivat käsitystä siitä, että ne, jotka toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ovat 

sosiaalisesti kypsiä osallistumaan (Jarvis emt.). Tulokset ilmensivät myös hänen korostamaansa 

kasvatuksen emotionaalista ja intellektuaalista puolta. Tällä tarkoitetaan oppimiskokemusten suunnittelua 

niin, että maahanmuuttajat voivat rakentaa aktiivista oppimista, käyttää vahvistettuja oppimisyksiköitä ja 

erilaisia audiovisuaalisia teitä. Oppimiskokemuksia voi suunnitella myös käyttäen ryhmäkeskustelua, 

ryhmän spontaanisuutta, ohjelmoituja oppimistekstejä, laadukasta oppimateriaalia ja osallistuvia 

tekniikoita. Uuden oppimistyylin käyttö avasi tietä ammatillisuutta ennakoivaan esiammatillisuuteen. 

 

Huomion kiinnittäminen käsiteltävään kieleen ja siinä opittavaan sisältöalueeseen käden, kielen ja 

kulttuurin oppimisen yhdistämisessä oli tärkeää. Se loi virikkeitä ja herätteitä; se toimi kokemuksen 

mallintamisen ja mallinäytteiden havainnollistamisen funktiona. Muun muassa pienimuotoiset 

kirjoitelmat olivat luonteeltaan aineistopohjaisia tehtäviä, joissa maahanmuuttajat ilmaisivat itseään. 

Tilannekohtainen ja kontekstisidonnainen kielen käyttö tarkoitti siirtymistä konkreeteista asioista 

abstraktimpaan ja abstrakteista konkretiaan. Työn, toiminnan ja käsityöllisen toiminnan oppimisen 

kielellistäminen oli keskustelun avaamista. Sillä oli myös tekemisen ja kielen yksinkertaistamisen 

tehtävä. Kulttuurien kohtauttamisen alussa oli tarpeen välttää käsityöllisen toiminnan ammatillista 

sanastoa. Myöhemmin, ammatillisessa koulutuksessa Kä-Ki-Ku-oppimistyyliä voi käyttää myös 

ammattitermien välittäjänä, kun demonstrointi toimi tekemisen mallintajana. Siihen liittyi käden (kielen), 

kehon (kielen), tekemisen (kielen) ja kulttuurin (kielen) kielellistämistä, sanallistamista, suullistamista ja 

kirjallistamista. Kulttuurisesti sensitiivinen tuki latautui oppimistilanteisiin. Se ilmeni muun muassa 

keskustelun virittämisessä, kannustamisessa ja säilyttämisessä ja fläppi- tai liitutaululle kirjoittamiseen 

innostamisessa. Keskustelujen käymiseen ohjaaminen toimi myös pari- ja ryhmätyöskentelyssä. 

Oppijoiden omatoimisuuden lisääminen salli tuen asteittaisen vähentämisen. Käsityöllinen toiminta oli 

väline eikä päämäärä. Pelkän työnoppimisen ja produktin saamisen avulla kieli ei olisi tullut näkyväksi, 

eikä tiedostettavaksi. 

 

MK-alkuopetuskurssi otti kulttuurien kohtauttamisessa kantaa yksilön ja ryhmän lisäksi myös 

yhteiskunnallisiin ja institutionaalisiin muutoksiin. Suomalaisen yhteiskunnan maahanmuuttoasioista 

vastaavien ministeriöiden, hallinnon ja etnisten suhteiden neuvottelukunnan tukitoimet voivat kannustaa 

tämäntyyppistä oppimistoimintaa. Kielen ja keskustelun harjoittamisen seurantaan kuului kahdenlaisen 

transferin kehittäminen. Yhtäältä se sisälsi oppimistyylin rakentamista, käyttöä ja harjoittamista 

aikaisemmin kielen opiskeluun tottumattomien ihmisten elämässä. Toisaalta oppijoissa kehittyi kyky 

käyttää opittua tietoa kulttuurien kohtaamisessa elämän arkipäivän asioissa. Sosiaalitoimen arvion 

mukaan oli tärkeää, että maahanmuuttajat osasivat MK-alkuopetuskurssin jälkeen hoitaa virastoissa 

asioitaan, eivätkä jääneet nurkkiinsa ”kuurottamaan”. Oppimistyyli tuki yksilöllisyyttä, kollektiivisuutta 

ja vähitellen suomalaisen yhteiskunnan toimintamuotoihin sisäistymistä. Maahanmuuttajat kykenivät 
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käyttämään kieltä ja kulttuuria tyystin toisenlaisissa yhteyksissä kuin mitä oppimisympäristömme olivat 

olleet. Kurssin pohjalta he pystyivät jatkamaan vieraan kulttuurin kohtaamista. 

 

Kielen ja kulttuurin oppista edistävässä Kä-Ki-Ku-oppimistyylissä yhdistyi narratiivinen tarinoiden 

kerronta kognitiiviseen, sosiaali- ja yksilökonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Relativistisen 

tosiasiapainotteisuuden suosimisen sijasta oppimistyyliin sisältyi pitkälle vietyä pluralistista ajattelua 

yhteiskunnan moniarvoisten äänien ja vaihtoehtojen kuuntelemisesta (Gollnick ja Chinn 2002, 15–16). 

 

 

8.7  Kulttuurien kohtauttamiseen ja kulttuurisesti sensitiiviseen etno-opettajuuteen kasvamisesta 
 

Kulttuurisesti sensitiivisen etno-opettajuuden kehittymisessä havaitsin useita vaiheita. Ne edellyttivät 

monien kehittävien ja rakentavien valmiuksien ja asenteiden omaksumista. Toimin aluksi 

suomalaisuudesta kiinnostuneiden ulkomaalaisten opettajana. Tarvitsin siinä käsityönopettajan ammatin 

hallintaa. Tätä seurasi rakentavan suuntautumisen vaihe. Siihen kuului monitieteistä teorian, tiedon, ja 

käytännön vuoropuhelua, tiedon kartuttamista ja tulosten raportointia. Etnisen kulttuuriorientaatiopohjan 

luominen kasvatuksen tutkimisen konteksteissa alkoi, kulttuuritietoisuus ja etninen lojaalisuus kulttuurien 

kohtaamisen edistämisestä kehittyivät. 

 

Kehitys muukalaisopettajaksi syveni kohdatessani tutkimukseni kohteena olevat maahanmuuttajat. 

Ammatin hallinta, alan opettajuus, kokemus ja tutkimustausta olivat hyödyksi. Etninen 

kulttuuriorientaatiopohja rikastui kulttuuritietoisuutta ja etnistä lojaalisuutta hyödyntäen. Loin etnisen 

kulttuuriorientaatiopedagogian osana nykykeskustelussa mukana olevaa monikulttuurisuus-, Mo-Pe -

pedagogiikkaa. Opettajana kehityin vähitellen kulttuurien kohtaamisen edistäjäksi ja kohtauttajaksi 

käyttäessäni työssäni tutkimuspohjaista kulttuuritietoisuuden ja etnisen lojaalisuuden avulla rakentuvaa 

kulttuuriorientaatiota. Pidin tärkeänä, että opettajan tuntee kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja 

interetnisyyselementtien käytön ulottuvuudet ja monet mahdollisuudet kulttuurien kohtauttamisessa. 

Etnisen kulttuuriorientaatiopedagogian kehittäminen jatkui kasvaessani etno-opettajaksi. Tietoisuus 

elementeistä, niiden havaitseminen, rikastaminen, syventäminen ja empiriassa koettelu olivat käytössäni. 

Näin kulttuuritietoisuustieto, etninen lojaalisuus ja interetnisyys vahvistivat kulttuurien kohtauttamista. 

 

Kulttuurien kohtauttamisessa etenin kulttuurisesti sensitiiviseen etno-opettajuuteen. Kehityin opettajaksi, 

joka omaksui kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementtien käytön opettajan, 

maahanmuuttajien ja yhteiskunnan eri organisaatioiden kesken. Kä-Ki-Ku-oppimistyyliin kytkeytynyt 

käsityöllisen toiminnan oppiminen sai elämäkerrallisessa etno-opettajuudessani erityistehtävän. Se toimi 

välineenä kielen ja kulttuurin oppimisessa. Ilmiö oli tutkimustuloksena uusi. Sillä ei ole havaittu ennen 

tutkimustani olevan tätä merkitystä. Näkökulman avaamiseen johtivat elämänkaaressani vuosien ja 

vuosikymmenien kokemukset ja havainnot. 
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Kulttuurien kohtaamisen edistäminen ja Kä-Ki-Ku-oppimistyylin luominen alkoi monikerroksisena 

opettajuutena (vrt. Ely, Vinz, Dowing ja Anzul 1997; Wortham 2001). Sitä kuvastaa myös kuviossa 8, 

sivulla 168, esitetty opettajan kasvupolku. Etno-opettajuuteni ominaisuuksiin ja ulottuvuuksiin sisältyi 

teorian uudelleen konstruointia ja oppimistyylin vaikutusten analysointia. Saamani tulokset siirtyivät 

laajempaan kokonaisuuteen. Ne kytkivät sisäänsä toimivan ja narratoidun opettajuuteni. Ne osoittivat 

toteen empiirisen väittämän, että sosiaalisilla ja vuorovaikutteisilla malleilla oli tärkeä tehtävä ammatti-

identiteetin rakentamisessa. (Wortham emt., 155.) 

 

Perinteinen kvantitatiivinen arviointi korostaa ulkomuistia ja suosii keinotekoisten koetilanteiden käyttöä, 

joten ei ole ihme, jos monet maahanmuuttajien kurssit keskeytyvät (Metsänen 1996 ja Kuisma 2001). 

Opin järjestämään luontevia oppimisprosessiin liitettyjä arviointitilanteita. Oppimisprosessia, muutosta ja 

lopputulosta, oli mahdollista arvioida myös ulkopuolisin voimin. Arvioinnin kehittymiseen vaikuttivat 

sekä sosiaali- ja koulutoimen lähentyminen että vapaaehtoistyön, ystäväpalvelukurssien, 

virastokäytäntöjen ja henkilökohtaisten vuorovaikutteisten kontaktien käyttö. Luonnollisen 

vuorovaikutuksen ja interkulttuurisuuden lisääminen auttoi saamaan paremman tuntuman kulttuurien 

kohtauttamiseen. 

 

Käsityöllinen toiminta mahdollisti kielen oppimisen sisällön avulla. Tähän tarvittiin monia aisteja 

käyttävää luovuutta (Fisher 1990/1995). Kielikylvynomaisesti siinä korostui myös sisällön oppiminen 

kielen avulla (C. Laurén 1994; Arnau 2001; Met 2001). Oppimistyylin luonne suosi deklaratiivista, 

proseduraalista, propositionaalista ja konditionaalista tietoa (Schraw 1998; Niikko 1995a; 1999, 12–13; 

1995b, 13). Niihin kiteytyi ajattelun, muistin, kokemusten, taitojen, oppimisen, eksperttiyden ja 

noviisiuden käyttö. 

 

Elämäkerrallisuuteen kytkeytyvä opettajuus osoitti, että Kä-Ki-Ku-oppimistyyli mahdollisti sanojen, 

kirjoitusten ja merkkikielen avulla mielikuvien ja ympäristön käytön kuvallisina malleina. 

Tutkimuksessani korostui taitotiedon ja tietotaidon kehittyminen. Tämä piti yllä osaamisen ja sen 

kielellistämisen ristiriitaisuutta. Kaikkea taitoa on vaikea ilmaista kielellisesti (Polanyi 1966, 1983; 

Niikko 1999) MK-alkuopetuskurssin tutkimustulosten mukaan se tarkoitti, ettei taitoa voida ilmaista 

kielellisesti kontekstista irrallaan. Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käyttö osoitti, että kontekstisidonnaisesti 

voitiin käyttää entistä enemmän kielellistettäviä käsityöllisen toiminnan oppimisen osa-alueita. 

 

Kognitiiviselle teoriapohjalle nojautuva konstruktivismi ottaa huomioon tavoitteiden ja toimintojen 

ohjaamisen (Tynjälä 1999b, 61–67; Miettinen 2000). Maahanmuuttajaryhmässä ilmeni konstruktivismia 

yksilötasolla myös eräänlaisen elaboroinnin eli työstämismenetelmän sovelluksessa, aiempien tietojen 

aktivoitumisessa, skeemojen muokkautumisessa ja uusiutumisessa (Kristiansen 1992). Opintovierailujen, 

myyjäistoiminnan ja juhlien järjestäminen tuotti kooperatiivisuutta, yhteistoiminnallisuutta (McGroarty 
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1992; Leino ja Leino 1997, 30–33; Enkenberg 1998). Oppimistyyli tukeutui kertomuksiin ja sisälsi myös 

tutkivaa oppimista, ongelmalähtöisyyttä, vastavuoroisuutta, projektiivisuutta, suunnittelu- ja 

tapausperusteista opetusta. 

 

Oppimisen arvioijina oppimisympäristöissämme kävi vierailijoita. Myös ryhmän opintovierailut, 

myyjäistapahtumat, juhlat ja tapaamiset antoivat aineistopohjaisten tehtävien lisäksi MK-

alkuopetuskurssille tarpeellisen kielen oppimisen arviointivälineen. Sitä tukivat myös maahanmuuttajien 

kertomukset, selostukset, työkirjat ja esseet. ”Muukalaisoppijan reissupäiväkirjat”, vierailijoiden 

kommentit, toveri- ja itsearviointi samoin kuin käden, kielen ja kulttuurin oppimisprosessin purkaminen 

täyttivät saman tehtävän. Arviointi kattoi sosiaalisen, sosiokulttuurisen ts. kontekstuaalisen 

oppimiskäsityksen lisäksi narratiivisuuden ja behaviorismin huomioon ottamisen. Oppimisen osa-alueet 

rikastuivat ja syvenivät. Elämäkerrallisuus auttoi luomaan MK-alkuopetuskurssilla metakognitioita ts. 

tietoa tiedosta (Lappalainen 1989; 1993; 1994a–f; 1995; 1996a–d; 1998; 1999; 2001b; 2003a, c). 

Matkallani kulttuurisesti sensitiiviseksi etno-opettajaksi eläydyin Baghbanin (2004) sanoihin: 

 

”Etninen opettaja kahden kulttuurin tuttu 
vie suomalaisen ja muukalaisen oppilaan 
kahdella kädellä yhteen. Hän on elävä silta 
kahden kansan välillä. Etninen opettaja.” 
(Baghbani 2004.) 

 

Luonnehdin omaa kulttuurisesti sensitiivistä etno-opettajuuttani häntä (emt.) mukaillen: 
 

Etno-opettaja, usean kulttuurin tuttu, 
vie oppijat yhdistämään 
käden, kielen ja kulttuurin ulottuvuuksia. 
Haluan olla elävä silta kulttuurien välillä 
kulttuurien kohtaamisen edistäjä, 
kulttuurisesti sensitiivinen etno-opettaja, kulttuurien kohtauttaja! 

 

 

8.8  Moni-identtinen etno-opettajuus – kulttuurien kohtauttamisen huomioita ja suosituksia 
 

Etno-opettajuuden rakenteen ja sen luonteen kuvailussa uudelleen kerrottu tarina oli moni-identtistä ja -

tahoista. Tältä tarkastelualustalta MK-alkuopetuskurssilla erottui psykososiaalinen ja yksilöpainotteinen, 

hallinnollinen, yhteiskunta- ja pakolaispoliittinen, koulutuksellinen, oppimistyylillinen, 

opetusmenetelmällinen ja -suunnitelmallinen kulttuurien kohtauttaminen. Opettajan työ muuttui 

institutionaalisella tasolla. (Ks. kuviot 9 ja 10, sivuilla 198–199.) Kulttuurisesti sensitiivisessä etno-

opettajuudessa oli omaa erityisyyttä, mutta siinä oli myös yhtäläisyyttä yleiseen opettajuuteen. Rinnastus 

siihen ilmeni altistumisessa opettajan työn muutoksille ja ristiriitaisille vaatimuksille (vrt. Estola 2003b, 

23–23). Opin ymmärtämään etno-opettajan työn kompleksisen luonteen. Minulle selvisi myös, että 

kouluoloissa kulttuurien kohtauttaminen ei voinut toteutua pelkillä roolinotoilla. Välineinä oli käytettävä 
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tunnistamista, tiedostamista, toimimista, havainnointia, analysointia ja tulkintaa. Kulttuurisesti 

sensitiiviseksi opettajaksi kasvun polku opetti olemaan läsnä työssäni maahanmuuttajien 

kohtauttamistilanteissa. Se edellytti elämäkerrallisuuden käyttöä. Aikaisempaan taito- ja tietopohjaan 

kytkeytyvän luovuuden lisäksi oli tarpeen rakentaa kulttuurien kohtauttamista yhteiskunnallisista 

muutostekijöistä. Kasvupolullani olin etno-opettajana enemmän kuin ilmiöiden nimeäjä. Vaikeuksista 

huolimatta opin eri konteksteissa kohtaamaan maahanmuuttajia saamieni virikkeiden, herätteiden ja 

ilmiöiden pohjalta. Yksilölliset polut suhteutuivat yleiseen kulttuurien kohtaamiseen kouluoloissa. 

 

Nuoressa maahanmuuttomaassamme alettiin havahtua vuosituhannen vaihteen tienoilla maahanmuuttoon 

ja sen problematiikkaan. Maahanmuuttajien kohtaaminen parinkymmenen vuoden aikana on synnyttänyt 

Suomeen uusien lakien laatimistarpeen. Kotouttamislaki (SL 1999/493) ja -asetus (SA 1999/511) 

syntyivät vasta vuosituhannen vaihteen paikkeilla. Sitä oli tarpeen uudistaa jo 30.12.2002. Yhä edelleen 

kotouttamislain kehittely on vireillä ja uusi lakiesitys on lähiaikoina odotettavissa. Laki 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta 

(SL 2002/1292) käsittää muun muassa maahanmuuttajan oikeuden kotoutumissuunnitelman tekemiseen. 

Siinä voidaan sopia suomen tai ruotsin kielen opiskelusta, käytävistä kursseista jne. Laki määrittää myös 

omaehtoisen kouluttautumisen, valmistavan koulutuksen sekä peruskoulussa että ammatillisessa ja 

ammattikoulutuksessa. 

 

Oppimispolkuni opetti, että maahanmuuttajien kouluoloissa kohtauttamisessa on vältettävä heidän 

asettamistaan kulttuurimaskoteiksi. Romantisoimisen vaarat on torjuttava. Ne on tiedostettava, koska 

Suomessa olemme tottuneet olemaan kulttuurivaikutteita saavana osapuolena. Oppiessamme kohtaamaan 

kulttuureita on pohdittava sitä, miten annamme jotakin itsestämme kulttuurisessa vuorovaikutuksessa. 

Miten luomme uuden kulttuurin kohtaamisen kanssa uutta molempia osapuolia palvelevaa kulttuuria? 

 

Opettajat elävät kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen prosessin omassa elämässään läpi. Yksittäisiä 

asioita käsitellessään he työstävät ja vaiheistavat kulttuurien kohtauttamista opetusalasta tai 

koulumuodosta huolimatta. He joutuvat peilaamaan kulttuurien kohtauttamisen arkea yhteiskunnan 

sektoreille. Ilmiöitä on suhteutettava lainsäädäntöön ja eri hallintokuntien alueisiin. Suomen kielen ja 

kulttuurin alkuopetus- ja jatkokurssien lisäksi maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan voidaan 

Kotouttamislakimuutoksen (SL 2002/1292) nojalla sisällyttää muun muassa kuntoutusta. Siihen voi 

kuulua myös työelämään ja ammatteihin tutustumista. Tässä mielessä käytin käsityöllisen toiminnan 

oppimista kielen ja kulttuurin oppimisen kartuttamiseen kulttuuritietoisuutta lisäävänä elementtinä MK-

alkuopetuskurssilla. 

 

Opettajuuteni kehittymisessä otin huomioon Cygnaeuksen korostaman, mutta hänen aikanaan ja 

myöhemminkin toteutumatta jääneen kasvattavien käsitöiden käytön (Lappalainen (1994d, 19–20; 1995, 

13-14, 16; 1996, 21). Tutkimustulokseni rinnastuivat ilmaisullisuutta painottavaan ajatteluun (vrt. 
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Muotoilu 2005! -julkaisu). Oleellista oli maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisen ennakointi. Tulokset 

ovat avuksi omassa opettajankouluttajan työssäni ja voivat palvella sekä maahanmuuttajia 

koulutuspalvelujen käyttäjinä että koulutuksen järjestäjiä oppilaitoksissa. Niistä on apua muun muassa 

maahanmuuttajien kohtaamisen hallintokäytäntöihin ja ammatilliseen koulutukseen valmistavaan 

maahanmuuttajien koulutukseen. 

 

KUVIO 13. Tutkimuksen hyödynnettävyys 

 

Käsitteenä ja monipuoliseksi kehittyvänä professiona etno-opettajuus puolustaa paikkaansa 

monikansallisten maahanmuuttajien kouluttamisessa. Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvun on 

suuntauduttava kulttuurien kohtauttamiseen ennakkoluulottomasti, rohkeasti, luovasti ja innovoivasti 

ideoiden. Oppimispolkuni opetti käyttämään entistä enemmän joustavuutta, sosiaalisuutta ja 

suvaitsevaisuutta maahanmuuttajien kouluttamisessa (Sue ja Sue 1990). 

 

Aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisesta ollut tarpeen luoda kulttuuripoliittista harrastetoimintaa. Se 

ei myöskään ollut sosiaalipoliittista huoltotyötä. Kä-Ki-Ku-oppimistyyli oli enemmän kuin 

oppimismenetelmä tai opetustapa. Se oli eräänlainen maailmankatsomus, joka antoi rakennusaineksia 

ympäristön hahmottamiseen. Kä-Ki-Ku-oppimistyyli kykeni antamaan dynaamisia mahdollisuuksia 

aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen ja kulttuurien kohtauttamiseen (vrt. Sue ja Sue 

1990). Työni haasteet ja ratkaisut opettivat ymmärtämään maahanmuuttajaryhmän oman kulttuurin 

puolustamiseen liittyviä aggressiivisia reaktioita. Ryhmä ei sisäistänyt uuden kulttuurin koulutus- ja 

työoloja hetkessä. Työnteko oli keskeinen tekijä maahanmuuttajien uuteen maahan kiinnittymiselle 

(Forsander ja Ekholm 2001, 59; Hautaniemi 2001, 8). Ajoittain oli vaikea hyväksyä näiden asioiden 

kääntöpuolta, siitä huolimatta, että tavoitteeni oli ymmärtää maahanmuuttajia kokonaisvaltaisesti heidän 

etnisessä kulttuuriorientaatioprosessissaan. 

 

Tutkimustuloksia voivat käyttää esimerkiksi: 

• erilaisten maahanmuuttajien alkuopetus- ja 
jatkokurssien rahoittajat ja maahanmuuttajille 
kursseja järjestävät oppilaitokset 
• yliopistot, opettajankoulutuslaitokset, 

ammatilliset opettajakorkeakoulut ja muut 
korkeakoulut 

• yleiskoulu (peruskoulu ja lukio) 
• päiväkodit 
• ammattioppilaitokset ja ammatilliset 

oppilaitokset 
• työvoimahallinto, poliitikot, sosiaalitoimi ja 

maahanmuuttoasioista vastaavat päättäjät 
• asukasyhdistykset ja neuvontajärjestöt 
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Somalialaiset ja bosnialaiset maahanmuuttajat kamppailivat vanhan ja uuden välillä. Yksilön sisäiset 

mallit syntyivät kokemusten, lukemisen ja kuulemisen perusteella, eivätkä muuttuneet nopeasti. Ne olivat 

sen sijaan muistissa olevia, ulkoista todellisuutta edustavia tietosisältöjä. Itseä koskevina malleina ne 

ohjasivat tiedon etsintää myös erilaisten maahanmuuttajien etnisessä kulttuuriorientaatioprosessissa. 

Maahanmuuttajien käyttäytyminen reaktioineen kytkeytyi oman kulttuuritaustan ja sen mukaisen 

ammattikäsityksen puolustamiseen. Mieltäessään pakolaisuuden väliaikaiseksi tilaksi varsinkin 

bosnialaiset ymmärsivät ammatit pysyvinä ja muuttumattomina. He luottivat papereihin ja todistuksiin 

elämänikäisinä dokumentteina, eivätkä missään tapauksessa kokeneet tarvitsevansa elinikäistä koulutusta. 

Näistä lähtökohdista heillä ei ollut oman ammattinsa ”päivitystarvetta”. Työni oli myös tasapainoilua 

oman ja vieraan kulttuurin välillä, vaikka halusin olla empaattinen maahanmuuttajia kohtaan. Noina 

aikoina sympatiani välittyivät suomalaisen yhteiskunnan työelämään. 

 

Oppiaineksen sisällöissä ja menetelmällisissä ratkaisuissa oli yhtymäkohtia erityispedagogiikkaan, 

oppimisvaikeuksisten ja kielenkehityksen erityisvaikeuksista kärsivien maahanmuuttajien 

kouluttamiseen. Ne ilmenivät äännejärjestelmän, sanojen ja lauserakenteiden hallinnan vaikeutena. 

(Bishop 2001.) Niissä on tärkeää suosia esinekommunikaatiota. Työni käytännöt liittyivät aiemmin 

mainitsemaani Brunerin (1962, 159; 1971, 181; 1996, 12) käsitykseen toiminnallisista, kuvallisista ja 

kielellisistä tiedon representaatiotavoista. Maahanmuuttajat olivat kuvauksen mukaan jättäneet taakseen 

rakastetun kotimaan, tutun ja kodikkaan olotilan. Lisäksi vieraan kulttuurin kohtauttaminen tarjosi uusia, 

jännittäviä ja jopa pelottavia mahdollisuuksia (Nieto 1996, 214; 2000, 217). Yksittäisen 

maahanmuuttajan kriisiytyminen ei ollut harvinaista varsinkaan, jos hän ei osannut muuttomaan kieltä 

(Nieto 1996, 208; 2000, 207). Nieto kuvaili miestä, joka ei ollut täysin sovussa omien kokemustensa 

kanssa. Hänellä oli takanaan vaikea sopeutumisen kausi, vaikka hän oli antanut periksi oman kielensä ja 

kulttuurinsa ylläpitämisessä. (Nieto 1996, 217; 2000, 216.) 

 

Oli tärkeää oppia käsittelemään pettymyksiä ja epävarmuutta, kun ajatus tulevaisuudesta uudessa maassa 

tuotti kipua, ja sen kanssa tasapainoilu oli vaikeaa. Oppimisympäristöjemme monet tilanteet opettivat 

käyttämään huumoria kulttuurien kohtauttamisessa. Maahanmuuttajat eivät välttämättä tienneet, mitä he 

halusivat, mutta suomalainen yhteiskunta edellytti heiltä täydellisen kielitaidon ja työmarkkinoille 

soveltuvan ammatin hankkimista. He olivat kuin Niedon (1996, 84; 2000, 81) kuvailema nainen, jolle 

koulutuksen lupaus menestymisestä ja palkinnoista oli tärkeä. Se ei ollut kuitenkaan yhtä tärkeä kuin se, 

että yhteiskunta pärjäsi. Kulttuurisesti sensitiiviseksi opettajaksi kasvaminen opetti näkemään 

auktoriteetin ja aseman siirtymisestä aiheutuneita ahdistuksia ja menetyksiä, joita maahanmuuttajaperheet 

olivat kokeneet. (Nieto 1996, 215, 221; 2000, 214, 220.) 

 

Opetustoimeen verrattuna sosiaalitoimella ja KELA:lla oli tukenaan lakipykäliä. Kuitenkaan yksittäiset 

pykälät eivät määrittäneet kaikkea sitä, mitä erilaisten kulttuurien kohtauttamisessa piti ottaa huomioon. 

MK-alkuopetuskurssin kokemukset auttoivat näkemään, miten sosiaalitoimi, KELA ja työvoimatoimisto 
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pitivät yllä keskitettyä virastotoimintaa ja byrokratiaa. Ne eivät päässeet tarpeeksi lähelle asiakkaitaan, 

tässä tapauksessa erilaisia maahanmuuttajia. Eräänlaiseksi sosiaalikuraattoriksi oppien konsultoin 

sosiaalityöntekijöitä, opettajia ja opinto-ohjaajia. Tukitoimet eivät olleet riittäviä, jos maahanmuuttajien 

koulutus ei saanut tarvitsemaansa tukea yhteiskunnan poliittisista rakenteista ja käytännöistä. Hyväksyin 

sen, että sosiaalityön tunteminen kuuluu kiinteästi maahanmuuttajaopettajan työhön. 

 

Sosiaalipuolelle kuuluva problematiikka oli maahanmuuttajakoulutuksessa väistämätöntä. Sosiaalitoimen 

hallinnointi olisi tarvinnut hyvän toimintaverkoston. Tuollaisenaan se oli kallis ja tehoton. Suomen 

sosiaalitoimi suosii työkäytännöissään roolijakoa, joka liittyy tämän hallinnon alan ylikuormittumiseen. 

Se johtuu vanhentuneesta organisaatio- ja toimintamallista. Paineita syntyi 1990-luvun alkupuolella, kun 

sosiaalitoimelta puuttui maahanmuuttajien palvelemista varten oleva ja heidän perhepolitiikkaansa 

vastaava toimiva organisaatiomalli. Varsinkin entisestä Jugoslavian liittotasavallasta lähteneiden 

maahanmuuttajien keskuudessa on ilmennyt suuria kielen oppimisvaikeuksia. Ne johtuvat oman 

äidinkielen rajallisesta käytöstä kotona ja vaikeudesta omaksua toisen kielen käsitteitä. (Mikkola ja Heino 

1997, 224; Yli-Renko 1997, 65.) Kulttuurien kohtauttaminen asettui keskiöön MK-alkuopetuskurssin 

kouluoloissa. Oppimisympäristömme loivat kulttuuriin suuntautumisen ja kotoutumisen kannalta 

maahanmuuttajille tärkeitä yhteyksiä suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajille järjestettävillä 

kursseilla on tarpeen koordinoida opetus- ja sosiaalitoimen yhteistyötä kotoutumisen edistämiseksi. 

 

Päättäjät ja muut toimijat eivät ole vielä ymmärtäneet Kä-Ki-Ku-oppimistyylin kaltaisia mahdollisuuksia 

kulttuurien kohtauttamisessa. Pakolaistyöstä vastaavat viranomaiset pyrkivät 1990-luvulla 

”normaalistamaan” maahanmuuttajia suomalaisten tapojen mukaisiin käytäntöihin (Matinheikki-Kokko 

1994, 98–101; 119–121; 1997; 1999a–c; 2002). Tasa-arvon toteutuminen edellytti käytännössä 

kulttuurista sulautumista. Tutkimukseni tulokset viestittivät maahanmuuttajatyöstä vastaavan hallinnon 

uudistuksen välttämättömyydestä. Sen pitää kyetä vastaamaan erilaisten maahanmuuttajien vieraaseen 

kulttuuriin suuntautumisen tarpeisiin. Sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaaminen ilmeni 

tutkimuksessani siirrettävyytenä. Oppimisympäristölähtöinen oppimistyyli toimi elinpiirissä suomen 

kielen käytettävyytenä. Se varioi ja laajensi opittavien ja käsiteltävien sanojen käyttöyhteyksiä. 

Parityömalli – integroituminen verkostoitumalla lukupiireissä -loppuraportti (1999) osoitti sosiaalitoimen 

olleen hädän partaalla vielä vuosien kuluttua tutkimusaineistoni keruun jälkeen. Näitä moniäänisiä 

viestejä kuului erityisen paljon, ja niitä oli kulttuurisesti sensitiiviseen etno-opettajuuteen kasvamisessa 

opittava ottamaan huomioon. 

 

Havaitsin, että opettajien peruskoulutukseen, peruskouluopetukseen, ammattikoulutukseen ja 

ammatilliseen koulutukseen on syytä sisällyttää maahanmuuttajien asemaa ja monikulttuurisuutta 

käsitteleviä oppikokonaisuuksia. Sama ilmiö välittyi Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan 

(SM 1997:5, 180–192) näkemyksestä. Verma ja Darby (2002, 43–44) käsittelivät 1980-luvun puolivälissä 

julkaistua The Swann Report -raporttia. Siinä ilmeni koulujen yleinen epäonnistuminen ja laiminlyönnit 
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sitoutumisessa kulttuuriseen monimuotoisuuteen Isossa-Britanniassa. Opettajien peruskoulutukseen ja 

ammatillisen kehityksen kaikkiin osa-alueisiin pitäisi sisällyttää moniarvoiseen yhteiskuntaan 

kasvattamisen perusteita ja mahdollisuus tasavertaisuuden rakentumiseen (Verma; Zec ja Skinner 1994). 

Verma ja Darby (2002, 43) esittelivät monikulttuurisuuskasvatusta Englannissa. He (emt., 13–14, 16) 

ihmettelivät, miksi maan koulutus- ja työllisyysosaston antamissa ohjeissa opettajankoulutuslaitoksille oli 

mainittu vain kolme seikkaa monikulttuurisuudesta. Sen mukaan ensiksi opiskelijaopettajien tuli pitää 

opetuksessaan vireillä oppijan työtahtia. Oli velvollisuus edistää myös oppijoiden laajaa kasvatuksellista, 

persoonallista, henkistä, moraalista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystä. Toiseksi opiskelijaopettajien piti 

saada oppijat mukaan ja tukea heidän työskentelyään. Tämä saavutettiin asettamalla korkeita odotuksia 

kaikille oppijoille huolimatta sukupuolesta, kulttuurisesta tai kielellisestä taustasta. Kolmanneksi 

opiskelijaopettajilla piti olla käytännön tietoa ja ymmärtämystä opettajien velvollisuuksista ja vastuista, 

jotka liittyvät lakeihin etnisten ryhmien välisistä suhteista. 

 

Kulttuurien kohtauttaminen korostui kulttuurisesti sensitiivisessä etno-opettajan työssä. Se voi muuttaa 

vallitsevia käsityksiä käsityöstä ja sen oppimisesta (Lappalainen 2005e). Kielen oppiminen on 

sisällytettävissä käsityön opetuksen kontekstiin. Kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselementtien 

yhdistäminen antaa uusia mahdollisuuksia kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Opettajat voivat 

syventää olemassa olevan työtavan käyttöä ja sitoa sitä kielen ja kulttuurin oppimiseen. Sitä piirros 16 

ilmentää: 

 

 

 

PIIRROS 16. Maahanmuuttajat voivat elää monikulttuurisesti rinnakkain, kun heidät 
kohtautetaan etnisen kulttuuriorientaatiopedagogian, kulttuurisesti sensitiivisen Kä-Ki-Ku-
oppimistyylin avulla  
 

 

Maahanmuuttajaperheiden sisäinen mielikuvamaailma suosi yhdessäoloa. He pitivät keskinäistä 

kanssakäymistä tärkeänä elämän ja menestymisen perusarvona (vrt. Nieto 1996, 169–170; 2000). 

Monikulttuurisuuskasvatukseen kytketyt käsityöllisen toiminnan uudet ulottuvuudet saavat sijaa monissa 
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koulutusmuodoissa. Alkuopetuskurssien jälkeen järjestettävä projektityyppinen koulutus voisi toteutua 

esimerkiksi asiantuntijoiden organisoimissa räsyn uudenlaista käyttöä toteuttavissa mattoprojekteissa (ks. 

Lappalainen 2000; 2001a, c–e). Niiden toteutuminen antaisi erilaisille maahanmuuttajaryhmille kielen 

oppimisen lisäksi myös työtilaisuuksia. 

 

Ihmisen kunnioitus ei ole väline vaan päämäärä. Jatkotutkimuksellisesti pidän kiintoisana Kä-Ki-Ku-

oppimistyylin/menetelmän tutkimista ja laajentamista erilaisiin koulukäytäntöihin. Myös 

oppivelvollisuusikäisten ja sitä nuorempien maahanmuuttajien oppimisympäristöissä ilmenee samoja 

tarpeita kuin aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisessa. Lapset oppivat yleensä kohdemaan kielen 

nopeammin kuin aikuiset. Kovia kokeneet maahanmuuttajalapset eivät kuitenkaan jaksa opiskella 

tehokkaasti paria tuntia enempää kerralla. Tutkimukseni tuloksena syntynyttä oppimistyyliä voidaan 

soveltaa kaikenikäisten maahanmuuttajien kouluttamiseen. Vielä nykyisin maahanmuuttajat saattavat 

käydä viisi tai kuusikin kurssia, eivätkä silti hallitse alkeitakaan vastaanottajamaan kielestä. 

 

Kulttuurisesti sensitiivistä opettajuutta, Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytön variaatioita ja luovuutta 

maahanmuuttajien koulutuksessa voitaisiin entistä enemmän tutkia ja hyödyntää. Opettajan ja varsinkin 

etno-opettajan työssä on päivitys- ja tutkimustarvetta. Tutkimustulokset antoivat lähtökohtia ja pohjaa 

maahanmuuttajaopettajien täydennyskoulutukselle, koulutuksen kehittämiselle ja tutkimiselle. 

Jatkotutkimukset edistäisivät ja rikastaisivat maahanmuuttajien koulutusta. Tutkimuksessa esiintynyt 

etninen kulttuuriorientaatio oli opettajan käyttöteoriaa. Sitä on mahdollista tutkia ja laajentaa edelleen. 

Tutkimuksessani syntyi käsitteiden välisiä suhteita, ne antavat työvälineitä kulttuurien kohtaamisen 

edistämisen ja kulttuurien kohtauttamisen tutkimiseen (ks. liite 12, kuvio 18 sivulla 303). 
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TAULUKKO 3. Tutkimusaineistot  

Aineiston nimi Aineiston laajuus Aineiston lyhenne Aineistotyypit  
”Muukalaisopettajan 
päiväkirja” E-M.L. (NA) 
viisi ääninauhoitetta 

Sivuja/rivejä 
A4 teksteinä 

 
Varsinainen MK-al-

kuopetuskurssin aineisto 

NA 1A  6.6.-13.6. 1994 10   
NA 1B  13.6.-10.7. 1994 10   
NA 2A  12.7.-26.7.1994 7   
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NA 3A  2.9.- 20.9.1994 6   
NA 3B  23.9.- 7.- 8.10. 
1994 

5 
  

NA 4A  8.10.-11.10. 1994 7   
NA 4B  12.10.-22.10.-1994 6   
NA 5A  1.2.11-14.11. 1994 6   
NA 5B  15.11.-9.12. 1994 3   
”Muukalaisoppi- 
jan reissupäiväkirjat” (8kpl) 
3.10., 4.10., 5.10., 6.10., 
8.10., 19.10., 7.11. ja 
16.11.1994 
 
 
 

 RE 1, 3.10.1994 
RE 2, 4.10.1994 
RE 3, 5.10.1994 
RE 4, 6.10.1994 
RE 5, 8.10.1994 
RE 6, 19.10.1994 
RE 7, 7.11.1994 
RE 8, 16.11.1994 

 

Portfolioitu raportti 
Käsityön opetuksen  
integroimisesta suomen 
kielen ja kulttuurin 
opetukseen 
pakolaisopetuksessa  
Oman opettajan työn 
kokemuksellinen 
tutkiminen. Moniste. 
Hämeenlinna: HAMIW. 
 

97 
Lappalainen, E-M. (RA 
1993) = (1993) 
(Myös lähdeluettelossa) 

Opettajuuden ilmenemistä 
tukeva raportti ennen MK-

alkuopetuskurssia 

Portfolio 
Kansainvälisyyskasvatus 
oman opettajuuteni 
tavoitteena. Oman 
opettajuuden kasvun 
analyysi. Moniste: 
Jyväskylän ammatillinen 
opettajakorkekoulu. 
Jyväskylä. 

22 
Lappalainen, E-M. (RA 
1993–1994) = (1994a) 
(Myös lähdeluettelossa) 

TAULUKKO 3. jatkuu 
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Portfolio 
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Portfolio/video 
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(Myös lähdeluettelossa) 

 
 
 

Portfolio/video-
haastattelu/palaute 
21.10.1996 
 

5.19 min 

VIPAL (1996) 
 
 
 

 

Työtodistukset 
(Portfoliot) 3 

PO15.12.1994; 
PO16.12.1994; 
PO27.10.2003 

 

Lehtileikkeet: 
”Maahanmuuttajien 
kielikurssi käyntiin” 
”Maahanmuuttajat 
sienikurssilla” 
”Pakolaiset kaipaavat 
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”Puolessa vuodessa se 
sanotaan suomeksi” 
”Joulumyyjäisissä tungosta” 

 
PS N:0 45 

 
PS N:0 71 

 
PS N:0 75 

 
PS N:0 92 

 
PS N:0 97 

 
LE 1, 13.6.1994, 5 
 
LE 2, 15.9.1994, 3 
 
LE 3, 29.9.1994, 9 
 
LE 4, 28.11.1994, 7 
 
LE 5, 15.12.1994, 8–9 

 

 

Fläppitaulut 2 FT 1, 2 MK-alkuopetuskurssilla 

Piirrokset 1 20.7.1994 MK-alkuopetuskurssilla 
Valokuvat 

93+146=239  
MK-alkuopetuskurssilla ja 
ennen sitä otetut 

Valokuvien pohjalta tehdyt 
piirrokset 

1–15  
MK-alkuopetuskurssilla ja 
ennen sitä otetut 

Digikuvatut mallinäytteet 
(kankaanpainanta) 

1–19 
MA 
digikuviksi 6.6.2003 

MK-alkuopetuskurssilla ja 
ennen sitä otetut 
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Liite 2. 
 
TAULUKKO 4. Tutkimusjoukko  
 
Etniset kulttuuriorientoitujat 

ja sukupuoli 
Lähtömaa Syntymävuosi ja ikä 

Nainen 
 

Mies 
 

Ex-
Jugoslavia 

Bosnia 
Somalia Venäjä  

Ikä tutki-
musvuotena  

1994 

 
Nuorehko 

bosnialainen
mies 

X   1958 36-vuotias 

 
Varttunut 

bosnialainen 
mies 

X   1947 47-vuotias 

 
Somalia-

lainen mies 
 X  1962 32-vuotias 

Nuorehko 
bosnialaisen 

miehen 
vaimo 

 X   1963 31-vuotias 

Varttuneen 
bosnialaisen 

miehen 
vaimo 

 X   1949 45-vuotias 

Bosnialainen 
yksinhuolta-

janainen 
 X   1966 28-vuotias 

Bosnialaisen 
leskiäidin 

tytär 
 X   1972 22-vuotias 

Bosnialais-
perheen tytär 

 X   1976 18-vuotias 

Bosnialais-
perheen 

yksinhuol-
tajatytär 

 X   1972 22-vuotias 

Kurssin 
keskeyttänyt 
bosnialais- 

nainen 

 X   1943 51-vuotias 

Venäläinen 
nainen 

   X 1950 44-vuotias 

Somalia-
lainen nainen 

  
X 
 

 1973 21-vuotias 
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Liite 3. 

MK-alkuopetuskurssilla (6.6.–9.12.1994) suunniteltuja ja toteutuneita teema-alueita 
 
 
1. Tervehdykset, esittelyt ja luokka 
Oppijat ja opettaja 
Esineet 
Yleiset tervehtimistavat 
 
2. Minä 
Kesä- ja talvivaatteet, värit 
Kehon osat 
 
3. Koulu 
Henkilöstö 
Rakennukset 
Luokkahuoneet 
Pihapiiri 
 
4. Aika 
Kello ja vuorokaudenajat 
Viikonpäivät 
Kuukaudet 
Vuodenajat 
Kalendaarijuhlat 
 
5. Ruokailu 
Aamupala 
Lounas 
Päiväkahvi 
Päivällinen 
Iltapala 
 
6. Perhe 
Äiti ja isä 
Lapset 
Yksinäiset 
Isovanhemmat 
Tädit, sedät ja enot 
Serkut 
Kummit 
 
7. Koti  
Kodin osoite 
Omakotitalo 
Kerrostalo 
Rivitalo 
Paritalo 
Huoneet:  
Olohuone 
Keittiö 
Makuuhuone 
Lastenhuone 
Kylpyhuone,  
WC ja sauna 
Pesuhuone ja  
Kodinhoitohuone 
Pihamaa 
Puutarha 
 
8. Kaupunki ja maaseutu 
Katu 
Tie 
Taajama 
Pelto, metsä ja suo 
 
9. Liikenne 
Koulumatka 
Liikennemerkeistä 
Henkilöautoliikenne 
Linja-auto- eli bussiliikenne 
Junaliikenne 
Lentokoneliikenne 
Laivaliikenne  
 
 

10. Kauppa 
Maitokauppa 
Tavaratalo 
Erikoisliikkeet 
Kenkäkauppa 
Kellokauppa 
Huonekalukauppa 
Kioski 
Huoltoasema 
Kirpputori 
Tarjoustalot 
 
11. Raha 
Suomen rahat ja rahayksikkö 
Oman maan rahat ja rahayksikkö 
 
12. Maat 
Eri maiden nimiä ja kansallisuuksia 
Eri maissa puhuttavia kieliä 
 
13. Sanoma- ja aikakauslehdet 
tiedotusvälineenä 
Valtakunnallinen sanomalehti 
Maakunnan sanomalehti 
Paikallislehti 
Oman maan sanomalehti 
Aikakauslehdet 
Naistenlehdet 
 
14. Puhelin 
Kotipuhelin lankaliittymä 
Matkapuhelin 
Puhelinautomaatti 
 
15. Posti ja pankki 
Postimerkit 
Kirjeet 
Kortit 
Pankkitili 
Pankkikortti 
 
16. Sivistyspalvelut 
Kirjasto 
Kirjastoluokitus 
Oman maan kirjallisuus 
Museot 
Taidemuseo 
Taidenäyttelyt 
Kylätalot 
 
17. Muut aktiviteetit 
Vierailut  
Perhospuutarha 
Kasvitieteellinen puutarha 
Luonnonpuistot 
Suomaasto 
Taidenäyttelyt  
Vesitorni 
Sankarihaudat 
Kirkot 
Pitäjäjuhlat 
 
18. KELA 
Etuudet 
 
19. Sosiaali-, terveys- jatyövoimatoimi 
Palvelut 
Sosiaalitoimi 
Työvoimatoimisto 
Vapaaehtoistyökeskukset 
 
 
 

20. Ympäristöaktiviteetit 
Pa tikointi ja retket 
Uimahalli  
Sienestys 
Kasvimaanhoito 
Säilöntä 
Leivonta 
Käsityöllinen toiminta 
Myyjäiset 
Yleisöjuhlat 
Laivamatka 

 
21. Ystävät 
Omanmalaisten tapaamiset ja kontaktit 
Suomalaisten ystävien  rekrytointi 
Ystäväpalvelukurssi 
Tapaamisten järjestäminen 
 
22.. Yritykset ja yhteisöt 
Voimalaitos 
Saha 
Matkailuyritykset 
Karjatila 
Päiväkoti 
Käsityökeskukset 
Kierrätyskeskukset 
Toimintakeskukset 
Vapaaehtoistyökeskukset 
Kotieläinpuistot 
Leipomot 
Käsityöllisen toiminnan oppiminen, kieli 
ja kulttuuri 

Myyjäiset ja konsertti YK:n päivänä 
Myyjäiset joulumessuilla 
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Liite 4.       1 

Otteita ”Muukalaisopettajan päiväkirjasta” 

Esimerkkejä työpäivien meditatiivisesti ääneen ajatelluista, kielellistetyistä ja kirjallistetuista  
narraatioista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 14a. ”Muukalaisopettajan päiväkirja” 26.8.1994 
 
 
 
 
 

– Bosnialaisissa näkyy selvästi, miten miesten silmän välttyessä bosnialaisnaiset ovat toisenlaisia, 
kun ovat poissa omien miestensä valvovan silmän alta. Sitä vastoin miesten ollessa paikalla miehet 
hallitsevat oppimistilannetta, kun he eivät viitsi opiskella ja nähdä vaivaa suomen kielen opiskeluun. 
He eivät halua käyttää yhteistoiminnallisia opiskelutapoja. Naiset käyttävät sen sijaan keskenään 
paljon ryhmätyötilanteissa yhteistoiminnallisuutta opiskelussaan. Nuo työtavat luontuvat hyvin 
silloin kun miehet eivät ole paikalla. Mutta muuten niin, niin se tekee vaikeutta. Varsinkin kurssin 
varttuneimmalla miehellä on erittäin pinttyneet opiskelukäsitykset. Hänen mielestään kielen 
oppiminen on sanojen oppimista ja niiden ymmärtämistä. Mutta hän ajattelee oppivansa ilman 
suomen kielen sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä ja harjaannuttamista. Tänään me etenemme 
ryhmänä hyvin, kun me harjaannutamme kieltä (…). On ihanaa, kun esimerkiksi nuori nainen 
kirjoittaa omiin muistiinpanoihinsa, mitä on (…) solmita, kiertää jne. (…) Somalialaisnainen on 
ressukka. Pitkän loman jälkeen hän on jäljessä kielen oppimisesta (…). Hänen miehensä ei opeta 
hänelle suomen kieltä, joten eriyttäminen kulkee ihan eri matkaa. Mutta kyllä se siitä, minä kuitenkin 
tunnen saavani tyydytystä tästä työstä ja minusta on mukavaa työskennellä näiden kysymysten 
äärellä, koska rakastan suomen kieltä. Huomaan, että naiset kääntävät oppimiaan sanoja kuten 
esimerkiksi hedelmien nimiä omalle äidin kielelleen (…). Äidinkielinen vastine auttaa ja siihen se 
havainnollistamisen periaatekin tähtää. (NA 2 B, E-M.L.”Muukalaisopettajan päiväkirja” 26. 8. 
1994.) 
 

– Oppijat pyytävät minua soittamaan sosiaalitoimistoon, että sieltä tultaisiin käymään heillä. 
Selvittelemme asioita (…). Vanhempi miehistä jatkaa lakkoaan ja mököttää. Naiset tulevat kouluun. 
Hankaluuksista huolimatta suomen kielen oppimisemme sujuu mukavasti (…). Nuorempi miehistä 
haluaa näyttää tekevänsä kotitehtävät moitteettomasti. Hän taivuttaa kaikki sanat monikkomuotoja 
myöten. Upeaa!. Monenlaista sattuu näiden kanssa työskennellessä. Tänään teen yhden peruskoulun 
opettajan kanssa sen johtopäätöksen, että. Kosovon albaanit ovat mielestäni leikkimielisempiä kuin 
nämä bosnialaiset. Näiden kanssa en voi toimia aina leikin varjollakaan. (NA 2 B, E-M.L. 
”Muukalaisopettajan päiväkirja” 26. 8. 1994.) 
 

– Kokeilen jälleen yhteistoiminnallisia oppimisen muotoja ja havaitsen pikkuista edistystä. 
Tavallisesti jos varttunut mies on paikalla hän ei lähde mukaan tällaisiin juttuihin. Päivästä päivään 
yritän saada entistä enemmän oppiajoukkoani puhumaan suomen kieltä keskenään. Tänään 
varttuneen miehen vaimo alkaa (…) jäljitellä puhettani (mallioppimista) Näytää siltä, että 
pikkuhetken päässä on muutamilla puhuminen (…). Nuori nainen kirjoittaa ja toinenkin nuori nainen 
edistyy melko mukavasti kirjoittamisessa. Joudun hillitsemään oppijoiden tunteenpurkauksia (…) 
välituntikäytännöistä. Selitän heille kaksoistunnin ja vastaavasti pitemmän välitunnin pitämisen (…). 
Osoitan heille miten tunnit menevät nappiin, tuolloin nuorempi mies sanoo asiaan viimeisen sanan 
kyllä, kyllä ja vielä da, da, joten asian käsittely nuorten naisten osalta päättyy siihen. Näyttää siltä, 
että heidän kulttuurinsa on erittäin miesvaltainen kulttuuri (…). Loppupäivästä he ovat hyvin iloisia, 
kun kerron heille heidän etuuksistaan (…). Näen erittäin kovia juttuja, kun meillä on luokassa 
vieraita sosiaalitoimesta. Maahanmuuttajaoppijat näyttävät olevan passivoituneita ja haluttomia 
edistämään omaa elämäänsä ja ottamaan vastuuta omien asioidensa huolehtimisesta. Huolet 
väistyvät ainakin hetkeksi, kun sosiaalitoimi vastaa heille. Mutta puskaradion välittämät toisten 
kuntien käytännöt hämmentävät heitä. (NA 2 B, E-M.L. ”Muukalaisopettajan päiväkirja” 26. 8. 
1994.) 
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KUVIO 14b. ”Muukalaisopettajan päiväkirja” 25.7.199 4 
 

– Työpäivä päättyy. Äää, Tänään ohjelmaamme ei kuulu käsitöiden tekemisen oppiminen.  
Käsittelemme ja harjoittelemme kaupassakäyntiä oppikirjan ja koululuokkaamme tehdyn pienen 
puodin avulla. Tarjouslehtien mainoksille tulee käyttöä, kun oppijat kokoavat, leikaavat ja 
liimaavat niistä omia mainoksiaan. Oppijat lähtevät mukaan ja vuoronsa perään oppijajoukossa 
on myyjiä ja  kauppiaita. Huomaan, miten näiden kulttuurierojen kanssa on vaikea tehdä työtä, 
(…) kun otamme roolileikkejä (…)  niin on oppijoita, joita kaupankäyntitapahtumassa kiinnostaa 
vain hinnat ja niiden lausuminen. Kaikki oppijat eivät osaa ehkä enempää. Kuinka paljon joku 
myytävä esine maksaa kiinnostaa oppijoita siitäkin huolimatta vaikka hinnat  ovat myytävissä 
tuotteissa.  Tietysti tämäkin on ihan hyvää harjoittelua ja on  hyvä, että oppijat harjoittelevat 
suomen kielen puhumista. Jatkan ja kerron, miten näitä mainoksia voidaan käyttää 
myöhemminkin, kun kielitaito karttuu ja sitten voidaan eläytyä rooli- ja kauppaleikkeihin  uudella 
ja erialaisella tavalla. Tekemällä oppimisen avulla oppijat innostuvat  vuorovaikutteisista 
(arvotuista) kauppias/myyjä/ostaja -rooleistaan  vanhempaa miestä lukuun ottamatta  (…). 
Perusteluistani huolimatta hän  ei pidä ryhmätöistä eikä roolileikeistä, ne eivät hänen mielestään 
sovi aikuisille, koska aikuisten leikit ovat hänen mielestään jotain muuta kuin kauppaleikkejä 
(…)!  (NA 2 A, E-M.L. ”Muukalaisopettajan päiväkirja” 25. 7. 1994.) 

 

– Teemme kirjassa olevaa kielioppiharjoitusta. Se sujuu ensin hyvin. Katu-kadulla, tie-tiellä, 
pysäkki-pysäkillä, asema-asemalla. Sijapäätteiden opiskelu jatkuu.  Toiset oppijat jatkavat, mutta 
(…) vanhempi mies tekee  lakon eikä tee mitään. Tyttö kääntää vieressä miehen sanovan, että hän 
ei ole enää viisas. Tosin hän hokee ja toistaa: ”Minä olen bussi, minä menen bussi, minä tulen 
bussi, minä istun bussi jne. (…). Hän ei hyväksy  eikä hän halua käyttää suomen kielen  
sijapäätteitä eikä halua opiskella niitä. Ilmeisesti siitä tulee vielä suurempi konflikti (…) ja  
sijamuotojen opettamisesta minulle (…) koituu paljon työtä.  Toistamiseen mies peräänkuuluttaa 
puhumista ilman hankalia sijapäätteitä. Hän haluaa mieltää suomen kielen rakenteen bosnian 
kielen omaiseksi rakenteeksi. Yritän luovia ja etno-opettajana ymmärtää heitä oppimisen 
jatkuessa. Kerron heille, että en aiokaan opettaa kaikkia suomen kielen sijamuotoja (…). He 
osaavat nämä verbin persoonamuodot, ja jota kuinkin imperfektiä. Näistä he ovat innostuneita, 
(…) mutta sijapäätteet eivät heitä kiinnosta ja ryhmätyöharjoituksetkaan eivät tunnu kaikille 
”maistuvan”. (NA 2 A, E-M.L.”Muukalaisopettajan päiväkirja” 25. 7. 1994.) 
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KUVIO 14c. ”Muukalaisopettajan päiväkirja” 10.6.1994 

 

– Saan varata työmatkalle ylimääräistä aikaa, koska työmatkani on tietyöaluetta, mutta sitä se 
on tämä etno-opettajan työnikin. Tämä liikkuvuus on ihan hyvä näitten ajatusten purkamiselle 
(…). Sitä on myös ammatillinen liikkuvuuteni usealta alueelta toiselle (…). etno-opettajan työ  on 
tien ja suunnan näyttämistä ja raivaamista oppijoiden etniselle kulttuuriorientaatiolle. Tulkki ei 
tule tänään kouluun, joten minun täytyy yrittää havainnollistaa mahdollisimman  paljon, koska 
kaiken täytyy tapahtua mahdollisimman selkeästi. Uskon, että se auttaa (…) ja löydämme 
opittavia sanoja. – Yhm. Kieli on hyvin – sanoisinko elastinen materiaali (…) en voi etukäteen 
tietää mitä sanoja välttämättä tarvitsemme. Käyttäessäni oppijoiden omaa tekemistä ja heidän  
omaa mielenkiintoaan esimerkiksi, kun (…) tekee ikkunan kankaanpainantamalliksi (...) jne. niin 
siitä on apua opetuksessa (=kielen oppimisessa). (…) mitä kuvioita he tänään tekevät kasseihin, 
(…?) Rakenteilla olevan tien kivien kolinaa kuunnellen ajan autollani  varhaisina aamun 
tunteina kohti työpaikkaani. (NA 1 A, E-M. L.” Muukalaisopettajan päiväkirja” 10.6.1994.)  
 

– Tänään perjantaina ensimmäinen viikko on takanapäin (…). Päiväämme  menee paljon 
lomakkeiden täyttämisessä (…). Bosnialaiset ovat (…) tulkille vihaisia, kun heidän täytyy täyttää 
lomakkeita, he näyttävät herkästi agressiiviset  tunteensa Minulle he ovat aika (…) leppoisia (…) 
he haluavat opiskella suomen kieltä. (…). No monenmoista asiaa  sitä kuulee (…) joukossa on 
neljä sukupolvea Suomeen muuttaneita   isoäiti, isä, äiti, kaksi tytärtä, kaksi poikaa, tyttären 
poika jne. Tänään menee ylitöiksi (…). Keskustelen (…) tulkin (albaani)  kanssa, ja hän kertoo, 
miten vaikeata on olla tulkkina. Niin ikään – kysyn tulkilta, mitä he (=oppijat) ovat oppineet. He 
ovat oppineet mielestään vähän (…). Tulkin kertoman ja omien havaintojeni mukaan - he eivät 
ole niin sivistyneitä kuin Kosovon (…) pakolaisryhmä. He ovat maalta ja (…) mutta ehkä heidän 
kanssaan pärjään. Varsinkin nuoremmat ovat kiinnostuneita (…) opiskelusta. (…) Tiedän, että 
(…) yhdellä nuorella (…) on  psyyken häiriöitä ja (…) varttunut nainen puhuu paljon 
(vaivoistaan). Tänään somalit ja (…) venäläinen nainen ovat poissa.   Ehkä bosnialaiset 
haluaisivat oppia enemmän kielioppia, mutta se on vaikeaa, koska ei ole tulkkia. (…) Kysyn, mitä 
he  (…) pitävät tekemällä oppimismetodista. Se tuntuu saavuttaneen heidän suosionsa ja he 
ymmärtävät, mitä (…) se tarkoittaa. Tosin pyyheliinan painamisessa minun pitäisi näyttää 
enemmän, miten voidaan painaa erilaisia kuvioita, ehkä he miettivät sitä, että he (…) voisivat 
painaa erilaisia kuvioita, jos he tietäisivät, mitä kaikkea ”palikka”- tai leimasinpainannalla voi 
tehdä.  (...) Minun kannattaa yrittää jollakin tavalla selostaa menetelmää. (…) Pystyn 
havainnollistamaan paljon samanlainen, erilainen, samanvärinen, erivärinen, mikä koko, 
ympyrä, pyöreä. Paljon, paljon asioita! He haluavat oppia niin suomen kieltä  paljon kuin 
mahdollista. Ehkä he ajattelevat, että se on vähän, mutta minä pyydän (…) tulkkia kertomaan, 
että parempi on, (…) oppia (yhdellä kertaa) vähän ja hyvin kuin paljon ja huonosti tai ei mitään. 
(…) Tämä ryhmä ei voi oppia paljon kerralla, koska   ihminen ei omaksu (…) (yhdellä kertaa) 
paljon uutta asiaa. (…) Tunnen suurta kiitollisuutta saamastani oppijajoukosta (…) Se korostuu 
eilisen päivän tapahtumissa. Olen iloinen ja onnellinen, kun saan opettaa (…) bosnialaisia, se 
korostuu eilisen päivän tapahtumissa. Olisi tietysti hyvä, jos he olisivat fiksuja (…). Mutta 
täytyyhän heitä ymmärtää, että he ovat rankkojen elämänkokemusten uuvuttamia ja (…) eipä 
sieltä tervettä päivää varmasti ole tullut. Jonkinlaista kielioppiakin siinä (…) tarvitaan, ei, ei se 
pois sulje tämä tekemällä oppiminen myöskään kielioppia ja minun ja tästä venäjänkielisestä 
oppijasta ei ole paljon hyötyä, koska hän ei ymmärrä mitä on nominatiivi, mitä on infinitiivi jne. 
Hänelle on, on kaikki sekaisin. Hän ei osaa kielioppia lainkaan. Jos hän tietäisi mitä 
kielioppitermit tarkoittavat, niin hän osaisi paljon paremmin opiskella. Voi olla, että tämän 
oppijajoukon kanssa ei, ei päästä yhtä hyviin tuloksiin (kuin kosovolaiset), mutta tässä voin yhä 
enemmän ja enemmän kokeilla tekemällä oppimismetodia. (…) Tämä metodini tähtää samalla 
aikaa näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen, tekemiseen, kirjoittamiseen, eli kaikkien aistien 
avulla (…) monipuolisesti tehden, kuullen, havainnoiden eli otetaan kaikki aistit (…) käyttöön. 
Samalla opettelemme myös kirjoittamista (kirjoittamisen painotus) puhumista kuulemista, 
otamme kaikki nämä osa-alueet tasapuolisesti käyttöön ja havainnollistamme  tekemisen avulla. 
Ei se oppimistahti voi kovin kova päivässä olla ja sanaluetteloa ei tule satamäärin samana 
päivänä. (…) Tietysti aikuinen ajattelee, että voisi oppia ja lukea sanoja enemmän ja enemmän 
ja enemmän, mutta rajansa se on kaikella. (NA 1 A, E-M. L. ”Muukalaisopettajan päiväkirja” 
10.6.1994.) 
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Liite 5. 

Etno-opettajan kasvupolun mahdollistajia 

 

 
 
KUVIO 15. Meditatiivisesti ääneen ajateltujen, kielellistettyjen ja kirjallistettujen narraatioiden 
taustalla olevien situaatioiden hyödyntämisen edellytyksiä 
 
 
 
 

Meditatiivinen ääneen ajattelu, 
”Muukalaisopettajan päiväkirja” 1994 Aiempi kurssi 1993; 

OPS 1994 
 ja lisäksi 
 raportteja: 
 1993 
 1994a 
 1994b 
 1994c 
 1994e 
 1994f 
 

”Muukalaisoppijan 
reissupäiväkirjat” 1994 

Omat tutkielmat: 
 1989 
 1994d 
 1995 
 1996a 
 1996c 
 1998 

Raportoidut tutkielmat: 
1999 
2001 
2003a 
2003c 

Muu aineisto: 
digikuvat 
fläppitaulut 
lehtileikkeet 
mallinäytteet 
piirrokset 
portfoliot 
valokuvat 
videot 1996b 
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Liite 6.            1 
Kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja interetnisyyselemettien käyttö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 16a. Sisältöalueen osat 

1. Kä-Ki-Ku-oppimistyyli menetelmänä 
–suomen kielen ja sen oppimisen edistäminen NA 1A, 6.6.1994 
–tekemällä kielen oppimisen helpottaminen NA 1A, 6.6.1994 
–tekemisen päätavoite: suomen kielen 
oppimisen helpottaminen  NA 1B, 15.6.1994 
–kädet auttavat käsittämään suomen kieltä NA 1B, 15.6.1994 
ja käytössä olevaa kulttuuria 
–käsityöllisen toiminnan oppimisen kielellistäminen NA 1B, 13.6.1994 
–kielen oppimisen helpottaminen/sanavaraston 
kartuttaminen kankaanpainannan avulla  NA 1B, 20.6.1994 
–kielenoppimisen esteiden raivaaminen 
emotionaalisen stressin tieltä  NA 1B, 21.6.1994 
–tilannekohtaisen kielenkäytönoppimisen konkretia 
ja sisällön oppiminen käden ja kielen avulla NA 1B, 21.6.1994 
–suurifrekvensiivisten sanojen käyttö  NA 1B, 28.6.1994 
–tekemällä oppimisen ylläpito  NA 1B, 6.7.1994 
–käsi käsittää kieltä ja kulttuuria  NA 2A, 22.7.1994 
–heinäntekosanastoa tarpeen mukaan  NA 2A, 17.7.1994 
–kieliopin käsittämistä  NA 2A, 20.7.1994 

2. Kä-Ki-Ku-oppimistyylin ryhmäkohtainen käyttö 
oman kielen merkitys ja sen apukielenä käyttö NA 1A, 6.6.1994 
–suggestopedialle sukua oleva menetelmä NA 1A, 6.6.1994 
–suggestopedisen pelin avulla  NA 1A, 13.6.1994 
–tekemällä oppimismetodi pelaa ja toimii NA 1B, 16.6.1994 
–bosnialaisten luona vierailulla ollut sukulaistyttö tulkkina NA 1B, 21.6.1994 
–myyjä ja ostaja -roolit  NA 2A, 25.7.1994 
–roolinotto myyjänä ja ostajana ei kiinnosta toistamiseen NA 2B, 27.7.1994 
–didakto-peli ja kielen oppiminen   NA 2B, 4.8.1994 
–omakielinen kirjallisuus, kirjastopalvelut, sanakirja ja 
sanomalehti    NA 2B, 11.8.1994 
–oivallus, että Suomessa ei pärjää ilman suomen kieltä NA 2B, 16.8.1994 
–käsityöaiheinen suomenkielen harjoitustehtävä NA 3A, 5.9.1994 
–esimerkillisesti tehtyjä kotitehtäviä  NA 2B, 29.8.1994 
–suomen kielen omatoimista käyttöä  NA 3A, 19.9.1994 
–äiti ja lapset käyttävät suomen kieltä lasten leikeissä NA 2B, 23.8.1994 

 

3. Kä-Ki-Ku-oppimistyylin motivoivuus ja monikäyttö isyys 
–innostus harjoitusten tekemiseen  NA 2A, 22.7.1994 
–muistiinpanojen tekeminen työskentelyn aikana NA 1B, 17.6.1994 
–oppijoiden omatoimisuus kielen harjoittelussa NA 2B, 4.8.1994 
–kotitehtävien tekeminen ja osallistuminen aktiivista NA 2B, 8.8.1994 
–innokasta osallistumista  NA 3A, 6.9.1994 
–samantapaisten sanojen tarkastelu kiinnostaa NA 3B, 23.9.1994 
–suomalaiset nuoret antavat tunnustusta 
maahanmuuttajaoppijoille  NA 4A, 10.10.1994 
–opiskelumotivaation ilmeneminen  NA 1B, 20.6.1994 
–toive oppimistyylin laajentamisesta näyttää lupaavalta NA 3A, 2.9.1994 
–oppimistyylin laajentaminen ruoanlaiton oppimiseen NA 3A, 6.9.1994 
–makuaistin ja muiden aistien käyttö kielenoppimisessa NA 4A, 10.10.1994 
–tekstiilien uusintaminen suomen kielen oppimisessa NA 4A, 10.10.1994 
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KUVIO 16b. Sisältöalueen osat 

4. Kä-Ki-Ku-oppimistyyli, tilannekohtainen ja ainei stopohjainen arviointi 
–oppijat kirjoittavat oppimiaan suomen kielen sanoja 
liitu- ja fläppitauluun  NA 1B, 13.6.1994 
–eri kirjaimilla alkavien sanojen käytön harjoittelua NA 1B, 14.6.1994 
–verbien oppimista   NA 1B, 16.6.1994 
–sanavaraston kartuttamisen keskeisyys  NA 1B, 17.6.1994 
–suomen kielen opiskelun innokkuus  NA 1B, 17.6.1994 
–omatoimisuus, ryhmätyö, parityöskentely jne. NA 1B, 17.6.1994 
–sosiaalitoimen arviointi kannustaa kielen oppijoita NA 2A, 14.7.1994 
–vaihtoehtojen tarjoamista kielenopiskeluun NA 2A, 18.7.1994 
–tavanomaisten yksilöharjoitusten toimimattomuus NA 3B, 6.10.1994 
–aineistopohjaisten tehtävien toimivuus, vrt. kokeet NA 3A, 9.9.1994 

5. Kulttuurisesti sensitiivinen havainnointi,  
kielen opiskelun vaikeuksia ja niiden tunnistamista 
–kroatia – englanti – englanti – kroatia sanakirjan käyttö NA 1B, 17.6.1994 
–sijapäätteiden opiskelu  NA 2A, 25.7.1994 
–suomen kielen erilainen rakenne  NA 2B, 27.7.1994 
–kirjasta lukemisen pelko  NA 2A, 26.7.1994 
–yksin opiskelun vaatimus  NA 4B, 12.10.1994 
–kotitehtävien tekemisen vastustaminen NA 2B, 5.8.1994 
–käsitys siitä, ettei kieltä tarvitse opiskella 
koulun ulkopuolella   NA 2B, 16.8.1994 
–käsitys kouluoppimisesta  NA 2B, 23.8.1994 
–kaikki eivät suostu harjoittelemaan kotona suomen kieltä NA 2B, 23.8.1994 
–kielioppiharjoitukset turhauttavat miehiä NA 3A, 15.9.1994 
–vaikeus erottaa lyhyitä ja pitkiä äänteitä NA 3A, 9.9.1994 
–alkuperäinen sitoutuminen muuttui  NA 1B, 21.6.1994 
–kieliopin ymmärtämisen vaikeus  NA 1B, 21.6.1944 
–tehtävien tekeminen, luku- ja lorukeikit eivät kiinnosta NA 1B, 28.6.1994 
–ulkoa oppimisen edellytys  NA 2B, 4.8.1994 
–toimeentulon hankkiminen perustuu kielitaitoon NA 2B, 23.8.1994 
–roolileikit ja dramatisoinnit rajallisia  NA 2A, 25.7.1994 
–omakielisen koulutuksen puute  NA 2B, 27.7.1994 
–huonot asenteet yleensä opiskelua kohtaan NA 2B, 28.7.1994 
–kielitaidon oppiminen ei suju harjoittelematta NA 2B, 26.8.1994 
–yksilökeskeisyys oppijoiden kielenopiskelussa NA 2A, 19.7.1994 
–yksilökeskeinen kilpailu kielenopiskelussa NA 2A, 22.7.1994 
–päiväkirjan pitäminen lapsellista  NA 2B, 25.8.1994 
–varttunut mies hakee yksilökonstruktivismia NA 2B, 26.8.1994 
–somalialainen nainen on jäljessä muusta ryhmästä NA 2B, 26.8.1994 
–poissaolot hidastavat somalialaisen naisen oppimista  NA 3A, 15.9.1994 
–väliintulojeni merkitys kielen opiskelun kannalta NA 1B, 16.6.1994 
–omakielisen sanomalehden puute  NA 2A, 19.7.1994 
–varttunut mies kokee asemansa omassa yhteisössään 
romahtaneen, hyväksymättömyyden pelko  NA 2B, 25.8.1994 
–autoilu- ja poliisisanaston käytön kyseenalaisuus NA 3B, 5.10.1994 
–suomen kielen oppimisen vaikeus  NA 1B, 21.6.1994 
–liian paljon sanastoa  NA 1B, 23.6.1994 
–kieliopin opiskelu häkellyttää  NA 1B, 23.6.1994 
–kotitehtävien tekemisessä väsymistä  NA 2A, 20.7.1994 
–ympäristön paineet, vrt. kulttuurimaskotti NA 3B, 5.10.1994 
–maahanmuuttajien ongelmat ja sosiaalitoimi NA 4A, 8.10.1994 
–maahanmuuttajien lapsilla pelko, että ylempien luokka- 
asteiden opettajat nauravat kielitaidolle   NA 3B, 7. –8.10.1994 
–KELAN käytännöt ja bosnialaisten koululakko NA 3B, 23.9.1994 
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KUVIO 16c. Sisältöalueen osat 
 
 

6. Kä-Ki-Ku-oppimistyylin käytön vaikeuksia etno-opettajan havainnoimana 
–mitä on käsitöiden tekeminen kielen opiskelun kannalta NA 1B, 16.6.1994 
–menetelmän solmukohta menetelmän oppimisen vaikeus NA 1B, 17.6.1994 
–maahanmuuttajaoppijat eivät malttaisi tehdä 
suomen kielestä muistiinpanoja käsityöllisen toiminnan 
oppimisen rinnalla   NA 1B, 17.6.1994 
–monet oppijat keskittyvät pelkkään tekemiseen NA 1B, 16.6.1994 
–materiaalinvaihto paperiin lapsellista  NA 2A, 13.7.1994 

7. Etninen kulttuuriorientaatio  
ja kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen vaikeudet 
suomalaisesta näkökulmasta katsottuna 
Äänten kuuntelu metaforana, intrakulttuurinen vuorovaikutus 
–edelliseen kurssiin verrattavuus/Kosovon albaanit NA 1B, 21.6.1994 
–halu suuntautua etnisessä 
kulttuuriorientaatiossa omalla tavallaan  NA 1B, 21.6.1994 
–Suomeen suuntautumisen vastustaminen ja vihamielisyys NA 2A, 20.7.1994 
Interkulttuurisen vuorovaikutuksen äänten kuuntelu 
–erilainen tapakulttuuri ja käyttäytyminen NA 3B, 6.10.1994 
–ammatin hankkimisen häkellyttävyys  NA 1B, 21.6.1994 
–omassa kotimaassa hankitut paperit  NA 4A, 10.10.1994 
Hallintosektorin, yhteiskunta- ja pakolaispolitiikan ääni 
–maahanmuuttajapolitiikan toimim attomuus NA 1B, 27.6.1994 
–sosiaalietuudet puhuttavat  NA 1B, 24.6.1994 
–haluttomuus lomakkeiden täyttämiseen NA 1B, 27.6.1994 
–taantunut etninen kulttuuriorientaatio  NA 1B, 27.6.1994 
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Liite 6.       4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 16d. Sisältöalueen osat 

8. Moni-identtisen etno-opettajuuden kehittyminen 
opettajan toimenkuvan laajeneminen 
Äänien kuuntelu metaforana, intrakulttuurinen vuorovaikutus 
–sosiaalitoimen tukihenkilöksi  NA 1B, 17.6.1994 
–riittämättömyyden tunne  NA 1B, 22.6.1994 
–ryhmätyöparien valikoiminen  NA 2B, 29.8.1994 
–närkästyminen ei ole vältettävissä  NA 5A, 10.11.1994 
Interkulttuurisen vuorovaikutuksen ”äänten” kuuntelu 
–opettaja, ystävä ja tukihenkilö  NA 1B, 22.6.1994 
–käsityöllisen toiminnan oppimisympäristöt 
ja oppijoiden lähentyminen toisiinsa  NA 1B, 6.7.1994 
–omanmaalaisten aihemotiivien käyttö  NA 2A, 11.7.1994 
Suomessa käytössä olevassa kulttuuriperinnössä NA 2A, 12.7.1994 
–vaatimus olla opettaja ja ystävä mutta ei saisi tehdä 
työtä sosiaalitoimen kanssa  NA 2B, 24.8.1994 
–osa oppijoista pyytää opettajaksi, jos uudelle 
paikkakunnalle tulee jatkokurssi  NA 5B, 9.12.1994 
–hyviä kielen opiskelun suuntautumisen merkkejä NA 1B, 15.6.1994 
–omakielinen kirjallisuus ja muslimiuskonto NA 3B, 7.10.1994 
Hallintosektorin, yhteiskunta- ja pakolaispolitiikan  
äänten kuuntelu 
Maahanmuuttajaopettajan työ on uudisraivausta 
–KELAN käytännöt lamaannuttavat  NA 5B, 17.11.1994 
–KELAN työkäytännöt vanhentuneita  NA 5B, 18.11.1994 
–poikkeuksellisena ajankohtana tukea sosiaalitoimelle NA 1B, 24.6.1994 
–sosiaalitoimi antaa kiitosta työstäni: 10+ NA 3A, 9.9.1994 
–sosiaalitoimelta tulee kiitosta kekseliäisyydestäni NA 5A, 1. –2.11.1994 
–integraatioajattelun kaltainen toiminta elää 
kielenoppimisessa   NA 1B, 20.6.1994 
–tutustuminen elinkeinoelämään  NA 2A, 18.7.1994 
Institutionaalisten muutosten ja 
koulutuspolitiikan ”äänten” kuuntelu 
–kulttuurien kohtaaminen ja etninen 
kulttuuriorientaatio   NA 1A, 6.6.1994 
–realiteettien havainnollistaminen  NA 2A, 18.7.1994 
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Liite 6.       5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 16e. Sisältöalueen osat 
 

9. Esiammatillisuus suurena kontribuutiona 
Interkulttuurisen vuorovaikutuksen äänten kuuntelu 
–kouluoloissa kulttuurien kohtaaminen saa sijaa NA 4A, 8.10.1994 
–oman ruokakulttuurin ylläpito ja säilyttäminen 
onnistuu apukeinoin   NA 4A, 10.10.1994 
–omakulttuurisen ruokatalouden hyödyntäminen NA 4A, 11.10.1994 
–kiinnostus erilaisiin tutustumiskohteisiin jatkuvaa 
myös sukulaisvierailuja  NA 5A, 9.11.1994 
–oppijoiden yhteisöllisyys  NA 4A, 10.10.1994 
–suomalaisten nuorten kiinnostus tutustua maahan- 
muuttajaoppijoihin ja heidän antamansa tunnustus NA 4A, 10.10.1994 
–oppijat surevat kurssin loppumista  NA 4A, 11.10.1994 
Hallintosektoreiden ja pakolaispolitiikan”äänet” 
–mahdollinen TYKO-kurssi   NA 4A, 10.10.1994 
Koulutusympäristöjen ja yhteiskuntapolitiikan ”äänet” 
–monia esiammatillisuuden piirteitä luonnehtivia 
aineksia   NA 4A, 10.10.1994 
alkuopetuskurssi jäsentää oppijoiden elämää NA 4A, 10.10.1994 
–ystäväpalvelun järjestäminen  NA 3B, 7.–8.10. 1994 
–ystävät antavat palautetta kielitaidosta  NA 4B, 17.10.1994 
–oppimisen siirrettävyys on koettua, tunnettua ja 
tunnustettua   NA 4B, 15.10.1994 
–kielen oppimisen tehtävä erilainen kuin kurssin 
alussa   NA 4B, 17.10.1994 
–kasvinmaanhoito, sauna ja hiihtäminen on kiintoisaa NA 4B, 19.10.1994 
–tutustumiskäynnit apuopettajan kanssa  NA 4B, 22.10.1994 
–voimalaitos kiinnostaa  NA 5A, 1–2.11.1994 
–sahateollisuuteen tutustuminen   NA 5A, 7.11.1994 
–yrittäjyyteen ja esiammatillisuutteen 
kannustaminen    NA 5A, 8.11.1994 
–innostuminen myyjäistulojen hankkimiseen NA 5A, 14.11.1994 
–työkäytännöt sujuvat  NA 5B, 15.11.1994 
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Liite 6.       6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 16f. Sisältöalueen osat 

10. Kouluoloissa kulttuurien kohtaamiseen suuntautumisen vaikeuksia 
Äänten kuuntelu metaforana, intrakulttuurinen vuorovaikutus 
–varttunut mies tuntee vieraan kulttuurin paineet 
ylivoimaisina   NA 4A, 11.10.1994 
–menetyksiä kärsinyt ihminen hakee korvaavuuksia 
kokemistaan menetyksistä  NA 4B, 14.10.1994 
–korvaavuutta haetaan myös oman kielen menet- 
tämisestä   NA 4B, 15.10.1994 
–tulkin kerronta auttaa tietämään bosnialaisten 
tilanteesta yleensä   NA 4B, 18.10.1994 
–ei jatko- eikä ammattikoulutushalukkuutta NA 4B, 14.10.1994 
–ei omatoimisuutta moskeijahankkeeseen NA 4B, 14.10.1994 
Interkulttuurisen vuorovaikutuksen äänten kuuntelu 
–maahanmuuttajien keskinäiset konfliktit ja kilpailutilanteet NA 4B, 15.10.1994 
–omakielinen tulkki tiukoilla  NA 4B, 17.10.1994 
–selittämättömiä poissaoloja  NA 5A, 1–2.11.1994 
–kynttilät välittävät ahdistavan mielikuvan serbikirkosta NA 5A, 2.11.1994 
–karjatilat ja sellaisten ihmisten työpaikat, joilla NA 5A, 2.11.1994 
on jokin vamma närkästyttävät  NA 5A, 2.11.1994 
–suomalaisten perheiden roolijako ärsyttää NA 5A, 3.11.1994 
–sitoutuneisuus vieraaseen kulttuuriin  
suuntautumiseen puuttuu  NA 5A, 10.–11.11.1994 
–rasismi elää Pohjois-Karjalassa  NA 5B, 9.12.1994 

 

Muita tilannekohtaisia huomioita 
 
–oppijoiden erilainen musiikkimaku  NA 3A, 9.9.1994 
–somalialainen ja venäläinen nainen vapautuvat NA 3A, 9.9.1994 
bosnialaisten varjosta  NA 3A, 20.9.1994 
–omanmaalainen musiikki aktivoi  NA 3B, 6.10.1994 
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Liite 9.       1 
 
TAULUKKO 7. Monikulttuurisuuskasvatuksen osa-alueita ja määrittelijöitä 
 
Monikulttuurisuuskasvatuksen 
osa-alue Määrittelijä/tutkija tai/ja lähde esimerkiksi 

Akkulturaatiosta etniseen 
kulttuuriorientaatioon: Etnisen 
kulttuuriorientaatiomallin 
luominen 

Padilla 1980; Berry 1980; 1997; Lappalainen 1989; 1993; 
1994d; 1995; 1996 

Kasvatus 
Dewey 1934/1987; Bruner 1971; 1986; 1990; Vygotsky 
1982; Fisher 1990/1995; Niikko 1993; 1995a–b; 1996a–b; 
Jarvis 1997; Tolska 2002 

Monikulttuurisuuskasvatuksen 
hallintosektorin julkaisuja ja 
lainsäädäntöä 

VNP 1997; 2000; 2002; Kansalaisuuslaki, SL 2003/359; 
KM 1997; Kohti etnistä yhdenvertaisuutta ja 
monimuotoisuutta 2001; Kotouttamislaki, SL 1999/493; 
SM 1997: 5; Suositus aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutukseksi 2001; Monika-vastuuministeriöt 
2002; ETNO 2002 

Monikulttuurisuustilastot ja 
pakon edessä omasta kotimaasta 
lähtemisen tutkiminen 

Matinheikki-Kokko 1991; 1992; 1994; 1997; Hirsiö-
Snellman 1994; Jaakkola 1994; Kosonen 1994; Liebkind 
1994b; Pitkänen & Kouki 1999; Tilastokeskus 2000a–c; 
Suomen tilastollinen vuosikirja 2000; 2001; Huttunen 
2002; Miettinen 2001; Suurpää 2002 

Monikulttuurisuus 
oppimisympäristöissä 

Banks 1986; 2001; Domander 1992; Bennett 1995; Nieto 
1996; 2000; Davidman & Davidman 1997; Pitkänen & 
Vanhalakka-Ruoho 1997; Lairio, Matinheikki-Kokko & 
Puukari 1998; Lairio, Puukari & Varis 1999; Matinheikki-
Kokko 1999a–c; Talib 1999; 2002; Miettinen 2001; 
Matinheikki-Kokko & Pitkänen 2002 

Kouluoloissa kulttuurien 
kohtaamisen metodologiaa 

Ericsson & Simon 1984; Bruner 1986; 1987; Ely, Vinz, 
Anzul, & Downing 1997; Vilkko 1997; Creswell 1998; 
Eskola 1998; Estola 2003a–b; Grönfors 2001; Hänninen 
2000; Merriam 1989; Wortham 2001 

Käsi: Käsityöllisen toiminnan 
oppimisen historiallisuus  

Cygnaeus 1910; Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton 
1981; Sarvimäki 1989; Fisher 1990/1995; Enright & 
McCloskey 1992; King, Fagan, Bratt & Baer 1992; 
Lindfors 1992; Schuman 1992; Anttila 1993; Suojanen 
1993; Ihatsu 1998; 2002; Muotoilu 2005!; Scarcella 1992; 
TAULUKKO 7. jatkuu 
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Kieli: Maahanmuuttajien kielen 
opetus, suomi toisena vieraana 
kielenä ja kielikylpy 

Canale & Swain 1980; Fisher 1990/1995; Brinton, Sasser 
& Winningham 1992; Chamot & O´Malley 1992; 
Cummins 1992; Kaikkonen 1992; 1993; 1995; 1998; C. 
Laurén 1992; 1994; Peitzman 1992; Mohan 1992; Reid 
1992; Rupp 1992; Snow, Met & Genesee 1992; Baker 
1993; Met 1994; 2001; Muikku-Werner 1994; Pälli & 
Latomaa 1997; Sasser 1999; Arnau 2001 

Kulttuuri: Kulttuurien 
kohtaamisen ja 
monikulttuurisuuskasvatuksen 
osa-alueita 

Carneiro 1975; Padilla 1980; Polanyi 1983; 1975; Dormer 
1990; Fisher 1990/1995; Banks 1992; 2001; Scarcella 
1992; Schuman 1992; Torbert & Schneider 1992; Grant & 
Sleeter 1993; Alitolppa-Niitamo & Ali 2001 

Maahanmuuttajapolitiikka ja 
työllistyminen 

Matinheikki-Kokko 1991; 1992; 1994; 1997; Brown 1992; 
Heath 1992; McGroarty 1992; Lepola 2000; EVA 2001; 
Behrens, Tost & Jäger 2002; Eden & Kalekin-Fisman 
2002; Forsander 2002; Gousgounis 2002; Kalekin-Fisman, 
Verma & Pitkänen 2002; Lesaout & Kadri 2002; 
Matinheikki-Kokko & Pitkänen 2002; Pitkänen & Atjonen 
2002; Verma & Darby 2002 

Opettajuudesta etno-
opettajuuteen ja kouluoloissa 
kulttuurien kohtaamiseen 
suuntautuminen 
opettajakoulutuksessa ja 
monikulttuurisuuskasvatuksen 
tai/ja koulutuksen arviointi 

Matinheikki-Kokko 1991; 1992; 1994; 1997; 1999a–c; 
Cantoni-Harvey 1992; Richard-Amato 1992; Niikko 1993; 
1995a–b; 1996a–b; 1998; 1999; Matsumoto 1996; 
Miettinen 1998; Koppinen 1999; Martin 1999; Pollari 
1999; Estola & Syrjälä 2002; Estola 2003a–b 

Sekä pedagogian että 
pedagogiikan sisältöosaaminen 
ja  käyttö 
monikulttuurisuuskasvatuksessa 
ja oppimisympäristöissä 

Mesirow 1981; Fisher 1990/1995; Kristiansen 1992; 
Richard-Amato & Snow 1992; Short 1992; Rauste-von 
Wright & von Wright 1994; Rauste-von Wright 1994; 
Patrikainen 1997; Tynjälä 1999a–b; Schweitzer1998; 
Miettinen 2000; Sjöberg 2002 
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Liite 10.  Vuoropuhelu käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämisestä: 
Mitä oppimisympäristöissä voi tapahtua? 
 
 
Hantien kansanlaulusta: 
 

 ”Kun hän naisten ommeltavia ompeluksia ompelee, 
 kävellessäänkin hän niitä ompelee. 
 Kun hän naisten tehtäviä töitä tekee, 
 kulkiessaankin hän niitä tekee.” 
 (Pápay 1905; Heimokalenteri 2005.) 
  

 

Oppimistilanne keskusteluineen rakensi oppimisprosessin ja avasi maahanmuuttajille uusia sanoja ja kieltä 
 

Kielen opiskeluohjelmiin kytkettävät käsityöprojektit puuttuvat maahanmuuttajien koulutuksesta. Käsityötä 

opetetaan, mutta kursseilla on vaara ohjautua Suomessa käytössä olevaan orientaatioon: Korostetaan ”mitä 

halutaan” -tekemistä. Kuitenkin käsityöllisen toiminnan uudenlaisessa käytössä on tarvetta kohdistaa painopiste 

työn ja sen oppimisen tarkasteluun. Tekemiseen sisällytetään analyyttinen ote. Käsityön/käsityöllisen toiminnan 

oppimisessa ei alkumetreiltä asti pidä pelätä kielen oppimisen yhdistämistä siihen. Suomessa on myös 

maahanmuuttajia, joilla on oppimisvaikeuksia. He ovat voineet käydä viisi tai kuusi kurssia ja oppineet ehkä kaksi 

sanaa viikossa. Käsityöllisen toiminnan oppimiseen kytkettävässä kielen opetuksessa opitaan enemmän. Käsityön 

opetuksessa voi olla osioita sen opettamisesta vieraalla kielellä, koska opettaja on vastuullinen 

tarkoituksenmukaisen tuotteen syntymisestä. Ei voida lähteä siitä, että ”haluan tuon, tuon haluan”. Kuitenkin, kun 

suomen kielen oppiminen asetetaan tavoitesisällöksi kielen opetukseen kytkettävässä käsityönopetuksessa, valitaan 

aihepiiri, kuten esimerkiksi kankaanpainannan käyttö. Sen suunnittelun pohjana voi olla kielen opetuksen aihepiiri: 

merkkipäivä onnitteluineen ja kortteineen; matkustaminen ja liikennevälineet, koti, esimerkiksi talo, pihamaa 

kukkineen ja puineen; sanomalehti jne. Nämä avaavat maahanmuuttajien käyttöön uusia sanoja, kun tekemisen 

kielellistäminen kehittyy. 

 

 

Tehdään kankaanpainantaa kassiin ja tyynyliinaan, keskustellaan 

 

Kassikankaat leikataan kaikille. Alussa käytetään konvergenttia, ts. valmista mallia toistavaa työtapaa. Piirrän ja 

leikkaan ruusumallin kankaanpainantamalliksi. Se sijoitetaan kaikkien maahanmuuttajaoppijoiden kassikankaiden 

toiselle puolelle. Teen työtavan kaikille tutuksi; He oppivat tietämään mistä on kyse. Kassin toiselle puolelle he 

suunnittelevat omat mallinsa. 

 

Keskustelemme materiaalin valinnasta: paperia, kangasta, mitä? Mistä kangasta saa, mistä voi ostaa? Me 

tarvitsemme lisäksi ruutu- ja puotipaperia, lyijykynän ja väriä. Kerron myöhemmin, mitä muuta tarvitsemme. 

Kerron mallista: ”Tämä on ruusu, se on ruusumalli. Suomessa on kesäkukka, juhannusruusu, se on valkoinen. 

Pohjois-Karjalassa kasvaa myös karjalanruusuja. Ne ovat punaisia.” Maahanmuuttajat sanovat: ”Joo, joo. Minä 

nähdä, on, on!” Kysyn: ”Minkälaisen ruusun painamme kassikankaaseen?” Oppijat sanovat: ”Joo punainen, se on 

hyvä väri. Bosniassa myös punainen kukka, sano mikä se on!” Sanon: ”Se on ruusu.” Otamme asuinmaiden 
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luonnonympäristön mukaan kulttuuritietoisuuden kartuttamiseen. Esittelen. Näytän ja kerron. Etenemme. Olemme 

suunnitelleet mallin. Sano: ”Minä suunnittelen, sinä suunnittelet…”. Kysymme: ”Mikä kuvio?” Sanon: ”Piirrä 

kuvio. Se tarkoittaa, suunnittele kuvio. Mikä on hyvä kuvio? Voit itse valita, mikä on hyvä.” Suunnittelemme työtä. 

Sanon: ”Piirrä kuvio ruutupaperille”. Oppija sanoo: ”Minä ei osata piirtää. Mikä minä piirtää?” (Hän näkyy 

piirtävän housut.) Sanon: ”Piirrä jotain muuta.” Oppija kertoo: ”Minä tulla Suomi lentokone. Minä piirtää 

lentokone. Onko hyvä?” Vastaan: ”On se hyvä. Piirrä se.” Hän kertoo jotakin matkakokemuksestaan ja tulostaan 

lentokoneella pakolaiseksi Suomeen. Kertaamme kieltä: ”Minä piirrän, sinä piirrät, X piirtää”. Maahanmuuttajat 

tekevät luonnoksia aihemotiiveistaan. Katselen niitä. Näytän ja kerron: ”Piirrä kuvio, talo, auto, kukka, banaaneja, 

omenoita, puita, pensaita. Sanon: ”Piirrä kaksi viivaa rinnakkain. Tämä on kirurginveitsi. Kirurgi on lääkäri. Nyt 

minä olen lääkäri” (naurua). Oppija sanoo: ”Minä toin kissan Suomeen. Minun kissan nimi on T, minä teen kissan.” 

 

Leikkaamme kankaanpainantamallin puotipaperille. Kuka kirjoittaa tauluun: ”Minä leikkaan, sinä leikkaat…”? 

Sanomme vielä yhdessä: ”Leikkaan, leikkaat…” Opimme: ”Tämä valkoinen paperi on puotipaperia. Puoti on 

kauppa. Tätä paperia saa kaupasta.” Minulla on tarvikkeita ja välineitä kankaanpainantaan. Sanon: ”Tässä on 

ruutupaperia, puotipaperia, kynä, kirurginveitsi, leimasin, puun paloja ja väriä”. Sanon: ”Ota veitsi käteen. Paina 

veistä. Leikkaa veitsellä. Sano: Minä leikkaan, sinä leikkaat... Kuka kirjoittaa tauluun?” 

 

Näin useaan kertaan toistettaessa käsityöllisen toiminnan yhteydessä kieltä ja kankaanpainantaa yhdistettäessä myös 

eri aikamuodot voidaan ottaa käyttöön. Silloin sanoimme vielä yhdessä: ”Me leikkasimme mallin. Sinä leikkasit, 

hän leikkasi…, ja minä suunnittelin, sinä valitsit…” 

 

”Katso, opettaja, katso! Onko tämä hyvä?” Kun malli on valmis, me leikkaamme sen. Sanon: ”Leikkaa. Ota pala 

pois!” Oppija sanoo: ”Katso opetaja!” Sanon: ”Oi, paperi meni rikki!” Hän kysyy: ”Mitä on rikki?” Sanon: ”Se on 

reikä. Me paikkaamme sen”. Hän kysyy: ”Mitä on paikata?” Me laitamme palan liimapaperia. Sanon ja näytän: 

”Tämä on liimapaperi.” Sitten teemme kankaanpainopöydän. Sanon: ”Minä toin sanomalehtiä”. Tämän alueen pää-

äänenkannattaja on sanomalehti Karjalainen. Oppija sanoo: ”Karjalainen, ai, on paljon, paljon. On paljon lehti!” 

Sanon: ”Ne ovat pinossa.” Oppija kysyy: ”Mikä on pino?” Vastaan: ”On monta lehteä päällekkäin, se on pino.” 

 

Näin voidaan kielen kannalta käsitellä tai ohittaa eteen tullut sana tai ilmaus tilannekohtaisesti. 

 

Sanon: ”Ota lehti! Sano: ota lehti. Levitä se. Nyt me avaamme, levitämme ja tasoitamme lehden pöydälle.” Tasoitan 

taitteet. Sanon: ”Näin me tasoitamme. Tasoita.” Joku maahanmuuttajista kysyy: ”Onko hyvä?” Sanon: ”Tasoita 

vielä.” Laitamme lehtiä monta kerrosta. Sanon: ”On hyvä laittaa lehtiä. Tässä on vanha peitehuopa.” Toinen kysyy: 

”Mihin huopa?” Sanon: ”Laitamme pöydälle lehtien päälle.” Jatkan: ”Nyt otamme muovia. Huopa ei likaannu, se ei 

mene likaiseksi. Muovi on suoja”. Kerron ja näytän: ”Laitamme muovin päälle vielä sanomalehden.” Sanomme 

yhdessä: ”Nyt painopöytä on valmis.” Sano: ”Se on hyvä painopöytä.” Kolmas näyttää: ”Katso, opettaja katso! 

Onko se hyvä?” Sanon: ”Tasoita lehden taitteita” Hän kysyy: ” Mitä on taitteita?” Näytän, ja sanon: ”Nyt on hyvä.” 
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Minulla on suojavaate. Se on vanha valkoinen takki. Neljäs kysyy: ” Mikä takki minulle takki?” Sanon hänelle: 

”Sinä tarvitset suojavaatteen. Se on esiliina.” Hän sanoo: ”Minulla ei esiliina, suojavaate.” Sanon: ”Leikkaamme 

sinulle muovista esiliinan.” Hän tunnustelee sanaa esiliinan. 

 

Sanon oppijalle: ”Sinun mallisi on valmis. Kenen mallin painamme ensiksi?” Kerron ja näytän. Tarvitsemme 

kankaanpainantaväriä, -mallin, -seulan, kertakäyttölusikoita ja -kuppeja. Sanon: ”Tuo kaikki kankaat, mihin sinä 

aiot painaa.” Nyt me painamme X:n mallin. Näytän ja kerron. Sanomme yhdessä: ”Me painamme, te painatte, he 

painavat…” Sanon ja näytän: ”Tässä on kankaanpainantavärejä.” Kysyn: ”Minkä värin valitset?” Oppija sanoo ja 

näyttää: ”Minä haluan tämä väri.” Sanon: ”Mikä väri se on?” Hän vastaa: ”Minä ei tiedä suomi kieli.” Sanon: ”Se 

on sininen väri, sano: minä haluan sinisen värin.” Hän vastaa: ”Jo, joo, minä haluan sinisen värin.” Toistan: ”Sinä 

haluat sinisen värin!” Oppija: ”Kyllä minä haluan sinisen värin.” Minä otan sinistä väriä viisi lusikallista 

kertakäyttömukiin. Kerron mitä teen: ”Väriä voi myös kaataa tähän kuppiin.” Sanon: ”Minä kaadan väriä, vain 

vähän, en laita kuppia täyteen. Sitä tulee noin kolme senttimetriä (näytän sormilla). Sanon: ”Nyt otan muovilusikan, 

muovilusikka.” Näytän taas ja sanon: ”Minä vatkaan väriä muovilusikalla. Sanon oppijoille: ”Sanokaa yhdessä: sinä 

vatkaat. Se on sama kuin vatkata kananmunaa (naurua). Piirrä kana ja muna.” Nauramme: ”Heh! Vatkaa, vatkaa 

vielä, sanokaa: minä vatkaan.” Sanomme yhdessä: ”Minä vatkaan, sinä vatkaat...” Totean: ”Nyt väri on kuohkeaa. 

Kuohkea, se on hyvä.” Oppija sanoo: ”Joo, joo!” Kommentoin: ”Sinä ymmärrät.” Oppija sanoo: ”Joo kyllä, kyllä.” 

Vastaan: ”Sano: minä ymmärrän.” Hän sanoo: ”Minä ymmärrän!” 

 

Otamme mallin. Sanon: ”Ota malli. Tässä on painantakehys. Se on seula.” Asetamme mallin seulan alle. Näytän ja 

kerron: ”Laita malli seulan alle!” Kerron: ”Väri läpäisee seulan.” Varoitan: ”Oih, älä leikkaa paperia! Se on iso 

paperi. Paperi on isompi kuin seula. Paperi saa olla vielä suuri. Älä ota maalarinteippiä. Ei, emme tarvitse sitä nyt. 

Me kiinnitämme mallin seulaan kankaanpainantavärin avulla.” 

 

Selostan oppijoille: ”Tässä on sanomalehti muovipäällysteisen kankaanpainantapöydän päällä. Seulan alla on X:n 

piirtämä ja leikkaama malli. Nyt kaadamme väriä seulaan. Tässä on ikkunanpesulasta. Se on myös 

kankaanpainantalasta. Lasta on sama sana kuin, montako lasta siellä on? Heh, heh!” Kokeilemme painamista. 

Painamme ensin sanomalehteen. Se on harjoitus. Seula tulee toimivaksi. Väri kiinnittää mallin seulaan. 

Repäisemme liian paperin pois. Repäisen. ”Nyt minä repäisen”. Harjoittelemme kuvion painamista sanomalehteen. 

Me harjoittelemme. Tarvitsemme voimaa. Kysyn: ”Kuka haluaa pitää kiinni?” Yksi oppijoista vastaa: ”Minä haluan 

pitää” ja toinen ilmoittaa: ”Minä haluan pitää.” Kaksi oppijaa pitää kiinni seulasta. Sanon: ”Pidä kiinni napakasti! 

Pidä sinä kiinni myös. Paina kädellä näin. Hyvä!” Harjoittelemme ja painamme. Levitämme väriä seulaan. 

Sanomme: ”Me levitämme… Me painamme.” Kehotan: ”Kuuntele! Kuuluu kurina!” Vedän lastalla kaksi kertaa. Se 

riittää. Sanon: ”Ei tarvitse enempää. Nyt teemme mallinäytteen. Minulla on kangasta, se on minun omaa kangasta.” 

 

Kysyn: ”Saanko painaa sinun kuviosi kankaaseeni? Minä haluan sen muistoksi. Saanko muistoksi?” Oppija kysyy: 

”Mitä on muistoksi?” Vastaan: ”Voinko viedä sen kotiin ja kertoa, tämä on yhden bosnialaisen työ?” Hän myöntää: 

”Joo, joo, kyllä, kyllä, ole hyvä! Kyllä opetaja saa. Kyllä sinä saa!” Kerron: ”Voin tutkia sitä, tehdä tutkimusta.” Me 

painamme. Jatkan: ”Pidä kiinni napakasti!” Vedän lastalla yhden kerran. Sanon: ”Nyt minä vedän lastalla toisen 

kerran” Taas kuuluu vedon ääni. Osoitan: ”Katso, on tahra. Se on tahra.” Oppija kysyy: ”Mikä on tahra?” Vastaan: 
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”Se on lika. Vaate on likainen.” Palaamme tahraan ja likaan myöhemmin. Nyt emme pysähdy. Seulassa on tukos. 

Me avaamme sen. Emme saa katkaista työskentelyä, sillä ei ole hyvä, jos seula kuivuu. Kehotan : ”Tuokaa kaikki 

kankaat, tyynyliina, kassi ja patalappu. Onko muuta kangasta?” Maahanmuuttajat vastaavat: ”Ei, on kaikki, on, on.” 

Katsomme, mihin kohtaan tyynyliinaa painamme kuvion. Kehotan: ”Vie kangas kuivumaan pöydälle.” Jatkan ja 

näytän: ”Nyt pesemme seulan muovisaavissa.” Otamme vettä ja astianpesuharjan. Kerron: ”Tuolla on vesipiste.” 

Sitten laitamme seulan kuivumaan. Sanon yhdelle oppijalle: ”Meillä on vain yksi seula. Voimme painaa seuraavan 

mallin sitten, kun seula on kuiva. Me painamme sinun työsi huomenna.” 

 

Nyt jätämme työt käsityöluokkaan ja siirrymme toiseen luokkaan tarkastelemaan suomen kielen sanoja, joita tuli 

esiin työn ohessa. Otamme mukaan fläppitaulun. Totean: ”Tänne tauluun on kirjoitettu verbejä: asettaa, korjata, 

läpäisee, levittää, poistaa, sekoitan, siirrän...” Muokkaamme ja taivutamme niitä. Joskus voimme 

aukkoharjoituksina tehdä selostuksen siitä, mitä olemme tehneet oppimisympäristöissämme. 

 

 

Päätelmä: uuden etnisen kulttuuriorientaatiopedagogian ja sen metodiikan kehittyminen 

 

Tekeminen ilman sanoja on voimatonta kieltä viestittämään. Myöskään irrallaan lausutut sanat eivät liitä kieltä 

kontekstiinsa tai muuhun asiayhteyteen. Käden, kielen ja kulttuurin oppimisessa voimme edetä yksityisestä 

yleiseen. On annettava tilaa, mahdollisuuksia ja aikaa sille, että kieli kytketään käsityöllisen toiminnan kontekstiin. 

Oppimisprosessissa on hyvä suoda luonnollinen mahdollisuus palata käsiteltyyn asiaan. Sitä voidaan toistaa ja siitä 

voidaan puhua monta kertaa. Kielen oppimisen kytkeminen käsityöllisen toiminnan sisältöalueeksi tekee käsityöstä 

kielen oppimista helpottavan, metodisen välineen. Opettajalla on oppiaineksen sisällön ja menetelmien valinnoissa 

ts. sekä pedagogian että pedagogiikan sisältöosaamisen käytössä langat käsissään. Käsityöllisen toiminnan 

prosessoinnissa yhteistoiminnallisuus synnyttää uuden etnisen kulttuuriorientaatiopedagogian, 

monikulttuurisuuspedagogiikan ja niiden metodiikan. Vieraaseen maahan tultaessa tarvitaan aina kommunikaatiota, 

vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan. Tekemisen kautta kieltä voi pukea sanoiksi. Toisin sanoen sitä kielellistetään. 

Siihen käsityöllisen toiminnan oppiminen kulttuurien kohtaamisessa antaa loistavat mahdollisuudet 

maahanmuuttajien koulutuksessa. 
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Liite 11. 

 
KUVIO 17. Etnisen kulttuuriorientaation osatekijät kouluoloissa kulttuurien kohtaamisen lähtökohtana 

Etninen kulttuuriorientaatiomalli konstruoitu Padillan (1980) verbaalisesta 
akkulturaatiomallista (Lappalainen 1994d, 56). 

Etniset kulttuuriorientaatiotekijät = kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja 
interetnisyystekijät 

Oma kulttuuri Vieras kulttuuri 
Ennen 

maahanmuuttoa 

Kulttuuri- ja kotitaustasta omaksutut piirteet 

Oma kulttuuri Vieras kulttuuri Enkulturaatio- 
aikana 

Kulttuuritietoisuustekijät 
 

Kieli: 
perhe- ja omakohtainen 
kielentuntemus, kielen 

suosiminen ja käyttäminen 
vapaa-aikana 

 
Kulttuuriperinteen elementtien 

tuntemus: 
artefaktit, käsityöllisen 
toiminnan oppiminen, 

materiaalit, työtavat jne. 
ruoka, historia, taide ja tavat 

Etnisyys- ja interetnisyystekijät: 
 

Oma etnisyyskäsitys (etninen 
ylpeys), etniskulttuurinen 

suuntautuminen 
 

Interetnisyys: 
eri kulttuuritaustoista peräisin 

olevien ihmisten välinen 
vuorovaikutus, yksilö-, ryhmä- 
ja institutionaaliset muutokset, 

harrastukset ja ystäväpiirin 
valinta 

Etninen kulttuuriorientaatio 
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Liite 12. 

 
KUVIO 18. Etninen kulttuuriorientaatio opettajan kä yttöteoriana 

Etnisen kulttuuriorientaatiolähtöisyyden käyttö kulttuurisesti sensitiivisen opettajan 
työssä ja kasvupolulla maahanmuuttajien koulutuksessa 

Etniset kulttuuriorientaatiotekijät = kulttuuritietoisuus-, etnisyys- ja 
interetnisyystekijät muotoutuvat uudelleen 

Oman kulttuurin 
tiedostaminen, käyttö ja 

hyödyntäminen 

Käsitys vieraasta 
kulttuurista ja sen 
ominaispiirteistä 

Ennen kulttuurien 
kohtaamista 

Yhtäläisyyksien ja erojen etsintä kulttuuri-, koulutus ja kotitaustasta 
omaksutuista piirteistä kouluoloissa vieraiden kulttuurien kohtaamisessa 

Oman kulttuurin 
hyödyntäminen 

Vieraan kulttuurin 
hyödyntäminen 

Enkulturaatioaikana 

Kulttuuritietoisuustekijät 
 

Kieli: 
perhe- ja omakohtainen 
kielentuntemus, kielen 

suosiminen ja käyttäminen vapaa-
aikana 

 
Kulttuuriperinteen elementtien 

tuntemus: 
artefaktit, käsityöllisen toiminnan 
oppiminen, materiaalit, työtavat 

ruoka, historia, taide, tavat, 
kulttuurinen sensitiivisyys, 
assosiaatiot, narraatiot ja 

suurifrekvensiivisten sanojen 
käyttö 

Etnisyys- ja 
interetnisyystekijät: 

 
Oma etnisyyskäsitys (etninen 

ylpeys), etniskulttuurinen 
suuntautuminen 

 
Interetnisyys: 

eri kulttuuritaustoista peräisin 
olevien ihmisten välinen 

vuorovaikutus, yksilö-, ryhmä- 
ja institutionaaliset muutokset 

yhteiskunnassa, uskonto, 
harrastukset ja ystäväpiirin 

valinta 

Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus, koulutuksen sisällön ja menetelmien 
valinta, kouluoloissa kulttuurien kohtaaminen, kohtaamisen edistäminen ja 

kulttuurien kohtauttaminen, käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen 
Kä-Ki-Ku-oppimistyyliksi = etnisen kulttuuriorientaatiopedagogiikan luominen  

ja To-Jo-Li -Os-kaksikielisyyden rakentuminen 

Assosiaatiot ja 
narraatiot 
kulttuurien 

kohtaamisen 
edistämisessä 




