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Projektin tavoitteet ja 
sisältö

Ymmärräks sää? -projekti toimi vuosina 2003-2005 Hämeenlinnassa. Projektia hal-
linnoi Kiipulan aikuiskoulutuskeskus ja projektia toteuttivat Kiipulan aikuiskoulutus-
keskus ja Työväen Sivistysliitto – TSL ry. Kyseessä on ESR-projekti, joka toteutettiin 
Hämeen TE-keskuksen tuella. 

Projektin aikana koulutettiin niin maahanmuuttajia kuin suomalaisia työyhteisöjä. 
Kiipulan AKK toteutti maahanmuuttajakoulutusta ja TSL vastasi suomalaisten työyh-
teisöjen monimuotoisuuskoulutuksesta.

PROJEKTIN TAVOITTEET 

Projektin päätavoitteena oli madaltaa maahanmuuttajien suurimpia työllistymisen 
esteitä. Tavoitteisiin kuului kolmenlaisen tuotepaketin kehittely. Ensinnäkin kehitet-
tiin suomen kielen oppimisen mallia, jossa kielen opiskelu lähtee käytännössä tode-
tuista työelämän tarpeista eli suomen opiskelu integroitiin työssäoppimiseen. Tähän 
kiinteästi liittyi suullisen, käytännön kielitaidon parantaminen.

Toiseksi tavoitteena oli tunnistaa ja kartoittaa maahanmuuttajilta puuttuvia, työelä-
mässä tarvittavia kulttuurisia tietoja ja taitoja. Kolmanneksi tutkittiin ja kehitettiin 
suomalaisten työantajien valmiutta ottaa vastaa erilainen työntekijä. Projektissa tar-
jottiin työnantajille monimuotoisuuskoulutusta. 

Kaikkiin kolmeen tavoitteeseen kuului materiaalin kehittäminen ja valmistus. Projek-
tissa tuotettuihin materiaaleihin pääsee tutustumaan molempien projektissa tuotet-
tujen kirjojen sivuilla. Koulutuksien teemoja ja sisältöjä voi myös opiskella projektissa 
tuotetun Ymmärräks sää? -pelin avulla. Peliä voi tilata sekä Kiipulan aikuiskoulutus-
keskuksesta että Työväen Sivistysliitosta.

PROJEKTIN KOULUTUKSET

Maahanmuuttajakoulutus

Projekti käsitti kolme kahdeksan kuukauden mittaista työvoimakoulutusta maa-
hanmuuttajille. Opetus sisälsi suomen kieltä, suomalaista (työ)kulttuuria, työelä-
mätietoutta, ATK:ta ja työssäoppimista, ja se noudatteli Opetushallituksen laatimia 
maahanmuuttajien kotiutumiskoulutuksen perusteita. Jokaisen koulutuksen alussa 
opiskelijoiden kanssa tehtiin osaamiskartoitukset, joiden pohjalta alettiin yhdessä 
opiskelijoiden kanssa pohtia heidän polkuansa eteenpäin. Osaamiskartoitus ja -tar-
ve tehtiin myös suomen kielen osalta. Koulutus sisälsi 74 päivää lähiopetusta ja 86 
päivää työssäoppimista.

Koulutus alkoi noin kahden kuukauden mittaisella lähijaksolla, jonka jälkeen siirryt-
tiin työssäoppimisjaksolle. Sen aikana oli myös lähiopetusta. 

Koska oli kyse ohjaavasta koulutuksesta, projektissa toimi myös ohjaava kouluttaja, 
jonka työsarkaan kuului työharjoittelupaikkojen hankkiminen ja niissä ohjaaminen. 
Opiskelijan työskentelyä ohjattiin ja seurattiin koko työssäoppimisjakson ajan. Työ-
harjoittelun alussa täytettiin sopimus asiasta, johon kirjattiin mm. opiskelijan työteh-
tävät ja työssäoppimisen tavoitteet. Lopussa käytiin arviointikeskustelu, johon ottivat 
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osaa opiskelija, esimies, työkaveri ja joskus myös suomen kielen kouluttaja. Ohjaava 
kouluttaja vieraili työpaikoilla tarpeen mukaan, suomen kouluttaja kävi vähintään 
kerran jokaisella työpaikalla.

Koulutuksen aikana kouluttajat olivat kiinteässä yhteistyössä myös työvoimatoimis-
ton maahanmuuttajavirkailijoiden kanssa.

Työyhteisökoulutus

Projektissa on kehitetty suomalaisten työnantajien ja työyhteisöjen valmiutta ottaa 
vastaan erilainen työtoveri. Olemme järjestäneet työyhteisöille koulutusta moni-
muotoisuuteen ja monikulttuurisuuteen kasvamisesta ja kehittäneet aiheeseen op-
pimateriaalia. 

Projektista työharjoittelijan saaneilla työpaikoilla on järjestetty monikulttuurisuuteen 
valmentavaa koulutusta ennen maahanmuuttajan työssäoppimisjakson alkua ja sen 
aikana. Käytännössä koulutusta ovat halunneet ja sitä on järjestetty myös monissa 
muissa kuin harjoittelijoita saaneissa työyhteisöissä  

Työyhteisökoulutuksiin on kuulunut kullekin työyhteisölle räätälöidysti vuorovai-
kutustaitoja, omien arvojen ja asenteiden tutkimista sekä kulttuuritietoa ja -taitoja. 
Olemme kokeilleet erilaisia tapoja työyhteisöjen monikulttuurisuusvalmennukseen 
ja olemme laatineet valmennusmateriaalia työyhteisöjen ja kouluttajien käyttöön. 

Koulutuksia on pidetty sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoilla. Yhteensä 
koulutuksia on ollut 17 eri organisaatiossa, joista monissa useita eri ryhmiä, joten ko-
kemusta on saatu liki kolmestakymmenestä koulutusryhmästä. Yhden koulutuksen 
pituus on ollut yleensä 9 - 27 tuntia. Koulutukset on järjestetty työpaikkojen omissa 
tiloissa.

Kiitämme projektin ohjausryhmää, opiskelijoita ja kaikkia yhteistyökumppaneita.

Hämeenlinnassa 30.9.2005

Lenita Pihlaja Päivi Vartiainen-Ora

Projektipäällikkö, suomen kielen kouluttaja Kouluttaja, suunnittelija 
Kiipulan aikuiskoulutuskeskus Työväen Sivistysliitto – TSL ry
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Ymmärräks sään maahanmuuttajaryhmä opettajineen tutustumassa 
Kultarantaan, palaan suomalaista kulttuuria.

Irakista Suomeen muuttanut Nasreen tarjoilee paklauaa suomalaiselle 
työtoverilleen Anjalle. Meillä on toisiltamme opittavaa.



10 Ymmärräks sää?

Sirpa Huuskonen ISS 
Palveluista ja Wilbe-
force Essandor Suo-
men Postista vaih-
toivat kokemuksia 
monimuotoisesta 
työelämästä Ymmär-
räks sään seminaa-
rissa 7.3.2005.

Hoitokoti Ilonpisa-
ran johtaja Raija-
Leena Löövi (oik.) 
työntekijöineen ra-
kensi innolla moni-
muotoista työyhtei-
söä keväällä 2005.
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Luku 1

Luvussa yksi 

 kerrotaan, mitä tämä julkaisu sisältää, ja miten tätä voi käyttää 

 pohditaan aikuisten monikulttuurisuuskoulutuksen  
tarkoitusta ja vaikuttavuutta 

 kerrotaan, millainen työyhteisökoulutuksen rakenne toimi  
meillä parhaiten

 kerrotaan, mitkä työyhteisöt olivat mukana
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SAATTEEKSI - MITEN KÄYTÄT TÄTÄ KIRJAA?

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa käytännön työvälineitä työpaikoilla tai oppilai-
toksissa tehtäviin nuorten ja aikuisten monikulttuurisuuskoulutuksiin. Kirja on synty-
nyt Ymmärräks sää? -projektin työyhteisökoulutusten kokemuksista. 

Projekti koulutti maahanmuuttajia työelämään ja työyhteisöjä monikulttuurisuuteen 
Hämeenlinnassa vuosina 2003 -2005. Projektin rahoittivat Hämeen TE-keskus ja Eu-
roopan Sosiaalirahasto. 

Ymmärräks sää- projektissa toteutettiin vuosina 2003 - 2005 liki 30 työpaikkakoulu-
tusta. Pituudeltaan koulutukset olivat 6 – 28 tunnin mittaisia. Lyhimmillään koulu-
tus käsitti vain kaksi kolmen tunnin kokoontumista, pisimmillään työyhteisö opiskeli 
monimuotoisuuteen liittyviä teemoja puolisen vuotta, kokoontuen 9 eri kertaa kol-
me tuntia kerrallaan. 

Suurin osa koulutuksista pidettiin sosiaali- ja terveydenhoitoalan työpaikoilla, julki-
sella ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi mukana oli muutama kaupan- ja hallinnonalan 
sekä yksi siivouksen ja kiinteistöhuollon työpaikka.

Tämä julkaisu koostuu Johdannon lisäksi kolmesta eri luvusta, joista luvussa yksi 
pohditaan aikuisten monikulttuurisuuskoulutuksen tarkoitusta ja vaikuttavuutta. 
Luku sisältää pohdintaa asenteista ja niiden muuttamisesta koulutuksen keinoin. 

Luku kaksi on kirjan pääluku. Se muodostuu toteutettujen koulutusten kuvauksista. 
Se sisältää kaksi osaa, joista ensimmäisessä 2 A:ssa kuvataan koulutusprosesseja eri 
teemojen mukaisesti: miten esim. ennakkoluulojen kohtaamista tai kulttuurien pe-
ruseroja eri kulttuureissa on käsitelty koulutuksissa. Osa 2 B sisältää käyttämiämme ja 
kehittämiämme harjoituksia, kalvopohjia, tehtäviä yms. materiaalia. Ellei toisin mai-
nita, materiaalit ovat kouluttajien tekemiä. 

Luvun kaksi kokemuksemme, tapamme tehdä ja materiaalimme on tarkoitettu käyt-
töön, kokeiltavaksi ja kehitettäväksi. Luonnollisesti oletamme, että käyttäjä muistaa 
kertoa lähteensä.

Luvussa kolme kuvataan yksi onnistunut pitkä koulutusprosessi kokonaisuutena ja 
arvioidaan, mikä siitä teki onnistuneen. Luku kolme sisältää myös työyhteisökoulu-
tusten osallistujien palautteita ja arvioita. 

Työyhteisökoulutuksia ovat vetäneet Työväen Sivistysliiton kouluttajat Soile Musto-
nen ja Päivi Vartiainen-Ora. Olemme käsikirjoittaneet luvun kolme koulutusprosessin 
kuvausta yhdessä. Vartiainen-Ora vastaa muilta osin käsikirjoituksesta sekä koko jul-
kaisun toimituksesta. 

Kiitän kaikkia Ymmärräks sää? -projektin työyhteisökoulutuksissa mukana olleita. Il-
man teitä tämä kirja ei olisi syntynyt. Olen oppinut teiltä valtavasti. Kiitos myös kaikil-
le Ymmärräks säässä mukana olleille työkavereille Kiipulassa ja Työväen Sivistysliitos-
sa. Erityislämmin kiitos Lenita Pihlajalle, Soile Mustoselle ja Sakari Sarholle tuotteiden 
yhdessä tekemisen riemusta. Lopuksi Kiitos puolisolleni ja tyttärillemme, joiden ole-
massaolo ja rakkaus kantoivat nämäkin ajoittain tuuliset kolme vuotta.

Hämeenlinnassa 1.10.2005

Päivi Vartiainen-Ora
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MUUTTUUKO IHMINEN?

Ymmärräks sää -projektin työyhteisökoulutuksen tavoitteena on ollut työyhteisöjen 
positiivisen monimuotoisuuden edistäminen. Koulutuksemme eivät ole tuoneet li-
sää erilaisia työntekijöitä työpaikalle, vaan toivottavasti lisää erilaisuuden ymmärrys-
tä työpaikoilla ennestään toimivien ihmisten joukkoon. 

Koulutuksissamme on tarjottu tietoa vieraista kulttuureista, mutta pääpaino on kui-
tenkin ollut meissä itsessämme ja meidän asenteissamme.

Koulutusten punaisena lankana olen pitänyt Nancy Adlerin ajatusta siitä, että kult-
tuurien välisen kanssakäymisen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus, 
vaan oman kulttuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen omassa käyttäyty-
misessä (Adler 2002, 81-91).

Kulttuurienvälisten väärinymmärrysten taustalla on Adlerin (emt.) mukaan mm. seu-
raavat havaintoihimme ja tulkintoihimme kuuluvat asiat:

Tiedostamattomat kulttuuriset kaihtimet (blinders). Me ihmiset emme ole tie-
toisia omista oletuksistamme ja niiden kulttuurisidonnaisuudesta.  Jos toimimme ja 
olemme vuorovaikutuksessa vain oman kulttuurimme sisällä, mikään ei pakota tut-
kimaan näitä otaksumia.

Projisoitu samankaltaisuus. Uskomme, että ihmiset ovat huomattavasti enemmän 
oman itsemme kaltaisia kuin todellisuudessa ovat. Otaksumme, että tulkintamme 
maailmasta ja käsityksemme vuorovaikutuksen säännöistä ovat samanlaisia, vaikka 
ne eivät ole. Tällöin otaksumme, kuvittelemme ja havaitsemme samanlaisuutta siel-
läkin, missä pitäisi havaita ja ymmärtää eroja.

Nurkkakuntaisuus. Projisoidun samanlaisuuden taustalla on tiedostamaton nurk-
kakuntaisuus. Otaksumme, että on olemassa vain yksi tapa toimia, joka on meidän 
tapamme.

Suomalaisten asenteista

EVA on seurannut suomalaisten asenteita systemaattisesti vuodesta 1982 lähtien. 
Tuolloin käynnistettiin pilottitutkimuksella ns. suuri asennetutkimus. EVA on mi-
tannut suomalaisten asenteita tähän mennessä kymmenen kertaa eli joka toinen 
vuosi. Kaikki tutkimukset on toteutettu metodisesti yhdenmukaisella tavalla laajaan 
satunnaisotantaan perustuvina kirjallisina kyselyinä. Kysely toimii systeemillä, jossa 
vastaajalle esitetään väite, ja hän valitsee, onko hän väitteestä täysin samaa mieltä, 
jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä tai ei osaa sanoa. 
Vastaajina on jokaisen tutkimusvuonna ollut 2133 - 2546 kansalaista. Sarjan uusin 
tutkimusraportti ilmestyi talvella 2003 nimellä Vaatelias vaalikansa. (Haikonen & Kil-
junen 2003, 11-19)

EVAn asennekyselyissä on kysytty mielipidettä hyvin monenlaisiin asioihin. Yhtenä 
kokonaisuutena listalla on ollut tutkittavien asenteet ulkomaalaisia ja maahanmuut-
toa kohtaan. 

Suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisiin ja ylipäätään kansainvälistymiseen on 
koko tutkimusajanjakson 1982 – 2003 ajan leimannut varauksellisuus. Tämä näkyy 
tuloksista melkein kauttaaltaan. Uusimmassa, vuonna 2002 tehdyssä kyselyssä peräti 
66 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä: ”Suomalaisten varauksellinen 
suhtautuminen ulkomaalaisia kohtaan on viisasta varovaisuutta, ei tietämättömyyttä 
tai rasismia.” Täysin tai jokseenkin eri mieltä oli vain joka neljäs. Vastausten ilmentämä 
epäluuloisuus ei ole uutta: tämä väite on aina vedonnut suureen osaa suomalaisia, 
mutta tulos on merkittävä sikäli, että se on tähänastisista kaikkein epäluuloisin.  Vie-



14 Ymmärräks sää?  LUKU 114 Ymmärräks sää?  LUKU 1

raiden vieroksuntaa viisaana pitäviä on nyt merkittävästi (9 %) enemmän kuin kaksi 
vuotta sitten, vuonna 2000. (emt., 217-218)

Huomattava osa suomalaisista on vuosien aikana ollut täysin tai melkein samaa miel-
tä väitteen kanssa ”Ulkomaalaisten lisääntyvä maahanmuutto johtaisi epäedulliseen 
rotujen sekoittumiseen ja heikentäisi kansakuntamme elinvoimaa.” Vuonna 2000 sa-
manmielisiä oli 34 % ja erimielisiä 47 % (Vartia 2001, 84-85). Tämän selkeästi rasistisen 
ajatuksen hyväksyntä on laskenut hiukan vuosien saatossa, mutta se on edelleenkin 
huomattavan korkealla. 

Pentti Vartian tekemässä vuoden 2000 tutkimuksessa luodattiin erityisesti asenteita 
maahanmuuttajia ja ulkomaalaispolitiikkaamme kohtaan. Vastaajien tuli arvioida yh-
teensä kahtakymmentäkolmea erilaista luonnehdintaa tästä aihepiiristä. Vastaukset 
voidaan karkeasti jakaa kahtia: maahanmuuttajille ja samalla myös Suomen ulko-
maalaispolitiikalle myönteisiin ja kielteisiin mielipiteisiin. 

Maahanmuuttajia epäillään monesta asiasta kuten rikollisuuden ja levottomuuksien 
lisääntymisestä, pyrkimyksestä hyötyä Suomen elintasosta ja sosiaaliturvasta sekä 
myös kunnioituksen puutteesta suomalaisten tapoja ja elämänmuotoa kohtaan.Voi-
makkaimpana esille tuleva asenne on kuitenkin sisällöltään positiivinen: hyökkäyk-
set ja iskut ulkomaalaisia vastaan tuomitaan vahvasti. (emt., 83-87)

Työelämään liittyvistä väitteistä huomion arvoista on, että huomattava enemmistö 
(63 %) ei usko ulkomaalaisten vievän suomalaisilta liiaksi työpaikkoja. Toisaalta vain 
joka neljännen mielestä työelämä tarvitsee lisää maahanmuuttajia; puolet suomalai-
sista ei näe mitään tarvetta maahanmuuton kannustamiseen siksi, että Suomi tulee 
tarvitsemaan lisää työvoimaa. (emt. 84-85)

Eri väestöryhmien välillä on maahanmuuttajiin suhtautumisessa hyvin suuria ero-
ja sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan katsoen. Myönteisimmin ulkomaalaisiin 
suhtautuvat vihreiden kannattajat, akateemiset, johtavassa asemassa olevat ja ylem-
mät toimihenkilöt. Keskimääräistä kielteisimmin asennoituvia ovat vähän koulute-
tut, eläkeläiset, SAK:n jäsenet, maanviljelijät sekä SDP:n ja Kokoomuksen kannattajat. 
Huomattakoon tässä, että jo keskiarvoasenne ulkomaalaisia kohtaan, jonka alapuo-
lelle em. ryhmät asettuvat, on suhteellisen penseä. (emt., 89-90)

Koulutuksen merkitys asennemuutoksessa 

Niin EVAN kuin esim. Magdaleena Jaakkolan merkittävässä suomalaisten ulkomaa-
laisasenteiden tutkimuksessa (Jaakkola 1995) todetaan koulutustason olevan yksi 
tärkeimpiä ulkomaalaisasenteisiin vaikuttava tekijä. Mitä parempi koulutus, sitä pa-
remmin ihminen hyväksyy etnisesti erilaiset ihmiset. Koulutus on siten tuntunut rea-
listiselta välineeltä myös myönteisten monikulttuurisuusasenteiden kehittämiseen. 

Kun mietitään, mistä johtuu koulutuksen myönteinen yhteys myönteisiin ulkomaa-
laisasenteisiin, voidaan nähdä useita syitä, joista useimmat liittyvät koulutuksen 
pitkällä aikavälillä kartuttamaan tietopääomaan, kykyyn hankkia ja arvioida tietoa 
kriittisesti ja vastustaa yksinkertaista manipulointia sekä reflektoida omaa ajattelua 
ja toimintaa. (Esim. Jaakkola 1995, 12- 14)

Lyhytkestoinen monikulttuurisuuskoulutus asennemuutokseen tähtäävänä ei siten 
vaikuta tästä näkökulmasta ratkaisulta. Oma paikkansa ja vaikutuksensa sillä kuiten-
kin on tiedollisen ristiriidan luojana.

Aikuisella jo olemassa olevat ajattelutavat voivat olla etenkin arvoja ja asenteita kos-
kevan uuden oppimisen este tai hidaste. Jos aikuisen oppijan opetus on ristiriidassa 
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aiempien tietojen ja oman kokemuksen kanssa, aikuinen tunnetusti pitäytyy mielel-
lään aiemmin opitussa ja koetussa (esim. Hypén ym. 1985, 10). 

Hypén ja kumppanit (emt., 17) kertovat Tverskyn ja Kahnemanin 1973 esittämän 
klassisen esimerkin arkielämän todennäköisyyksien vaikutuksesta ajatteluumme:

”Toinen heidän esimerkkinsä oli, että palavan talon näkeminen kotinurkilla 
lisää tulipalon koettua todennäköisyyttä enemmän kuin pitkän ajan palotilas-
ton näkeminen.”

Tässä esimerkissä omakohtainen henkilökohtainen kokemus vaikutti ja vakuutti 
enemmän kuin totuudenmukainen tieto. Tilanne vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin 
ilmiö, johon olen törmännyt työyhteisöjen koulutuksessa jatkuvasti esimerkiksi ro-
maneja koskevissa asioissa. Jos kurssilainen on nähnyt yhden romanin varastavan 
kaupasta, tilastotiedot myymälävarkauksien tekijöistä eivät vaikuta helposti hänen 
ajatteluunsa. Kun samalla kurssilla useimmiten on vielä toinenkin, joka on nähnyt 
itse tai ainakin kuullut tuttavansa nähneen romanin tekemän myymälävarkauden, 
faktoilla vaikuttaminen on vaikeaa.

Edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa pyysin osallistujia muistelemaan kaikkia elä-
mänsä varrella näkemiään myymälävarkauksia. Pohdintaa käytiin yleensä 2-4 hen-
gen pienryhmissä. Pyysin ryhmiä kertomaan toisilleen kohtaamiaan näpistys- tai 
varkaustapauksia ihan lapsuuden omenavarkauksista lähtien. Kun ryhmät olivat pu-
huneet jonkin aikaa, pyysin heitä rajaamaan keskusteluun vain ne tapaukset, joissa 
he itse ovat olleet silminnäkijänä, tai joissa muuten tapahtumat on todistettu esim. 
oikeudessa.  

Yleensä ryhmille tulee yllätyksenä tässä vaiheessa se, kuinka vähän on sellaisia tapa-
uksia, joita he todella ovat nähneet itse, ja kuinka paljon kerrottuja tarinoita, joiden 
todenperäisyyttä on vaikea tai mahdoton todistaa.

Joskus menetelmä toimii niin, että osa osallistujista muistaa nähneensä keski-ikäisen 
rouvan tai vanhan miehen varastaneen, joku saattaa tunnustaa näpistäneensä itse 
teini-iässä.  Toisaalta päästään keskustelemaan siitä, miten paljon mielessämme on 
tosina pitämiämme tapauksia, jotka voivat olla totta tai sitten ei. 

Ristiriitaisten tai ainakin monien erilaisten kokemusten avulla päästään luomaan 
tiedollinen ristiriita, horjuttamaan vallitsevaa käsitystä vain romaneista myymälävar-
kaina. Keskeistä on omien kokemusten esiin kaivaminen ja niiden hyödyntäminen 
oppimisessa. 

Aikuinen oppii koetun kautta

Olen oppinut pitämään konstruktiivisuutta aikuisten oppimisessa liki itsestään selvä-
nä asiana toimiessani vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.  Aikuinen oppija on syvästi 
sidoksissa aiemmin kokemaansa sekä noihin kokemuksiin liittyviin tunteisiinsa.

Konstruktivistisen oppimisteorian mukaan ihminen rakentaa aktiivisesti omaa ym-
märrystään ja tulkintojaan. Konstruktivistisen aikuisopetuksen lähtökohtana ovat op-
pijoiden olemassa olevat tiedot, tulkinnat ja uskomukset. Oppimisprosessissa näitä 
näkemyksiä tarkastellaan yhdessä kriittisesti, täydennetään ja korjataan. Eri ihmiset 
rakentavat oman kokemustaustansa kautta erilaisia tulkintoja asioista – objektiivista 
tietoa puhtaan tietona ei ole. Opettaja ei ole tiedon siirtäjä, vaan tukija ja kysymysten 
asettaja. (esim. www.uta.fi/hyper/otk/materiaalit/ verkkoopetus/opas/konstruktivis-
mi)

Konstruktivistisessa oppimisessa käytetään toiminnallisia opiskelumenetelmiä, jois-
sa opiskelijat pääsevät vertaamaan erilaisia kokemuksiaan ja tulkintojaan. Vuorovai-
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kutus on tärkeä osa opiskelua. Ihminen nähdään sosiaalisena olentona, jolla on tarve 
jakaa omaa ymmärrystään muiden kanssa ja ymmärtää toisia. 

Learning by doing eli tekemällä oppiminen istuu hyvin konstruktiivisen oppimisen 
kehykseen. Oppija testaa oppimaansa tekemällä ja toimimalla, ja rakentaa näin itse 
uutta tietoa yhdessä muiden kanssa. John Deweyn viitoittamaan tekemällä oppimi-
seen liittyy Deweyn filosofiassa ajatus siitä, että olemme sidoksissa sekä opettajina 
että opiskelijoina aiempiin kokemuksiimme. Aiemmat kokemukset tulkitaan oman 
yhteisön ilmiöille antamien merkitysten kautta. Yhteiset merkitykset siis suuntaavat 
uusiin asioihin suhtautumistamme. Eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisen 
ja oppimisen haasteena ovat Deweyn mukaan eri yhteisöjen merkitysten ymmärtä-
minen. (esim. Törmä 1996, 42-43 ja Dewey 1957)

Uudistava oppiminen ja asennemuutos

Aikuisten monikulttuurisuuteen ohjaamisen työtä tehdessäni olen kiintynyt uudis-
tavan oppimisen ajatuksiin Jack Mezirowin ajattelun kautta, joka on auennut hel-
pommin ja tuntunut arkeen sopivammalta kuin Deweyn samansuuntainen ajattelu. 
Mezirov painottaa Deweyn tavoin ihmisen kokonaisvaltaista tarkastelua: aikuisen 
oppimisessa on otettava huomioon tiedon lisäksi kokemukset, tunteet ja toiminta. 
Oppiminen on prosessi, jossa tietyn kokemuksen merkitys tulkitaan uudelleen tai 
sen tulkintaa tarkistetaan siten, että uusi tulkinta ohjaa myöhempää ymmärtämistä, 
arvottamista ja toimintaa (Mezirov 1996, 17-18).

Mezirovin keskeisiä käsitteitä on merkitysperspektiivi. Se on hänen mukaansa ”nii-
den olettamusten kokonaisuus, joista tietyn kokemuksen merkityksen tulkinnan 
viitekehys muodostuu.” Merkitysskeemat ovat Mezirovin mukaan toisiinsa liittyvien 
totuttujen odotusten muodostamia kokonaisuuksia. (emt., 8).

Merkitysperspektiivi on yksilön henkilökohtainen viitekehys, joka ohjaa hänen ha-
vaintojaan, tunteitaan ja toimintaansa. Se on kuin suodatin, joka valikoi informaation  
tulvasta keskeiset kysymykset ja teemat. Se integroi uusia kokemuksia aikaisempiin 
ja jäsentää siten ihmisen tapaa ymmärtää maailmaa.

Aikuisen oppimisen syvin muoto on Mezirovin mukaan merkitysperspektiivin muu-
tos. Perspektiivin muutos on prosessi, jossa tullaan kriittisesti tietoiseksi siitä, miten 
ja miksi aiemmat ennakko-olettamuksemme ovat määränneet tapaamme havaita ja 
tulkita maailmaa. Merkitysperspektiivin muutoksessa yksilö huomaa, millaisia vääris-
tymiä hänen maailman tulkinnassaan on. Vääristymät johtuvat kritiikittömästä ym-
päristön arvojen omaksumisesta. (Mezirov 1996, 30-31)

Ympäristöstä opittujen arvojen virheellisyyksiä ja omia merkitysperspektiivinsä vää-
ristymiä yksilö huomaa kriittisen reflektion avulla. Jack Mezirovin mukaan kriittinen 
reflektio tarkoittaa aikaisemman oppimisen ennakko-oletusten pätevyyden kyseen-
alaistamista.  Mezirov erottaa reflektiivisen tulkinnan aktiivisesta tulkinnasta, jossa 
reflektiivinen tulkinta tarkoittaa prosessia, jolla oikaisemme päättelyymme ja asen-
teisiimme sisältyviä vääristymiä ja ennakkoluuloja. Kriittinen reflektio eroaa reflekti-
osta siinä, että reflektiolla tarkoitetaan toiminnan kriittistä tarkastelua, mutta kriitti-
nen reflektio sisältää nimenomaan ennakko-oletusten kriittisen arvioinnin. 

Etenkin silloin, kun merkitysperspektiivi on sisältänyt paljon tiedostamattomia ja 
kulttuurisidonnaisia oletuksia, merkitysperspektiivin muutos on syvä tiedostamis- ja 
muutosprosessi.  

Uudistavan aikuiskoulutuksen tavoitteena on siis saada opiskelija kyseenalaista-
maan omat ennakko-oletuksensa, tutkimaan vaihtoehtoisia perspektiivejä sekä 
muuttamaan aiempia käsitystapojaan ja toimintatapojaan. Näin ajateltuna se sopii 
mitä mainioimmin aikuisten monimuotoisuuskoulutuksen taustateoriaksi. Onhan 
koulutuksissa tavoitteena se, että oppija tutustuu omaan, suomalaiseen kulttuuriin 
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sidottuun ajatteluunsa, havaitsee omaan ajatteluunsa vaikuttavia rakenteita, kuten 
stereotypisoimisen ja etnosentrismin. 

Edelleen tavoitteena on, että havaitseminen ja koulutuksen tarjoama uusi, toisen-
lainen tieto johtaisi omien tulkintojen ja tulkintojen takana olevien ennakko-oletus-
ten kyseenalaistamiseen, uudelleen arviointiin ja lopulta käsitys- ja toimintatapojen 
muuttamiseen.

Kulttuurien kohtaamista tapahtuu muuallakin kuin etnisesti erilaisten ryhmien koh-
datessa. Oman kulttuurin merkitysperspektiivien ja -skeemojen avaamista tarvitaan 
yhtälailla esimerkiksi, kun 1940-luvulla syntynyt ammattilainen ja 2000-luvulla juuri 
valmistunut nuori kohtaavat työpaikalla työtovereina. 

Merkitysperspektiivit ja merkitysskeemat  
monikulttuurisuuskoulutuksessa

Mezirovin merkitysperspektiivit ja merkitysskeemat tuntuvat kulttuurien välisen toi-
minnan opetuksessa hyvin käyttökelpoisilta käsitteiltä.  Mezirovin mukaan merkitys-
perspektiivit omaksutaan yleensä epäkriittisesti lapsuuden sosialisaatioprosessissa. 
Edelleen Mezirov painottaa, että mitä vahvemmat oppimisen emotionaaliset puit-
teet ovat ja mitä enemmän sitä myöhemmin vahvistetaan, sitä syvempään merkitys-
perspektiiviemme sisältönä olevat odotustottumukset syöpyvät ja sitä piintyneem-
mäksi ne muodostuvat.  (emt.,8-32)

Tässä Mezirov ei sinällään mielestäni tuo uutta sisältöä siihen, miten kulttuuriin so-
siaalistuminen tapahtuu tai asenteet ja ennakkoluulot syntyvät, mutta auttaa  hah-
mottamaan näitä prosesseja. 

Omien ennakkoluulojen tarkastelussa, joka on keskeinen osa aikuisten kulttuurien 
välisten taitojen koulutusta, merkitysperspektiivi käsitteenä auttaa hahmottamaan 
sitä, kuinka sosiaalistumisprosessissa opimme esimerkiksi pitämään suomalaisia re-
hellisinä ja vaatimattomina ja kuinka samalla opimme pitämään rehellisyyttä ja vaati-
mattomuutta arvostettuina ominaisuuksina ja arvoina.  Vastaavasti esimerkiksi USA:
n valkoisen keskiluokan kulttuurissa lapsi kasvaa siihen, että vaatimattomuus ei kuu-
lu pärjääjän ominaisuuksiin, eikä ole hyve saati arvo. 

Edellisen esimerkin kaksi ihmistä – suomalainen ja yhdysvaltalainen – ovat omak-
suneet merkitysperspektiiveihinsä aivan erilaiset odotustottumukset siitä, kuinka 
tasapainoinen ja menestyvä ihminen käyttäytyy. Jos nämä kaksi kohdatessaan eivät 
- kriittisen reflektion kautta - tunnista omia odotustottumuksiaan nimenomaisesti 
oman kulttuurin merkitysperspektiiviin kuuluvaksi, lopputuloksena on täydellinen 
toisen käytöksen ja persoonan väärintulkinta.  

Mezirovin keskeinen viesti on myös se, että se, mitä ja miten havaitsemme, käsitäm-
me ja muistamme, ei ole kiinni pelkästään persoonallisista ominaisuuksistamme, 
vaan tiedostamattamme oppimistamme ja tiedostamattamme ylläpitämistämme 
merkitysperspektiiveistämme ja niiden sisällöistä. Tämän ymmärtäminen ja  merki-
tysperspektiivien avaamiseen pyrkiminen on monikulttuurisuuskoulutuksessa vält-
tämättömyys. 

Muutama sana menetelmistä

Kulttuurien välistä viestintää tai monikulttuurisuustaitoja ei voi mielestäni opettaa 
ulkokohtaisena tapaopetuksena, vaan lähtökohtana täytyy olla sosialisaation kautta 
tiedostamattomaksi tulleiden merkitysperspektiivien sisältöjen esiin kaivaminen ja 
tunnistaminen. 

Edellä kuvatussa romanit ja myymälävarkaudet -esimerkissä oppimismuotona voi 
käyttää esimerkiksi väittelyä, jossa ristiriita tulee esiin ja omalle näkemykselle vas-
takkainen näkemys voi saada tilaa (esim. Hypén ym., 117). Järjestimme väittelyn ot-
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tamalla pienryhmistä yhden ryhmän, jonka tehtävä oli perustella, että lähes kaikki 
romanit varastavat ja toisen ryhmän, jonka tehtävänä oli perustella, että varastamista 
esiintyy kaikissa ryhmissä. Harjoitus asettui jonnekin roolipelin ja sosiodraaman vä-
limaastoon.

Sosiodraaman ja roolipelin luonteiset harjoitukset, joita kutsun simulaatioiksi, ovat 
toimineet hyvin Ymmärräks sää -projektin työyhteisökoulutuksissa. Ne ovat vahvista-
neet käsitystä siitä, että asenteisiin vaikuttamiseen on viisainta pyrkiä sekä tunteiden 
että järjen kautta. 

Draamapedagogiikan muunnosten rinnalla dialoginen oppiminen on ollut toimiva 
menetelmä.  Dialogiin kuuluva avoin ihmettely, omien ja toisten ajatusten rinnakkain 
asettaminen ilman arvottamista, kunnioittava kuunteleminen ja avoimuus muutok-
selle ovat erittäin vaikeita taitoja (esim. Isaacs  2001). Dialoginen tai ainakin dialo-
gin suuntaan pyrkivä keskustelun tapa on kuitenkin ainoa, jolla asenteita ja arvoja 
voidaan pyrkiä käsittelemään kiihkottomasti. Dialogin opetteleminen on jo sinällään 
asennekasvatusta – se vaatii jo lähtökohdissaan tarkistamaan esim. länsimaista oi-
keassa olemisen tarvettamme. Vaikka keskustelunaiheena olisi porkkananviljely, dia-
logisen vuorovaikutuksen kautta voimme saada esiin ajatteluamme ohjaavia raken-
teita, tarkastella niitä, oppia kunnioittamaan ja kuuntelemaan ja sitä kautta kasvaa 
kunnioittamisen ja erilaisuuden hyväksymisen suuntaan yleisellä tasolla.
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MILLAINEN TYÖYHTEISÖKOULUTUKSEN RAKENNE TOIMI?

Projektin tavoite oli testata erilaisia tapoja toteuttaa monikulttuurisuuteen koulut-
tautumista työpaikoilla ja saada kokemuksia toimivista tavoista ja käytännöistä.

Saimme kokemuksia ainakin seuraavien muuttujien suhteen erilaisista koulutuksis-
ta:

Kesto: lyhyt (lyhin 3 tunnin luento) – pitkä (pisin 9 x 3 tunnin koulutus) 
Tapaamisten väli: tiivis koulutus – pitkälle aikavälille siroteltu koulutus

Ryhmän koko: pienryhmä (pienin 3 henkilöä) – massaluento (suurimmillaan 57 hen-
kilöä)

Ryhmän rakenne: yhden työyhteisön/yksikön kaikki työntekijät – joitakin osallistujia 
monelta osastolta – muutaman ammatin edustajat yhdestä tai useammasta yksikös-
tä

Ryhmän tiiviys: koko koulutuksen ajan sama ryhmä – joka kerta eri ihmisiä

Ryhmän heterogeenisyys: vain naisia/miehiä – vain kantasuomalaisia – vain nuoria/
vanhoja.

Kouluttajien määrä: 1 – 2  

Kun näistä kootaan onnistuneen monimuotoisuuskoulutuksen eväät, syntyy ihan-
nekoulutus, joka kestää vähintään neljä eri kertaa ja yhden kerran kesto on vähin-
tään kolme tuntia. Tapaamisten väli on 1-3 viikkoa. Ryhmässä on 10-20 osallistujaa. 
Koulutukseen osallistuu yhden työyhteisön kaikki työntekijät tai useiden eri osasto-
jen samoissa tehtävissä toimivat ihmiset (esim. osastojen esimiehet), jotka tekevät 
yhteistyötä keskenään muutoinkin. Ryhmä pysyy koko ajan samana ja ryhmässä on 
monenlaisia ihmisiä.  

Me saimme kokemusta vain yhden tai kahden eri kouluttajan vetämistä koulutuk-
sista.  1-3 kerran koulutukset toimivat meillä parhaiten yhdellä kouluttajalla. Pidem-
missä koulutuksissa kahdesta kouluttajasta oli hyötyä ryhmän toiminnan kannalta ja 
senkin puolesta, että substanssiosaamista ja tietoa tuli mukaan enemmän.

Onnistuneen koulutuksen tärkeimmiksi muuttujiksi koimme koulutuksen keston 
ja tapaamisten välin sekä ryhmän tiiviyden. Onnistuneena pidämme tässä sellaista 
koulutusta, jonka sekä kouluttaja että osallistujat arvioivat onnistuneeksi. 

Parhaiten onnistuneet koulutukset kestivät vähintään 4 x 3 tuntia ja istuntojen väli 
oli enintään 3 viikkoa.  Onnistuneimpiin koulutuksiin osallistui sama tai lähes sama 
ryhmä koko koulutuksen ajan. Tämä tekijä merkitsi paljon ja se toimi kääntäen vielä 
selvemmin: huonoimmat tulokset tulivat koulutuksista, joihin osallistui joka kerta eri 
ihmisiä sen mukaan, kuka miltäkin osastolta ehti mukaan. 

Osallistujien ja kouluttajien arvioiden ja kokemusten pohjalta huono työyhteisökou-
lutus kannattaa rakentaa niin, että se kestää 1-3 kertaa, siihen voi osallistua tai olla 
osallistumatta kuka tahansa työpaikalta, jonka eri kertojen väli on 5-7 viikkoa, johon 
osallistuu joko alle 5 tai yli 50 ihmistä. Jos lyhyessä koulutuksessa on vielä kaksi eri 
kouluttajaa eri kerroilla vetämässä, lopputulos todennäköisesti on vielä heikompi.

Vähiten merkitystä näytti olevan ryhmän heterogeenisyydellä: monimuotoisessa 
ryhmässä oli omat oppimista edistävät puolensa, mutta myös homogeeniset (esim. 
nuorehkojen naisten) ryhmät toimivat omalla tavallaan ihan hyvin. Sillä, vetikö vä-
hänkään pidempää koulutusta yksi vai kaksi kouluttajaa, ei näissä koulutuksissa ollut 
onnistumisen kokemuksen kannalta eroa.
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MUKANA OLLEET TYÖPAIKAT 

1.  Hauhon kunta: perusturvatoimiston alaiset eri yksiköt 

2.  Hoitokoti Koivikko, Hämeenlinna 

3.  Hämeenlinnan kaupunki: perusturvatoimisto

4.  Hämeenlinnan kaupunki: Laaniityn päiväkoti

5.  Hämeenlinnan kaupunki: Nuorten työpaja 

6.  Hämeenlinnan kaupunki: Uppsala-talon vanhainkoti

7.  Hämeenlinnan kaupunki: Holstilan kuntoutumisyksikkö.

8.  Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä: Hämeenlinnan ter-
veyskeskus 

9.  Hämeenlinnan työvoiman palvelukeskus 

10.   Ilveskoti, Hämeenlinna

11.   Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Hämeenlinnan keskussairaala

12.   Kuurojen palvelusäätiö – Sampolan palvelukeskus, Hämeenlinna 

13.   Kössi-säätiö: Kaurialan palvelutalo, Hämeenlinna

14.   Lomakoti Ilonpisara, Hämeenlinna 

15.   Lassila & Tikanoja, Hämeenlinna

16.   Mikon kuntoutuskodit – Kalvola-kodit, Iittala

17.   Tavaratalo Anttila, Hämeenlinna 

Kiitos kaikille osallistuneille!
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TSL:n kouluttaja Soile 
Mustonen opettaa kii-
toksen kulttuuria: ker-
ro, jaa ja kiitä!

Opitaan yhdessä! Upp-
sala-talon vanhainko-
din henkilökunta miet-
tii monimuotoisuutta 
välillä ihan otsa rypys-
sä. 
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Luku 2 A 

Tässä osassa kuvataan joidenkin teemojen 
koulutusprosesseja sellaisina kuin olemme niitä  
Ymmärräks sää? -projektissa toteuttaneet. 

Teemat ovat:
  Mitä on kulttuuri? Mitä on suomalaisuus? – Tunnenko oman kulttuurireppuni? 

  Monimuotoisuuden käsite ja monimuotoinen työyhteisö 

  Miten kohtaan erilaisuuden 

  Ennakkoluulot ja stereotypiat 

  Kulttuurien peruseroja: suhtautuminen yksilöllisyyteen ja suhtautuminen  
valtaan 

  Viestintä eri kulttuureissa 

Olen merkinnyt kustakin teemasta läpikäydyn tietoaineksen, teeman käsittelytavan, 
harjoitukset ja teemasta saadut kokemukset seuraavilla symboleilla:

Toivon, että symbolit auttavat lukijaa löytämään haluamansa.
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Mitä on kulttuuri?  
Mitä on suomalaisuus?

Kulttuuri voidaan ymmärtää suppeasti niinä asioina, joista kerrotaan sano-
malehden kulttuurisivuilla tai laajasti, jolloin kulttuurilla voidaan tarkoittaa 
suurin piirtein samaa kuin elämäntapa. Laajassa merkityksessä kulttuuriin 
kuuluvat kaikki ne asiat, joita ihmiset ja kansat ovat oppineet historiansa ai-

kana tekemään, arvostamaan, ja joihin he ovat oppineet uskomaan ja joista he ovat 
oppineet nauttimaan.

Omituisen suomalaista!

Ensimmäinen askel kohti muiden kulttuurien ymmärtämistä on tietoisuus omasta 
kulttuurista. Tästä olemme lähteneet liikkeelle Ymmärräks sään työyhteisökoulutuk-
sissa. 

Voi olla mukavaa tietää, kuinka kiinalainen kättelee tai italialainen ilmehtii, mutta 
kulttuurien kohtaamisen kannalta paljon tärkeämpää on ymmärtää kulttuurien ole-
musta yleisemmällä tasolla ja tunnistaa oman kulttuurien piirteitä.

Oman kulttuurin piirteiden tunnistaminen tarkoittaa sitä, että erotan, mitkä tapani, 
ihanteeni, asenteeni ja normini ovat suomalaisia. Monet itsestään selvinä pitämäm-
me ajattelu- tai käytöstavat eivät ehkä olekaan itsestään selviä muualla kuin Suomes-
sa tai muualla kuin länsimaissa.

Kun ensin erotan, miten oma kulttuurini ohjaa omaa ajatteluani ja käsityksiäni esi-
merkiksi perheestä, yksilöstä, naisen ja miehen rooleista, voin sanoa olevani kulttuu-
ritietoinen ja matkalla kohti monikulttuurisuutta. Seuraava askel tästä eteenpäin on 
ymmärtää, millaisille käsityksille toisen ihmisen käyttäytyminen ja ajattelu perustu-
vat.

Toisesta kulttuurista tulevan ihmisen oudolta tuntuva käyttäytyminen tulee ym-
märrettävämmäksi, kun ymmärrän oman käytökseni taustalla vaikuttavat kulttuurin 
muovaamat peruslähtökohdat. Esimerkiksi, kun tiedän, että suoruus on tyypillisesti 
suomalainen arvo, ymmärrän ehkä paremmin ihmistä, joka esittää kielteisen kan-
tansa kierrelleen ja varovasti. Hän ei ehkä olekaan epävarma tai päättämätön, vaan 
ihminen, jonka kulttuurissa diplomaattisuus ja kohteliaisuus menevät suoruuden 
edelle, niin kuin itse asiassa hyvin monissa kulttuuripiireissä menevät. Suomalainen 
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suorasuu on tässä suhteessa maailman mittakaavassa poikkeuksellinen otus, jonka 
viestintää saatetaan helposti tulkita väärin.

Mitä kaikkea kulttuuri on? 

Nykyisin ehkä lainatuin ja yleisimmin hyväksytty kulttuurin määritelmä on YK:n kult-
tuurijärjestön Unescon määritelmä vuodelta 1982. Se kuuluu näin:

”Kulttuuriin voidaan laajimmassa merkityksessään sanoa olevan koko se mo-
ninaisuus, joka koostuu yhteiskunnille tai yhteiskuntaryhmille tyypillisistä 
henkisistä, aineellisista, älyllisistä ja emotionaalisista piirteistä. Kulttuuriin 
kuuluvat taiteen ja kirjallisuuden lisäksi myös elintavat, yksilön perusoikeudet, 
arvojärjestelmät, perinteet ja vakaumukset.”

    (Launiala 1998)

Kulttuurissa voidaan erottaa näkyvä ja näkymätön osa. Näkyvää kulttuuria on esi-
merkiksi se ruoka, jota syömme sekä tapa ja välineet, joilla sitä valmistamme. Näky-
vää kulttuuria ovat vaatteet, joihin pukeudumme ja rakennukset, joita rakennamme 
suojaksemme. Näkyvissä ovat myös kulttuuriin kuuluvat ihmisten välinen vuorovai-
kutus ja vaikkapa äänen käyttö. 

Näkymättömään kulttuurin osaan kuuluvat esimerkiksi arvot, normit ja käsitteet, joi-
den avulla ajattelemme ja ilmaisemme itseämme. Niitä emme voi nähdä sellaisenaan, 
kun havainnoimme omaa tai toisten kulttuuria. Näkymättömissä olevien kulttuurin 
osien tunnistaminen ja sen tulkitseminen, mitä ne tarkoittavat, on vielä vaikeampaa 
kuin näkyvän kulttuurin ymmärtäminen.

Kulttuurin näkyviä ja näkymättömiä osia kuvataan usein jäävuorivertauksella:

KULTTUURI JÄÄVUORIVERTAUKSENA

Tavat, vuorovaikutuksen periaat-
teet, sopiva ja sopimaton käytös 

yms.

Normit, arvot, kulttuurin perusoletukset 
elämästä ja maailmasta

 Tekniikka, taide, työkalut, ruoka,  
vaatetus yms. 

Kulttuuri ei periydy biologisesti

Kulttuuriin liittyvät asiat ovat siis opittuja. Ne eivät siirry geeneissämme, vaan välitty-
vät yhteisöstä, johon olemme sattuneet syntymään. Tätä kulttuuriin kasvamista kut-
sutaan sosialisaatioksi. Meistä tekee suomalaisia se, että olemme sosiaalistuneet eli 
kasvaneet suomalaiseen kulttuuriin.

Kulttuuriin kasvaessamme ja siinä toimiessamme me myös muokkaamme ja raken-
namme kulttuuria. Mikään kulttuuri ei ole pysyvä ja ikuisesti samanlainen. Suomalai-
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suus tänään on erilaista kuin suomalaisuus 50 vuotta sitten ja varmasti erilaista kuin 
suomalaisuus 50 vuoden päästä.

Yhteisöön sosiaalistuminen alkaa varhaislapsuudessa peilaamalla. Lapsi luo kuvaa 
itsestään ja kulttuuristaan sen perusteella, miten ympäristö häneen suhtautuu, mi-
ten ympäristö häntä kuvaa ja miten se reagoi esimerkiksi hänen itkuunsa ja pyyntöi-
hinsä. Vanhemmat ovat ensimmäinen ja tärkein peili, sitten tulevat ajallaan leikki- ja 
koulukaverit, opiskelu- ja työtoverit, elämänkumppani, omat lapset jne.

Siitä, kuka perheessä hoivaa lasta, lapsi alkaa sisäistää kulttuurinsa peruskäsityksiä. 
Hyvin varhain lapsi imee ensimmäisen käsityksensä työnjaosta, naisten ja miesten 
rooleista ja sukupuolten suhteista. Siitä, miten lasta kosketetaan ja miten hänelle 
osoitetaan tunteita, lapsi alkaa oppia, mikä tässä kulttuurissa on sopivaa tunteiden 
näyttämistä ja mikä ei. Kasvuympäristöstään lapsi omaksuu tiedostamattaan malleja 
mm. elekieleen, puhenopeuteen, tervehtimistapoihin ja sopiviin puheenaiheisiin. 

Se, että olemme erilaisia yksilöitä vielä aikuisinakin, on synnynnäisen temperament-
timme ansioita. Se, että pidämme samalla alueella kasvaneiden kanssa samoja asioita 
normaaleina, itsestään selvinä ja oikeina, johtuu yhteisestä kasvuympäristöstämme 
eli kulttuuristamme. 

Suomalaisuuden rakentuminen

Kansallinen kulttuuri – esimerkiksi suomalaisuus – on tapa rakentaa merkityksiä, jotka 
suuntaavat ja järjestävät sekä toimintaamme että käsityksiämme itsestämme. Olem-
me rakentaneet yhdessä merkityksiä suomalaisesta kansakunnasta, johon voimme 
samastua. Kansallinen identiteetti on ikään kuin kuvitteellinen yhteisö, jonka kuvitel-
man tietty ryhmä yhdessä jakaa.

Mistä eri osista nuo kansakuntien kuvitelmat itsestään sitten rakentuvat? Stuart Hall 
on esittänyt, että kansallisen kulttuurin kuvat muodostuvat mm. kansakunnan kerto-
muksista sellaisina kuin ne esitetään kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa. Näissä 
esitetty kuva suomalaisuudesta voi sisältää esimerkiksi maisemia ja historian tapahtu-
mia, joiden kautta voimme nähdä itsemme osana suomalaisuutta. Esimerkiksi kuvat 
koskien kuohuista, ankarista talvista, toisen maailmansodan pienen sitkeän armeijan 
taistelusta ylivoimaista vihollista vastaan, ovat kaikki kuvia, jotka todennäköisesti 
ovat vaikuttaneet kaikkien suomalaisten mielikuvaan suomalaisuudesta. Näemme 
itsemme edelleen sitkeinä taistelijoina, vaikka taisteluista on yli puoli vuosisataa.

Toinen esimerkki kansallista kulttuuria koskevista kertomuksista liittyy perustamis-
myyttiin. Suomalaisten kohdalla Kalevala on kansallista identiteettiä rakentava myyt-
ti, joka kertoo alkuperästämme myyttisen, sankarillisen tarinan. Tarina on toistunut 
loputtoman monia kertoja kuvataiteessa (Gallen-Kallela) ja musiikissa (Sibelius), niin 
että jokaisessa meissä elänee pieni Väinämöinen, Ilmarinen tai Lemminkäisen äiti.

Kansanluonne – onko sitä?

Saman kulttuurin vaikutuspiirissä kasvaneilla ihmisillä on samanlaisia käyttäytymis-
piirteitä. Näitä käyttäytymispiirteitä yhdessä voidaan kutsua kansanluonteeksi. Tie-
teellisessä mielessä kansanluonnetta ei ole olemassa. Yhteisinä käyttäytymispiirteinä 
ymmärrettynä kansaluonne ei periydy, siihen kasvetaan

Mitä suomalaiseen kansanluonteeseen kuuluu? Tohtori Liisa Keltikangas-Järvinen on 
tutkinut suomalaisuutta eri näkökulmista. Hänen mukaansa suomalaisille tyypillisiin 
piirteisiin kuuluu mm. ulkoinen vaatimattomuus. Vaatimattomuus on hyve ja itsensä 
vähättely ja kursailu kuuluvat siihen. Kauniiksi kehuttu mekko on ”vanha” tai ainakin 
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”alennusmyynnistä ostettu” ja kiitetty kahvipulla on ”nyt vaan semmosta, eihän se 
nyt mitään ihmeellistä ole.”

Suomalaisten vaatimattomuus ja siihen liittyvä negatiivisten asioiden esiin tuomi-
nen on tullut ilmi mm. Harri Tuomolan tekemässä selvityksessä, jossa hän selvitti Val-
keakosken International Business Schoolin ulkomaalaisten opiskelijoiden näkemyk-
siä suomalaisuudesta. ”Suomalainen keskustelu on kilpailua kurjuudesta.”, totesi joku 
hänen opiskelijansa.

Negatiivivisuuteen näyttää liittyvän myös se, että kiitosta ei Suomessa viljellä niin 
taajaan kuin vaikkapa naapurimaassamme Ruotsissa. Esa Saarinen sanoo, että Suo-
messa ei ole kiitoksen kulttuuria: kiitoksen antamiseen pitää olla todella vahva syy ja 
kiitoksen vastaanottamisenkin monet kokevat jotenkin noloksi ja vaikeaksi.  

Kun tätä kansanluonteeseen tai kulttuuriin kuuluvaa vaatimattomuutta ja vähättelyä 
tulkitaan erilaisista (esim. USA) kulttuureista käsin ja niiden normien pohjalta, suo-
malaisia voidaan pitää itsetunnoltaan heikkoina. Paljon puhuttu käsitys suomalaisten 
heikosta itsetunnosta saattaa juontua siitä, että tapoihimme kuuluu sellaisia ulkoisia 
asioita, ,jotka monissa kulttuureissa tulkitaan heikon itsetunnon ilmentymiksi.

Käsittelytapa:
Olemme käsitelleet tätä teemaa – kulttuurin olemusta ja suomalaisuuden sisältöjä ja 
merkitystä – koulutuksissa seuraavasti:

1.  Luentokeskustelu aiheesta, mitä on kulttuuri. Osallistujat ovat miettineet 
kulttuuriin kuuluvia asioita ja/tai määritelmiä porinaryhmissä ja vetäjä 
kirjaa ne fläpille. Niistä keskustellaan. Vetäjän lyhyt luento aiheesta, miten 
kulttuuriin kasvetaan.

Harjoitus: 

2. 4 hengen ryhmissä kirjoittakaa A4:lle ISOILLA KIRJAIMILLA, mitä suoma-
laisuus tuo mieleenne, yksi asia/paperi – max. 5 paperia/ryhmä, aikaa 
10-15 min. 

Ryhmät teippaavat vuorotellen paperinsa seinälle, ja esittelevät ne. 

Käydään vetäjän johdolla läpi, mitä yhteisiä kohtia löytyi, ja vetäjä ryhmittelee 
paperit sen mukaan ryppäiksi. Keskustelu: tätäkö on suomalaisuus?

Tämän jälkeen jokainen saa käydä merkitsemässä rastilla ne kolme asiaa (ry-
pästä tai yksittäistä paperia), joita pitää kaikkein vahvimmin suomalaisuuteen 
kuuluvina. Vetäjä laskee rastit – kolme eniten rasteja saanutta otetaan erilleen 
ja niistä keskustellaan.

Keskustelussa kiinnitetään huomiota siihen, mitkä tekijät meissä itsessämme 
vaikuttavat suomalaisuuden määrittelyihimme. Miten määrittelisi ryhmä, jos-
sa olisi enemmän/vähemmän naisia/miehiä, nuoria/vanhoja, kaupunkilaisia/
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maalaisia, maahanmuuttajia, etnisten vähemmistön jäseniä, muiden vähem-
mistöjen jäseniä?

3.  Luento ja keskustelua suomalaisen itsetunnon ja kansanluoteen yhtey-
destä. 

4.  Suomalaisuuteen johdattavana alkuharjoituksena olemme käyttäneet 
kohdan 2. harjoituksen sijasta myös Bingo! -harjoitusta (kts. materiaaliosa 
2 B). 

Bingo-harjoituksen jälkeen on hyvä keskustella mm., mihin ruutuun löytyi hel-
poimmin ”kyllä” -vastauksia, mitä nämä vastaukset kertovat meistä yksilöinä, 
entä meidän kulttuuristamme?

Kokemuksia, havaintoja
Suomalaisuus-keskusteluissa päällimmäiseksi on noussut usein kulttuurimme hurja 
muutos 1950-60-luvuilta 2000-luvulle. Näyttää siltä, että me keski-ikäiset suomalai-
set kaipaamme lapsuutemme yhteisöllisempää agraarikulttuuria. Suomalaisuuskes-
kustelua olisi mielenkiintoista käydä 1980-90-luvulla syntyneiden nuorten kanssa. 
Millaisista asioista heidän suomalaisuutensa mahtaa rakentua? Todennäköisesti se 
muodostuu ainakin osittain eri palasista kuin 20-40 vuotta aiemmin syntyneiden 
suomalaisuus.
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Monimuotoisuuden 
käsite ja monimuotoinen 
työyhteisö

Monimuotoisuus työyhteisössä on enemmän kuin tasa-arvo. Olen käsitellyt 
tätä teemaa materiaaliosassa olevien kuuden PowerPoint-kalvon avulla. 
Kalvoihin ja luentoihin olen saanut tietoa ja vaikutteita mm. Teppo Sinto-
selta, joka luennoi monimuotoisuuden johtamisesta Ymmärräks sää -semi-

naarissa 7.3.2005. 

Monimuotoisuus merkitsee erilaisuuden hyväksymistä ja hyödyntämistä itsessä ja 
muissa. Tasa-arvon ja monimuotoisuuden keskeinen ero on se, että tasa-arvoon kuu-
luu ajatus kaikkien samanlaisesta, tasa-arvoisesta kohtelusta. Monimuotoisuusajat-
telun mukaan kaikkia ihmisiä ei tulisi suinkaan kohdella samalla tavalla, vaan ihmisiä 
kohdellaan heille sopivilla tavoilla.

Erilaisuus nähdään voimavarana: on monta oikeaa tapaa ajatella ja toimia. Erilaisuu-
den kanssa elämisessä ja erilaisuutta sisältävässä työyhteisössä toimimisessa keskeis-
tä on kunnioitus ja kuunteleminen. Ei ole niin tärkeää, sujuuko esim. yhteinen kieli 
täydellisesti. Kunnioitus välittyy positiivisen asenteen ja mielenkiinnon kautta.

Monimuotoisuus verrattuna tasa-arvoon on myös tietoisempaa. Työyhteisössä erilai-
suutta ei vain pyritä sietämään, vaan erilaisuus nostetaan esiin ja sitä pyritään käyttä-
mään aktiivisesti hyväksi työssä. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen työntekijän 
erityiseen kieli- ja kulttuuriosaamiseen tutustutaan työpaikalla, ja mietitään tilantei-
ta, missä osaamista voidaan käyttää hyväksi. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. erilai-
sesta kulttuuripiiristä tulevan asiakkaan tarpeiden tunteminen.

Monimuotoisessa työyhteisössä lähtökohta on selkeästi se, ettei erilaisuus ole ongel-
ma, johon on pakko yrittää sopeutua, vaan että eri tavalla ajatteleminen ja tekeminen 
on positiivista. Tavoitteena monimuotoisessa työyhteisössä on erilaisen osaamisen, 
kokemuksien ja persoonallisuuksien hyväksikäyttö työilmapiirin ja työn tuottavuu-
den hyväksi. 

Vuorovaikutustaidot nousevat hyvin tärkeään asemaan monimuotoisessa työyhtei-
sössä. Erilaista ihmistä on keskityttävä kuuntelemaan, koska oletuksena ei voi olla, 
että tiedän ennakolta, miten hän ajattelee ja mitä sanoo.  Että erilaisista ajatteluta-
voista saadaan hyötyä, esimiesten ja työyhteisön jäsenten on oltava kiinnostuneita 
toistensa ajatuksista, kokemuksista ja osaamisesta. 

Monimuotoisessa työyhteisössä vuorovaikutus on dialogista, yhdessä ajattelevaa. Se 
tarkoittaa sitä, että emme pyri vain tuomaan omaa näkökantaamme esiin, vaan py-
rimme ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja itse kukin oppimaan niistä. Työyhteisö 
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on oppiva yhteisö. Yksilöt ja heidän ajatuksena muodostavat yhdessä jotain enem-
män kuin osiensa summan. 

Esimiehen rooli toimivassa monimuotoisessa työyhteisössä on olla mahdollistaja ja 
valtuuttaja – se, joka luo tilaa, kuuntelee ideoita ja koordinoi tehokasta tekemistä. 
Esimiehen kenties tärkeimpänä tehtävänä pidetäänkin monissa nykyisissä esimies-
taidon ajatussuunnissa (esim. Järvinen 2001) nimenomaan kuuntelemista. Itseoh-
jautuvuuteen perustuvissa tiimeissä ja yhteisöissä jokainen on tavallaan esimiehen 
roolissa, ja kuunteleminen on siten avaintaito jokaiselle työntekijälle.

Onko monimuotoisuus vain muoti-ilmiö? 

Monimuotoisuuteen työelämässä suhtaudutaan joskus trendin omaisesti: ai niin, nyt 
puhutaan monimuotoisuudesta, kun ennen sanottiin tasa-arvo. Kysymys ei kuiten-
kaan ole pelkästä sanamagiasta. Kuten edellä todettiin, monimuotoisuus ei ole sama 
asia kuin tasa-arvo, vaan oikeastaan ja osittain jopa sen vastakohta. Näin ainakin sil-
loin, kun tasa-arvo käsitetään tasapäisyyden ja samanlaisuuden suuntaisesti. 

Monimuotoisuusajattelulle on tarvetta eri tavalla kuin ennen, koska työelämään al-
kaa tulla kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä ja samaan aikaan itseohjautuvuuden 
vaatimukset työelämässä kasvavat. Erilaisuus lisääntyy, kun uusien ryhmien rekry-
toinnin tarve jopa ulkomailta kasvaa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Toisaal-
ta dialogisen kuuntelemisen tarve kasvaa mm. siksi, että suurten ikäluokkien hiljai-
nen tieto ei saisi hävitä työpaikoilta eläkkeelle siirtyvien mukana. 

Työelämän rytmin nopeutuminen, säästöt ja työsuhteiden epävarmuuden lisäänty-
minen kuormittavat työvoimaa enemmän kuin ennen. Siksi henkilöstön hyvinvointia 
ja jaksamista on tuettava entistä enemmän. Monimuotoisuuteen kuuluva kuuntele-
minen, kunnioittaminen ja kunkin työntekijän tarpeiden huomioon ottaminen tuke-
vat jaksamista.

Monimuotoisuuden ytimessä on erilaisuuden näkeminen tavoiteltavana asiana.  
Mikä sitten edistää tämän tavoitteen saavuttamista yksilötasolla? Ensimmäisenä tu-
lee itsereflektio tai Jack Mezirovin termein kriittinen reflektio. Reflektioon kuuluu en-
nen kaikkea omien asenteiden ja ennakkoluulojen tunnustaminen ja tunnistaminen. 
Mezirovin termeillä voitaisiin puhua omien merkitysperspektiivien ja -skeemojen 
tunnistamisesta.

Refklektiivisyyden lisäksi erilaisuuden ymmärtämistä edistää tieto. Omien kulttuuri-
piirteiden tunnistamisen lisäksi on hyvä tietää eri kulttuurien viestintäeroista sekä 
tuntea kulttuurien ja uskontojen pääperiaatteita.

Käsittelytapa
Monimuotoisuutta omana teemanaan on käyty läpi noin kymmenessä työyhteisö-
koulutuksessa. 

1.  Olen käynyt edellisen tietoaineksen läpi PowerPoint-kalvojen kanssa 
(Materiaaliosa 2 B).  

2.  Keskusteluluennon jälkeen olen jakanut Anna Savilepän artikkelin lyhen-
nelmän. Artikkeli on kokonaisuudessaan Moro-projektin Monitulkki-jul-
kaisussa, tekemäni lyhennelmä tämän julkaisun osassa 2 B.

Pyydän osallistujia ensin lukemaan lyhennelmän. Sitten teemme 3-4 hengen ryhmiä, 
jotka miettivät monimuotoisuudesta yhden kysymyksen, jonka haluaa esittää muille. 
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Kysymys voi olla tyyppiä: ”Mitä mieltä olette…” ”Onko meillä…” ”Miten teidän mieles-
tänne voisimme…” 

Kustakin ryhmästä puolet lähtee hakemaan vastauksia muilta ryhmiltä ryhmän laa-
timaan kysymykseen. Puolet jää vastaamaan muiden ryhmien kysymykseen. Kukin 
ryhmä kirjaa fläpille kysymyksensä ja siihen saamiensa vastausten pääkohdat.

Ryhmät esittelevät tuotokset ja niistä keskustellaan yhdessä.

Kokemuksia ja havaintoja     
Monimuotoisuutta käsittelevä jakso sopii hyvin pitkän koulutuksen alkuun, jolloin se 
toimii motivoijana ja koulutuksen eri teemojen esittelijänä. Olen käyttänyt sitä myös 
irrallisena, tietoiskun omaisena joissain paikoissa, joissa aikaa tai tarvetta pidempään 
koulutukseen ei ole ollut. 

Monimuotoisuuden ja tasa-arvon kärjistävä vastakkain asettaminen on provosoinut 
aktiivista keskustelua etenkin naisvaltaisilla hoiva- ja hoitoaloilla, joissa tasa-arvon 
käsitteellä on joskus lähes tabun asema.

Ryhmien toisilleen esittämät kysymykset ovat liittyneet usein monikulttuurisuuden 
lisäksi ikääntyvien ammattilaisten ja nuorten, vastavalmistuneiden suhteisiin ja yh-
teistyöhön työyhteisössä. Etenkin hoitoalalla sukupolvenvaihdos on puhuttanut, ja 
palautteista päätellen ohjattu monimuotoisuuskeskustelu on koettu tärkeäksi.

Monimuotoisen työ-
yhteisön rakentami-
nen jatkuu Ilonpisa-
rassa.
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Miten kohtaan 
erilaisuuden?

Kun ymmärrämme ilmiöiden taustaa, niitä on myös helpompi sietää. Mikä on 
oikein ja mikä on väärin, ei ole itsestään selvää ja mustavalkoista, kun otam-
me huomioon, että eri kulttuureissa pidetään hyvänä ja oikeana eri asioita. 
Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi välttämättä hyväksyä kaikki, mitä meil-

lä tai muualla tehdään kulttuurin tai perinteiden nimissä, mutta aina voimme pyrkiä 
ymmärtämään tekojen ja tapojen syitä.

Sietämisestä hyväksymiseen – arvokentät näkyviin!

Omaa tapaansa kohdata erilaisuus ja sietää erilaisuutta voi pohtia Kari Helinin (He-
lin 1999) esittämien sisäisten arvokenttien avulla. Helin esittää mallin, jossa ihmisen 
mieli jaetaan neljään alueeseen: arvostan, hyväksyn, siedän ja vaikea sietää.

ARVOSTAN

NEUTRAALI 
ALUE

SIEDÄN

HYVÄKSYN

VAIKEA  
SIETÄÄ

Arvostamisen alueeseen kuuluvat sellaiset asiat, joita pidämme tavoiteltavina ja tär-
keinä asioina. Helin kutsuu tätä aluetta mielen johtokeskukseksi, koska ne toimin-
tatavat, ilmiöt ja ominaisuudet, joita arvostamme, ohjaavat asenteitamme ja koko 
maailmankuvaamme.

Arvostamisen alue on vahvasti kulttuurisidonnainen. Meillä suomalaisilla arvostami-
sen alueelle sijoittuvat usein esim. suoruus, rehellisyys ja vaatimattomuus. Jossain 
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muualla arvostamisen ydinalueeseen voi kuulua esim. diplomaattisuus ja sopusoin-
tu.

Hyväksymisen alueelle sijoittuvat sellaiset asiat, toiminnat ja ilmiöt, jotka hyväksym-
me, mutta joita emme erityisesti arvosta. Tälle alueelle kuuluuvat esimerkiksi homo-
liitot, jos hyväksyn sen, että samaa sukupuolta olevat saavat rakastaa toisiaan ja elää 
yhdessä mutta jos en kuitenkaan pidä homoseksuaalisuutta erityisesti tavoiteltavana 
asiana. Hyväksymisen alueelle voi kuulua myös vaikkapa eri uskonnot, jos pidän eri 
uskontoja ja niiden edustajia ihan hyvinä juttuina, vaikka en itse niihin uskokaan.

Kaikki asiat, joita arvostamme, sijoittuvat hyväksynnän sisään, mutta hyväksymisen 
alueella on siis myös asioita ja ilmiöitä, joita hyväksymme, vaikkemme pidä niitä eri-
tyisesti hyvinä tai tavoiteltavina.

Sietämisen alue on edellisiä vielä laajempi ja sen sisään mahtuvat arvostamamme 
asiat ja hyväksymämme asiat ja niiden lisäksi vielä kaikki ne asiat, joita siedämme, 
vaikkemme hyväksykään. Sietämisen alueelle voi siten sisältyä esimerkiksi murros-
ikäisen uhmakas ja rajoja kokeileva käytös, jonka syyt ja tarkoituksen vanhempana 
ymmärrän, mutta jota en kuitenkaan hyväksy. Sietämisen alueelle kuuluvat sellai-
set asiat, joita voin sanoa ymmärtäväni, mutta joita en pidä hyvinä. Voin esimerkiksi 
sietää työkaverini myöhästelyä, kun ymmärrän, että hänellä on erilainen aikakäsitys 
kuin minulla, eikä hän huomaa ajan kulua samalla tavalla kuin minä. Sietämisestä 
huolimatta voin pitää oman mielipiteeni siitä, että ajoissa tuleminen osoittaa toisen 
ihmisen kunnioittamista.

Tunneasteikolla kolmen alueen kehä kuumenee keskustaansa kohti. Arvostamisen 
alueelle sijoittuvat asiat herättävät meissä vahvimpia tunteita, hyväksymisen alueel-
le kuuluvat vähän heikompia ja sietämisen alueelle viileimpiä tunteita. Arvokenttien 
välissä on vielä neutraali alue: ilmiöitä ja ihmisiä, jotka eivät herätä meissä minkään-
laisia tunteita.

Arvostamisen alueella ja erillisellä ”vaikea sietää” -alueella on suoraviivainen yhteys 
toisiinsa niin, että mitä suurempi ja tarkkarajaisempi ihmisellä on arvostamisen alue, 
sitä suurempi ja jyrkempi on myös vaikean sietämisen alue. Vaikea sietää -asiat herät-
tävät meissä negatiivisia tunteita ärtymyksestä aina inhoon ja yökötykseen saakka. 

Arvostamisen alueelle kuuluvien asioiden kääntöpuoli kuuluu yleensä ”vaikea sietää” 
-alueellemme. Esimerkiksi, jos arvostan rehellisyyttä ja luotettavuutta, minun on to-
dennäköisesti vaikea sietää erärehellisyyttä ja epäluotettavuutta.

Arvostamisen ja vaikean sietämisen ilmiöt ovat vahvasti kulttuurista riippuvaisia. 
Suomalaiset keskimäärin arvostavat esimerkiksi vaatimattomuutta ja tuntevat ärty-
mystä tai inhoa itsensä esiintuomista kohtaan. Jossakin toisessa kulttuurissa, vaikka-
pa Pohjois-Amerikassa vaatimattomuutta puolestaan saatetaan pitää epäilyttävänä 
ja itsensä esiin tuomista arvostettavana käytöksenä. 

Yhteistyö erilaisten ihmisten kesken perustuu laajaan 
hyväksymiseen ja sietämiseen

Ihmisten välistä yhteistyötä voi hahmottaa Helinin mallin pohjalta seuraavasti: yh-
teistyö voi perustua joko samanmielisyyteen tai laajaan hyväksyntään. Samanmieli-
syyteen perustuvan yhteistyön onnistumisen takeena ovat toimijoiden samanlaiset, 
selvät ja tiukat arvot. Tällaista yhteistyötä kuvaa se, että osapuolet ovat selvästi sa-
maa mieltä toivottavista tavoista ajatella ja toimia. He ovat yhtä jyrkästi ja yhdessä 
rintamassa muita, toisin ajattelevia ja käyttäytyviä vastaan.

Toinen yhteistyön malli perustuu siihen, että ihmisen hyväksymisen ja sietämisen 
alue on laaja. Laajaan hyväksyntään ja sietämiseen sopii monenlaisia tapoja ajatella 
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ja tehdä asioita. Seuraavat kuvat A ja B kuvaavat näitä kahta erilaista yhteistyön mal-
lia.

Henkilöllä A on selkeä käsitys, siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on hyvää ja 
mikä tuomittavaa. Hänen arvostuksen alueensa on suuri, mutta sietämisen ja hyväk-
symisen alueensa pienet. Jos jokin ilmiö tai ihmisryhmä ei sovi tämän tyypin arvosta-
misen alueelle, hänen on todennäköisesti vaikea hyväksyä tai edes sietä tätä ilmiötä 
tai näitä ihmisiä. Helin kutsuu tätä tyyppiä tiukkapipoksi (Helin 1994). Monimuotoi-
suuden ja yhteistyön näkökulmasta tämä tyyppi ei ole tavoiteltava.

Henkilö A: Selkeät arvot

ARVOSTAN

SIEDÄN

HYVÄKSYN

VAIKEA  
SIETÄÄ

Henkilö B:llä on laajat hyväksymisen ja sietämisen alueet. Henkilö hyväksyy ja sietää 
erilaisuutta laajasti: hyväksymisen alueeseen sopii monenlaisia tapoja ajatella ja teh-
dä asioita. 

Henkilö B: Avara sydän.

ARVOSTAN

SIEDÄN

HYVÄKSYN

VAIKEA  
SIETÄÄ
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Arvostamisen alue ja ”vaikea sietää” -alue ovat B:llä sen sijaan suhteellisen pieniä. 
Jos jokin ilmiö tai ihmisryhmä ei sovi tämän tyypin arvostamisen alueelle, hänen on 
todennäköisesti kuitenkin helppo hyväksyä tai edes sietää ko. ilmiö tai ihmiset. 

Helin kutsuu tätä tyyppiä avarasydämiseksi. Monimuotoisessa työyhteisössä, jossa 
on eri tavoin erilaisia ihmisiä, tämän tyyppi on tavoiteltava. Hän pystyy tekemään 
yhteistyötä monenlaisten kanssa.

Erityisesti esimiestehtävissä tai luottamustehtävissä työpaikalla toimivan olisi hyvä 
kehittää hyväksymisen ja sietämisen alueitaan. Joustavuus ja yhteistyö monenlaisten 
kanssa on tärkeää myös kaikissa palveluammateissa – omaa sietämisen aluetta on 
viisaampaa ja ehkä helpompaa pyrkiä muuttamaan kuin asiakkaiden käytöstä!

Käsittelytapa
Olemme käsitelleet tätä teemaa - erilaisuuden kanssa elämistä, sietämisen ja hyväk-
symisen lisäämistä – koulutuksissa seuraavasti:

1. Harjoitus Eroja ja yhtäläisyyksiä, joka tuo esiin arkista erilaisuuttamme.

Kirjoita paperille vastaukset alla oleviin kysymyksiin. Koeta sitten löytää joku, 
joka on vastannut niihin samalla tavalla kuin sinä. Jos et löydä, yritä löytää joku, 
jonka kanssa sinulla on edes neljä, kolme, kaksi tai yksi yhteistä piirrettä.

Minulla on ……………….lasta 

Olen syntynyt………………………….(syntymäpaikka)

Lempimusiikkiani on ………………

Mielitelevisio-ohjelmani on………….

Uskontoni on…………………………

Pidän työkaverin tärkeimpänä ominaisuutena………….

Ystävyyssuhteissa tärkeintä on…..

Inhoan…………………………..

Minun on vaikea hyväksyä…………………………

Keskustelu harjoituksesta. 

2.  Kouluttajan johdolla luentona ja kalvoilla ja/tai monisteella tietoaines 
Helinin arvokenttämallista ja siitä juontuvista yhteistyömuodoista. Ope-
tuskeskustelu aiheesta.

3.  Harjoitus, jolla pyritään konkretisoimaan sietämistä ja hyväksymistä ja 
pohtimaan omia arvokenttiä.

A. Ota paperi ja kynä ja piirrä omat sisäiset arvokenttäsi. Kuinka suuria eri alu-
eet sinulla ovat? Kirjoita kuvioon joka alueelle vähintään kaksi asiaa, joita 1. 
arvostat, 2. hyväksyt, mutta et arvosta, 3. siedät, mutta et hyväksy ja 4. joita si-
nun on vaikea sietää. Kirjoita esimerkiksi myös pari asiaa, jotka kuuluvat sinulla 
neutraalille alueelle. Pohdi erityisesti asioita, jotka tuntuvat ”vaikea sietää” –lo-
keroon sopivilta.

B. Jakaannutaan pienryhmiin (satunnaisesti esim. värikorteilla) ja vertailkaa 
kuvioitanne. 10 - 20 minuutin keskustelun ja vertailun jälkeen ryhmät kertovat 
millaisia samanlaisia ja erilaisia asioita eri kentistä löytyi ja miltä eri kenttien 
täyttäminen tuntui. 

C. Valitkaa ryhmästä yksi ”vaikea sietää” -alueelle merkitty asia, jonka joku ryh-
mästä kokee sellaiseksi, että sen olisi hyvä olla sietämisen alueella.  Pohtikaa 
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keinoja, miten tuota asiaa voisi oppia sietämään. Valitkaa seuraavaksi vastaa-
vasti yksi asia, jota voisi opetella hyväksymään sietämisen sijasta.

Kokemuksia, havaintoja
Arvokentät -mallia pidettiin yleensä mielenkiintoisena välineenä. Arjen havainnot ja 
kokemukset tuntuvat loksahtavan aika hyvin tämän mallin sisään.  Kun kouluttaja 
esitteli mallia, monet kertoivat jo huomanneensa miettivänsä, mitä asioita kuhunkin 
alueeseen itsellä kuuluisi. Harjoitukseen siirtyminen koettiin siten luontevaksi. Sa-
moin tämä alkuharjoitus tuntui aiheeseen sopivasti johdattavaksi.  Alkuharjoitukses-
sa voi vaihdella kysymyksiä ryhmän ja tilanteen mukaan.

Omien arvokenttien pohdinnassa helpoimpana yleensä pidettiin niiden asioiden löy-
tämistä, joita arvostaa tai on vaikea sietää. Tämä ei ollut mikään yllätys: selkeimmät 
kentät, joihin liittyy vahvimmat tunteet, on helpoin tunnistaa. Tosin poikkeuksiakin 
oli: jonkun oli vaikea löytää asioita, mitä erityisesti arvostaisi ja jonkin verran oli osal-
listujia, joiden mielestä heidän on helppo sietää mitä vain.

Hyväksymisen ja sietämisen alueiden hahmottaminen koettiin vaikeaksi. Usein kä-
vimme pitkiäkin keskusteluja siitä, mitä sietäminen tarkoittaa ja miten se eroaa hy-
väksymisestä. ”En hyväksy, mutta ymmärrän.”, ”En hyväksy, mutta totean: asia ei hait-
taa minua tai muita.”  auttoivat ymmärtämään sietämistä. 

Ryhmät poikkesivat hyvin paljon valmiudessaan ja halussaan käsitellä arvokenttähar-
joituksen viimeistä kohtaa. Vaikean sietämisen reunamilta löytyi joissakin ryhmissä 
sellaisia asioita, joita joku halusi opetella siirtämään sietämisen alueelle. Esimerkiksi 
jossain pohdimme, miten alati valittavaa työkaveria voisi oppia sietämään. keinoiksi 
löydettiin mielikuvat: narisijan voi opetella siirtämään vähitellen mielikuvissaan syr-
jään tai pienentää hänet, niin ettei ääni kuulu eikä ärsytä. Toiseksi keinoksi löydettiin 
sisäinen puhe ja huumori: sano itselle ”Eipä haittaa, eipä haittaa ei!” ja kehitä siitä 
rallatus, jonka laitat päälle, aina kun meinaa ruveta ärsyttämään.  

Lähteitä:

Helin, Kari (1999) Yhdessä menestymisen taito, Innotiimi Oy. Hämeenlinna: Karisto Oy

Maahanmuutta-
jatkaan eivät ole 
yksi yhtenäinen 
ryhmä. Maria ja 
Daniel opiskeli-
vat yhdessä Ym-
märräks säässä.
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Ennakkoluulot ja 
stereotypiat

Stereotypioita – kaavamaisia ja yleistäviä käsityksiä – ja ennakkoluuloja on meil-
lä kaikilla. Tyypittelyt auttavat meitä saamaan järjestystä hajanaiseen maail-
maan. Meidän ei tarvitse joka kerta lähteä hahmottamaan uutta ilmiötä alusta 
lähtien, vaan meillä on sapluuna valmiina.

Richard Dyerin ja Stuart Hallin mukaan tyypittelyllä ja sterotyypittelyllä on ero. Hall 
kirjoittaa:

”Me ymmärrämme maailman sijoittamalla mielissämme yksittäiset objektit, 
ihmiset tai tapahtumat sellaisiin yleisiin luokittelukaavioihin eli skeemoihin, 
joihin ne kulttuurin mukaan kuuluvat. Siten tulkitsemme pöydäksi litteän, jal-
kojen päällä seisovan tason, jolla säilytämme esineitä. Emme ehkä koskaan 
aiemmin ole nähneet juuri kyseisen kaltaista pöytää, mutta meillä on mieles-
sämme yleinen pöydän käsite tai luokka, johon sovitamme tietyt havaitsemis-
tamme ja kohtaamistamme objekteista:” 

(Hall, 2002, 189-199)

Stereotypia on kaavamainen ja pelkistetty yleistys jostain tyypistä. Stereotypioita 
ovat esimerkiksi: ”miehet ajavat paremmin autoa kuin naiset” ja ”savolaiset ovat hy-
viä puhumaan ja huijaamaan muita”. Tavallaan tarvitsemme stereotypioita tiedon 
luokitteluun ja maailman jäsentämiseen samoin kuin ennakkoluulojakin. Stereoty-
piat muuttuvat vahingollisiksi silloin, jos emme näe ihmistä ihmisenä, vaan näemme 
Mahmudin sietämättömänä somalina ja Liisan typeränä naisena.  

Ennakkoluulo tarkoittaa luulemista ennalta. Ennakkoluulo ei siis ole sama asia kuin 
rasismi. Ennakkoluulot ovat ihmisille ominainen tapa saada järjestystä maailmaan ja 
oman pään sisään. Koska emme voi tietää kaikkea ennalta, turvaudumme tyypitte-
lyyn, luokitteluun ja luulemiseen. Kaikilla ihmisillä on jonkinlaisia ennakkoluuloja, ja 
ensimmäinen askel ennakkoluuloista vapautumiseen on niiden tunnistaminen. 

Sosiaalipsykologiassa on perinteisesti selitetty ennakkoluuloja kahdella eri tavalla:

1. Ennakkoluuloiset ihmiset ovat perimältään erilaisia ja ajattelevat rakenteellisesti 
eri tavalla kuin ns. suvaitsevat ihmiset.

2. Kognitiivinen näkemys: kaikki ajattelumme vaatii luokittelua järjestyksen ylläpitä-
miseksi. Tästä seuraa, että jokaisella, jolla on ajatustoimintaa, on myös ennakkoluu-
loja. (Liebkind 1988)

Molemmissa näkemyksissä on totuutta. Toisaalta on osoitettu, että on ihmisiä, joil-
la on ns. autoritaarinen persoonallisuus: heikko epävarmuuden sietokyky, herkästi 
pitäytyminen tutussa, negatiivinen suhtautuminen vierauteen. Tällainen persoonal-
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lisuus näyttäisi olevan kuitenkin pikemmin kasvatuksen ja ympäristön tulos kuin pe-
rinnöllistä. Autoritaarisen persoonallisuuden takaa löytyy usein hyvin tiukka tai täy-
sin välinpitämätön kasvatus sekä itsetuntohäiriöitä. (esim. Jaakkola, 1995)

Ennen kaikkea ennakkoluuloissa ja stereotypioissakin on kuitenkin kysymys mielem-
me toiminnasta: tarvitsemme luokittelua, nopeita jakoja, hahmotelmia ilmiöistä, jot-
ta pystymme hallitsemaan informaatiota ympärillämme.

Ennakkoluulon tunnistaminen tarkoittaa sitä, että tunnistan tavatessani vaikkapa 
tuntemattoman romanin, että tämä ihminen herättää minussa tietyn tutun mieli-
kuvan romaneista. Tunnistan, että mielikuva syntyy, vaikka en vielä tiedä tästä ih-
misestä yksilönä mitään. Tunnistan myös, että tuo mielikuva ohjaa havaintojani ja 
tulkintojani.

Tunnistettuani mielikuvan eli ennakkoluulon minun pitäisi vielä uskaltaa ryhtyä pur-
kamaan auki asioita, joita tuohon mielikuvaani romaneista kuuluu. Esimerkiksi voin 
kysyä itseltäni, pidänkö romaneja luotettavina vai epäluotettavina, ahkerina vai lais-
koina ja pyrin tunnistamaan, mitä tunteita minussa herää romaneja ryhmänä ajatel-
lessani (pelko, pettymys, epäluulo, kateus jne.). 

Seuraava vaihe tunnistamisessa on sen läpikäyminen, mistä nuo mielikuvani sisällöt 
ja tunteet ovat peräisin. Millaiset kokemukset lapsuudessani tai aikuisuudessani ovat 
rakentaneet tiettyä mielikuvaa? Miten koulu ja media ovat vaikuttaneet mielikuvii-
ni?

Tällaista tunnistamisen ja itselleen tunnustamisen polkua edeten ennakkoluulo voi 
avautua ja voin oppia hallitsemaan sitä. Seuraavan kerran, kun kohtaan romanin, tie-
dän jo, että minulla on riski antaa ennakkoluuloni ohjata havaintojani ja ajatteluani. 
Voin hallita itse ennakkoluuloa ja siirtää sen kohtaamistilanteessa syrjään niin, ettei 
se estä minua näkemästä yksilöä. 

Mitä paremmin opettelen tuntemaan omat ennakkoluuloni, sitä paremmin saan ne 
omaan hallintaani ja voin halutessani puhaltaa ne syrjään tosiasioiden ja yksilöllisten 
kohtaamisten edestä.  

Missä meidän ja muiden rajat kulkevat?

Tohtori Farhad Dalalin mukaan esimerkiksi Britanniassa me = valkoiset britit. Väri on 
monissa Euroopan maissa vahva erilaisuuden määrittäjä. Ympäristö määrittää eri-
laisuutta: Esimerkiksi Intiassa erilaisuuden raja kulkee rajalla HINDU <--> MUSLIMI, 
Britanniassa taas rajalla HINDU + MUSLIMI <--> VALKOINEN KRISTITTY. Britanniassa 
– niin kuin muuallakin Euroopassa – meidän puolella ovat vain valkoiset, ja kaikki 
ihonväriltään tummemmat jäävät ryhmään ”toiset”. 

Oma me-käsitys joutuu yhteiskunnassa vahvasti puntariin, vasta kun paikalle tulee 
”toinen” – Suomi lienee kulttuurisen ja etnisen erilaisuuden näkökulmasta juuri tässä 
vaiheessa. Meillä on omat vanhat vähemmistömme, mutta uusien vähemmistöjen 
esiinmarssi on vasta alkanut.

Yksi selitys sille, että ihmisten mielessä ovat niin vahvoina käsitykset meistä ja muis-
ta, on geneettinen teoria: Tämän teorian mukaan ihmiset luonnostaan, evoluutioon 
liittyen tuntevat sympatiaa omaa geneettistä ryhmäänsä kohtaan ja negatiivisia tun-
teita vieraita kohtaan. Geneettinen teoria kuulostaa loogiselta, mutta ongelma tulee 
pian vastaan. Tämänhetkisen geenitutkimuksen mukaan noin 15 % DNA:sta on jaettu 
vain jonkun tietyn geneettisesti samanlaisena pidetyn ihmisryhmän kesken ja loput 



38 Ymmärräks sää?  LUKU 2 A38 Ymmärräks sää?  LUKU 2 A

noin 85 % on yhteistä, joka vaihtelee koko ihmiskunnan keskuudessa. Tästä seuraa 
kysymys, miksi juuri tämä 15 % määräisi, ketä pidämme läheisinä, hyvinä, ”meinä”? 

Geneettistä teoriaa pistää myös tarkastelemaan kriittisesti se tosiasia, että ihmisellä 
ja simpanssilla on yli 98 % yhteistä DNA:ta – miksi emme siis tunne geneettistä ”me” 
-tunnetta simpanssien kanssa? 

Psykoanalyyttinen projektioteoria hakee vastausta omien tunteiden heijastamisesta 
vieraaseen. Siinä keskeistä on ajatus siitä, että kun minulla on kiellettyjä vihan tuntei-
ta omaa epätäydellisyyttäni, erilaisuuttani kohtaan, siirrän tunteen johonkin toiseen, 
joka on tavalla tai toisella erilainen kuin minä. Tunnen tuota erilaista kohtaan seka-
via, ahdistavia tunteita, mutta projektion kautta heijastan omat negatiiviset tunteet 
itseeni: alan tuntea, että tuo erilainen suhtautuu negatiivisesti minuun.

Psykoanalyyttinen projektioteoria voi selittää me ja muut -jaosta jotain yksilötasolla. 
Se ei selitä sitä, miksi me yleensä koemme negatiivisempina esim. venäläiset kuin 
insinöörit, vaikka kummatkin ovat joissain suhteessa hyvin erilaisia kuin muut. Voi-
simme periaatteessa heijastaa erilaisuuden herättämää ahdistusta yhtälailla insinöö-
reistä kuin venäläisistä. Psykoanalyyttisen projektioteorian heikkous on myös siinä, 
että se ei selitä erilaisuuteen kohdistuvaa negatiivisuutta yhteiskunnallisella tasolla. 

Tarvitaanko rodun käsitettä, vai puhutaanko vain ihmisistä?

Nykytietämyksen mukaan kaikki ihmiset ovat samaa rotua: biologisia rotuja ei ilme-
ne ihmisten keskuudessa. Rotujen sijasta nykyään puhutaan etnisistä ryhmistä. Pu-
hutaan afroamerikkalaisista tai mustista tai somaleista. Joskus voi olla hyvä pohtia, 
miksi näitä käsitteitä tarvitaan. Tai miksi on tärkeää ilmaista, minkä värinen iho tietyl-
lä ihmisellä on. 

Jos minulta kysytään, miksi on korrektia kutsua mustaihoista ihmistä, kun neekeriksi 
ei saa kutsua, vastaan: kutsu ihmiseksi. Kun puhumme ystävistämme tai työkavereis-
tamme tai ohikulkijoista, emme yleensä mainitse heidän ihon väriään – ainakaan, jos 
he ovat valkoisia (tai pikemminkin vaaleanpunaisia tai beigejä). Miksi mainitsisimme 
värin erikseen tietystä beigen tai ruskean sävystä lähtien? Onko etninen ryhmä käsit-
teenä sen parempi kuin rotu, jos tavoitteena on rajojen rakentaminen?

Erilaisuuden huomaamisesta

Ihminen ei voi tulla värinsä kanssa näkymättömäksi, vaikka tahtoisi. Erilaisuuden 
huomaamisessa ei sinällään ole mitään negatiivista. Negatiiviseksi erilaisuuden huo-
maamisen tekee vasta siihen usein liittyvä arvottaminen: sinä musta --> sinä tyhmä/
huono/outo.

Me emme ole kaikki samanlaisia, me olemme erilaisia. Tämän hyväksyminen ja sen 
näkeminen, että ihmisiä kohdellaan sekä yksilötasolla että yhteiskunnassa raken-
teellisesti erilaisuuden vuoksi eriarvoisilla tavoilla, on mielestäni ensimmäisiä askelia 
kohti aidosti monimuotoista ja tasa-arvoista ihmisyyttä ja yhteiskuntaa

Käsittelytapa
Olemme käsitelleet stereotypioita ja ennakkoluuloja jonkin verran vaihtelevilla ta-
voilla, joista kuvaan yhtä hyvin toiminutta. Aikaa tämän ohjelman läpikäymiseen me-
nee noin  3 - 4 tuntia riippuen ryhmästä.

1. Harjoitus: Jaan osallistujille pikkupakkoja tarramuistilappuja. Pyydän heitä 
kirjoittamaan lapuille ajatuksia, sanoja ja mielleyhtymiä, joita heille tulee kohta 
sanomistani sanoista. Kun näytän ja sanon sanan, osallistujat kirjoittavat siitä 
heti mieleen tulevia ajatuksia niin, että yhdelle lapulle tulee yksi asia. Painotan: 
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Älä sensuroi, älä mieti, onko tämä korrektia, vaan kirjoita se, mitä oikeasti mie-
leesi tulee!

Olen kirjoittanut etukäteen seuraavat viisi sanaa kunkin yhden fläppipaperin yläreu-
naan. Näytän fläppipaperin ja sanon yhden kerrallaan ja annan pari minuuttia kirjoit-
tamisaikaa jokaisen jälkeen:

-  pitkäaikaistyötön

- venäläinen

- muslimi

- lesbo

- romani

Kun osallistujat kirjoittavat sanasta pitkäaikaistyötön mieleen tulevia ajatuksia, 
käyn kiinnittämässä ko. fläpin opiskelutilan takaseinään. Kun kaikki sanat on 
käyty samalla tavalla läpi, pyydän osallistujia tarraamaan omat miellelappunsa 
ko. fläppipaperiin.

Tämän jälkeen jätämme fläpit hetkeksi takaseinälle rauhaan. Pidän alustuslu-
ennon edellä olevan tietoaineksen pohjalta. 

Tämän jälkeen jatkamme harjoitusta. Jaan osallistujat sattumanvaraisesti kol-
men hengen ryhmiin värilapuilla. Pyydän ryhmiä kiertämään fläpit ja tutki-
maan, mitä niihin on kirjoitettu.

Pyydän ryhmiä pohtimaan omia kokemusten ja tarralappujen sisällön pohjal-
ta, mitä ryhmää kohtaan mielestänne tunnetaan eniten ennakkoluuloja.

Annan pienryhmille tarkentavia kysymyksiä:

Mistä oma reaktioni tähän ryhmään mahtaa olla peräisin? Liittyykö se ehkä 
lapsuuden tapahtumaan, kasvatukseeni, kotiini? Vai olenko oppinut reaktion 
tiedotusvälineistä? Mistä muualta reaktio voisi olla peräisin?

Miten paljon tunnetta omaan reaktiooni liittyy? Onko reaktioni vahva vai heik-
ko? Monivivahteinen vai yksiselitteinen? Mihin tunnereaktioni voisi liittyä? 

Millaisia omia kokemuksia meillä pienryhmässä on tämän ryhmän edustajis-
ta? Millaisia välillisiä kokemuksia meillä on tästä ryhmästä, esim. kuulemamme 
muiden kokemukset, tarinat, lehtijutut jne.?

Kun kohtaamme tämän ryhmän edustajan, näemmekö hänet yksilönä vai koh-
taammeko hänet vain ryhmänsä edustajana? Miettikää jokin konkreettinen 
esimerkki.

Miten voisimme opetella näkemään tämän ryhmän yksilöitä ryhmän sijasta? 
Auttaisiko esim. itsensä muistuttaminen kohtaamistilanteessa?

Toiseksi harjoitukseksi tähän teemaan sopii esim. seuraava:   

Olen kopioinut Euroopan komission julkaisemasta sarjakuvakirjasta Minäkö 
rasisti? sarjakuvan nimeltään Ketjureaktio sivulta kuusi. Sarjakuva on tämän 
julkaisun materiaaliosassa. Pyydän osallistujia katsomaan sarjakuvan läpi ja 
miettimään, mitkä sarjassa esiintyvistä monista ennakkoluuloista tuntuvat 
tutuilta. Yksilöpohdinnan jälkeen pyydän jatkamaan pohdintoja kolmen tai 
neljän hengen ryhmissä. Ryhmissä ”tunnustetaan”, missä itse on kokenut sarja-
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kuvassa kuvattua ennakkoluuloa ja mietitään, mitä tuon ennakkoluulon muut-
tamiseksi voisi tehdä?

Lopuksi aiheesta keskustellaan isossa ryhmässä. 

Ennakkoluulot ja stereotypiat -teemaan sopii vaihtoehtoisesti juna-tehtävä. Olen 
oppinut tehtävän 1990-luvulla jossain (muistaakseni Alliansin järjestämässä) koulu-
tuksessa. Myöhemmin löysin harjoituksen Allianssin sivuilta http://www.alli.fi/moni-
kulttuurisuus/kasikirja. Huomasin, että olen vuosien kuluessa tehnyt, kuten sivujen 
ohjeissa kehotetaan: muokannut tehtävää tilanteen mukaan. Viimeksi työyhteisöissä 
käyttämäni matkakumppaneiden lista ja tehtävän ohje ovat tässä julkaisussa osassa 
2 B.

Harjoituksen ideana on mielestäni tehdä näkyviksi niitä ennakko-oletuksia, joita 
luomme hyvin pienten vihjeiden perusteella ihmisistä. Osallistujan tehtävä on valita 
mieluisimmat ja epämieluisimmat kolmen päivän mittaisen matkan kumppanit seu-
raavista: 

 Vaitelias entinen kurdisotilas Irakista;
 Ylipainoinen saksalainen pankinjohtaja;
 Italialainen muodikkaasti pukeutunut muusikko, jolla näyttää olevan 

paljon rahaa; 
 Pitkään hameeseen ja suureen huiviin pukeutunut tumma nainen; 
 Nuori homoseksuaali kuvataiteilija; 
 Ruotsin mustalainen; 
 Tyylikkäästi pukeutunut venäläinen, joka on liikematkalla;
 Keski-ikäinen, ilman viisumia matkustava turkkilainen yksinhuoltaja 2-

vuotiaan lapsensa kanssa; 
 Hollantilainen puhelias feministi; 
 Pilottitakkiin pukeutunut skini (skinhead); 
 Prostituoitu; 
 Juuri vankilasta vapautunut perheenisä matkalla kotiin.

Osallistujat tekevät ensin omat valintansa, sitten pienryhmävalinnan ja lopuksi kes-
kustelu.

Kokemuksia ja havaintoja
Omien ennakkoluulojen tunnustaminen on hyvin vaikeaa. Ketjureaktio -sarjakuvan 
avulla tunnistaminen ja tunnustaminen on yleensä ollut hieman helpompaa kuin il-
man tukea tai jonkin asiatekstin pohjalta. Tämä johtunee siitä, että sarjakuvassa on 
kuvattu ennakkoluuloja monia erilaisia ryhmiä (mustia, työttömiä, naisia, lihavia…) 
kohtaan ja sarjakuvan henki on lempeän inhimillinen.  

Ennakkoluuloja käsittelevän koulutuskerran kokonaisuudessa on tärkeää kiinnittää 
erityistä huomiota suvaitsevan ja lempeän hengen luomiseen. Olen kertonut alus-
tukseni aikana omia esimerkkejä omista ennakkoluuloistani, mikä on ehkä rohkais-
sut osallistujia.

Vaarana ennakkoluuloista keskustelemisessa on se, että ryhmä alkaa keskustella 
muista kuin omista ennakkoluuloista. Naapurin tai ”yhden tutun” jutuista on paljon 
helpompi puhua. Olen yrittänyt lempeästi ohjata keskustelua omiin tunteisiin ja ko-
kemuksiin, mutta olen myös antanut keskustelun edetä naapuri-tasolla – ehkä me 
kuitenkin puhumme vähän itsestämmekin toisten kautta.

Juna-tehtävästä on pidetty paljon ja sen leikinomaisuus vapauttaa vaikean aiheen 
käsittelyä. Mieluisimpien matkakumppaneiden valinnat ovat vaihdelleet aika pal-
jon. Yleisimpiä valittuja ovat olleet italialainen muusikko, jonka naiset ovat nähneet 



41Ymmärräks sää? Ymmärräks sää?LUKU 2 A  41Ymmärräks sää? Ymmärräks sää?LUKU 2 A  

yleensä miehenä, vaikkei sukupuolta mainita. Myös pitkään huiviin ja hameeseen 
puettu tumma nainen on koettu kiinnostavaksi kumppaniksi. Lähes kaikki ovat pitä-
neen häntä afrikkalaisena ja Lähi-idän naisena, eikä esim. romanina, mitä hän kuva-
uksen mukaan voisi yhtä hyvin olla.

Nuorten homoseksuaalin kuvataiteilijan ottaisivat monet naiset mielellään matka-
kumppaniksi. Naisilla näyttää olevan paljon positiivisia ennakkoluuloja homomie-
histä. Miehet taas listasivat hyvin usein homoseksuaalin ei-toivottujen matkakump-
paneiden listalle. Yhtä vahvana näyttää elävän miesten keskuudessa negatiivinen 
ennakkoluulo homomiehistä vain seksiä hakevina olioina. 

Harjoitus on osoittanut muun muassa, että:
 henkilöä pidetään yleensä miehenä, ellei jokin seikka (kuten yksinhuoltajuus) 

viittaa naiseen
 henkilöä pidetään aina heteroseksuaalina, ellei seksuaalista suuntautuneisuutta 

erikseen mainita
 prostituoitua pidetään aina naisena
 puhelias on sama kuin kovaääninen
 juuri vankilasta vapautunut on tappanut jonkun
 entinen sotilas on vaarallinen
   pankinjohtajat ovat miehiä.

Kantasuomalaisten työyhteisöissä yhdeksässä tapauksessa kymmenestä epämielui-
simpien kumppaneiden kahden kärki on: Ruotsin mustalainen ja Pilottitakkiin pu-
keutunut skini. Etsimättä tulee mieleen vitsi, jossa mies toteaa, että on vain kaksi asi-
aa, jota hän ei siedä: rasismi ja mustalaiset.

Skinheadin poisjättämistä matkakumppaneiden listalta perustellaan lähes aina tyy-
liin: ”Ei sellaista rasistia jaksa.” Ruotsin mustalaisen poisjättämistä taas perustellaan 
yleensä vähän hymyssä suin tyyliin: ”No, jotain rajaa.” Kahdelta eri työpaikalta muis-
tan melkein samanlaisen kommentin: ”No, tarviiko sitä perustella?”

Ihmiset eivät yleensä huomaa mitään ristiriitaa tässä samanaikaisessa rasistin ja ro-
manin automaattisessa torjumisessa. Romanien toiseus maassamme on ilmeisesti 
niin syvälle tiedostamattomiksi tulleisiin merkitysperspektiiveihimme juurtunutta, 
ettemme huomaa omaa ajatteluamme stereotypisoivaksi. Mezirovilaisen kriittisen 
reflektion keinoin pitäisi  päästä kiinni takana oleviin oletuksiin. 

 Vuosisatojen ajan sosialisaation kautta uusinnettujen ja tiedostamattomaksi  tullei-
den merkitysperspektiivien sisältöjen esiin kaivaminen ja tunnistaminen on vaikeaa 
näin lyhyessä ajassa. Uskon, että koulutukset ovat  kuitenkin käynnistäneet reflek-
tointiprosesseja. Tämän hankkeen puitteissa ei  valitettavasti ole mahdollista seurata 
pitkän aikavälin vaikutuksia
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Kulttuurien peruseroja: 
suhtautuminen yksilöllisyyteen ja 
suhtautuminen valtaan

Minä vai me?

Hollantilainen kulttuurintutkija Geert Hofstede on kehittänyt mallin, jossa kulttuu-
reja voidaan verrata toisiinsa neljän perusjatkumon suhteen. Yksi jatkumoista on 
yhteisöllisyys – yksilöllisyys -jatkumo. Eri kulttuurit voidaan sijoittaa tälle jatkumolle 
muistaen, että yhden kulttuurin sisällä on tässäkin suhteessa yksilöllisiä eroja.

Voimakas      Voimakas

yhteisöllisyys      yksilöllisyys

Yhteisöllisyyteen liittyviä piirteitä:
 Yhteisö (=perhe, suku, klaani tms.) on pienin yksikkö, joka voi selviytyä elämän-

taistelussa.

 Yksilö asettaa ryhmän edun ja päämäärät oman etunsa ja päämääriensä edelle.

 Kollektiiviset arvot ja normit sisäistyvät niin, ettei henkilökohtaisten ja yhteisöl-
listen päämäärien kesken tehdä eroa.

 Yksilö samastuu ryhmäänsä niin, että elämä ilman sitä voi olla mahdotonta.

 Yksilön käyttäytymistä ohjaavat hänen sosiaalinen roolinsa ja siihen liittyvät 
odotukset ja velvollisuudet.

 Tavoitteena on sopusointu. Yksilöllisyys ja yksilön mielipide eivät ole tärkeitä, 
vaan lapsesta asti kasvetaan hakemaan yhteistä ryhmän mielipidettä ja mukau-
tumaan siihen.

 Sopusoinnun rinnalla toinen tärkeä käsite on häpeä. Jos yksilö tekee väärin, 
hän tuntee häpeää koko perheensä tai sukunsa puolesta. Jokainen ryhmän 
jäsen kantaa yhteistä vastuuta suvun tai perheen kunniasta.

 Kasvojen säilyttäminen on tärkeää.

 Kun yhteisöllisyyteen kasvetaan kotona, se näkyy koko elämässä, mm. kasva-
tuksessa, koulussa ja työssä. 

 Suurin osa maailman kulttuureista on yhteisöllisiä eli kollektiivisia. Vahvimmin 
kollektiivisia ovat Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan kulttuurit.
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Suomen tunnetuin ja vanhin yhteisöllinen kulttuuri on romanikulttuuri. Yhteisölli-
seen kulttuuriin kuuluu mm. se, että perhe liikkuu yhdessä ja pitää huolta kaikista 
jäsenistään. Romanikulttuurissa on erittäin tärkeää esimerkiksi se, ettei kenenkään 
tarvitse kuolla yksin. Yksin kuoleminen olisi kauhistus kuolevalle ja häpeä suvulle.  
Siksi romanit tulevat usein sairaalaan tai sen lähelle suurin joukoin kunnioittamaan 
kaukaistakin sukulaista.

Sekä romanikulttuuri että maahanmuuttajakulttuureista esim. Lähi-idän alueen kult-
tuurit ja somalialainen kulttuuri ovat vahvasti yhteisöllisiä, joissa yhteisön tukea ar-
vostetaan ja odotetaan, ja joissa tukea ja kunnioitusta on tärkeää selvästi osoittaa 
ja näyttää. Meidän suomalaista kulttuuria vahvempi yhteisöllisyys näkyy myös siinä, 
että esimerkiksi yhden kurdin saadessa työtä rakennustyömaalta, moni hänen yhtei-
söönsä kuuluva voi tulla hakemaan töitä samasta paikasta. Yhteisöllisessä kulttuuris-
sa halutaan olla omaa yhteisöä lähellä ja toisaalta luotetaan siihen, että sukulainen 
tai ystävä auttaa aina myös työelämässä.

Yhteisöllisiä kulttuureja voisi kuvata puulla, jonka juuret ovat syvällä maassa ja jon-
ka oksat ovat toisistaan riippuvaisia. Oksat suojaavat toisiaan myrskyltä ja sateelta. 
Vahvajuurinen ja tuuheaoksainen puu ei vahingoitu kovassakaan myrskyssä. Mutta 
pystyäkseen suojaamaan toisiaan oksien on taivuttava aina tuulen ja valon mukana 
samaan suuntaan. Koko puu vahingoittuu, jos yksi oksa alkaa kääntyä oman mielen-
sä mukaan toiseen suuntaan kuin muut.

Yksilöllisiä kulttuureja sopii puolestaan kuvaamaan kukkaniitty. Jokainen kukka saa 
kasvaa ja kukoistaa omaan suuntansa. Jokainen kasvaa omilla juurillaan ja kilpailee 
toisten kanssa vedestä ja ravinteista. Kukkien juuret ovat kuitenkin kovin hennot 
verrattuna puun juuriin, eivätkä yksittäiset kukkaset tue toisiaan sateen tai myrskyn 
sattuessa. Jokainen voi kasvaa niin kuin haluaa, mutta jokainen on myös myrskyn 
kohdatessa yksin omine hentoine juurineen.

Yksilöllisyyteen liittyviä piirteitä:
  Yksilö pienin yksikkö elämässä.

 Yksilön päämäärät ja etu menevät yhteisön edun ja päämäärien edelle.
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 Ristiriitatilanteessa on moraalisesti oikein ja luonnollista asettaa oma etu esim. 
vanhempien, perheen tai työyhteisön edun edelle.

 Yksilön käyttäytymistä ohjaavat hänen omat tarpeensa, tahtonsa ja voimansa.

 Totuus, ja oma mielipide ovat tärkeitä: totuuden sanomista arvostetaan ja vas-
taansanominen on aktiivisen ihmisen merkki. Jos vapaa ihminen tekee vapaas-
ta tahdostaan väärin, hänen tunteensa ei ole niinkään häpeä toisten edessä, 
kuin syyllisyys itsensä edessä.

 Itsekunnioitus on tärkeämpää kuin kasvojen säilyttäminen.

 Vahvasti individualistisia kulttuureja on lähinnä vain teollistuneissa länsimaissa 
USA:ssa, Länsi- ja Pohjois-Euroopassa.

Suomi oli Geert Hofsteden 1970-80  tekemässä tutkimuksessa sijalla 17./53 yksilöl-
lisyydestä päin laskettuna. Olimme tuolloin siis kulttuurina jonkin verran enemmän 
yksilöllisyyden kuin yhteisöllisyyden puolella. Tuon jälkeen yhteiskuntamme on 
muuttunut yhä urbaanimmaksi. Liikkuvuus, muutos, kilpailu sekä pätkittäisyys eri 
elämänaloilla on lisääntynyt. Näiden ilmiöiden myötä yksilöllisyystrendi on voimistu-
nut läpikapitalisoituneessa yhteiskunnassamme.

Yhteisöllisyys-yksilöllisyys -jatkumon merkitys on mielestäni siinä, että se auttaa mei-
tä ymmärtämään, miksi eri kulttuureissa suhtaudutaan esimerkiksi yksityiseen yritte-
liäisyyteen tai perheen määräysvaltaan yksilön elämässä niin kovin eri tavoin. Myös 
lasten erilaista asemaa perheessä ja erilaisia kasvatusihanteita voi oppia ymmärtä-
mään yhteisöllisyys-yksilöllisyys -jatkumon kautta.

Vallan käyttö ja näyttö työelämässä

Toinen erityisesti työelämässä näkyvä kulttuurinen ero on suhtautuminen valtaan. 
Valtaa käytetään kaikkialla, mutta suuria kulttuurisia eroja on siinä, mihin valta perus-
tuu, ja miten näkyviin valtaeroihin suhtaudutaan. 

Geert Hofsteden perusjatkumo-mallissa valtaetäisyys on yksi neljästä kulttuurien 
perusjatkumoista. Eri kulttuurit voidaan sijoittaa tälle jatkumolle muistaen taas, että 
yhden kulttuurin sisällä on tässäkin suhteessa yksilöllisiä eroja.

suuri       pieni 

valtaetäisyys      valtaetäisyys

Suuren valtaetäisyyden kulttuurit: jokaisella on paikkansa

Suuren valtaetäisyyden kulttuureissa ero valtaa omaavan ja vallattoman välillä koe-
taan suureksi. Valtarakenteet ja ihmisten asemien erot yhteiskunnassa ja työelämäs-
sä ovat näkyviä ja tärkeitä. Valtahierarkiat ovat selviä, eivätkä hierarkian eri askelmilla 
olevat ylitä oman luokkansa rajoja. Vallan käyttämistä ja näyttämistä ei juurikaan ky-
seenalaisteta. Sen, jolla on valtaa, odotetaan sitä myös käyttävän ja näyttävän ase-
mansa ulospäin. 

Suuren valtaetäisyyden kulttuureissa katsotaan, että vallanhaltijoille kuuluu erityisoi-
keuksia, eikä alaisten ole sopivaa niihin puuttua. Tämä koskee sekä poliittisen, talou-
dellisen ja muun yhteiskunnallisen vallan käyttöä että vallan käyttöä työssä.

Valta perustuu usein syntyperään, tai se voi perustua ikään tai muuhun saavutettuun 
asemaan. Valta myös usein keskittyy ja kasaantuu niin, että sen, jolla on esimerkiksi 
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sopiva syntyperä, varallisuutta ja ikää ja niiden tuoma korkea asema, oletetaan olevan 
myös kaikkien alojen asiantuntija ja auktoriteetti, vaikkei hänellä olisikaan tietoa.

Työelämässä esimiehiltä ja johtajilta odotetaan näkyvää vallankäyttöä. Suuri työhuo-
ne yläkerroksessa monen sihteerin ja oven takana kertoo esimerkiksi monissa Aasian 
kulttuureissa sekä alaisille että vierailijoille, että tämä henkilö tekee tärkeää työtä. 
Upeat autot ja muut vallan merkit palvelevat samaa tarkoitusta. 

Suuren valtaetäisyyden kulttuureissa johtajat elävät omassa maailmassa, johon ta-
vallisilla työntekijöillä ei ole kosketusta. Johtajilta ja esimiehiltä odotetaan viisaita 
päätöksiä. 

Kärjistäen: esimiehen täytyy osata päättää, eikä keskustella. Hyvä esimies tietää ja 
osaa kaiken. Hänen on sopivampaa päättää yksin kuin osoittaa tietämättömyytensä 
neuvottelemalla itseään alemassa asemassa olevien kanssa. 

Tällainen työelämän valtarakenne tarkoittaa myös suurta riippuvuutta: alaiset ovat ja 
haluavatkin olla riippuvaisia esimiehistä, joille he eivät koe voivansa sanoa vastaan 
tai edes lähestyä esimiestä omine mielipiteineen. 

Vallan mukana työntekijä luovuttaa myös vastuun esimiehelle. Suuren valtaetäisyy-
den kulttuurissa työntekijän ei tarvitse kantaa vastuuta muusta kuin juuri siitä tehtä-
västä, jonka esimies on antanut hänelle tehtäväksi. Vaikka työntekijä huomaisi, että 
tehtävään liittyy jotain muuta, mikä kannattaisi myös tehdä, hänen ei ole sopivaa 
kyseenalaistaa esimiehen käskyä tekemällä enemmän kuin on käsketty tai ehdotta-
malla uutta toimintaa esimiehelle. Oma-aloitteisuus ei ole suuren valtaetäisyyden 
kulttuureissa suotavaa, eikä siihen ole yleensä kasvettu.

Valtaetäisyys näkyy myös asiakastyössä. Suuren valtaetäisyyden kulttuureissa virka-
mies tai asiakaspalvelussa työskentelevä ei ole palvelija, vaan pikemminkin herra, 
joka käyttää valtaa asiakkaaseensa nähden. Asiakas ei tätä valtaa voi kyseenalaistaa. 
Tsaarin ajan Venäjä ja Neuvostoliittokin sen jälkeen ovat mainioita esimerkkejä suu-
resta valtaetäisyydestä asiakassuhteessa. Samoin esim. afrikkalaisissa kulttuureissa 
matalakin viranomaisasema tuo asemaan päässeelle paljon valtaa ja yleisesti hyväk-
syttyjä vallan käyttämisen ja näyttämisen tapoja, joiden edessä asiakkaalla ei ole va-
litusoikeutta. 

Asiakassuhteen vallankäyttöä voi olla esim. määrittelemättömät odotusajat, asiak-
kaalle perustelemattomat päätökset, uusien määräysten tai ehtojen ilmaantuminen 
varoittamatta. Suuren valtaetäisyyden ajatteluun kuuluva vallan läpinäkymättömyys 
ja henkilökohtaisuus on hedelmällinen maaperä vallan väärinkäytöksille ja korrup-
tiolle.

Suurimman valtaetäisyyden kulttuurit löytyvät Etelä-Amerikasta, Afrikan maista ja 
Aasiasta. Euroopan maista suurehkon valtaetäisyyden kulttuureja ovat mm. Ranska 
ja Belgia.  Belgiasta Suomeen muuttanut tuttavani hämmästyi, kun huomasi, että 
saman työpaikan vahtimestari ja toimitusjohtaja kuuluvat samaan hirviporukkaan. 
Belgiassa se olisi hänen mukaansa mahdotonta.

Pienen valtaetäisyyden kulttuurit: läpinäkyvyyttä ja tasa-
arvoa

Pienen valtaetäisyyden kulttuureissa vallankäytön oletetaan olevan läpinäkyvää ja  
kaikkia koskeviin lakeihin perustuvaa. Pienen valtaetäisyyden kulttuureissa koroste-
taan kaikkien tasa-arvoa niin työelämässä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Jos val-
taeroja huomataan, niitä pidetään yleensä ei-toivottavina ja niitä pyritään pienentä-
mään tai peittämään.

Pienen valtaetäisyyden kulttuureissa yhteiskunnallinen valta saavutetaan koulutuk-
sen ja kokemuksen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien pohjalta. Valta ei aina-
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kaan virallisesti periydy eikä saavutettu valta-asema ole ikuinen. Vallan merkit ovat 
vähäisiä. Korkeassakin yhteiskunnallisessa asemassa oleva ihminen saa herkästi kri-
tiikkiä liian komeasta autosta tai näyttävästä talosta. Vallanpitäjät haluavat yleensä 
näyttää vähemmän valtaa käyttäviltä kuin todellisuudessa ovat. Valtaa piilotellaan, 
kun suuren valtaetäisyyden kulttuureissa päinvastoin mahtaillaan vallalla. 

Päättävässä asemassa tai asiantuntija-asemassa oleva ihminen voi olla syntyperäl-
tään köyhä, nainen ja suhteellisen nuorikin. Suuren valtaetäisyyden kulttuurissa täl-
lainen ei olisi mahdollista.

Työelämässä vallan edellytyksenä on koulutus ja ammattiosaaminen. Valtaa ei ole ta-
pana näyttää etenkään työyhteisön sisällä näyttävillä ulkoisilla merkeillä, eivätkä val-
ta-asemat työssä ole yksiselitteisiä. Valta ja vastuu perustuvat enemmän tehtävään ja 
sen osaamisen tuomaan asiantuntijuuteen kuin muodolliseen asemaan. 

Työntekijät työskentelevät hyvinkin itsenäisesti, eivätkä ole riippuvaisia esimiehis-
tään. Alainen voi neuvotella esimiehen kanssa tasa-arvoisesti ja väittää vastaankin. 
Kun vastuu ja osaaminen ovat jakautuneet melko tasaisesti, kaikki ovat positiivisesti 
riippuvaisia toisistaan: asioista neuvotellaan ja kaikkien panosta tiedetään tarvitta-
van parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tasa-arvoinen, alaistensa kanssa keskusteleva esimies saattaa olla suuren valtaetäi-
syyden kulttuurista tulevalle maahanmuuttajalle aluksi outo ilmestys. Moni saattaa 
olla sitä mieltä, että esimies, joka neuvottelee alaistensa kanssa ja paljastaa oman 
tietämättömyytensä, on huono esimies, joka ei kanna hänelle kuuluva vastuuta. On 
hyvä muistaa, että toisenlaisesta kulttuurista muuttaneen työntekijän mielestä tasa-
arvo ja sen mukanaan työtekijälle tuoma vastuu ei välttämättä ole selvä juttu, eikä 
edes positiivinen asia.

Asiakastyössä tasa-arvoa korostavissa kulttuureissa virkamies on asiakkaansa palve-
lija. Asiakkaalla on sekä laillinen että moraalinen oikeus vaatia viranomaiselta tasa-
puolisuutta. Suuren valtaetäisyyden kulttuurista tuleville maahanmuuttajille tasa-ar-
voisesti ja ystävällisesti käyttäytyvä opettaja tai virkamies saattaa olla hämmentävä 
kokemus: miten suhtautua tuohon ihmiseen, jonka pitäisi käyttää valtaa, mutta joka 
käyttäytyy kuin ystävä? 

Asiakastyössä työskentelevän on hyvä muistaa, että jos seurustelet vapaa-ajalla yh-
teisöllisestä ja suuren valtaetäisyyden kulttuurista tulevan kanssa, asiakas ehkä tul-
kitsee suhteen muuttuneen sellaiseksi, että hän voi odottaa erityiskohtelua myös 
asiakkaan roolissa ollessaan.  Sama koskee esimies-alaissuhteessa olevia. Pienen val-
taetäisyyden kulttuureissa eri tasoilla samalla työpaikalla työskentelevät voivat seu-
rustella myös vapaa-aikana keskenään ilman että se vaikuttaa työhön. Suuren val-
taetäisyyden näkökulmasta tilanne saatetaan tulkita niin, että alaisen erityisasema 
siirtyy myös työpaikalle.

Pienimmät valtaetäisyydet ovat Läntisessä Euroopassa ja etenkin Pohjoismaissa sekä 
Israelissa ja Uudessa-Seelannissa.  Suomi oli Hofsteden tutkimuksessa 8. sijalla 53:
sta pienen valtaetäisyyden päästä laskettuna. Tanska, Norja ja Ruotsi sijoittuivat vielä 
lähemmäksi pienen valtaetäisyyden ääripäätä. Tasa-arvo on monien toisen tyyppisis-
tä kulttuureista tulevien mielestä Pohjoismaissa lähes tabu: tasa-arvon tärkeyttä ei 
meillä saa kyseenalaistaa! 

Käsittelytapa      
Kulttuurien perusjatkumot -teema on ehkä eniten perinteistä luento-opetusta vaa-
tinut asia. Olen käsitellyt yllä olevaa tietoainesta esimerkkien kautta ja keskustellen. 
Sen jälkeen olemme pitäneet tauon tai taukojumpan yhdessä, ja jatkaneet sitten tee-
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man käsittelyä joko tapausopiskelulla tai kohtaamissimulaatiolla. Joissakin ryhmissä 
on ollut aikaa tehdä molemmat.

Perusjatkumoiden tapausharjoitus
Tauolta tulleessaan jokainen nostaa oven suussa olevasta kulhosta värillisen 
lapun, ja menee siihen pienryhmäpöytään, jossa on valmiina samanväriselle 
paperille tulostetut tapaukset. Pienryhmissä tapaukset luetaan ja ryhmät et-
sivät todennäköisiä syitä kuvattuun tilanteeseen. Olen kirjoittanut esimerkki-
tapaukset itse käyttäen pohjana omia kokemuksia ja kuultuja tositapauksia. 
Tapaukset ovat tämän julkaisun osassa 2 B.

Tapausten lukemisen ja pienryhmäkeskustelujen jälkeen ryhmät kertovat, 
mikä heistä on todennäköisin syy tilanteelle. Lähes kaikki ryhmät ovat pyytä-
mättä selvittäneet, mitä he ajattelevat muista vaihtoehdoista ja miltä osin ne-
kin voivat olla totta.

Kulttuuristen peruserojen käsittely konkreettisten esimerkkitapausten kautta 
on toiminut poikkeuksetta hyvin. Osallistujat löytävät omia samantyyppisiä 
esimerkkejä, joissa joko itse tai joku muu on toiminut ympäristön mielestä 
kummallisesti.

Kohtaamissimulaatio
Sovitaan ryhmän kanssa tilanne, jossa ollaan. Se voi olla esim. työpaikan kah-
vitauko, neuvottelutilanne tai jokin työtilanne. Osallistujat nostavat hatusta 
kortin, jolle on printattu kuvaus, millaisesta kulttuurista he ovat lähtöisin. Kort-
teja olen tehnyt neljä erilaista. Kortissa kuvataan yhteisöllisyys-yksilöllisyys ja 
valtaetäisyysjatkumon lisäksi kunkin osallistujan viestintä- ja aikakäsityksiä, jo-
ten harjoitus edellyttää, että ne asiat on käsitelty aiemmin tai ne ovat muuten 
tuttuja osallistujille. Kortit ovat osassa 2 B.

 Kun tilanne on sovittu ja kortit nostettu ja luettu, laitetaan rauhallista musiikkia 
soimaan ja pyydetään osallistujia lukemaan kortin teksti uudelleen, sulkemaan 
sitten silmänsä ja luomaan mielikuva henkilöstä, jonka rooliin nyt menet.  Olen 
tukenut roolin kuvittelua juttelemalla hitaalla äänellä musiikin soidessa taus-
talla: ”Miltä hän näyttää, miten hän puhuu, miten liikkuu, miten hän on pu-
keutunut? Vähitellen menet hänen rooliinsa, puet hänen vaatteensa, omaksut 
hänen tapansa liikkua ja puhua…”

Osallistujat toimivat sovitun ajan tai tilanteen edistymisen mukaan rooliensa 
kuvaamalla tavalla. Sen jälkeen käydään rooleista vapauttamiskierros ja kes-
kustellaan, miltä harjoitus tuntui, millaisia ajatuksia se herätti.

Tämä harjoitus on herkkä ja on onnistunut vaihtelevasti. Usein kiireisillä työ-
paikoilla tämä on tuntunut liian aikaa ja rauhaa vaativalta. En ole onnistunut 
auttamaan osallistujia rentoutumaan ja ottamaan rooleja toivomallani tavalla 
läheskään aina. Eläytyminen ja roolinotto ovat vaikeita taitoja, eikä työyhteisö 
ole aina niin turvallinen, että siinä voisi eläytyä täysillä. Keskustelua harjoitus 
on herättänyt ja ehkä sikäli puolustanut paikkaansa.

Kokemuksia
Yhteisöllisyys-yksilöllisyys jatkumo on erittäin havainnollinen ja toimiva väline kä-
sitellä monia sellaisia asioita, joiden eri tavalla tekeminen näyttää olevan monesti 
ärsyttävää tai hämmentävää. Se auttaa ymmärtämään, miksi eri kulttuureissa suh-
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taudutaan esimerkiksi oma-aloitteisuuteen, yksityiseen yritteliäisyyteen tai perheen 
määräysvaltaan yksilön elämässä niin eri tavoin. 

Olemme keskustellet ja saaneet uusia oivalluksia esim. sopimusavioliitoista tämän 
teeman yhteydessä: rakastavien vanhempien valitsema puoliso ei ehkä kaikissa ta-
pauksissa olekaan ihan hölmö idea. Puu-mallinen yhteisö voi olla niin tukeva, ettei 
parisuhteelle aseteta lainkaan niin suuria vaatimuksia kuin yksilöllisissä kukka-kult-
tuureissa. 

Myös lasten erilaista asemaa perheessä ja erilaisia kasvatusihanteita voi oppia ym-
märtämään yhteisöllisyys-yksilöllisyys -jatkumon kautta. Itsenäinen ja oma-aloittei-
nen lapsi ei ole kasvatusihanne kaikkialla. Yhteisöllisissä kulttuureissa ryhmään so-
peutuminen ja toisten tunnetilojen tunnistaminen voi olla paljon arvokkaampaa ja 
tavoiteltavampaa.

Monissa Ymmärräks sää -projektin koulutuksissa yhteisö-yksilökeskeisyys -keskuste-
lu on nostanut esiin yhteisön kunniasta puhuttaessa ns. kunniamurhat. Tässä olem-
me käyneet keskustelua, kuinka ilmiön juuria ja syitä ymmärtämällä voimme oppia 
ymmärtämään ilmiötä, vaikka emme sitä hyväksyisikään. Kukaan tuskin hyväksyy 
kunniamurhaa, mutta on hyvä ymmärtää, että ilmiö liittyy vahvaan yhteisöllisyyteen 
ja yhteisön sosiaaliseen painostukseen. 

Voimme käsitellä asiaa ilman, että tuomitsemme esimerkiksi jonkin kansan tai kan-
sanryhmän erityisen tunteettomaksi tai väkivaltaiseksi. Toisaalta kunniamurha on 
niin ääri-ääriesimerkki yhteisöllisyyden ilmenemisestä, että ehkä sitä on syytä vält-
tää. Pahimmassa tapauksessa kuulijalle ei jää yhteisöllisyydestä mieleen muuta kuin, 
että ne tappavat sellaisen, joka ei käyttäydy samalla tavalla kuin muut.

Valtaetäisyys-jatkumo on monilla työpaikoilla ollut uusi asia, jota ei ole tultu ajatel-
leeksi, koska työpaikalla ei ole ollut muita kuin kantasuomalasia. Olemme imeneet 
äidinmaidosta tai Tutteli-pullosta tasa-arvon niin itsestään selväksi arvoksi, että toi-
senlaisten arvojen olemassaolo on herättänyt jopa epäuskoa: ei kai nyt noin voi ku-
kaan ajatella!

Tieto suureen valtaetäisyyteen liittyvästä erilaisesta suhtautumisesta oma-aloit-
teisuuteen tai oman mielipiteen sanomiseen on auttanut sen ymmärtämistä, ettei 
muunlaisesta kulttuurista tuleva olekaan tyhmyyttään tai laiskuuttaan jättänyt jotain 
tekemättä tai sanomatta. Syyt voivat olla syvemmällä ja näiden syiden syvyyttä pää-
simme onnistuneesti useilla työpaikoilla kurkistamaan.  
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Viestintä eri kulttuureissa

Jotta tulkitsisimme oikein toisten viestejä kulttuurien välisessä vuorovaikutuk-
sessa, meidän täytyy tuntea oma kulttuurimme ja siihen kuuluvat vuorovai-
kutustavat. Kun ymmärrämme, mikä tavassamme viestiä kuuluu nimenomaan 
suomalaisuuteen, voimme varautua viestinnän eroihin toisessa kulttuurissa kas-

vaneen kanssa. Ja kun osaamme varautua eroihin, ne eivät aiheuta väärintulkintoja 
niin helposti.

Omien tapojemme tiedostamisen lisäksi monikulttuurista viestintää helpottaa luon-
nollisesti toisen osapuolen tapojen ennalta tunteminen. Esimerkiksi hiljaisella, vai-
kenevalla kuuntelemisella on eri kulttuureissa eri merkityksiä. Suomessa hiljaa ole-
misella voidaan viestiä tilanteen muista tekijöistä riippuen kritiikkiä, epävarmuutta 
tai tyytyväisyyttä. 

Keskiverto valkoinen pohjoisamerikkalainen tulkitsee hiljaisen kuuntelemisen toden-
näköisesti sivistymättömyydeksi tai välipitämättömyydeksi. Myös Etelä-Euroopassa 
kuuntelijalta odotetaan huomattavasti voimakkaampaa reagointia kuin Suomessa.

Aasian kulttuureissa – kuten Kiinassa ja Vietnamissa - hiljaisuus merkitsee yleensä 
kritiikkiä. Näissä kulttuureissa nyökyttelykin voi merkitä ”ei”, sillä suoran ”ein” sanomi-
nen koetaan vaikeaksi. Rakentavakin suora kritiikki on täysin sopimatonta. 

Suomalainen vuorovaikutus: niukkuuden ylistys

Suomalaiselle viestinnälle on tyypillistä niukkuus. Puhumme niukasti, kuuntelemme 
niukasti ja nonverbaaliset viestimmekin ovat niukkoja. 

Perinteisestä suomalaisesta suhtautumisesta itsensä ilmaisuun kertovat sananlas-
kumme. ”Puhuminen on hopeaa, vaikeneminen on kultaa.” ”Hullu suuna, houkka 
päänä, mieletön kitana kaikki.”  ”Ei se sanasta tiedä, joka ei puolesta ymmärrä.” ”Mies 
se tulee räkänokastakin, vaan ei tyhjän naurajasta.”

Hiljaisuuden ja rauhaan jättämisen merkitys on meillä erilainen kuin esimerkiksi 
Keski-Euroopassa tai vaikka jo muissa Pohjoismaissakin. Meillä hyvää palvelua ravin-
tolassa tai kaupassa on tietty omaan rauhaan jättäminen ja oman tilan antaminen. 
Muunlaisesta kulttuurista tullut voi tulkita tämän Suomessa tavallisen toimintatavan 
huonoksi palveluksi.

Eri kulttuurien välillä on vaihtelua mm. seuraavissa vuorovaikutuksen kysymyksissä:

 Mitkä ovat sopivia julkisia puheenaiheita?

 Miten voimakkaita kielellisiä ja ei-kielellisiä ilmaisuja on tapana käyttää?
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 Ovatko lyhyet vai pitkät puheenvuorot parempia?

 Miten pitkiä taukoja puheessa pidetään?

 Milloin ja miten puhujan voi keskeyttää?

 Millaisia eleitä ja ilmeitä puhujan on sopivaa eri tilanteissa käyttää?

 Miten kuuntelemista osoitetaan?

 Miten pitkiä hiljaisuuksia siedetään?

Monet näistä kysymyksistä liittyvät viestinnän yksiaikaisuuteen tai moniaikaisuu-
teen. 

Yksiaikaisuus eli monokronisuus

Yksiaikaiselle viestinnälle on ominaista se, että vuorovaikutustapahtumia on menos-
sa yksi kerrallaan. Tyypillistä on, että kun yksi puhuu, muut kuuntelevat. Kuuntelijat 
eivät keskeytä, kysele tai puhu muutenkaan yhtä aikaa, vaan vain ja ainoastaan kuun-
televat. Ja vasta, kun kuuntelijan vuoro tulee olla puhuja, hän puhuu. Hän puhuu 
omalla vuorollaan ja järjestyksessä. 

Monokronista viestintää voisi verrata vaikkapa shakkipeliin. Yhteistä ovat ainakin 
selkeät roolit ja vuorot, säännöt ja hiljaisuus.  Monokroniseen viestintään sopii yhtä 
huonosti kuin shakkiin etuilu tai hoputtaminen. Yksiaikaisen viestinnän kulttuureissa 
päälle puhuminen koetaan häirintänä, ja sitä pidetään sivistymättömänä.

Yksiaikaiseen vuorovaikutukseen liittyy lineaarinen aikakäsitys. Lineaarisen aikakä-
sityksen mukaan ajalle ominaista on sen mitattavuus – ajalla on alku ja loppu ja sen 
kulkua on tärkeää mitata ja hallita. Tällainen aikakäsitys on tyypillinen teollisissa län-
simaissa, joissa se on kehittynytkin äärimmilleen teollisen tuotannon kehittymisen 
myötä. Aika on hyödyke, jolla on päivä päivältä kovempi hinta. 

Lineaarinen aikakäsitys tuo yksiaikaiseen vuorovaikutukseen mukaan lyhyyden ja 
asiassa pysymisen vaatimuksen: aika on rahaa. Monokroninen vuorovaikutus on tyy-
pillisintä samoilla alueilla kuin lineaarinen aikakäsitys: Länsi- ja Pohjois-Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa.

Moniaikaisuus eli polykronisuus 

Moniaikaiselle viestinnälle on ominaista se, että vuorovaikutustapahtumia voi olla 
menossa useampia kerrallaan. Tyypillistä on, että vuorovaikutustilanteessa moni voi 
puhua yhtä aikaa joko samasta asiasta tai eri asioista. Kuuntelijan ja puhujan roolit 
eivät ole täsmällisiä ja pysyviä, vaan vaihtuvat nopeasti. Kuuntelija voi keskeyttää, ky-
syä tai aloittaa oman puheenvuoronsa yhtä aikaa toisen kanssa. Puhuja ja kuuntelija 
voivat olla sama ihminen samalla kertaa. Yhdessä ja yhteen ääneen puhuminen on 
sallittua.

Moniaikainen viestintä muistuttaa joukkuelajeja, vaikkapa sählyä. Tärkeintä on että, 
pallo kulkee kohti maalia. Moniaikaiseen viestintään kuuluvat jonot ja vuorot yhtä 
hyvin kuin sählyyn. Tärkeintä molemmissa on tehtävän loppuun saattaminen – vuo-
roilla ja ajalla ei ole niinkään väliä.

 Moniaikainen viestintä liittyy sykliseen aikakäsitykseen. Sykliselle aikakäsitykselle 
ominaista on käsitys siitä, että aika ei lopu. Sykliseen aikakäsitykseen liittyy myös tä-
män käsillä olevan hetken tärkeys: suunnitelmat voivat muuttua, jos tämän hetki niin 
vaatii. Aikataulut eivät ole tärkeitä. Ajan käsittäminen kiertokulkuna, sykleinä, liittyy 
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luonnon kiertokulkuun. Syklisesti on eletty ja eletään yleisemmin maaseutumaisissa 
yhteiskunnissa ja yhteisöissä.

Moniaikainen viestintä on vallitsevaa suurimmassa osassa Afrikkaa, useissa Aasian 
maissa, Eteläisessä Euroopassa ja Latinalaisen Amerikan maissa. Samoissa kulttuuri-
piireissä vallitsee useimmiten myös syklinen aikakäsitys.

Suhteen luominen

Valtaosassa maailman kulttuureista ihmisten välinen suhde luodaan puhumalla. Kun 
kaksi ranskalaista tapaa, he jutustelevat niitä näitä saadakseen selville, kenen kanssa 
tässä oikein ollaan tekemisissä. He voivat keskustella vähän politiikasta, vaihtaa mie-
lipiteitä ruuasta, kysyä jotain toisen osapuolen harrastuksista tai matkoista, ja pikku-
hiljaa he pääsevät siihen asiaan, josta heidän on määrä neuvotella. Samoin luodaan 
suhdetta muissa Välimeren maissa, Lähi-idässä ja monessa muussa paikassa. Esimer-
kiksi Etelä-Amerikassa suhteen luomiseen voidaan käyttää työelämässä päiviäkin, jos 
on kysymys yritykselle tärkeästä suhteesta. 

Kun suomalainen tulee vastaavaan tilanteeseen, hän haluaa yleensä mennä suoraan 
asiaan tai olla aluksi hiljaa ja tarkkailla, millainen toinen on. Suoraan asiaan mene-
vistä pohjoiseurooppalaisista suomalainen on yleensä suorin ja toisaalta parhaiten 
hiljaisuutta sietävä. 

Vielä 50 vuotta sitten vieras saattoi suomalaisella maaseudulla astua tupaan ja jäädä 
istumaan piipullisen ajaksi ovensuuhun ennen kuin sanoi mitään.  Vielä tänäänkin, 
kun työpaikalle tulee uusi ihminen, me suomalaiset rakennamme yleensä suhdetta 
hiljaisina, kuulostelemalla ja tarkkailemalla tilannetta. 

Sinällään tarkkaileva tutustuminen on ihan yhtä hyvä tapa kuin se kuuluisa small talk 
–jutustelu – pikku puhe. Ongelmallista siinä, että suomalaiset eivät yleensä pikku pu-
hetta harrasta, on se, että muut harrastavat. Se, joka jää vähemmistöön, tulee yleensä 
väärintulkituksi. Puhumaton suomalainen leimautuu kansainvälisissä kohtaamisissa 
helposti tyhmäksi, ylpeäksi, välinpitämättömäksi, kielitaidottomaksi tai töykeäksi.

Kun suomalaiselle työpaikalle tulee uusi ihminen, joka ei tunne suomalaista suhteen 
rakentamisen tapaa, hänelle saattaa tulla aika outo olo. Miksi nämä ihmiset eivät 
puhu minulle? Maahanmuuttajat tulkitsevat usein epäystävällisyydeksi tai syrjinnäk-
si myös sen, etteivät suomalaiset naapurit tervehdi. Jos omassa merkitysperspektii-
vissä on sisäänrakennettuna kaikkien asuinalueella liikkuvien tervehtiminen, ei ole 
ihan helppoa arvata, että uudessa ympäristössä ei olekaan tapana tervehtiä. 

Esimerkiksi Lähi-idän kulttuureissa tervehditään yleensä kaikkia tutulla alueella liik-
kuvia. Tuttujen tervehtimiseen käytetään aikaa. Tutut pysähtyvät, koskettavat toisen 
käsivarsia tai vaihtavat poskisuudelmat, jos ovat samaa sukupuolta. He toivottavat 
toisilleen ja perheilleen jumalan siunausta, kysyvät perheen kuulumiset ja vastaavat 
kertomalla kuulumisiaan. Matkaa jatkettaessa toivotetaan vielä jumalan siunausta. 
Tällaiseen vuorovaikutukseen tottuneen silmissä suomalaisten naapurien ohimarssi 
tai nopea nyökkäys lippalakin alta vaikuttaa töykeältä ja kylmältä.

Pidemmän tai lyhyemmän hiljaisen kuulostelun jälkeen suomalaiseen viestintään 
kuuluu sanoa asiansa täsmällisesti ja totuudessa pysyen. Tässä vaiheessa jopa ruot-
salainen, saati britti, japanilainen tai vietnamilainen, saattaa astua monta askelta 
taaksepäin. Suomalaisten kesken on sopivaa sanoa ”Olen eri mieltä ehdotuksestasi 
kohdissa a ja b.” Sama asia sanottuna britille tai ruotsalaiselle voisi kääntyä muotoon: 
”Ehdotuksesi on hyvä, mutta voisimmeko ehkä ajatella, että pohtisimme vielä koh-
tien a ja b kehittämistä yhdessä?” Japanilaiselle tai vietnamilaiselle sama viesti vois 
välittyä esimerkiksi hymyillen esitetyssä pahoittelussa: ”Luulen, että meidän on hyvä 
pitää nyt pieni tauko. Ehkä me kaikki olemme väsyneitä.” 
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Ei-kielellinen viestintä erottaa tai yhdistää 

Kehonkieli on ensimmäinen äidinkielemme. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 90 
prosenttia viestinnästämme muodostuu muusta kuin puhutusta kielestä. Tähän muu-
hun – ei-kielelliseen eli sanattomaan eli nonverbaaliin – viestintään kuuluu mm:

 kasvojen ilmeet

 eleet 

 asennot ja tilan käyttö

 äänen sävy ja voimakkuus

 puheen nopeus ja rytmi

 värit, vaatetus, korut, tuoksut yms.

Jos puhutussa kielessä äänen sävy ja voimakkuus ovat ristiriidassa sanojen sisällön 
kanssa, uskomme sävyn ja voimakkuuden.  Jos ääni ja kehonkieli ovat ristiriidassa, 
ja kuulemme molemmat, uskomme lähes poikkeuksetta kehonkieltä. Keho voittaa 
äänen, sävy sanan. Sana-parka jää aina viimeiseksi. Näin ajateltuna kielitaitoon kuluu 
paljon muutakin kuin sanat. Ei-kielellinen viestintäkään ei valitettavasti ole kaikilta 
osin kaikkialla samanlaista.

Olemme synnynnäisesti yksilöinä erilaisia tavaltamme käyttää sanattomia viestejä, 
mutta  ennen kaikkea olemme oppineet kasvuympäristöstämme, mikä on sopivaa il-
mehdintää, elehdintää ja muuta kehonkielen käyttämistä. Viestintätyylit voivat erota 
eri yksilöiden ja sukupuolten välillä, mutta keskimäärin eniten ne eroavat eri kulttuu-
rien välillä. 

Eleiden ja ilmeiden runsaus tai värikäs äänen käyttö eivät sinällään tarkoita, että ih-
minen välttämättä olisi sen tunteikkaampi tai kuumempi temperamentiltaan kuin 
hillitysti ja pienin elein viestivä. Hän on vain kasvanut erilaiseen viestintätyyliin ja 
-kulttuuriin, jossa ilmaisu on vahvempaa. Mistä nämä kulttuurien erot alun perin sit-
ten juontavat juurensa, on oma tarinansa, josta on monenlaista näkemystä. 

Jos puhuja ja kuuntelija ovat kasvaneet samassa kulttuurissa, eleiden ja ilmeiden 
tulkinta on suhteellisen mutkatonta, koska osanottajat ovat oppineet samanlaisen 
tavan käyttäytyä vuorovaikutustilanteissa. He ymmärtävät todennäköisesti tilanteen 
samalla tavalla. He tietävät, milloin ja miten sopii aloittaa keskustelu, milloin ja miten 
saa keskeyttää, millaisilla ilmeillä ja eleillä kuuntelija ilmaiseen kuuntelemistaan jne. 
He osaavat myös ennakoida toisen osapuolen reaktiot melko hyvin.

Vuorovaikutus tulee haasteellisemmaksi, kun sen osapuolet tulevat eri kulttuureista. 
Omassa kulttuurissa opitut viestinnän lait eivät päde. Voimme edistää vuorovaiku-
tusta ei-kielellisellä kannustamisella erityisesti silloin, kun toinen osapuoli puhuu äi-
dinkieltämme vieraana kielenä. 

Vuorovaikutusta edistävää ei-kielellistä viestintää voidaan kuvata englanninkielisellä 
sanalla soften = pehmentää. Pehmennysviestejä voi harjoitella käyttämään tietoises-
ti.
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Soften-viestejä ovat 
Smile = hymy. Kaikki myönteisyyttä ja empatiaa ilmaisevat ilmeet hymystä lähtien.

Open = avoin. Avoin asento. Kääntyminen puhekumppaniin päin, kädet sivuilla tai 
levitettyinä. Ei kädet puuskassa, eikä istuessa jalkaa toisen päälle.

Forward = eteenpäin. Kallistuminen puhekumppaniin päin ja pään kääntäminen hä-
neen suuntaansa. Istuttaessa lievä etunoja puhujaan päin.

Touch = kosketus. Puhekumppanin koskettaminen: kättely, halaus tms. tervehdittä-
essä, läheisyys ja mahdollisesti kevyt kosketus olalle tms. keskusteltaessa

Eye contact = katsekontakti. Lämmin, tarkkaavainen katse puhujan silmiin tai häneen 
päin. Ei tarkoita herkeämätöntä tuijotusta.

Nod = nyökkäys. Hyväksyvät nyökkäykset ja muut eleet, jotka viestivät kuuntelemi-
sesta. 

Soften-viestien käyttäminen on kulttuurisidonnaista. Suomalaisessa viestinnässä 
kuuntelemisen merkit – nyökkäykset, kosketus jne. – ovat yleensä hyvin huomaa-
mattomia verrattuna esim. Välimeren maiden tapoihin. 

Ottamalla tietoisesti käyttöösi soften-viestit silloin, kun puhuja ilmeisesti tarvitsee 
tukea, autat häntä ja edistät koko vuorovaikutustilannetta.

Kuunteletko, suomalainen?

Suomalainen on keskimäärin huomattavasti passiivisempi kuuntelija kuin esimer-
kiksi saksalainen, ranskalainen tai amerikkalainen. Keski- ja eteläeurooppalaiseen 
sekä pohjoisamerikkalaiseen kuuntelemiseen kuuluvat innostuneet huudahdukset 
ja keskeyttävät kysymykset, jotka eivät yleensä kuulu suomalaisen tapaan kuunnella. 
Suomalainen kuuntelija myös elehtii ja liikehtii vähemmän.

Aasialainen kuuntelija muistuttaa paljon suomalaista. Yhteistä on hiljaisuus ja kuu-
lostelu, mutta aasialainen ei yleensä harrasta tiivistä katsekontaktia kuten suomalai-
nen. 

Erilaisesta kulttuuritaustasta tulevat voivat tulkita hiljaisen kuuntelijan passiiviseksi, 
välinpitämättömäksi, pelottavaksi tai jopa hidasälyiseksi. Toiselle osapuolelle tuttu-
jen ja odotettujen reaktioiden puuttuminen voidaan tulkita myös yhteyden katkea-
miseksi. Tästä syystä suomalainen voi saada esim. yhdysvaltalaiselta tai italialaiselta 
keskustelukumppaniltaan toistuvasti huolehtivia kysymyksiä: ”Ymmärsitkö sinä?” 
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Käsittelytapa:
Olemme käsitelleet tätä teemaa – kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja suomalaisen 
viestinnän piirteitä – koulutuksissa esimerkiksi seuraavasti:

1.  Tervehtimisharjoitus. Olen kirjoittanut erilaisia tervehtimistapoja lapuille. 
Jokainen nostaa yhden lapun huoneeseen tullessaan ja lähtee terveh-
timään muita saamallaan ohjeella. Lapuilla voi lukea esim.: kaksi poski-
suudelmaa, kolme poskisuudelmaa, neljä poskisuudelmaa, halaus, kevyt 
kättely käsivarren mitan päästä, nenien hieronta, kämmenet toisiaan 
vasten rinnan korkeudella ja kumarrus jne. Muista tarkistaa, mitä terveh-
dystä missäkin päin maailmaa oikeasti käytetään, koska sitä tullaan aina 
kysymään.

2.  Keskusteluluento yllä olevasta tietoaineksesta, paitsi ei mono- ja poly-
kronisuus. Apuna olen käyttänyt kalvoja ”suomalainen viestii niukasti” ja 
SOFTEN-monistetta, jotka ovat tämän julkaisun materiaaliosassa 2 B.

3.  Jako viiden hengen ryhmiin, jokaisesta ryhmästä yksi vapaaehtoinen 
valmistautuu kertomaan valitusta aiheesta. Aihe voi olla vapaa tai se voi 
olla esim. ”Kohtaaminen tai tapahtuma, jossa jouduin miettimään omaa 
ja/tai toisen erilaisuutta”. Jos ryhmä on suuri, ryhmät voivat olla esim. 
seitsemän hengen ryhmiä.

Kertojat menevät ulos valmistautumaan ja kuuntelijoille annetaan sillä aikaa ohje: 
puolet kuuntelee ilmeettömästi ja toinen puoli käyttää SOFTEN-viestejä selvästi.

Kertojat pyydetään sisään. Kertojat kertovat, kuuntelijat kuuntelevat sovittujen oh-
jeiden mukaan.  

Purku: Kysymyksiä kertojille: Miltä kertojista tuntui? Kenelle puhuit? Tuntuiko tilan-
ne luontevalta? Kysymyksiä kuuntelijoille: Mikä tuntui luontevalta, mikä ei? Yleensä 
huomataan, että kertoja on kääntynyt huomaamattaan niiden puoleen, ja puhunut 
niille, jotka ovat saaneet ohjeeksi käyttää SOFTEN-viestejä aktiivisesti.

4. Keskusteluluento yllä olevasta tietoaineksesta mono- ja polykronisuudesta. 

5. Harjoitus Kukkia ja pehmoeläimiä, joka on tämän julkaisun materiaaliosassa 2 B.

6. Video Elekielellä, Yle 2001. 1.osa Eleet, ilmaisutaidon opettaja Marja-Leena Haapa-
nen.  Videosta ei yleensä tarvitse keskustella, siitä jää iloinen mieli.
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Kokemuksia       
Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen opetuksessa piilee vaara, että kulttuurien vä-
lisiä eroja tulee kärjistetyksi ja stereotypisoineeksi. On tärkeää muistuttaa itseään ja 
kuulijoita, että kun puhutaan eroista, puhutaan aina keskimääräisyyksistä ja yleistyk-
sistä, jotka kuitenkin auttavat hahmottamaan eroja. Osallistujilla on onneksi usein 
mainioita esimerkkejä, jotka puhuvat joko yleistysten puolesta tai niitä vastaan. Näin 
stereotypioihin vajoamisen vaara on helpompaa välttää.  
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Edition. London: Sage Publications .

Launiala, Annika (1995). Muu maa mustikkako? Suomalaisena kulttuureja kohtaa-
massa, Helsinki: Ulkoasianministeriö.

Räty, Minttu (2002). Maahanmuuttaja asiakkaana. Tammi.

Salo-Lee, Liisa ym. (1998). Me ja muut. Kulttuurien välinen viestintä, Helsinki: YLE 

Vartiainen-Ora, Päivi (2005). Opi kuuntelemaan. Taskumatti-sarja. Toinen painos. 
Helsinki: TSL.

Whitrow, GJ (1999). Ajan historia. Valkoinen tiedekirja sarja, Art House

TSL:n kouluttaja 
Päivi Vartiainen-
Ora (oik.) pohtii 
kulttuurien väli-
sen viestinnän ka-
rikoita Hämeen-
linnan Anttilan 
t yöntek i jö iden 
kanssa.
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Luku 2 B

Tästä osasta löydät eri teemojen yhteydessä käyttämiämme 
materiaaleja. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä lähde 
mainiten. Toivottavasti niistä on iloa Sinulle! 

Materiaalit ovat:

 BINGO!, harjoitus

 Monimuotoinen työyhteisö, PowerPoint-diat 

 Monimuotoisen työyhteisön kehittäminen – miten toimia henkilöstön erilai-
suuden kanssa organisaatiossa? Anna Savilepän artikkelin lyhennelmä

 Ketjureaktio -sarjakuva. Lähde: Minäkö rasisti? -sarjakuvajulkaisu, Office for 
Official Publications of the European Communities, 1998.

 Junaharjoitus

 Tapausharjoituksen tapaus 1: Rouva Salum lääkärissä

 Tapausharjoituksen tapaus 2: Työharjoittelija

 Tapausharjoituksen tapaus 3: Päiväkodin arkea

 Kohtaamissimulaation kortit

 Suomalainen viestii niukasti, PowerPoint-kalvot

 Soften viestit -moniste

 Kukkia ja pehmoeläimiä, harjoitus

 Kahdet kasvoni, harjoitus

 Arvokehä, harjoitus

 Ratkaisupuhe, harjoitus

 Kihlaus, tarinat ja harjoitus

 Langlandia -harjoituksen lomake

 Romanit Suomessa, opetusmoniste

 Islam, opetusmoniste

 Rakennusharjoitus

 Arviointilomake
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Bingo!

1. Ota pari ja kysy häneltä kolme alla olevan ruudukon kysymyksistä. Kirjoita 
hänen nimensä niihin ruutuihin, joihin hän vastaa ”kyllä”. 
2. Etsi uusi pari ja kysy kolme kysymystä. Kirjoita uuden parin nimi niihin 
ruutuihin, joihin hän vastaa ”kyllä”.
3. Vaihda paria niin kauan, että sinulla on jokaisessa ruudussa ainakin yksi nimi. 
Huuda silloin ”Bingo!”
4. Se, joka huutaa ensimmäisenä ”Bingo!”, on voittaja.
HUOM! Saat kysyä aina vain 3 kysymystä yhdeltä ihmiseltä!

Onko sinulla tasan
kaksi lasta?

Piipahdatko naapurissa 
vähintään kerran 
viikossa?

Oletko yleensä hississä 
vieraiden ihmisten kanssa 
hiljaa?

Oletko pyytänyt 
vanhempiesi hyväksynnän 
avioliitollesi?

Päätitkö itse osallistua 
tähän koulutukseen?

Onko sinusta hyvä, jos 
työpaikallesi valitaan töihin 
sellaisia ihmisiä, jotka 
joku johtoryhmästä tuntee 
entuudestaan? 

Käytkö saunassa joka 
viikko?

Onko rehellisyys työ-
kaverissa tärkeämpi 
ominaisuus kuin 
seurallisuus?

Hermostutko, jos ystäväsi 
myöhästyy tapaamisesta 20 
minuuttia ilmoittamatta?

Oletko koskaan esittänyt 
kritiikkiä esimiehellesi?

Syötkö mielelläsi
kaurapuuroa?

Onko esiintyminen sinusta 
helppoa?
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Monimuotoinen yhteisö -kalvosarja
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Artikkeli on lyhennetty Anna Savilepän artikkelista, joka on 
julkaistu MORO-projektin lopputuotteessa Monitulkki
Artikkeli  kokonaisuudessaan:  
http://www.pkky.fi/Resource.phx/pkky/aiko/projektit/monitulkki/aineisto.htx.i1828.pdf

Monimuotoisen työyhteisön kehittäminen

– miten toimia henkilöstön erilaisuuden kanssa organisaatiossa?

Keskivertosuomalaisella työntekijällä ei ole useinkaan arjen kokemuksia 
yhteistyöstä etnisten vähemmistöjen kanssa. Suurin osa suomalaisista 
kuuluu meihin, kantaväestöön. Olemme tottuneet ajattelemaan 
”yksikulttuurisesti” omassa ympäristössämme. Eri etnisestä ryhmästä 
tuleva henkilö edustaa meille ”muita”, jotka ovat erilaisia kuin me. 
Pidämme ”heitä” mielestämme tasavertaisina kanssamme, mutta 
myös hyvin erilaisina näkemyksiltään ja tavoiltaan. Tarkkailemme 
”heitä” mieluimmin hieman kauempaa. Olemme asiallisia, mutta 
vältämme liian läheistä kanssakäymistä. Säilytämme mieluimmin oman 
mukavuutemme ja turvallisuuden tunteemme.

Jos meillä ei ole ollut vähemmistöasemaan liittyviä kokemuksia, miten 
voisimme olla kovin tietoisia omasta, etnisesti melko yhtenäisestä 
kulttuuristamme ja sen vaikutuksesta omaan ajatteluumme? Miten me 
silloin voisimme kehittää avoimuutta ja sensitiivisyyttä ymmärtää muita 
kulttuureja ja etnisiä ryhmiä työyhteisössä?

Kun asiaa tarkastellaan yrityksen näkökulmasta, henkilöstöjohtaja 
saattaa todeta, että ”henkilöstön rekrytointi on suuri investointi 
yritykselle, jossa pyritään minimoimaan riskit. Tiettyihin ryhmiin liittyy 
suuremmat riskit kuin valtaväestöön. Siksi niiden ryhmien edustajia ei 
palkata”. Syynä haluttomuuteen rekrytoida maahanmuuttajia voi olla 
myös että” meidän asiakkaat eivät halua maahanmuuttajataustaisia 
työntekijöitä”.

Jos jostain syystä kuitenkin rekrytoimme maahanmuuttajia, heidän on 
ehdottomasti sopeuduttava suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. 

Kun työskentelemme tutussa työyhteisössä, olemme kuin kaloja 
vedessä. Tunnemme hyvin oman työyhteisön kulttuurin ja toimimme 
yleensä tiedostamatta, niin kuin kaikki muutkin toimivat.

Kalatkaan eivät ole tietoisia vedestä, ellei vesi muutu laadullisesti 
huonommaksi. Meidän työympäristö on myös muuttumassa, mutta 
miten? Tietotekniikan kehitys, globalisaatio ja työvoiman liikkuvuus 
sekä kulttuurinen pirstaloituminen ovat muokanneet myös suomalaista 
työelämää. Kansainväliset yrityskaupat ovat arkipäivää talouselämässä. 
Myös julkisyhteisöt ovat kohdanneet monikulttuuristuvan asiakaskunnan 
ja monimuotoistuvien työyhteisöjen asettamat uudet haasteet.

http://www.pkky.fi/Resource.phx/pkky/aiko/projektit/monitulkki/aineisto.htx.i1828.pdf
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Osaamisemme ja kokemuksemme ovat muuttaneet meitä ja 
ajattelutapaamme. Tapamme hahmottaa ympäröivää maailmaa 
muuttuu. Meiltä myös odotetaan aivan uudenlaisia taitoja ja osaamista. 
Mistä löytäisimme työvälineitä muutoksen ymmärtämiseen ja siihen 
sopeutumiseen?

Jotta henkilöstön työhyvinvointi sekä työn tuottavuus lisääntyisivät, 
tarvitsemme työyhteisön avointa kehittämistyötä. Työyhteisön 
haasteena on tehdä läpinäkyväksi niitä arvoja, normeja, kulttuurisia 
malleja, jotka määrittävät meidän arjen toimintaa työpaikalla. Meidän 
tulisi avata ja kyseenalaistaa toimintamalleja, jotka perustuvat 
stereotyyppiselle ajattelulle työpaikalla.

Tiedostamalla omia, muiden sekä koko työyhteisön kollektiivisia 
uskomuksia ja arvoja pystymme paremmin myös vastaamaan 
muuttuvan työyhteisön ja organisaation haasteisiin.

Olemme usein sitä mieltä, että henkilöstön monimuotoisuus 
- ja tasavertaisuuskysymykset ovat aivan kunnossa meidän 
organisaatiossa. Näiden asioiden käsittely ei ole siis tarpeellista. 
Tällaisia asenteita on monessa suomalaisessa organisaatiossa vielä 
tällä hetkellä.

Jos näemme erilaisuuden voimavarana, olemme kiinnostuneita 
ja arvostamme henkilöstön erilaisuutta sekä pyrimme edistämään 
monimuotoisuutta työpaikallamme. Aloitamme monimuotoisuussuunn
itelman tekemisen omassa organisaatiossa, koulutamme henkilöstöä 
monimuotoisuuskysymyksistä ja verkostoidumme muiden asiasta 
kiinnostuneiden kanssa. Suunnittelemme toimenpiteitä siitä miten 
eri etnisten vähemmistöryhmienrekrytointia voitaisiin edistää tai 
miten naisia voitaisiin saada enemmän organisaation johtotehtäviin. 
Pohdimme, miten hiljaista tietoa voisi hyödyntää ja siirtää uusille 
työntekijöille.

Henkilöstön erilaisuus on jo nyt tosiasia työpaikoilla ja henkilöstön 
monimuotoisuuden merkitys tulee kasvamaan jatkuvasti. Kysymys onkin 
asian oivaltamisesta tällä hetkellä ja voimavarojen hyödyntämisestä 
sekä varautumisesta tulevaisuuden haasteisiin.

Työvoiman saanti joillakin toimialoilla kuten siivous - ja huoltoaloilla 
sekä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo tällä hetkellä 
melko vaikeaa. Lähitulevaisuuden keskeisiä haasteita on työvoiman 
poistuminen suurin määrin eläkkeelle. On laskettu, että vuosina 2000 
- 2015 poistuu noin miljoona henkilöä eläkkeelle. Maahanmuuton 
lisäämistä, ennen kaikkea Suomen lähialueilta, on pidetty yhtenä 
ratkaisuna tähän ongelmaan. 

Kilpailu työvoimasta tulee kasvamaan. Julkisyhteisöt ja yritykset 
tarvitsevat työnantajakuvan kiillottamista ja hyvän imagon luomista 
kiristyvässä kilpailussa. Yhdeksi avainkysymykseksi noussee 
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se, miten vastuullisesti ja kannustavasti organisaatio kohtelee 
henkilöstöään. Yritykset ja julkisyhteisöt, joilla on henkilöstöjohtaminen 
ja henkilöstökysymykset ovat hyvin hoidettu, ovat tällöin paremmassa 
asemassa rekrytoida osaavaa henkilöstöä. 

Monipuolisen asiakaskunnan kasvaviin tarpeisiin vastaaminen on 
haasteellista, johon tarvitaan yhä monimuotoisempaa henkilöstöä. 
Tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja toteutus lähtevät usein 
ainoastaan enemmistön tarpeista, jolloin vähemmistön tarpeita ei 
ole ollenkaan otettu huomioon. Yrityksillä, joilla on monimuotoinen 
henkilökunta, on paremmat mahdollisuudet tunnistaa eri 
markkinasegmenttien tarpeet.

Eri etnisten työntekijöiden henkilökohtaiset verkostot ovat toimineet 
hyvinä markkinointikanavina, jotka ovat lisänneet tuotteiden myyntiä. 
Monet yritykset ovat oivaltaneet tämän ja ”etnomarkkinointia” onkin 
pyritty edistämään ja kehittämään jatkuvasti.

Palvelujen parempi saatavuus on toiminnan kehittämisen kriteerinä 
myös joissakin julkisyhteisöjen palvelupisteissä, joista maahanmuuttajat 
voivat saada palveluja omalla kielellään. Näin pystytään tavoittamaan 
paremmin sellaiset etniset vähemmistöryhmät, jotka eivät muuten käytä 
palveluja. 

Useassa organisaatiossa henkilöstön voimavarat ja osaaminen eivät 
pääse esiin laajasti työyhteisöissä. Henkilöstön erilaisuus tulisikin 
nähdä laajasti, jolloin etninen erilaisuus, sukupuoli, ikä, työkyky ja 
seksuaalinen suuntautuneisuus ovat vain yksittäisiä ulottuvuuksia
monimuotoisuuden johtamisessa. 

Henkilöstön monimuotoisuus tarjoaa myös parhaimmillaan 
mahdollisuuden luovaan ongelman ratkaisukykyyn. Yrityksellä, 
jossa on monimuotoista henkilökuntaa, on enemmän edellytyksiä 
monipuolisempaan asioiden ymmärtämiseen, uusiin näkemyksiin ja 
ideoihin. Erilaisten näkökulmien kautta kyseenalaistetaan vanhoja 
käytäntöjä ja ajattelutapoja helpommin. 

Tiimi- ja ryhmätyöskentely on saanut yhä enemmän jalan sijaa 
organisaatioissa. Tiimien, joissa on enemmän monimuotoisia jäseniä 
sukupuolen, etnisen taustan ja iän mukaan, on todettu olevan onge
lmanratkaisutilanteissa luovempia. Ratkaisut ovat tehokkaampia ja 
joustavampia kuin täysin homogeenisissa ryhmissä. Tämä edellyttää 
myös monimuotoisuuden hallintaa ja tasavertaisuuden edistämistä 
tiimissä. 

Anna Savileppä, Kehityskonsultti, Diversa Consulting
Uudenkaupungintie 3 A, 00350 Helsinki
puhelin: 040-582 5491
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Ketjureaktio
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Junaharjoitus

Tilanne:

Nouset junaan ja aiot matkustaa Helsingistä Istanbuliin. Matka kestää lähes 
viikon. Joudut jakamaan vaunuosastosi kolmen muun matkustajan kanssa. 
Ketkä kolme seuraavista valitsisit mieluiten matkakumppaneiksesi? Entä ket-
kä kolme ovat vähiten mieluisia matkakumppaneita? 

1. Vaitelias entinen kurdisotilas Ira-
kista. 

2. Ylipainoinen saksalainen pankin-
johtaja. 

3. Italialainen muodikkaasti pukeu-
tunut muusikko, jolla näyttää ole-
van paljon rahaa.

4. Pitkään hameeseen ja suureen hui-
viin pukeutunut tumma nainen. 

5. Nuori homoseksuaali kuvataitei-
lija. 

6. Ruotsin mustalainen. 

7. Tyylikkäästi pukeutunut venäläi-
nen, joka on liikematkalla.

8. Keski-ikäinen, ilman viisumia mat-
kustava turkkilainen yksinhuoltaja 2-
vuotiaan lapsensa kanssa.

9. Hollantilainen puhelias feminis-
ti.

10. Pilottitakkiin pukeutunut skini 
(skinhead).

11. Prostituoitu. 12. Juuri vankilasta vapautunut per-
heenisä matkalla kotiin.

Ohjeet:

1. Valitse itsellesi luettelosta kolme henkilöä, joiden kanssa mieluiten matkus-
taisit, ja kolme vähiten mieluista matkakumppania. Sinulla on 10 min. aikaa 
tehdä valintasi. 

2. Keskustelkaa pienryhmässä kunkin valitsemista suosituimmista ja epäsuo-
situimmista matkakumppaneista ja valintojen syistä. 

3. Yrittäkää sitten päästä yhteisymmärrykseen ryhmän yhteisestä listasta, jo-
hon valitsette kolme mieluisinta ja kolme epämieluisinta matkakumppania. 
Teillä on 15 minuuttia aikaa. 
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Tapausharjoituksen tapaus 1

Rouva Salum lääkärissä

Rouva Salum, on tullut päivystysvastaanotolle. Hänen 
kanssaan ovat hänen miehensä, aikuinen poikansa perheineen 
ja kaksi teini-ikäistä tytärtään. Poika kertoo, että äidillä on kovat 
vatsakivut. Perhe näyttää afrikkalaiselta. 
Hoitaja käy kertomassa rouva Salumille, että lääkärin 
vastaanotolle pääsy voi viedä useita tunteja ja että saattajien 
ei ehkä kannata odottaa. Rouva Salum on hämmentyneen 
näköinen, ei vastaa mitään, mutta kaikki saattajat pysyvät 
kolmen tunnin odotuksen ajan paikalla. 
Kun rouva Salumin vuoro tulee, koko perhe aikoo siirtyä 
lääkärin vastaanotolle. Sama hoitaja tulee paikalle, ja kertoo, 
etteivät kaikki mahdu lääkärin  vastaanottohuoneeseen. 
Rouva Salum on loukkaantuneen näköinen ja aikoo kääntyä 
itsekin pois ovelta. Vasta lääkärin taivuttelu saa hänet 
jäämään, kun yksi tyttäristä saa jäädä hänen kanssaan 
vastaanottohuoneeseen.

      Mikä on todennäköisin perimmäinen syy rouva Salumin käytökseen:

1. Rouva Salum olettaa, että Suomen kaltaisessa 
hyvinvointivaltiossa lääkärin vastaanotolle pääseminen on 
helpompaa. Hänellä on kovia kipuja ja pitkä odotusaika suututtaa 
häntä.

2. Rouva Salum on ollut omassa maassaan korkeassa asemassa 
ja hän on tottunut kohteliaampaan puhutteluun ja käytökseen 
hoitohenkilökunnan taholta.

3. Rouva Salum on kasvanut yhteisöllisessä kulttuurissa, ja hänelle 
perheen mukanaolo on niin itsestään selvää, ettei hän ymmärrä 
henkilökunnan käytöstä. Hän on tottunut perheen tukeen 
erityisesti sairauden aikana.

4. Rouva Salumin perhe ei tunne suomalaista terveydenhoitoa, eikä 
luota suomalaisiin lääkäreihin. 

5. Rouva Salum ei ymmärrä kunnolla suomen kieltä.
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Tapausharjoituksen tapaus 2

Työharjoittelija

Hoitokoti Kissanmintussa on aloittanut työharjoittelunsa 
keski-ikäinen siivous- ja puhdistusalan perustutkintoa 
työvoimapoliittisena koulutuksena opiskeleva Irina. Irina on 
syntyisin entisen Neuvostoliiton alueelta, jossa hän on tehnyt 
töitä kirjanpitäjänä liki 20 vuotta. Nyt hän asuu Suomessa.
Irina saan kolmannen harjoittelupäivän aamuna ohjaajaltaan 
Leilalta tehtäväksi henkilökunnan taukotilan siivoamisen. 
Leila näyttää Irinalle, mistä hän voi ottaa siivousvälineet ja 
pyytää Irinaa pyyhkimään lattiat ja pöydät sekä tyhjentämään 
roskikset.
Kun Leila pistäytyy taukotilaan kolmen tunnin kuluttua, 
Irina istuu taukotilassa. Tila on muuten siivottu hyvin, mutta 
ikkunalaudalla olevat kuivuneet kukat ovat paikallaan ja koko 
ikkunalauta on täynnä varisseita lehtiä, siivousvälineet ovat 
huoneen nurkassa.
Irina ei vastaa mitään, vaan vaikuttaa hämmentyneeltä, kun 
Leila huomauttaa siivoamattomista kukan jäänteistä ja kehottaa 
Irinaa laittamaan siivousvälineet paikoilleen.

     Mikä on todennäköisin perimmäinen syy Irinan käytökseen:

1. Irina on väsynyt uuden ammatin opiskelusta, eikä jaksa keskittyä 
työhönsä.

2. Irina ei ole ymmärtänyt annettuja ohjeita, koska hän ei osaa 
kunnolla suomen kieltä. Hän ei ole uskaltanut kysyä, koska hän 
on luonteeltaan arka ihminen.

3. Irina on tottunut entisen Neuvostoliiton työkulttuuriin, jossa 
työntekijä saa tehdä vain sen, mitä on käsketty. Leila ei 
ole maininnut erikseen ikkunalaudan siivoamista eikä 
välineiden takaisin laittamista. Irina on myös tottunut suureen 
valtaetäisyyteen, eikä hänestä ole sopivaa kysyä, jos ohjaajan 
antamista ohjeista jää jotain epäselväksi. 

4. Irina pitää entisenä kirjanpitäjänä siivoustöitä arvolleen 
sopimattomina, eikä viitsi tehdä niitä kunnolla. Hän ei vastaa 
Leilalle, koska hän pitää Leilaa itseään alempana.

5. Työvoimatoimisto on pakottanut Irinan kurssille. Irina ei 
ole kiinnostunut   siivousalasta eikä hän viihdy hoitokoti 
Kissanmintussa. Hän jättää töitä tekemättä päästäkseen pois 
harjoittelupaikasta
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Tapausharjoituksen tapaus 3

Päiväkodin arkea

Hämeenmaan päiväkodin Leinikkien osastolla on aloittanut 
kaksi uutta lasta. Lapset ovat 1½- ja 3-vuotiaat sisarukset. 
Lapsista nuorempi, tyttö, on syntynyt Suomessa, mutta isoveli 
ja vanhemmat ovat muuttaneet Suomeen Irakista. Perheen isä ja 
äiti tuovat lapset yleensä hoitoon yhdessä ennen kielikurssille 
menoaan ja äiti hakee heidät. 
Eräänä päivänä lapsia tulee hakemaan kaksi tuntematonta 
nuorta naista, jotka puhuvat huonosti suomea. Lapset tuntevat 
naiset tervehtivät heitä iloisesti ja isoveli sanoo, että he ovat 
serkkuja. Päiväkodin henkilökunta ei suostu kuitenkaan antamaan 
lapsia naisten mukaan, koska vanhemmat eivät ole ilmoittaneet 
poikkeavasta järjestelystä, eikä henkilökunta saa vanhempia kiinni 
puhelimella.
Naisten lähdettyä perheen äiti tulee pian hakemaan lapsia. 
Henkilökunta alkaa kysellä, keitä kävijät olivat ja selittää, miksi 
lapsia ei voitu heille antaa. Äiti vaikuttaa vaivautuneelta, pyytää 
anteeksi ja sanoo, että naiset ovat hänen siskojaan. Henkilökuntaa 
sanoo, että poika sanoi naisia serkuiksi ja kysyy, kumpia he ovat. 
Äiti ei vastaa, vaan ottaa lapset ja lähtee.

Tämän jälkeen molemmat vanhemmat suhtautuvat Leinikkien 
henkilökuntaan selvästi varautuneemmin kuin ennen. Äiti ei 
juurikaan enää käy päiväkodilla.
   
Mikä on todennäköisin perimmäinen syy vanhempien käytöksen 
muuttumiseen:

1. Koska vanhemmat ymmärtävät suomea huonosti, heille ei 
ollut selvää, ettei lapsia voida antaa päiväkodista vieraan 
ihmisen mukaan. He eivät ymmärtäneet henkilökunnan selitystä 
jälkikäteenkään.

2. Äiti ei jaksanut itse hakea lapsia, vaikka oli jo kotona. Nyt häntä 
nolottaa, että hän jäi kiinni siitä. Hänen mielestään hyvän äidin 
pitäisi jaksaa hoitaa lapsensa itse.

3. Koska perhe on lähtöisin yhteisöllisestä kulttuurista, vanhempien 
on vaikea tajuta, että viranomainen voi olla antamatta lapsia 
heidän sukunsa jäsenille. Vanhemmat ovat myös vähän 
peloissaan, koska eivät ymmärrä, miksi henkilökunta tiukkasi 
äidiltä, mitä sukulaisia naiset olivat.

4. Vanhemmat ovat loukkaantuneita siitä, ettei henkilökunta 
yrittänyt riittävän aktiivisesti saada heitä kiinni tilanteessa, niin 
että asia olisi saatu selvitetyksi puhelimella.

5. Vanhemmat ovat kulttuurishokkiprosessissaan siinä vaiheessa, 
että he suhtautuvat negatiivisesti kaikkeen suomalaisessa 
kulttuurissa.
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Kohtaamissimulaation kortit

**********************************************************************

- Olet syntynyt ja kasvanut yhteisöllisessä 
kulttuurissa.

- Olet siis tottunut mm. myötäilemään muiden 
mielipiteitä.

- Vältät ristiriitoja toisten ihmisten kanssa. 
- Kulttuurissasi on tapana tulla lähelle 

keskustelukumppania ja koskettaa häntä. 
- Olet tottunut kysymään ihmisiltä mm. terveyteen 

liittyvät kuulumiset ja myös perheen kaikki kuulumiset. 
Kerrot itse mielelläsi omia kuulumisiasi.

- Olet tottunut käyttämään vahvoja eleitä ja ilmeitä niin 
puhuessasi kuin kuunnellessasi. 

- Viestintätapasi on polykroninen ja aikakäsityksesi 
syklinen: sinulla ei ole kiirettä, eikä yhtä aikaa 
puhuminen haittaa sinua, vaan puhut muiden puheen 
päälle surutta.

**********************************************************************

- Olet syntynyt ja kasvanut yhteisöllisessä 
kulttuurissa. 

- Olet tottunut mm. myötäilemään muiden 
mielipiteitä. 

- Vältät ristiriitoja ja sinun on hyvin vaikea sanoa ”Ei” 
kenellekään.

- Kulttuurissasi on tapana osoittaa kunnioitusta 
keskustelukumppania kohtaan niin, että pysyt noin 
metrin päässä hänestä, et katso häntä silmiin, etkä 
asetu häntä vastapäätä, vaan pyrit olemaan hänen 
rinnallaan.

- Eleesi ja ilmeesi ovat hillittyjä ja vähäisiä. Kuuntelet 
mieluummin kuin puhut.

- Aika- ja viestintäkäsitykseesi kuuluu 
monokronisuus ja syklisyys: sinulla on aina aikaa, 
mutta pidät keskeyttämistä epäkohteliaana.

******************************************************************
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******************************************************************
- Olet syntynyt ja kasvanut yksilöllisessä ja pienen 

valtaetäisyyden kulttuurissa.
-  Olet siis tottunut mm. tuomaan omat mielipiteesi 

selvästi esiin ja suhtautumaan tasa-arvoisesti 
kaikkiin ihmisiin.  

- Et kaihda ristiriitoja etkä väittelyjä.
- Kulttuurissasi on tapana pysyä vähintään puolen 

metrin päässä puhekumppanista, katsoa häntä 
silmiin, mutta välttää koskettamista. 

- Et puhu mielelläsi yksityisasioistasi etkä 
perheasioistasi.

- Eleesi ja ilmeesi ovat vähäisiä. Kuuntelet 
keskittyneesti ja melko ilmeettömästi.

- Aikakäsityksesi on lineaarinen ja viestintäsi 
monokronista: pidät päälle puhumista hyvin 
epäkohteliaana ja aikataulut ovat sinulle tärkeitä.

**********************************************************************

- Olet syntynyt ja kasvanut yksilöllisessä ja pienen 
valtaetäisyyden kulttuurissa. 

- Olet siis tottunut mm. tuomaan omat mielipiteesi 
selvästi esiin ja suhtautumaan tasa-arvoisesti 
muihin ihmisiin.  

- Et kaihda ristiriitoja etkä väittelyjä.
- Kulttuurissasi on tapana tulla lähelle 

keskustelukumppania ja koskettaa häntä. 
- Olet tottunut puhumaan pinnallisesti omista 

henkilökohtaisistakin asioista ja kysyt niitä 
muiltakin. 

- Olet tottunut käyttämään vahvoja eleitä ja ilmeitä 
niin puhuessasi kuin kuunnellessasi. 

- Puhut mielelläsi, mutta et ole kovin hyvä kuuntelija.
- Viestintäkäsityksesi on monokroninen: hermostut, 

jos ihmiset puhuvat yhtä aikaa.

**********************************************************************
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Suomalainen viestii niukasti -kalvosarja
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Soften

Soften -viestejä ovat:

Smile = hymy

Kaikki myönteisyyttä ilmaisevat ilmeet.

Open = avoin

Avoin asento. Kääntyminen puhekumppaniin päin, kädet sivuilla 
tai levitettyinä. Ei kädet puuskassa, eikä istuessa jalkaa toisen pääl-
le.

Forward = eteenpäin

Kallistuminen puhekumppaniin päin ja päänkääntäminen häneen 
suuntaansa. Istuttaessa lievä etunoja puhujaan päin.

Touch = kosketus

Puhekumppanin koskettaminen: kättely, halaus tms. tervehdittä-
essä, läheisyys ja mahdollisesti kevyt kosketus olalle tms. keskus-
teltaessa

Eye contact = katsekontakti

Lämmin, tarkkaavainen katse puhujan silmiin tai häneen päin. Ei 
kuitenkaan herkeämätöntä tuijotusta.

Nod = nyökkäys

Hyväksyvät nyökkäykset ja muut eleet, jotka viestivät kuuntelemi-
sesta. 

Soften-viestien käyttäminen on kulttuurisidonnaista. Suomalaises-
sa viestinnässä kuuntelemisen merkit – nyökkäykset, kosketus jne. 
– ovat yleensä hyvin huomaamattomia verrattuna esim. pohjois-
amerikkalaiseen tai eteläeurooppalaiseen tapaan. 
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Kukkia ja pehmoeläimiä – harjoitus polykroniseen viestintään

1. Asetumme piiriin seisomaan. Ensimmäinen (vetäjä) antaa kuvitteellisen kukan 
haluamalleen henkilölle seuraavasti: Sanoo ensin henkilön nimen ja sitten kukan 
nimen. Esim. vetäjä kurssilaiselle nimeltään Miina: Miina, kielo. Miina jatkaa: Veikko, 
voikukka. Veikko jatkaa: Irja, ruusu jne. jne. käydään kierros ympäri.

2. Kun jokaisella on kukka, käydään sama kierros uudestaan läpi mainiten vain kukka 
ja vain nyökäten kohti sitä henkilöä, jolle kukka on tarkoitettu.

3. Kun kierros on käyty, aloitetaan uusi kierros, jossa jokainen antaa vuorollaan toisel-
le jonkin pehmoeläimen lahjaksi. Antakaa lahja jollekin muulle kuin annoitte kukan. 
Muuten kierros kulkee samalla periaatteella kuin kukkakierros. Esim. Irja aloittaa: Pek-
ka, kirahvi. Pekka jatkaa: Miina, pupu jne. jne.

4. Käydään pehmoeläinkierros ilman nimiä.

5. Sovitaan, että vetäjä aloittaa kukka-kierroksen ja kun kaksi henkilöä on antanut 
kukkansa, Irja aloittaa eläinkierroksen. Piirissä kulkee siis kukkia ja eläimiä yhtä aikaa. 
Jos henkilölle on tulossa yhtä aikaa kukka ja pehmoeläin, hän jatkaa ensin kukkakier-
rosta ja vasta sitten pehmoeläinkierrosta.

Keskustelu:

Mikä vaikeinta? Mikä helppoa? Miltä tuntui? Mitä opimme? jne. jne.

Vinkkejä ohjaajalle:

Harjoituksessa kannattaa korostaa keskittymisen ja rauhallisuuden merkitystä. Jokai-
sen tarvitsee huolehtia vain oman kukkansa ja eläimenä eteenpäin lähettämisestä 
ihan kaikessa rauhassa. Jos tuntuu siltä, irrallisia kukka- ja pehmoeläinkierroksia voi 
kierrättää montakin kertaa harjoituksen vuoksi kannustaen osallistujia vetämään 
kierroksen aina nopeammin läpi. Näin toteutettuna harjoitus sopii yhteistyö- ja hen-
gennostatusharjoitukseksi muihinkin aiheisiin.
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Kahdet kasvoni

Tämä tutustumisharjoitus antaa antoisia aiheita identiteettikeskusteluun. Piir-
tämistä pidetään useimmiten hauskana ja kuvan tekeminen toimii oivasti al-
kujännitystä laukaisevana leikkinä. Harjoituksen aluksi on hyvä korostaa, että 
kysymys ei ole mistään piirustuskilpailusta, vaan kaikki ovat tässä katsomatta 
piirtämisessä yhtä loistavia ja omaperäisiä taiteilijoita. Olen liittänyt piirtämishar-
joituksen aluksi pienen venyttelyn, mikä rentouttaa osaltaan niin lihaksia kuin 
tunnelmaakin ja rakentaa ryhmähenkeä.

Osallistujia pyydetään lähtemään liikkeelle tilaan ja ottamaan mukaansa kynä, 
kaksi valkoista paperia ja alusta. Virkistävän, reippaan, energiaa antavan musii-
kin mukana liikumme tilassa vapaasti uimalla rintauintia. Kynä ja paperi kulke-
vat toisessa kädessä mukana. Jalat saa pitää tässä uinnissa tukevasti lattiassa, 
mutta kädet tekevät musiikin tahtiin tehokasta rintauintiliikettä. Kädet viedään 
vuorotellen pitkälle eteen ja kyynärpäät edellä pitkälle taakse niin että lapaluut 
menevät takana yhteen. Veri alkaa kiertää paremmin ja paremmin olkavarsissa, 
hartioissa ja aivoissa, eikä kohta enää yhtään nukuta.

Kunnon uintilenkin jälkeen pysähdymme musiikin loppuessa ja asetumme lä-
himmän vastaantulijan kanssa vastakkain seisomaan. Katsomme paria kasvoi-
hin ja alamme samalla piirtää hänen kasvokuvaansa paperiin. Piirrämme parin 
kuvan keskittymällä katsomatta lainkaan paperiin. Kyse ei ole piirustuskilpailusta 
eikä näköiskuvien tekemisestä, vaan annamme käden ja kynän piirtää rennosti 
paperille kuvaa samalla kun keskitymme katseella parin kasvoihin. Kun kuva on 
valmis, kirjoitetaan kuvattavan nimi kuvan alle ja annetaan kuva parille.

Piirustuspysähdyksen jälkeen jatkamme matkaa musiikin mukana uiden käsillä 
vaihteeksi kroolia. Hartiat ja olat saavat uudenlaista liikettä ja ajatukset kirkas-
tuvat. Kun musiikki lakkaa, otetaan taas pari ja tehdään uudesta parista piirros 
kuten edellä.

Kun jokaisella on itsestään kaksi kuvaa, istutaan ympyrään ja kukin valitsee 
sen kuvan, joka tuntuu enemmän oman näköiseltä. Kerromme vuorotellen, mitä 
näen kuvassa, mitä kuva kertoo luonteestani, persoonastani tai ehkä mielenti-
lastani.

Lopuksi keskustellaan yhdessä, kuinka näemme toisistamme usein vain jonkun 
pienen osan, yksittäisen piirteen, jonka pohjalta saatamme yleistää, millainen 
tuo toinen on. Mitä enemmän katseemme kohde poikkeaa joltain kohdalta siitä, 
mitä olemme tottuneet näkemään, sitä herkemmin kiinnitämme huomion vain 
tuohon yhteen seikkaan. Esimerkiksi suomalaisessa vaaleanpunaisten ihmisten 
massassa tummaiho voi vetää huomiomme niin, että mieleemme ei piirry koko-
naista ihmistä, vaan vain tuo tumma iho. Joskus piirrämme mielessämme yleis-
tämällä toisista sellaisia kuvia, joista kuvattava ei tunnista itseään lainkaan.
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Arvokehä

Tämän harjoituksen tavoitteena on konkretisoida, mikä itse kullekin 
työyhteisössä on tärkeää, ja mitkä tärkeät asiat ovat niitä kaikkein tärkeimpiä. 
Harjoitus toimii hyvin opiskelun alussa, esimerkiksi heti tutustumisharjoituksen 
jälkeen. Harjoitus tuo esiin ja selventää kunkin ryhmän yhteisiä arvoja, ja luo 
pohjaa muulle yhteiselle opiskelulle.

Osallistujat tarkastelevat omia tärkeitä asioitaan seuraavan ohjeistuksen 
mukaan. Osallistujille on hyvä korostaa, että tässä harjoituksessa ei 
kannata jäädä jumiin määrittelyihin tyyliin mikä on arvo ja mikä ei. Riittää, 
kun ajattelette ja merkitsette ympyrän kehälle sellaisia asioita, jotka teidän 
mielestänne ovat perustavia ja tärkeitä työpaikalla:

1. Kirjoittakaa kuusi asiaa, jotka teille tärkeimpiä työyhteisössä ja työssä. 
(Aikaa noin 5 min). 

2. Arvot ovat valintoja: kaikkea ei voi saada: vetäkää yli yksi kuudesta. 

3. Piirtäkää ympyrä, merkitkää sen kehälle viisi arvoanne. 

4. Vetäkää viiva jokaisesta arvosta kaikkiin muihin: yhteensä 10 viivaa. 

5. Verratkaa jokaista viivaa, sen päissä olevia asioita, kumpi kahdesta 
tärkeämpi. Piirtäkää nuolen pää tärkeämpään päin. Jos vaikeaa, kysy 
itseltäsi, jos A:ta ei olisi lainkaan, olisiko B silti tärkeämpi tai voisiko B 
toteutua jos A:ta ei olisi. (Noin 15 min) 

6. Nyt teillä tulisi olla 10 nuolenpäätä. Laskekaa, mihin arvoon päin eniten 
nuolen päitä, mihin toiseksi jne.  Ne ovat tärkeimmät työarvonne. 

7. Jako 3 hengen ryhmiin (esim. nostamalla hatusta eri värisiä lappuja). 
Vertailkaa ryhmissä arvokehiänne ja tehkää fläppipaperille yksi 
yhteinen kehä. Yhteisessä kehässä voi olla neuvottelun tuloksena 
niitä arvoja, joita teillä on yksilöllisissä kehissänne tai niiden pohjalta 
muotoiltuja uusia asioita 

8. Ryhmät esittelevät kehänsä. 

Tämä sinällään hyvin yksinkertainen harjoitus sai positiivisen vastaanoton 
työpaikoilla. Osallistujat hämmästelivät usein, kuinka vaikea ja toisaalta 
hyvältä tuntuvaa oli perustella itselleen ja muille, miksi arvo A menee arvo B:n 
edelle. Usein todettiin myös, että pysähtyminen ja keskustelu myös muuttivat 
mielipiteitä ja toivat uusia näkökulmia omaan ajatteluun. Edelleen yllätyttiin 
positiivisesti yhteisen arvopohdinnan piristävästä ja motivoivasta vaikutuksesta 
työntekoon. 

Jatkotyöskentelyksi sopii esimerkiksi, että ryhmien tärkeimmät arvot kirjataan 
fläpille, joka laitetaan kahvihuoneen seinälle tai muulle näkyvälle paikalle. 
Sovitaan, että kaikki pohtivat seuraavan viikon aikana, missä konkreettisissa 
asioissa, teoissa, eleissä, tekemättä jättämisissä jne. nuo arvot näkyvät 
työyhteisössämme. Havaitut asiaa voivat olla suuria rakenteellisia seikkoja 
vaikkapa päätöksentekoon liittyen tai yksittäisiä pieniä tapahtumia esimerkiksi 
vuorovaikutuksessa. Jos halutaan, voidaan myös sopia tarkkailtaviksi myös 
tilanteita ja tapahtumia, joissa nuo arvot nimenomaan eivät näy, vaikka pitäisi. 



81Ymmärräks sää?LUKU 2 B  81Ymmärräks sää?LUKU 2 B  

Ongelmat ja pulmat tavoitteiksi 

Ongelmapuhe Ratkaisupuhe (muuta lause 
tavoitteeksi tai toiveeksi)

1.  Tässä kokouksesta ei lähdetä 
ennen kuin selviää, miksi 
ihmiset eivät viihdy täällä?

2.  Meidän huono työilmapiiri 
johtuu siitä, ettei täällä puhu-
ta avoimesti.

3.  On se kumma, kun mitään 
ei osata tehdä oma-aloittei-
sesti. Kaikki täytyy näyttää 
kädestä pitäen.

4.  Meidän esimies ei koskaan 
anna palautetta.

5.  Olin positiivinen ajattelun 
kurssilla ja nyt vasta tajuan, 
miten negatiivisesti meillä 
on täällä tapana suhtautua 
asioihin.

6.  Minä sanoin, että nämä laskut 
pitää lähettää välittömästi. 
Mitä ihmettä ne vielä tässä 
tekevät?

7.  En enää kestä näitä asiakkaita, 
kun ne tekevät niin tyhmiä 
kysymyksiä.

8.  Miksi kukaan ei tee oma-aloit-
teisesti mitään hyvän työil-
mapiirin eteen?
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Kihlaus-harjoitus

Tavoite: 
- Omiin ennakkoluuloihin ja niiden juuriin tutustuminen 
- Ennakkoluuloihin liittyvien tunteiden kohtaaminen.

Lue seuraava tarinan ryhmälle rauhallisella äänellä. Pyydä 
kuulijoita rentoutumaan ja vaikkapa sulkemaan silmänsä ja 
kuuntelemaan tarkasti.    

KIHLAUS
Olipa kerran kaksi nuorta, jotka olivat eläneet 22-vuotisen elämänsä 
samassa kaupungissa tietämättä toisistaan mitään. Pekka oli 
vaaleahiuksinen, pitkä ja urheilullinen nuori mies, joka opiskeli 
rakennusinsinööriksi ja viihtyi hyvin omissa oloissaan. Liisa oli 
seurallinen tanssijatyttö, jonka aika kului tanssitreeneissä tai kuppiloissa 
ystävien kanssa. Liisa opiskeli tanssin ohessa kasvatustieteitä ja tähtäsi 
tanssinopettajaksi.

Nämä kaksi erilaista nuorta tutustuivat yhteisen ystävänsä 
vappujuhlissa ja rakastuivat korviaan myöten ja päästä varpaisiin. Se 
taitaa olla menoa nyt, ajatteli itsensä yksineläjäksi ajatellut Pekka. 
Elämäni mies, ajatteli leiskuvia mutta lyhyitä ihastuksia kokenut Liisa.

Eipä aikaakaan, kun Pekka päätti rohkaista mielensä ja esitellä 
rakastettunsa vanhemmilleen. Vanhemmat olivatkin olleet jo hiukan 
huolissaan syrjäänvetäytyvästä pojastaan ja he toivottivat uuden 
ystävän ilolla tervetulleeksi perheeseen. 

Pekan vanhemmat olivat laittaneet herkullisen päivällisen, ja 
vieras saapui. ”Saanko esitellä, rakas ystäväni ja toivottavasti koko 
elämänmittainen kumppanini, Liisa!”, esitteli Pekka ylpeänä Liisansa. 
Alkujännityksen ja -hämmennyksen jälkeen päivällinen syötiin iloisissa 
tunnelmissa. Päivällisen lopuksi Pekka ja Liisa ilmoittivat aikovansa 
kihlautua pian, tulevana jouluna. Pekan vanhemmat hämmästyivät 
nuorten nopeutta, mutta onnittelivat heitä iloisina. Liisa vaikutti 
mukavalta ja fiksulta tytöltä. ”Pääasia, että Pekasta tulee onnellinen”, 
huokasi liikuttunut äiti.

Kun olet lukenut ensimmäisen tarinan ryhmälle, pyydä heitä 
edelleen rentoutumaan, sulkemaan silmänsä ja kuuntelemaan 
tarkasti seuraava, toinen tarina.    
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KIHLAUS
Olipa kerran kaksi nuorta, jotka olivat eläneet 22-vuotisen elämänsä 
samassa kaupungissa tietämättä toisistaan mitään. Pekka oli 
vaaleahiuksinen, pitkä ja urheilullinen nuori mies, joka opiskeli 
rakennusinsinööriksi ja viihtyi hyvin omissa oloissaan. Lasse 
oli seurallinen tanssijapoika, jonka aika kului tanssitreeneissä 
tai kuppiloissa ystävien kanssa. Lasse opiskeli tanssin ohessa 
kasvatustieteitä ja tähtäsi tanssinopettajaksi.

Nämä kaksi erilaista nuorta tutustuivat yhteisen ystävänsä 
vappujuhlissa ja rakastuivat korviaan myöten ja päästä varpaisiin. Se 
taitaa olla menoa nyt, ajatteli itsensä yksineläjäksi ajatellut Pekka. 
Elämäni mies!, ajatteli leiskuvia mutta lyhyitä ihastuksia kokenut Lasse.

Eipä aikaakaan, kun Pekka päätti rohkaista mielensä ja esitellä 
rakastettunsa vanhemmilleen. Vanhemmat olivatkin olleet jo hieman 
huolissaan syrjäänvetäytyvästä pojastaan ja he toivottivat uuden 
ystävän ilolla tervetulleeksi perheeseen. 

Pekan vanhemmat olivat laittaneet herkullisen päivällisen, ja 
vieras saapui. ”Saanko esitellä, rakas ystäväni ja toivottavasti koko 
elämänmittainen kumppanini, Lasse!”, esitteli Pekka ylpeänä Lassensa. 
Alkujännityksen ja -hämmennyksen jälkeen päivällinen syötiin iloisissa 
tunnelmissa.  Päivällisen lopuksi Pekka ja Lasse ilmoittivat aikovansa 
kihlautua pian, tulevana jouluna. Pekan vanhemmat hämmästyivät 
nuorten nopeutta, mutta onnittelivat heitä iloisina. Lasse vaikutti 
mukavalta ja fiksulta pojalta. ”Pääasia, että Pekasta tulee onnellinen”, 
huokasi liikuttunut äiti.

*********************************************************************************

Kun olet lukenut toisenkin tarinan, pyydä osallistujia joko 
a. kertomaan pienryhmissä, millaisia tunteita ja ajatuksia 

tarinat herättivät. 
b. keskustelemaan koko ryhmässä (max. noin 12 henkilöä), 

millaisia tunteita ja ajatuksia tarinat herättivät 
tai
c. piirtämään tai maalaamaan paperille, millaisia tunteita ja 

ajatuksia tarinat herättivät.
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Langlandia-harjoituksen lomake

EKAMOLSYMYSYK

.allimiajriksuatsket  ällineip tsesillelouh ämät ätyäT

.ääräämäviäp aj ätsynnevlesnemin adhonu älä, allavat allesialappoorue ekamol 
aattiojrikella atsiuM
älletisäk ie attekamol, yttetyät elo ie ikkiak soj

________________________________________imiN 1. _______________________ 
    naatetioso itsop nohoj ,etioso_________
_____________________________________________________
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Romanit Suomessa

Suomessa asuu tällä hetkellä noin 10 000 romania, josta pääkaupunkiseudulla noin 
2000 - 4000. Ruotsissa asuu 3000 Suomen romania.

Romanien arvellaan olevan alunperin kotoisin Pohjois-Intiasta, josta he alkoivat levit-
täytyä yli tuhat vuotta sitten. Romanit ovat tulleet Suomeen Turun linnan asiakirjojen 
mukaan vuonna 1559. 

Siitä saakka, kun romaneja on ollut Suomessa, heihin on suhtauduttu negatiivises-
ti ja romanit on pyritty sulauttamaan valtaväestöön. Vuosina 1540-1750 romaneja 
koski maastakarkotus- ja hirttolaki, vuosina 1850-1900 säädettiin romaneja koskeva 
irtolaislaki. Vuoden 1877-78 valtiopäivillä ehdotettiin koulun perustamista romani-
lapsille. Esitys hylättiin ilman keskustelua, sillä oli sopimatonta vaatia valtion varoja 
ryhmälle, 

jolla ei ollut muitakaan kansallisia oikeuksia.  Eroavuuksia valtaväestön ja romanien 
välillä nähtiin muun muassa käsityskyvyssä ja motorisessa kehityksessä. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura julkaisi vuonna 1848 Paavo Korhosen runoja, joissa 
kuvataan vähemmistökansallisuutta mm. näin:

 ”Suku musta Mustalaisen

 Kansa laiska kiertolainen

 Jolla on se outo kieli,

 Kansan kaiken tuntematon,

 Jot’ ei koulussa kysytä,

 Oppihuoneissa osata,

 Sitä äänellä isolla

 Aivan pulskasti puhuvat,

 Röyhkeästi röykyttävät.” 

1900-luvun alku oli voimakasta sulauttamispolitiikan aikaa: romanilapsia otettiin 
vanhemmiltaan pois, romanikieltä ei saanut puhua julkisesti – sillä seurauksella, että 
romanikielen menetti kokonaan yksi sukupolvi. Politiikan muutos tapahtui vasta 
1960-luvun lopulla, kun assimilaatiopolitiikasta luovuttiin ja pian säädettiin myös en-
simmäinen syrjinnän kieltävä laki.

Romanien asema suhteessa valtaväestöön on parantunut hitaasti 1990-luvulle asti. 
Sen sijaan 1990-luvulla on edetty romaniväestön aseman parantamisessa suurin 
harppauksin historiallista taustaa vasten. Suomen perustuslain (731/1999) pykälässä 
17 § sanotaan, että romaneilla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kult-
tuuriaan. Vuonna 1995 uudistettiin syrjinnän kieltävä laki ja vahvistettiin romaniväes-
tön oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Romanikieli

Tärkein syy romanien omana kansana pysymiseen on oma kieli, joka sitoo mustalaiset 
yhdeksi kansaksi. Romanit ovat aina erityisesti suojelleet omaa kieltään. Kielen elvy-
tystä on ollut varsinkin 1990 -luvun puolivälin jälkeen, jolloin on saatu romanikielen 
aapinen, sanakirjoja ja kouluopetusta. Vuonna 1995 ilmestyi Miranda Vuolasrannan 
laatima Romano Tsimbako drom -romanikielen oppikirja peruskoulun ala-asteen op-
pilaille. Romanikielen ja kulttuurin opettajille on käsikirjan laatinut Henry Hedman: 
Sar me sikjavaa romanes (1995). Toisaalta kiinnostus romanin kieleen on Suomessa 
vanhaa perua; ensimmäinen romanin kielen sanakirja laadittiin 1800-luvulla. 
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Suomen Romanikulttuurin piirteitä

Perhe, avioliitto ja lapset

Perhe on romanikulttuurissa muiden kollektiivisten kulttuurien tavoin elämän ja yh-
teiskunnan tärkein yksikkö.

Romanit eivät perinteisesti ole vahvistaneet virallisesti parisuhteitaan. Nykyisin avio-
liitto on yleistynyt avoliiton rinnalle.

Koska romanien syrjinnällä on pitkät perinteet, romanilapsia kasvatetaan yleensä tie-
toisiksi juuristaan ja valtaväestön asenteista. Lapsille pyritään turvaamaan - vanhus-
ten jälkeen – parhaat paikat, ruuat jne.  Tärkeintä on, että lapsi on onnellinen, esim. 
koulumenestystä ei niinkään toivota tai odoteta. Romanikulttuurissa lasta kasvattaa 
koko perhe ja suku.

 Romanilapset ovat usein ns. ’piilopuolikielisiä’.  He eivät osaa kunnolla suomea ei-
vätkä romanikieltä.  Arviolta jopa 30-40 prosenttia romanilapsista joutuu erityisope-
tuksen piiriin sen vuoksi, etteivät osaa kunnolla suomen kieltä. Koulumenestys on 
romanilapsilla vahvasti sidottu kieleen. Kielivaikeuksien on katsottu olevan suurin 
syy koulun keskeytyksiin ja syrjäytymiskehityksen jatkumiseen.

Miehillä ja naisilla on erilliset roolit: mies on pää, nainen sydän. Naiset ovat aina osal-
listuneet myös kodin ulkopuoliseen elämään, ja ovat nykyään usein perheen elättä-
jiä.

Asuminen

Romanien kulttuuriin on kuulunut kiertäminen. Paikoilleen asettuminen on kuiten-
kin yhteiskunnan vaatimus, johon romanit ovat sopeutuneet. 

Romanien tapasääntöjen mukaan toinen romaniperhe ei voi asua toisen yläpuolella. 
Samassa rapussa eri kerroksissa asuminen on kielletty. Samoin nuorempi ei saa oles-
kella vanhempaa ylempänä tai nainen miestä ylempänä.

Toinen asumiseen liittyvä erityispiirre on perheenjäsenen kuolema: romaniperhe ei 
yleensä halua eikä ehkä voi asua samassa kodissa, jossa kuollut perheenjäsen on elä-
nyt.

Kiertävästä elämästä on vielä kulttuurimuistona tapa, jonka mukaan romaniperhe, 
joka  muuttaa uudelle paikkakunnalle, pyytää siellä jo asuvien romanien vanhimmal-
ta lupaa muuttaa paikkakunnalle.  Tämä tapa liittyy ennen kaikkea syrjittynä elämi-
sen perinteeseen: ajatellaan, että paikalliset romanit ovat tehneet töitä valtaväestön 
luottamuksen saavuttamiseksi, eikä kenellä tahansa toisella romanilla ole oikeus tulla 
tuhoamaan sitä työtä.

Pukeutuminen

Romaninaisten pukeutuminen on monille valtaväestön ihmisille punainen vaate sa-
man tyyppisesti kuin musliminaisten huivi tai huntu. Epävarmuuden sietokyky on 
suomalaisilla kansainvälisessä vertailussa (Geert Hofstede) aika alhaalla. Liittyneekö 
siihen se ilmeinen epämukavuuden tunne, jota monet suomalaiset tuntevat kohda-
tessaan näkyvästi erilaisen ihmisen.

Romaninaisen asu ei ole kansallispuku vaan kansanpuku. Romaninaiset saavat itse 
päättää, käyttävätkö romanin kansanpukua. Useimmat Suomen romanit päätyvät 
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käyttämään sitä, ja pukua aletaan käyttää yleensä 16-20 -vuoden ikäisenä. Puku on 
erittäin tärkeä osa romani-identiteettiä eli minäkuvaa.

Jos nainen ei käytä romaniasua, hänen odotetaan kuitenkin pukeutuvan säädyllises-
ti. Vähissä vaatteissa ei sovi esiintyä etenkään vanhempien romanien läsnä ollessa.

Myöskään nuori romanimies ei esiinny pelkässä paidassa ja housuissa vanhemman 
romanimiehen läsnä ollessa, vaan käyttää takkia tai liiviä. 

Väistämisvelvollisuus

Romanikulttuuriin on tiettävästi kuulunut perinteisesti verikosto. Perinteen olemas-
saoloa tulkitaan eri tavoilla nykyään. Verikostoa tärkeämpi on kuitenkin väistämisvel-
vollisuus: jos romani on surmannut tai vakavasti vahingoittanut toisen romaniper-
heen jäsentä, hänen ja koko hänen lähisukunsa on muutettava paikkakunnalta.

Väistämisestä kuten muistakin yhteisöllisistä rangaistuksista päätetään romaniyhtei-
sön sisällä ja syyllinen saa yhteisön vanhimpien päättämän seuraamuksen. Väistämi-
sen ohella rangaistus voi olla moraalinen maineen menetys. Tämä voi tuntua yksilölli-
seen kulttuuriin kasvaneesta lievältä rangaistukselta, mutta todellisuudessa sen teho 
on suuri. Romaniyhteisössä kunniakäsite toista romania kohtaan on ollut erittäin ko-
rostunut. Lähiomaisten maine kärsii yleensä yksilön rikkomuksen vuoksi. 

Puhtaus

Romanikulttuurissa on perinteisesti tarkat puhtaussäännöt, joista monia noudate-
taan vieläkin. Puhtaussääntöjen juuret ovat kiertävässä elämäntavassa. 

Kädet pestään aina ennen ruokailua tai ruoka-astioiden käsittelyä. Astioita tai ruokaa 
ei myöskään saa laittaa sellaisiin paikkoihin, joissa kävellään tai istutaan. Sellaisia ta-
varoita, jotka ovat välillä tuolilla tai lattialla, ei saa laittaa pöydälle.

Keittiön astiapyyhkeitä, pöytäliinoja yms. ei pestä koneessa muun pyykin joukossa, 
vaan niille varatussa astiassa keittiössä. Pyykkiä pestessä vanhusten-, lasten- ja alus-
vaatteet pestään aina erikseen. Suomalaisiin tapoihin verrattuna pyykin käsittely on 
monimutkaista.

Häveliäisyys

Kaikkeen seksuaalisuuteen liittyvään suhtaudutaan romanikulttuurissa häveliäästi. 
Eri ikäiset romanit eivät puhu keskenään sukupuoliasioista. Yleensä romaniperheet 
eivät hyväksy koulujen sukupuoliopetusta, koska se rikko häveliäisyyssääntöjä.

Huomattavaa on, että raskaus viittaa romanien mielessä vahvasti seksuaalisuuteen, 
ja siksi raskaudesta ja odotuksesta ei sovi puhua vanhempien romanien läsnä ollessa. 
Vanhemmat romanit käyttäytyvät ikään kuin eivät huomaisikaan esim. tyttären tai 
miniän olevan raskaana. 

Raskaana oleva romaninainen pyrkii peittämään raskautensa hamein ja huivein. 
Myöskään synnytyksestä ei puhuta, eivätkä isovanhemmat näe vastasyntynyttä kuin 
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viikkojen päästä syntymästä. Synnytyksessä mukana voivat olla nykyään lapsen isä 
tai nuori naisromaniystävä. Lasta ja äitiä käyvät katsomassa vain nuoret romanit.

Valtaväestön terveydenhoitajalle raskaudesta puhuminen on romaninaiselle yleensä 
helppoa.

 Terveys- ja sosiaalipalvelut

Romanien sosiaalipalvelujen käyttöä ja viranomaisasiointia vaikeuttaa kieli. Vaikka 
romanit osaavat suomea, monelle satunnaisesti koulua käyneelle viranomaiskieli ja 
lomakkeet tuttavat vaikeuksia.

Suurimpia ongelmia on syntynyt asumiseen liittyvistä järjestelyistä ja romaninaisen 
oikeudesta hankkia romaniasu.

 Romanien heikko taloudellinen asema ja heikot asunto-olot heijastuvat vanhusten 
ja keski-ikäisten terveyteen. Romanien sairastavuus on korkeampaa kuin valtaväes-
tön. Romanikulttuurissa tuetaan sairastunutta ja hänen lähiomaisiaan eri tavoin. Ta-
vallisesti perheet ja suku huolehtivat itse sairaista ja vammaisista, jos vaihtoehtona 
olisi laittaa heidät laitoshoitoon. 

Kuolema

Kuolevaa romania tulevat kaukaisetkin sukulaiset kunnioittamaan sairaalaan tai sen 
lähistölle. Näin osoitetaan kunnioitusta kuolevalle ja myötätuntoa hänen suvulleen. 
Kuolleen henkilön vaatteet ja muut henkilökohtaiset tavarat poltetaan. Usein roma-
niperhe ei myöskään halua asua asunnossa, jossa kuollut on asunut.

Lähteet:

Grönfors, Martti Suomen mustalaiskansa, WSOY 1981

Helimäki, Lauri ym. Romani ja terveyspalvelut, Opetushallitus, Romaniväestön koulu-
tusyksikkö, Hki 1993.

http://www.romanomissio.fi/romanit.htm

http://www.koulukanava.fi/historia/romanit/romanit.htm
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Lyhyt johdatus islamiin

Ymmärräks sää -projekti  
Työyhteisökoulutus, Päivi Vartiainen-Ora/TSL

Mitä islam tarkoittaa? 
Islam on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa alistumista ja 
tottelevaisuutta, eli täydellistä antautumista Jumalan johdatuksen 
varaan. Jotkut käyttävät sanaa "muhamettilaisuus" sanan islam sijasta, 
mutta se on muslimien mielestä väärä nimitys ja loukkaa islamin 
henkeä. Pääsuunnat ovat sunnalaisuus ja shialaisuus.  
Islamin pyhä kirja on Koraani. Islamissa puhutaan kirjanuskonnoista 
– juutalaisuus, kristinusko ja islam – joista islam on kehittynein muoto.

Islamilaisia on maailmassa vuonna 2005 noin 1,3 miljardia, 
lukumääräisesti eniten Indonesiassa. Islam on kristinuskon jälkeen 
maailman suurin uskonto. Euroopassa muslimeja on vuonna 2005 
kolmisenkymmentä miljoonaa ja Suomessa samaan aikaan noin 
25 000.

Islam on uskoa ja lakia 
Islam uskontona tavataan jakaa kahteen osaan: Yksi osa on usko, 
johon sisältyy usko Jumalaan, Hänen profeettoihinsa, Hänen kirjoihinsa, 
enkeleihin, Tuomiopäivään, ja Jumalan "Qadariin", sallimukseen. Toinen 
osa on sharia (islamin laki), joka käsittää kolme elementtiä : 

• Palvonta ja kuinka se tulee tehdä. 
• Moraali ja hyvät menettelytavat. 
• Ihmisten välisiä suhteita ohjaavat säännöt: perhenormit, 

sosiaalinen turvallisuus, perintölaki, taloudelliset periaatteet, 
rikoslait ja kansainväliset suhteet. 

Ollakseen muslimi, täytyy omaksua sekä usko että sharia, mutta 
shariaa tulkitaan hyvin monilla tavoilla. Sharia perustuu Koraanin lisäksi 
perimätietoon (hadith) siitä, kuinka Profeetta eri tilanteissa oli toiminut. 
Kun katuu ja pyytää Jumalan anteeksiantoa, antaa Jumala kaikki synnit 
anteeksi. 
Jumalan kieltäminen tai jonkun/jonkin palvominen Hänen rinnallaan 
ovat ainoat synnit, joita Jumala ei anna anteeksi Tuomiopäivänä, jos 
ihminen ei luopunut näistä synneistä eläessään (Koraani 4:48, 4:116). 
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Islamin viisi pilaria  
Kaikki teot, jotka tehdään tietoisena siitä, että ne ovat Jumalan tahdon 
mukaisia ja siinä tarkoituksessa, ovat islamissa Jumalan palvontaa. 
Viidestä pilarista muodostuu perusta, jolle hengellinen elämä rakentuu. 

1. Uskontunnustus (Shahada): "Todistan, ettei ole muuta 
Jumalaa kuin Allah ja todistan, että Muhammed on Jumalan 
sanansaattaja. "

2. Rukoukset (Salat) Ne suoritetaan viidesti päivässä. Rukoukset 
puhdistavat sydäntä ja auttavat kontrolloimaan kiusauksia toimia 
väärin tai tehdä pahaa. 

3. Almut (Zakat)on vuosittainen "vero" kunkin omaisuudesta, joka 
annetaan hyväntekeväisyytenä tarvitseville. 

4. Paasto (Saum): Paasto kuuluu Ramadan-kuukauteen, joka on 
islamilaisen kuukalenterin yhdeksäs kuukausi. Tänä kuukautena 
muslimit pidättäytyvät ruuasta, juomasta ja seksuaalisesta 
kanssakäymisestä aamunsarastuksesta pimeyden 
laskeutumiseen asti. 

5. Pyhiinvaellus (Hajj): Muslimit tekevät joitakin päiviä kestävän 
pyhiinvaelluksen Mekkaan.  Pyhiinvaellus kerran elämässä on 
jokaisen muslimin velvollisuus, joka siihen kykenee. Mekassa on 
pyhä Kaaba, muslimimaailman keskus. 

Islamin ruokasäännöt
Islamin muutamat ruokasäännöt ovat yksi arjen asia, jossa moni 
muslimi törmää ongelmiin asuessaan muualla kuin islamilaisissa 
maissa. Koraani kieltää veren, sianlihan, itsestään kuolleiden eläinten 
lihan ja viinin nauttimisen. Perimätiedon perusteella on lisäksi kielletty 
mm. ja petoeläinten liha sekä suomuttomat kalat. 

Mielenkiintoista on, että samalla alueella syntyneistä uskonnoista myös 
juutalaisuudessa kielletään sianlihan syöminen. Sianlihan välttäminen 
tarkoittaa muutakin, kuin että ei syö makkaraa, kinkkua, jne. Monet 
rasvat ja öljyt sisältävät sianlihaa - esim. jotkin margariinit. Valmiina 
ostettavat leivät, kakut ja keksit sekä monet makeiset voivat sisältää 
sianosista keitettyä liivatetta. 

Islamissa on myös samantyyppiset ohjeet eläimen teurastamisesta 
kuin juutalaisilla: eläimen kaulavaltimo tulisi avata verien laskemiseksi 
ensimmäiseksi. Suomen lain mukaan eläin on tainnutettava ennen 
veren laskemista. Käytännössä osa länsimaissa elävistä muslimeista 
käyttää tavalliseen tapaan teurastettua lihaa. Islamilaisissa maissa 
käytetään islamilaista teurastustapaa, ja silloin lihan sanotaan olevan 
halal-lihaa, sallittua ja oikein teurastettua.

Islamin laki kieltää alkoholin käytön. Kaikki mikä sumentaa aisteja ja 
ajattelukykyä on kielletty, ja tämä sääntö pätee tietysti myös huumeisiin. 
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Nainen ja mies islamissa
Mies on Koraanin mukaan islamilaisessa perheessä perheen pää. 
Asema perheen päänä tuo aviomiehelle myös velvollisuuden huolehtia 
perheestään sekä henkisesti ja taloudellisesti. Aviovaimolla on oikeus 
odottaa, että aviomies elättää hänet ja heidän lapsensa ilman, että 
vaimon tarvitsee käydä ansiotyössä. Vaimo voi avustaa miestään 
perheen elannon kokoamisessa käymällä työssä. Kuitenkin vaimon 
ensisijainen "ura" on äitinä ja vaimona. 
Islamissa miehillä ja naisilla on erilainen rooli. Miehille on annettu 
enemmän velvollisuuksia kodin ulkopuolella, kun taas naisilla on 
enemmän vaikutusvaltaa lapsien kasvatusten suhteen. Musliminainen 
käyttää paljon enemmän aikaa lasten kanssa kuin hänen aviomiehensä, 
ja sitä pidetään etuoikeutena. 

Vaatetus 
”Sano myös uskoville naisille, että...heidän tulee heittää 
huntunsa povensa päällä eikä näyttää suloaan muille kuin 
miehilleen tai isilleen..." Koraani 24:31 

Uskovainen musliminainen käyttää usein huivia ja/tai pitkää pukua 
ja joskus huntua. Pään, kaulan, käsivarsien jne. kehon peittäminen 
perustuu suojelun ja siveyden ajatukseen. Vaatetuksesta on 
monenlaisia tulkintoja aina kasvotkin peittävästä hunnusta länsimaiseen 
vaateparteen. Islam antaa siveellisen pukeutumisen ohjeita myös 
miehille, eikä islaminuskoinen mies esiinny yleensä esim. shortseissa 
tai hihattomassa paidassa julkisella paikalla. 

Esimerkiksi Somaliassa hunnun käyttö on ilmaissut perinteisesti naisen 
yhteiskunnallista asemaa: vain köyhät työläis- ja maalaisnaiset ovat 
esiintyneet julkisesti ilman huntua. Keski- ja yläluokkaan kuuluvan 
naisen arvolle ei ole sopinut liikkua ulkona ilman suojaavaa ja aseman 
osoittavaa huntua.
 
On hyvä muista, että siveellinen ja peittävä pukeutumistapa koskee vain 
julkisia paikkoja. Musliminainen, joka julkisilla paikoilla peittää päänsä ja 
kaulansa huivilla, saattaa näyttää oman sosiaaliluokan naisten juhlissa 
tai kotioloissa aivan erilaiselta hulmuavine kiharoineen tyköistuvassa 
juhlapuvussaan tai kotimekossaan.

Lännessä islamilaisesta huivista on tullut oman uskonnon ja kulttuurin 
tunnus, jonka tärkeäksi tehtäväksi on tullut vahvistaa omaa kulttuuri-
identiteettiä. 

Avioliitto 
Profeetta Muhammed kehotti kaikkia seuraajiaan menemään naimisiin, 
jotta korkea moraali säilyisi yhteiskunnassa. Avioliiton ulkopuoliset 
suhteet kiellettiin Koraanissa sekä miehiltä että naisilta. 

Islamin mukaan avioliitto on kahden ihmisen välinen sopimus. 
Vanhemmat tai muut sukulaiset toimivat usein neuvonantajina tai 
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välittäjinä suuremman kokemuksensa vuoksi. Miehen on annettava 
vaimolleen huomenlahja ennen kuin avioliitto on pätevä, ja summa 
merkitään sopimukseen. Huomenlahja toimii naisen vakuutuksena 
esim. erotilanteessa. Morsiamen suku antaa puolestaan nuorelle parille 
myötäjäisiä – rahaa tai omaisuutta.
Avioero on sallittu, mutta se ei ole suositeltava ratkaisu. Naisella eroon 
täytyy olla syy, miehen puolelta riittää ilmoitus. Käytännössä etenkin 
arabimaissa naiselle eron hakeminen on hankalampaa kuin miehelle. 
Eronneiden naisten asema vaihtelee eri maissa.

Islam sallii moniavioisuuden, mutta ketään ei pitäisi voida pakottaa 
siihen. Islam rajoittaa yhden miehen vaimojen määrän neljään. 
Koraanissa (4:3) sanotaan: "...niin naikaa niin monta vaimoa kuin teille 
sopii, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos kumminkin pelkäätte että ette 
pysty täyttämään kohtuuden vaatimuksia, niin ottakaa vain yksi..." 

Moniavioisuus on siis sallittua, jos pystyy kohtelemaan 
kaikkia vaimojaan yhdenvertaisesti. Nainen voi vaatia että 
avioliittosopimukseen merkitään ylimääräinen pykälä, jonka mukaan 
hänellä on oikeus avioeroon, jos hänen miehensä haluaisi toisen 
vaimon. 

Jos muslimi asuu maassa, jossa moniavioisuus on kielletty, hänen 
tulee noudattaa sen maan lakeja. Muissakin asioissa asuinmaan lakien 
noudattaminen on pääperiaate.

Naisen asema käytännössä
Esim. Somaliassa, kuten yleensä köyhissä maissa, poikalapsia 
suositaan perheessä. He pääsevät helpommin kouluun, heidän 
terveydestään huolehditaan paremmin jne. Tämä ei kuitenkaan johdu 
islamista, vaan köyhyydestä: kun sosiaaliturvaa ei ole, poikalasten 
uskotaan ja tiedetään pitävän paremmin huolta ikääntyvistä 
vanhemmista ja sisaruksistaankin.

Tyttöjen ympärileikkaus on esim. Pohjois-Afrikassa sekä kristittyjen 
että muslimien elämään kuulunutta alueellista perinnettä. Kumpikaan 
pyhä kirja – Koraani tai Raamattu – ei sitä käske. Tietämättömiä 
naisia on alistettu vuosisadat väittämällä tuskallisen ja vaarallisen 
ympärileikkauksen kuuluvan uskontoon. 

Monissa maissa miehet ovat tulkinneet islamin lakia naisten vahingoksi. 
Esim. vuoden 2003 rauhan nobelisti, iranilainen ihmisoikeusjuristi Shirin 
Ebadi sanoo, että islamin uskonnon ja ihmisoikeuksien välillä ei ole 
ristiriitaa, mutta islamin lain tulkinnoissa on paljon naista alistavia kohtia. 
Muutokset ovat mahdollisia vanhoillisia tulkintoja uudistamalla, uskosta 
ei tarvitse luopua, sanoo Ebadi.

Arabian niemimaan alueella, jossa Islam syntyi, naisen asema oli 
ennen Islamia erittäin heikko, lähellä eläimen asemaa. Jäänteitä naisen 
eläimellisestä kohtelusta löytyy vieläkin arabikulttuureista, mutta näillä 
tavoilla ei ole yhteyttä islamin kanssa.
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Muslimi ja terveydenhuolto 
(Lähde: http://www.geocities.com/athens/rhodes/5536/terveyshuolto.
html)

Islamissa ajatellaan, että sairaus on koettelemus ihmisen 
elämänkaaressa. Näitä elämän koettelemuksia muslimi joutuu 
kohtaamaan siinä missä muutkin ihmiset. Sairaus saattaa olla 
koettelemus - uskonnollisessakin merkityksessä - myös sairaan 
perheelle, läheisille sekä yhteisölle, jossa muslimi elää. Tässä on hyvä 
muistaa islamin uskoon kuuluva yhteisöllisyys.

Islamilaisen ajattelun mukaan kaikella on tarkoitus, myös sairaudella. 
Muslimin tulisikin suhtautua sairauteensa nöyrästi ja kärsivällisyydellä. 
Yhteisön, sairaan omaisten ja läheisten tulisi tehdä sairausajasta 
mahdollisimman miellyttävä. 

Islam kehottaa ihmistä elämään terveellisesti ja huolehtimaan itsestään 
kaikin tavoin. Sairautta tulee hoitaa. Ihmiselle on luotu kyky ajatella 
ja tämän avulla tehdä ja viedä eteenpäin kaikkea hyvää ja ihmiselle 
hyödyllistä; liittyy se sitten sairaanhoitoon tai muihin elämän asioihin. 
Lääketiedettä ja hoitotiedettä siis tulisi kehittää ihmiselle hyödylliseen 
suuntaan. Islam ei juuri aseta rajoituksia sairaanhoidolle, erot 
suomalaiseen käytäntöön syntyvät vain tavoista. 

Muslimien suhtautuminen vanhuuteen ja vanhoihin ihmisiin poikkeaa 
merkittävästi keskivertosuomalaisesta tavasta. Islamin uskonnossa ja 
useimmissa islamin alueen kulttuureissa vanhoja ihmisiä kunnioitetaan 
ja arvostusta näytetään selvästi arjen eri tilanteissa. Itseä vanhempia 
ihmisiä teititellään, heille avataan ovi, annetaan paras istuin ja tehdään 
muita pikkupalveluksia. Vanhoja ihmisiä kuunnellaan kiirehtimättä ja 
heiltä pyydetään neuvoja.

Islamin mukaan sairaanhoidolla täytyy olla tarkoituksena vain 
parantaa elämää tai helpottaa sairauden kulkua. Islam ei hyväksy 
kauneudenleikkauksia, eikä muita tapoja muuttaa ulkonäköään 
- mukaan lukien tatuoinnit, kulmakarvojen nyppimiset, hiusten 
värjääminen muulla kuin hennalla. Ihmisellä ei ole oikeutta Jumalan 
luoman muuttamiseen. Tähän liittyy myös erityisesti sukupuolenvaihdos
leikkaukset.
 
Ehkäisystä ollaan muslimien keskuudessa montaa mieltä, mutta on 
olemassa tiettyjä sääntöjä, joita voidaan yleistää. Islamissa ei tarvita 
ehkäisyä tai suojaa erilaisia sukupuolitauteja vastaan, sillä avioliiton 
ulkopuolisia suhteita ei pitäisi olla. Mutta maailma on muuttunut ja kaikki 
muslimit eivät noudata islamia sen kirjaimen mukaan, joten on otettava 
huomioon nykytilanne ja toimittava sen mukaan. 

Avioliitossa lasten saaminen tulisi olla luonnollinen asia, eikä sitä pitäisi 
estää millään keinoin. Jos kuitenkin raskaus olisi hengenvaarallinen 
naiselle tai jokin äidin sairaus vaarantaisi lapsen terveyden vakavasti 
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raskauden aikana, ehkäisy on sallittu. Käytännössä pariskunnat saavat 
kuitenkin itse ratkaista ehkäisyasiansa. 

Ehkäisy on aina parempi vaihtoehto kuin raskaudenkeskeytys. Abortti 
on islamin vastainen teko, paitsi jos on kyse äidin hengestä.
 
Hormonivalmisteista ollaan myös montaa mieltä. Jos lisätään oman 
hormonin tuotantoa tai annetaan sellaista hormonihoitoa, jota sairauden 
hoito vaatii, on se hyväksyttävää. Näissä tilanteissa tulisi keskustella 
potilaan kanssa, jotta tämä tietää mistä hoidossa on kysymys. 
Hormonihoito on myös hyväksyttävä lapsettomuuden hoidossa. 
Sellaiset menetelmät, joissa käytetään vieraan ihmisen munasolua tai 
siemennestettä ovat kiellettyjä. 

Adoptio hyväksytään islamissa sillä ehdolla, että lapsi on tietoinen 
asemastaan. Heti kun hän vain ymmärtää on lapselle kerrottava, 
että hänet on otettu kasvatettavaksi, eivätkä vanhemmat ole hänen 
biologisia vanhempiaan. Perimysoikeutta hänellä ei ole muutoin kuin 
testamentin kautta. 

Lisää tietoa ja elämyksiä islamista:

Allahwerdi, Helena ja

Hallenberg, Helena:  Islamin porteilla,  Rauma, Kirjayhtymä 1992.

Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin käsikirja, Otava 2004. Ja paljon muita kirjoja Islamista.

Jelloun, Tahar Ben: Isä, mitä on Islam?, Helsinki, Gummerus 2002.

   Kaunokirjallisuutta, joka auttaa ymmärtämään  
   pohjoisafrikkalaista kulttuuripiiriä ja islamia.

Liebkind Karmela (toim.): Monikulttuurinen Suomi, Helsinki, Gaudeamus 2000.

Marjeta, Maarit:  Äidit ja tyttäret kahdessa kulttuurissa. Somalialaisnaiset,  
   perhe ja muutos. Joensuu University Press 2001.  

Räty, Minttu:      Maahanmuuttaja asiakkaana, Hki, Kirjayhtymä 2002.

Sakaranaho, T. ja  
Pesonen, H.:  Muslimit Suomessa, Helsinki Yliopistopaino 1999.

Tiilikainen, Marja: Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa,  Tampere, 
    Vastapaino, 2003.

http://www.islamopas.com

http://www.monika.st

http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/5536/

http://www.kaapeli.fi/mamu/

  

http://www.islamopas.com
http://www.monika.st
http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/5536/
http://www.kaapeli.fi/mamu/
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Rakennamme hyvän, monimuotoisen työyhteisön

RAKENNAMME HYVÄN, MONIMUOTOISEN TYÖYHTEISÖN

Rakentakaa pienryhmissä hyvä monikulttuurinen työpaikka 
= talo tai muu rakennus, niin että

• kivijalka muodostuu viidestä tärkeimmästä lapusta
• lopputalo 10 lapusta
• koko talo rakennetaan siis yhteensä 15 lapusta

Voitte käyttää koko taloon yhteensä 2 omaa lappua = lappua, jonka 
kirjoitatte itse. 

Rakennusprojektin vaiheet:

1. Kivijalka rakennetaan: 
Jokainen ryhmän jäsen valitsee lapuista 5 tärkeintä (myös 
yhden oman lapun saa jokainen halutessaan kirjoittaa). Jollain 
valitsemallanne yhteistoiminnallisella tavalla ratkaisette, mitkä 5 
valitaan ryhmän yhteisen talon kivijalaksi.
2. Loppu talo rakennetaan: 
Ryhmä luo itse tavan, jolla rakennatte muun osan taloa 10 lapusta. 
3. Ryhmät esittelevät talonsa ja kertovat niiden 
rakentamisprosessista. 

Laput liimataan fläppipaperille rakennuksen muotoon.
Lappujen lisäksi käyttäkää talon tekemiseen värikyniä, tusseja jne. 
Kuvittakaa myös talon ympäristöä.
 
******************************************

Seuraavilla viidellä sivulla on käyttämiäni lappuja, joita voit 
kopioida suoraan. Vinkki: kopioi eri sivut erivärisille papereille, 
niin saat taloon väriä.  Jokainen vetäjä voi luonnollisesti vaihdella 
rakennuslappujen asioita ohjattavan ryhmän ja tilanteen mukaan. 
Mielestäni tärkeintä on, että lappuja on runsaasti ja että niiden 
sisältämät väitteet ovat osittain ristiriitaisia ja päällekkäisiäkin, 
joka kannusta rakentajia perustelemaan ja pohtimaan kantojaan 
tarkkaan.

Olen saanut alkuidean tämän harjoituksen kehittelyyn Baltic AE-
verkoston kevätkoulusta Palangassa 2002. 
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Maahanmuuttajat eivät puhu 
keskenään omaa kieltään 
työpaikalla.

Suomalaiset työntekijät osaavat 
maahanmuuttajien kieliä.

Kaikki ovat kiinnostuneita 
toistensa kulttuureista ja 
haluavat oppia tuntemaan niitä.

Maahanmuuttajat noudattavat 
aina suomalaisia tapoja.

Maahanmuuttajat osaavat hyvin 
suomen kieltä.

Uskonto ei näy työpaikalla, eikä 
uskonnollisia merkkejä käytetä

Ne jotka eivät osaa kunnolla 
suomea, keskittyvät 
kuuntelemaan ja tekevät, mitä 
käsketään.

Esimiehet ja ylin johto 
suhtautuvat myönteisesti 
maahanmuuttajiin.

Työntekijät suhtautuvat 
myönteisesti maahanmuuttajiin.

Suomalaiset puhuvat 
maahanmuuttajille selvästi ja 
yksinkertaisesti.
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Kaikki ottavat huomioon 
toistensa kielitaidon tason 
puhuessaan toisilleen.

Maahanmuuttajien kulttuuria 
esitellään työntekijöille 
ennen kuin heitä palkataan 
työyhteisöön.

Kulttuurieroja ei olla 
huomaavinaankaan työpaikalla.

Työantaja järjestää tarvittaessa 
maahanmuuttajille suomen 
kielen opetusta.

Kaikki käyttäytyvät 
suomalaisella työpaikalla 
suomalaisten tapojen 
mukaisesti (esim. 
pukeutuminen). 

Naisia ja miehiä työyhteisössä.

Kaikki saavat noudattaa oman 
kulttuurinsa tapoja (esim. 
pukeutuminen), jos se ei haittaa 
työntekoa.

Työyhteisössä jokainen 
kansallisuusryhmä tekee työtä 
keskenään omassa ryhmässään 
tai tiimissään.

Jokainen tekee työssä 
parhaansa ja välttää puhumista 
toisten kanssa.

Työyhteisössä on vain 
muutamaa kansalaisuutta. 
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Ei juoruilua. Ketään ei kiusata ja 
mahdolliseen kiusaamiseen 
puututaan heti.

Paljon yhteistä vapaa-ajan 
toimintaa.

Modernit koneet ja laitteet.

Kaikilla on oikeudenmukainen 
palkka.

Jokainen tietää organisaatiossa 
paikkansa: selvä työnjako.

Hyvät työvälineet. Kaikkiin kansallisuuksiin 
tasa-arvoisesti suhtautuva 
luottamusmies.

Mukavat sosiaalitilat. Organisaation hyvä 
taloudellinen tilanne ja 
kilpailukyky.



99Ymmärräks sää?LUKU 2 B  99Ymmärräks sää?LUKU 2 B  

Vuorovaikutus työntekijöiden 
kesken avointa.

Ammattitaitoinen ylin johto.

Hyvä työhön opastus, jossa 
otetaan huomioon myös 
kulttuurierot.

Työnantaja järjestää 
työntekijöille koulutusta, miten 
erilaisten ihmisten kanssa 
toimitaan työpaikalla.

Henkilökohtainen palkkaus 
taitojen ja osaamisen mukaan.

Työntekijät eivät vaihdu usein.

Työntekijät ovat mukana 
ohjeiden ja määräysten 
tekemisessä.

Työyhteisössä paljon erilaisia 
ihmisiä.

Ammattiosasto järjestää 
koulutusta kulttuurieroista ja 
niiden kanssa elämisestä.

Selkeät, johdon luomat ohjeet 
ja määräykset, jotka koskevat 
kaikkia.
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Paremmat palkat kuin tällä 
alalla yleensä.

Esimiehet ja työnjohtajat saavat 
koulutusta kulttuurieroista ja 
niiden kanssa elämisestä.

Esimiehet antavat rakentavaa 
palautetta työntekijöille.

Työnantaja järjestää 
tilaisuuksia, joissa eri maista 
tulevat työntekijät  saavat 
esitellä tapojaan ja kulttuuriaan. 

Työtoverit antavat rakentavaa 
palautetta toisilleen.

Maahanmuuttajat noudattavat 
aina suomalaisia tapoja.

Työyhteisössä paljon 
samantyyppisiä ihmisiä.

Erilaisuudesta puhutaan 
avoimesti ja kysytään, jos ei 
ymmärretä, miksi toisella on 
erilaisia tapoja.

Paljon yhteistä vapaa-ajan 
toimintaa.

Ammattiosastossa on 
maahanmuuttajien asioihin 
erikoistunut luottamushenkilö.
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Arviointilomake

Ole hyvä, ympyröi rivillä ”Aika”, ne päivämäärät, joilla kerroilla osallistuit koulutukseen:

Organisaatio: ___________________________________

Aika: __________________________________________

Paikka: ________________________________________

Kouluttaja: _____________________________________

Rastita viisiosaisen ruudukon se ruutu, joka vastaa parhaiten kokemustasi:

1. Opetuksen jäsentely ja seurattavuus 

 Hyvä Huono

2. Uusia asioita ja / tai näkökulmia

 Paljon Vähän

3. Uskon, että koulutus lisäsi tietojani ja taitojani toimia muista kulttuureista tulevien asiakkaiden tai työtoverien 
kanssa.

 Paljon Vähän

4. Koulutus auttoi ymmärtämään muita kulttuureita ja niiden tapoja yleensä.

 Paljon Vähän

5. Koulutus antoi uusia ideoita vuorovaikutukseen ja/tai yhteistyöhön työyhteisössämme yleensä.

 Paljon                Vähän

6. Koulutus aktivoi omaa ajatteluani ja herätti kiinnostusta koulutuksen teemoihin.

 Paljon Vähän

7. Opetus- ja oppimismenetelmät olivat

 Monipuolisia, Yksipuolisia,  
 kiinnostavia huonoja

8. Yleisarvosana koulutuksesta (asteikko 4-10)     _____ 

Mitä jäit kaipaamaan tai olisit halunnut tehdä toisin koulutuksessa?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Mikä koulutuksessa oli parasta?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Miten itse edistit oppimistasi koulutuksessa?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Kiitos palautteestasi!
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Ohjaava kouluttaja Ulla Aaltonen (oik.) tutustumassa Turun historialliseen 
kortteliin ja sen kansanpukuisiin oppaisiin opiskelijoidensa Ninan ja Anto-
nidan (vas.) kanssa.
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Luku 3

Tässä luvussa käydään läpi yksi 27 tunnin koulutusprosessi ja 
arvioidaan projektin koulutuksia.

 Toimivan työyhteisökoulutuksen prosessikuvaus 

 Opiskelijoiden arvioita 
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Toimivan 
työyhteisökoulutuksen 
prosessikuvaus

Ymmärräks sää -projektin yksi päätavoite oli testata erilaisia tapoja toteuttaa 
monikulttuurisuuteen kouluttautumista työpaikoilla ja saada kokemuksia toi-
mivista tavoista ja käytännöistä.

Kuvaan seuraavassa esimerkkinä onnistunutta pitkää Ymmärräks sää -työyh-
teisökoulutusta. Koulutus kesti puolisen vuotta ja siihen osallistuivat yhden työpai-
kan lähes kaikki vakituiset työntekijät. Kokoontumiskertoja oli yhdeksän ja kokoon-
tumisten väli oli keskimäärin kolme viikkoa. 

Koulutukseen osallistui noin 20 työntekijää, ja osallistuminen oli melko säännöllistä, 
niin että ryhmä muodostui melko tiiviiksi. Ryhmässä oli monen eri ammatin edustajia 
ja ryhmässä oli naisia ja miehiä, vanhoja ja nuoria ja jonkun osallistujan juurista löytyi 
myös muuta kuin suomalaista verta. Kouluttajia oli kaksi.

Esimerkkikuvauksen tapahtumat ja kokemukset ovat todellisia, mutta olemme 
käyttäneet materiaalina useamman samantyyppisen koulutuksen tapahtumia ja 
kokemuksia. Esimerkkiprosessi ei siten ole tunnistettavissa, mikä suojaa siihen osal-
listuneiden henkilöiden ja heidän asiakkaidensa yksityisyyttä ja työyhteisön sisällä 
toteutettavan koulutusprosessin luottamuksellisuutta. 

Koulutuksen suunnittelu
Koulutusta markkinoitiin organisaation johdolle, jolta järjestyi sähköposti-, posti- ja 
puhelinyhteydenottojen jälkeen tapaamisaika. Projektipäällikkö ja työyhteisökoulu-
tuksista  vastaava kouluttaja esittelimme yhdessä projektin ja sen työyhteisökoulu-
tukset organisaation johdolle. Keskustelimme koulutussisällöistä ja tarpeista. 

Koulutustarpeen takana oli erityisesti johdon havainto siitä, että asiakkaina ja myös 
rekrytoitavina työntekijöinä voi tulevaisuudessa olla myös maahanmuuttajia. Orga-
nisaatiossa suhtauduttiin tähän mahdollisuuteen myönteisesti ja siihen haluttiin val-
mistautua.

Seuraavassa vaiheessa organisaation johto pohti keskenään omia tarpeitaan ja tu-
tustui tarkemmin esimerkkikoulutusohjelmiimme ja listaan meille mahdollisista 
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teemoista. Esiteltyään teemoja myös henkilöstölle viikkopalaverissa, saimme listan 
tämän organisaation haluamista aiheista. 

Rakensin toivelistan pohjalta ohjelman päivämääräehdotuksineen. Pyysin toisen TSL-
kouluttajan vetämään muutaman kerran. Lähetin ehdotuksen organisaation johdol-
le kommentoitavaksi, teimme muutamia päivämäärämuutoksia ja pääsin tekemään 
ohjelman, joka jaettaisiin organisaatiossa henkilöstölle.

Vielä ennen ensimmäistä kertaa käytiin johdon kanssa keskustelu koulutustilasta: 
mitä kouluttajat toivoimme tilalta, mitä välineitä ja kuinka paljon toiminnallista tilaa 
on käytettävissä. Ja niin kaikki oli valmista ensimmäistä kohtaamista varten.

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN
(Kouluttajana Päivi Vartiainen-Ora)

Teemat:

 Projektin esittely ja tutustuminen

 Arvokenttämme: sietämisestä hyväksymiseen

 Moninaisuuden filosofiasta

Ensimmäinen tapaaminen alkoi tavalliseen tapaan lyhyellä projektin ja koulutuksen 
esittelyllä.  Esittely johdatti ryhmän aiheeseen, ja antoi samalla arvokasta tietoa kou-
luttajalle siitä, kuinka paljon henkilöstölle on tiedotettu koulutuksesta ja miten sitou-
tuneesti he ovat aloittamassa. Täällä koulutuksen esittelyä seuranneessa keskustelus-
sa kävi selvästi ilmi, että henkilöstöltä oli aidosti kysytty, tuntevatko he tarvitsevansa 
tällaista koulutusta ja johdon näkemys koulutuksen tarpeellisuudesta oli perusteltu 
hyvin.

Hyväksi havaitsemani aloitusharjoitus toimii täälläkin: Kahdet kasvoni -harjoitukses-
sa piirretään parin kasvokuvia paperiin katsomatta. Harjoitus rentouttaa ja vapauttaa 
ilmapiiriä naurun kautta. Piirtämisen jälkeen kukin valitsee kahdesta kuvasta ”sen, 
joka kertoo jotain oleellista sinusta itsestäsi”. Valitessaan jokainen joutuu miettimään 
omaa itseään: millainen minä olen? 

Kukin esittelee vuorollaan itsestään piirretyn kuvan ja kertoo, mistä se hänestä ihmi-
senä kertoo. Lisäksi olen pyytänyt jokaista esittelemään itsensä – kertomaan itses-
tään vähän.

Kuvien tulkinta lipsuu usein ulkoisen olemuksen pohdinnaksi, vaikka ohjeistuksessa 
korostin ”mitä se sinusta ihmisenä, sinun persoonastasi kertoo”. Joissakin tapauk-
sissa annan sen mennä –  kaikille ei ole helppoa ilmaista persoonaansa liittyviä asioi-
ta ryhmässä.  Yritän kuitenkin katkaista kolmannen ”No, tällä on samanlainen kihara 
tukka kuin mulla” -havainnon jälkeen: ”Entä, mitä se kertoisi sun luonteesta tai vaikka 
sun tavasta tehdä töitä?” Useimmat löytävät jonkun oman sisäisen jutun: iloisuudesta 
kertovan hymysuun, nopeudesta kertovan liehuvan tukan tai kriittisyydestä kerto-
van ilmeen. Joskus käy myös niin, että muut huomaavat sisäisen asian ennen kerto-
jaa itseään: ”Hei tollahan on tollanen vähän muikee ilme, sulla on usein jotain jekkua 
mielessä!”

Kun kaikki – myös kouluttaja – ovat esitelleet kuvansa ja itsensä laitamme kuvat sei-
nälle ja keskustelemme yhdessä, kuinkahan hyvin todellisuudessa näemme toisem-
me. Ovatko kuvat toisistamme tosia kohteen omasta mielestä? Nostan esiin, kuinka 
näemme toisistamme usein vain jonkun pienen osan, yksittäisen piirteen, jonka poh-
jalta saatamme yleistää rankasti, millainen tuo toinen on. Ryhmästä nousee monta 
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omaa havaintoa siitä, kuinka jotain ihmistä on opittu pitämään aina samanlaisena 
”ilopillerinä” tai ”kriitikkona”, ja helposti sellaisena nähdään ilman aihettakin.

Toteamme myös, että mitä enemmän katseemme kohde poikkeaa joltain kohdalta 
siitä, mitä olemme tottuneet näkemään, sitä herkemmin kiinnitämme huomion vain 
tuohon yhteen seikkaan. Mieleen muistuu asiakas, joka käytti pyörätuolia – miten 
häntä mahtoi harmittaa, kun me niin helposti nähtiin hänet ”sinä pyörätuolityyppi-
nä”, jolla ei muita ominaisuuksia olekaan. 

Otan vielä koulutuksen teemasta esimerkin, kuinka suomalaisessa vaaleanpunaisten 
ihmisten massassa tumma iho voi vetää huomiomme niin, että mieleemme ei piirry 
kokonaista ihmistä, vaan vain tuo tumma iho. Joskus piirrämme mielessämme yleis-
tämällä toisista sellaisia kuvia, joista kuvattava ei tunnista itseään lainkaan.

Projektin esittelyyn ja tutustumisharjoitukseen keskusteluineen kului noin puolitois-
ta tuntia. Pidettyämme pienen tauon kävimme rivakasti läpi Moninaisuuden filosofi-
asta: tasa-arvoa vai moninaisuutta? -teeman monistettujen kalvopohjien kanssa. Täs-
säkään paikassa ei ollut piirtoheitintä, mikä esti – monta kertaa onneksi – kalvojen 
käytön.

Moninaisuuden filosofia olisi ansainnut enemmän aikaa, mutta minkäs teet: aika rien-
tää ja siirrymme miettimään omaa henkilökohtaista suhdettamme erilaisuuteen. 

Lähdemme tutustumaan teemaan Kari Helinin arvokenttien kautta. Kaikkea ei tarvit-
se hyväksyä, mutta sietäminen helpottaa elämää ja yhteistyötä. Esittelen Kari Helinin 
hyväksymisen ja sietämisen alueet + siitä juontuvat yhteistoiminnan mallit ”tiukka-
pipo” ja ”avara sydän”. 

Mallin esittelyn jälkeen pyydän jokaista piirtämään kuvion ja lisää sinne jokaiseen 
kohtaan mahdollisimman monta esimerkkiä, pohdi erityisesti asioita, jotka tuntuvat 
”vaikea sietää” –lokeroon sopivilta.

Noin kymmenen minuutin mietinnän jälkeen osallistujia pyydetään menemään väri-
lapuilla sattumanvaraisesti jaettuihin pienryhmiin ja vertailemaan kuvioitaan. Annan 
ohjeeksi, että jokainen kertokoon omastaan sen verran kuin haluaa tavoitteena se, 
ettei kenenkään tarvitse tuntea itseään pakotetuksi paljastamaan itsestään enem-
pää kuin tuntuu luontevalta. Vartin keskustelun ja vertailun jälkeen ryhmät kertovat 
millaisia samanlaisia ja erilaisia asioita eri kentistä pienryhmässä löytyi ja miltä eri 
kenttien täyttäminen tuntui.

Ryhmät kertoivat monisanaisesti ja innostuneesti, millaisia esimerkkejä kullekin alu-
eelle oli löydetty.  Täälläkin löytyi selvästi kaksi eri tyyppiä sen mukaan, mikä oli vai-
keaa, mikä helppoa tässä harjoituksessa. Yksien mielestä helpointa on löytää, mitä 
arvostan ja vastinparina sille, mitä on vaikea tai mahdoton sietää. Näille ihmisille oli 
useimmiten vaikea hahmottaa, mitä minä hyväksyn, mutta en arvosta tai siedän, 
mutta en hyväksy. Toisen pääryhmän mielestä taas sellaisia asioita, joita hyväksyn tai 
siedän, löytyy pilvin pimein, mutta mitä erityisesti arvostan tai etenkin, mitä minun 
olisi vaikea sietää, on vaikea löytää.

Keskustelemme vilkkaasti ja kirjaamme kysymyksiä, jotka helpottavat kunkin koh-
dan asioiden löytymistä ja oivaltamista. 

Arvostamisen alue: Millaisia ihmisten pitäisi olla? Mistä ominaisuuksista sinä pidät 
muissa ihmisissä tai itsessäsi? Mistä et luopuisi? Mitä ottaisit mukaan autiolle saarel-
le? Jos saisit yhden toivomuksen, mitä toivoisit?

Hyväksymisen alue: Mistä voit sanoa, että tämä on ihan OK, mutta en haluaisi itse 
olla sellainen? Mistä luet lehdestä sujuvasti, mutta et halua lapsellesi?  Mikä voisi olla 
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jotenkin muutenkin, mutta saa olla sinun puolesta näinkin? Et voi sanoa pyrkiväsi itse 
tähän samaan, vaikka annat muiden olla?

Sietämisen alue: Mitä ymmärrät, vaikka et hyväksy? Minkä syitä ymmärrät, vaikka et 
pidä itse asiaa hyvänä? Et halua ollenkaan pyrkiä itse tähän, mutta annat muiden olla, 
jos eivät muuhun pysty? Mitä voit antaa anteeksi, vaikka et hyväksykään?

Vaikea sietää -alue: Mistä palaa pinna? Mitä päivittelet lehteä lukiessa? Mitä häpeäi-
sit itsessäsi? Mistä suutut muille?

Harjoitus sujuu täällä erinomaisen hyvin. Miksi? Siksi, että osallistujat tuntevat toi-
sensa hyvin entuudestaan ja näyttävät olemaan valmiita paljastamaan itsestään mo-
nenlaisia asioita – tai sitten ne ovat jo paljastuneet vuosien varrella, eikä ihmisillä 
enää ole paljon piiloteltavaa. Muita vaikuttavia syitä lienee se, että osallistujat teke-
vät enimmäkseen hoiva-alan työtä ja ovat jatkuvasti liki toisia ihmisiä. Ryhmässä on 
muutama erityisen vuorovaikutuksellinen tyyppi, jotka sanovat mielipiteensä mie-
lellään, mutta eivät dominoivasti ja muita hiljentäen, vaan hiljaisempiakin mukaan 
vetäen. Mukana on varmasti myös ripaus sitä, että täällä henkilöstö oli saanut olla 
mukana päättämässä koulutuksesta ja oli sitoutunut koulutuksen aloittamiseen. Si-
toutumisen henki näkyy innostuksena ja innostaa myös kouluttajaa, jolloin positiivi-
nen oppimisenkehä toimii. 

Lopetimme ensimmäisen kokoontumiskerran iloisissa ja innostuneissa tunnelmissa.

TOINEN TAPAAMINEN 
(Kouluttajana Soile Mustonen)

Teema:

 Työyhteisön arvokeskustelu 

Kouluttajalla on mukana ns ”arvolaput”, useampi kymmenen pientä lappua joihin on 
kirjoitettu erilaisia arvoja kuten: lainkuuliaisuus, asiatietojen arvostaminen, itsearvos-
tus, kauneuden vaaliminen, sukupuolten välinen tasa-arvo ym. Jokainen ottaa yhden 
arvolapun ja pareittain keskustellaan, mitä ko. arvo itselle merkitsee. Parin vaihto-
ja tehdään kolme. Keskustelu on vilkasta ja vähän erilaiset arvot saavat osallistujat 
miettimään asioita joita ei ehkä joka päivä tule miettineeksi.

Teemme tämän arvokeskustelun jälkeen ”Tyttö ja merimies” harjoituksen. Kukin saa 
luettavakseen tarinan tytöstä ja merimiehestä. Tarinassa oli mukana myös, vanha 
mies, tytön sulhanen ja sulhasen paras ystävä. Tarina lyhyesti: Laiva upposi myrskyssä. 
Viisi eloonjäänyttä pääsi kahteen pelastusveneeseen; merimies, tyttö ja vanha mies 
toiseen veneeseen ja tytön sulhanen ja sulhasen paras ystävä toiseen veneeseen.

Veneet joutuivat erilleen, tytön vene ajautui erään saaren rantaan ja rikkoontui. Toi-
nen vene ajautui toiselle saarelle. Tyttö pyysi merimiestä korjaamaan veneen ja vie-
mään hänet sulhasensa luo. Merimies lupasi, jos tyttö nukkuisi seuraavan yön hänen 
kanssaan.

Tyttö oli suunniltaan ja kysyi vanhalta mieheltä neuvoa, hän sanoi: ”En tiedä mikä 
sinun mielestäsi on oikein, kuuntele sydämesi ääntä ja seuraa sitä”. Tyttö hyväksyi me-
rimiehen ehdon ja pääsi seuraavan aamuna sulhasensa luo. Hän kertoi sulhaselleen 
ehdosta, jolla pääsi tämän luo. Sulhanen suuttui ja ajoi tytön pois luotaan. Sulhasen 
paras ystävä näki tilanteen ja lupasi lohduttaa tyttöä ja pitää hänestä huolta sillä välin 
kun sulhanen leppyisi.

Tämän jälkeen jokainen arvioi henkilöt oman arvomaailmansa mukaiseen järjestyk-
seen yksin ja sen jälkeen pienryhmässä jokainen kertoo, missä järjestyksessä arvos-
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taa tarinan henkilöitä. Muilla ryhmäläisillä ei ole lupa puuttua, eikä arvostella ryhmän 
muiden jäsenten perusteluita, pitää vain kuunnella. Kysymyksiä saa esittää.

Pienryhmä teki tämän jälkeen yhteisen arvojärjestyksen tarinan henkilöistä. Pien-
ryhmän tuli päätyä yhteiseen lopputulokseen ja lopuksi koko koulutusryhmä teki 
yhteisen koko koulutusryhmää koskevan arvojärjestyksen. Tehtävä kirvoitti aikaan 
melkoisen keskustelumyräkän. Kaikki pienryhmät eivät päässeet yhteiseen lopputu-
lokseen, koska olivat niin eri mieltä siitä, kuka toimi oikein ja kuka väärin.

Muistan erityisesti yhden kommentin: ” On mielenkiintoista että niinkin erilaiset ja eri 
tavalla asioita arvottavat ja erilailla asioista ajattelevat ihmiset kuin me, pystymme 
tekemään niin hyvässä sovussa töitä.”

Tehtävän tavoitteena oli antaa osanottajille mahdollisuus harjoitella arvojen tunnis-
tamista ja selkiyttämistä sekä kehittää tietoisuutta joistakin sellaisista tekijöistä, jotka 
vaikuttavat heidän arvovalintoihinsa.

Tauon jälkeen teimme arvot työpaikalle Arvokehä -tehtävän avulla. Tehtävän ohjeet 
ovat materiaaliosassa 2 B.

Tämän harjoituksen tavoitteena on konkretisoida, mikä itse kullekin työyhteisössä 
on tärkeää, ja mitkä tärkeät asiat ovat niitä kaikkein tärkeimpiä. Harjoitus tuo esiin ja 
selventää kunkin ryhmän yhteisiä arvoja ja luo pohjaa muulle yhteiselle opiskelulle.

Harjoitus sai positiivisen vastaanoton täälläkin. Osallistujat hämmästyivät, kuinka 
vaikea ja toisaalta hyvältä tuntuvaa oli perustella itselleen ja muille, miksi arvo A me-
nee arvo B:n edelle.

Tässä tuli yllätyksiäkin, asia mitä oli pitänyt mielessään tärkeänä, muuttui vähemmän 
tärkeäksi paperilla. Edelleen yllätyttiin positiivisesti yhteisen arvopohdinnan piristä-
västä ja motivoivasta vaikutuksesta työntekoon. Mielenkiintoista oli että, työyhteisö-
jen sisällä pienryhmien arvokelloissa olivat samanlaiset arvot hieman eri nimikkeillä 
ja eri järjestyksessä. Tätä mietittiin, tultiin siihen tulokseen että määrätynlaisen arvo-
maailman omaavat ihmiset ehkä hakeutuvat hoiva-alalle.

Arvoasiaan tulee varata tarpeeksi aikaa, helposti saattaa käydä niin että ei puhu-
takaan arvoista vaan pelkästään toiveista, miten haluaisimme asioiden olevan. On 
tärkeää miettiä, miten ko. arvot näkyvät työyhteisössä ja omassa työssä. Tämä jäi ko-
titehtäväksi, mietittäväksi itse kullekin. Asiaa oli mietitty ja kävimme seuraavalla ker-
ralla keskustelua. Tärkein asia /arvo tuntui olevan se että asiakkaat tulevat hellyydel-
lä, ystävällisesti ja hyvin hoidetuiksi. Kukaan ei voi toisen puolesta olla auttavainen, 
ystävällinen ja/tai vastuullinen ym., työmoraali ja arvot ovat jokaisen ”omien korvien 
välissä”.

KOLMAS TAPAAMINEN
(Kouluttajana Soile Mustonen)

Teemat: 

 Miten työpaikan ilmapiiri ja toimintakulttuuri syntyvät?

 Ratkaisukeskeisyydestä

 Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Lähdimme keskustelemaan toimintakulttuureista: miten työyhteisön toimintakult-
tuurit syntyvät? Jokainen meistä on osallisena työkulttuurin luomisessa – se ei ole 
mitään meidän työntekijöiden ulkopuolista. Kysymys on siitä miten olen vuorovaiku-
tuksessa työtoverini kanssa. Kaikki sanattomat viestit, huokailut, äänenpainot, sano-
tut ja sanomatta jätetyt tervehtimiset, kaikki ne vaikuttavat toimintakulttuurin synty-
miseen. Erityisen paljon keskustelua herätti, miten helposti tulkitsemme toistemme 
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sanattomia viestejä. Ja yleensä tulkitsemme väärin. Toisen huonotuulisuus tulkitaan 
helposti niin päin että, mitä minä olen nyt tehnyt, kun se ei puhu. 

Keskustelua herätti: onko oikeus ”kiukutella” työpaikalla työtovereille jos kotona asiat 
ei suju, tai kun työssä ei asiat suju juuri minun mieleni mukaan? Uskon että, käydyt 
keskustelut herättivät syvällisiäkin ajatuksia.

Edelleen keskustelua: Onko kaikilla perustehtävä selvillä? Jos ei, niin miten se vaikut-
taa työn tekemiseen ja toimintakulttuuriin? Tässä työyhteisössä keskustelujen perus-
teella perustehtävä on kristallin kirkkaasti selvillä.

Työlähtöisyys ja perustehtävän kirkkaus helpottavat työssä olemista ja viihtymistä. 
Harhapoluille eksyminen - juoruilu, selän takana pahan puhuminen, selvittämättö-
mät ristiriidat - vaikeuttavat perustehtävän hoitoa. Helppoja asioita keskustella, mut-
ta käytäntö onkin usein jotain muuta, näin todettiin. Ihmissuhteet ovat haasteellisia, 
mutta tärkeitä työyhteisön viihtyvyyden ja jaksamisen kannalta.

Ratkaisukeskeisyyteen liittyen teimme harjoituksen: Ongelmat ja pulmat tavoitteik-
si. 

Jaoin monisteen, jossa oli ongelmakielellä kahdeksan erilaista väittämää, jotka pa-
reittain käännettiin ratkaisupuheeksi tai tavoitteiksi. 

Ratkaisupuhe oli sisäistetty hyvin, ongelmat kääntyivät helposti ratkaisuiksi.

Tehtävä ei oikein toiminut täällä ja ryhmän kanssa tulimme siihen tulokseen että he 
eivät käytä ongelmapuhetta, vaan ovat jo opetelleet puhumaan tavoitteellisesti.

Palautteen antamis- ja vastaanottamisharjoituksia tehtiin antaumuksella ja riemui-
ten, pienryhmissä. Aloitimme ansion jakamisella. Kukin ryhmäläinen sai vuorollaan 
kertoa jonkin onnistumiskokemuksen työstään. Muut reagoivat kertomuksiin eri ta-
voin kannustaen kuten: ”Wau, miten sä onnistuit, kuinka sä osasit, kyllä oli upeeta” 
jne. Tähän onnistumisen kertoja jatkoi: ”Sain apua Liisalta, opin kurssilla” tms. Ja muu 
ryhmä lopuksi: ”Mutta sinähän sen teit!” Tehtävä oli hauska ja toi hyvää tuulta ja vah-
visti onnistumiskokemuksia, kun ne tulivat näkyväksi ja huomatuksi.

Kriittisen palautteen vastaanottamista kokeiltiin kahteen suuntaan. Miltä tuntuu kun 
saa epäasiallista kohtelua ja toisin päin, miltä tuntuu kun tulee kuulluksi ja ymmär-
retyksi.

Pienryhmissä jokainen vuorollaan sai olla palautteen saajana. Ryhmän muut jäsenet 
miettivät mistä asiasta palaute annetaan. Ensimmäisessä versiossa palautteen saajan 
tuli puolustautua. Saimme kunnon riitoja aikaiseksi ja keskustelu meni helposti hen-
kilökohtaisuuksiin.

Toisessa versiossa palautteen saaja otti palautteen vastaan asiallisesti ja lupasi kor-
jata asian. Tässä versiossa äänenkäyttö oli edellistä hiljaisempaa ja keskustelu sujui 
rauhallisesti ja pysyttiin asiassa.

Tehtävän tavoitteena oli saada kokemus siitä, miten helposti jouduimme kiperissä 
asioissa harhapoluille ja toisaalta, kuinka kireistäkin asioista voi opetella puhumaan 
ja kertomaan asiat niin, ettei kenenkään tarvitse loukkaantua.

Loppukeskustelussa puhuimme, miten vaikea on antaa työkaverille rakentavasti 
kriittistä palautetta, kun pelkää kaverin loukkaantuvan ja suuttuvan. Korostin, että 
on ensiarvoisen tärkeää puhua heti mieltä vaivaavasta asiasta. Jos asia jää käsittele-
mättä nyt, kärpäsestä syntyy helposti härkänen.
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NELJÄS TAPAAMINEN
(Kouluttajana Päivi Vartiainen-Ora)

Teema:

 Stereotypiat ja ennakkoluulot

Kävimme ripeän kuulumiskierroksen, koska viime tapaamisestamme oli kauan. Pa-
lautimme mieliin ensimmäisen yhteisen kertamme asioita ja pyysin ryhmää kerto-
maan jotain välissä olleista kahdesta kerrasta. Näihin alkutouhuihin meni parikym-
mentä minuuttia, ja olimme valmiita siirtymään päivän teemaan: ”Meillä kaikilla on 
stereotypioita ja ennakkoluuloja, mutta miten niiden kanssa elää ja voiko niitä muut-
taa?”

Jaan osallistujille pikkupakkoja tarramuistilappuja. Pyydän heitä kirjoittamaan lapuil-
le ajatuksia, sanoja ja mielleyhtymiä, joita heille tulee kohta sanomistani sanoista. 
Kun  sanon sanan, siitä kirjoitetaan heti mieleen tulevia ajatuksia niin että yhdelle 
lapulle tulee yksi asia. Painotan: Älä sensuroi, älä mieti, onko tämä korrektia, vaan 
kirjoita se, mitä oikeasti mieleesi tulee.

Olen kirjoittanut seuraavat viisi sanaa kunkin yhden fläppipaperin yläreunaan. Näy-
tän paperin ja sanon yhden kerrallaan ja annan kirjoittamisaikaa jokaisen jälkeen:

  pitkäaikaistyötön

  venäläinen

  muslimi

  lesbo

  romani

Kun osallistujat kirjoittavat, käyn kiinnittämässä ko. fläpin opiskelutilan takaseinään. 
Kun kaikki sanat on käyty läpi, pyydän osallistujia tarraamaan omat miellelappunsa 
ko. fläppipaperiin.

Tämän jälkeen jätämme fläpit hetkeksi takaseinälle rauhaan. 

Pidän lyhyen luennon ennakkoluuloista ja stereotypioista. Esittelen, kuinka sosiaali-
psykologiassa on perinteisesti suhtauduttu ennakkoluuloihin kahdella eri tavalla:

1. Ennakkoluuloiset ihmiset ajattelevat rakenteellisesti eri tavalla kuin  ns. 
suvaitsevat ihmiset

2. Kognitiivinen näkemys: kaikki ajattelumme vaatii luokittelua järjestyksen 
ylläpitämiseksi – jokaisella, jolla on ajatustoimintaa,  on myös ennakkoluu-
loja.

Molemmissa on totuutta. On kyllä osoitettu, että on ihmisiä, joilla on ns. konservatii-
vinen tai autoritaarinen persoonallisuus: henkilöllä on heikko epävarmuuden sieto-
kyky, herkästi pitäytyminen tutussa ja negatiivinen suhtautuminen vierauteen. Mutta 
tällainen persoonallisuus näyttäisi olevan pikemmin kasvatuksen ja ympäristön tulos 
kuin geneettistä – autoritaarinen persoonallisuus korreloi hyvin tiukan tai täysin va-
paan kasvatuksen ja itsetuntohäiriöiden kanssa.

Ennen kaikkea ennakkoluuloissa ja stereotypioissa on kuitenkin kysymys mielemme 
toiminnasta: tarvitsemme luokittelua, nopeita jakoja, hahmotelmia ilmiöistä, että 
pystymme hallitsemaan informaatiota ympärillämme. Oleellista on se, että tunnus-
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tamme ja  tunnistamme stereotypiamme ja ennakkoluulomme, ettemme toimi so-
keasti niiden varassa.

Tämän jälkeen jatkamme harjoitusta. Jaan osallistujat sattumanvaraisesti kolmen 
hengen ryhmiin värilapuilla. Pyydän ryhmiä kiertämään fläpit ja tutkimaan, mitä nii-
hin on kirjoitettu.

Pyydän ryhmiä pohtimaan omia kokemusten ja tarralappujen sisällön pohjalta, mitä 
ryhmää kohtaan mielestänne tunnetaan eniten ennakkoluuloja.

Pienryhmät kertovat valintansa ja iloiseksi yllätykseksi täällä vain kahdella ryhmällä 
on sama valinta. Pyydän sitten kutakin pienryhmää miettimään, mihin heidän valit-
semansa ihmisryhmän toiseus mahtaa perustua, miksi sitä kohtaan tunnetaan en-
nakkoluuloja? Toinen ”pitkäaikaistyöttömät” valinnut pienryhmä miettii valitsematta 
jäänyttä ”muslimi” -ryhmän toiseutta.

Annan pienryhmille tarkentavia kysymyksiä:

1. Mistä oma reaktioni tähän ryhmään mahtaa olla peräisin? Liittyykö se ehkä 
lapsuuden tapahtumaan, kasvatukseeni, kotiini? Vai olenko oppinut reakti-
on tiedotusvälineistä? Mistä muualta reaktio voisi olla peräisin?

2.  Miten paljon tunnetta omaan reaktiooni liittyy? Onko reaktioni vahva vai 
heikko? Monivivahteinen vai yksiselitteinen? Mihin tunnereaktioni voisi 
liittyä? 

3. Millaisia omia kokemuksia meillä pienryhmässä on tämän ryhmän edusta-
jista? Millaisia välillisiä kokemuksia meillä on tästä ryhmästä, esim. kuule-
mamme muiden kokemukset, tarinat, lehtijutut jne.?

4. Kun kohtaamme tämän ryhmän edustajan, näemmekö hänet yksilönä vai 
kohtaammeko hänet vain ryhmänsä edustajana? Miettikää jokin konkreet-
tinen esimerkki.

5. Miten voisimme opetella näkemään tämän ryhmän yksilöitä ryhmän sijas-
ta? Auttaisiko esim. itsensä muistuttaminen kohtaamistilanteessa?

Ryhmät pohtivat annettuja kysymyksiä avoimesti.  Omien kokemusten ja kosketus-
ten määrä ja laatu nousi selvästi esiin: kohtaaminen näytti vähentäneen ennakkoluu-
loja. Se, jonka puoliso oli ollut pitkään työttömänä, näki pitkäaikaistyöttömät moni-
vivahteisena ryhmänä ja pystyi erottelemaan monia syitä työttömyydelle.  Se, jolla oli 
romaninaapureita, näki romanikulttuurissa mielenkiintoisia ja hyviäkin puolia. 

Monet tunnereaktiot liitettiin lapsuuteen ja kasvatukseen: monia oli lapsena pelo-
teltu mustalaisilla ja vähintään yhtä monilla soi päässä kotoa opitut läksyt: Ryssä on 
ryssä vaikka voissa paistais! ja Kyllä työtä aina tekevälle löytyy!

Ennakkoluulojen poisoppimisesta vallitsi täälläkin kaksi koulukuntaa: ne, jotka väit-
tävät, etteivät he ikinä voi luottaa mustalaiseen tai venäläisiin ja ne, jotka tuumaavat, 
että täytyy ryhtyä tarkkailemaan, miten itsensä yleistyksistä yllättää ja yrittää täällä 
saatujen oppien mukaan nostaa ennakkoluuloa syrjään. Muutoksesta varovaisesti 
kiinnostuneet ovat enemmistönä.

Vahvimpia reaktioita nostivat esiin sanat: pitkäaikaistyötön, romani ja venäläinen. 
Muslimi oli tässä ryhmässä monien mielestä vielä niin kaukainen, ettei siihen ole 
vahvaa asennetta. Samoin lesbo herätti tässä naisvaltaisessa ryhmässä epätavallisen 
laimeita reaktioita.

Eri sanoista kirjoitettuja assosiaatioita:

PITKÄAIKAISTYÖTÖN: Onneton ihminen; pitkä laiha mies; väliinputoaja; markkina-
tuki; onneton, ongelmissa rahojen kanssa; onneton ihminen useimmiten; rahahuo-
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let; ei halua töitä; masentunut; surkeaa, kurjuutta; ikävä; huono säkä työmarkkinoilla; 
viina; reppana; olosuhteiden pakosta. 

ROMANI: Vanhempia kunnioitetaan, ei kaikki rehellisiä; romaninainen ja rimpsuinen 
asu; hyväksikäyttäjä; pakolainen; mielenkiintoinen kulttuuri; puhelias; erilaisempia 
kuin minä; kiertolaiselämää; mustalainen; riidanhakuinen; huijareita; epärehellinen.

VENÄLÄINEN: Puhuu venäjää, hyviä hiihdossa; itänaapuri; rikollisuus; naapurikansa-
lainen; naapuri; turkiksia; ulkomaalainen; naiset kovassa meikissä; mystinen tuoksu; 
epäsiistejä naisia; Moskova; epärehellisiä; lahjus; raha.

MUSLIMI: En tunne; en tiedä mitään, kaukainen; Irak, islamin usko, hunnut; ruoka-
rajoitukset; uskonto; naisen asema huono; hunnutettu; uskontosuunta; ei syö lihaa, 
naisilla hunnut; rukoileminen; hunnutettu nainen; tuntematon.

LESBO: Kaunis nainen; tykkää tytöistä, persoonallinen; adoptiokeskustelut; rohkea, 
jos on tullut kaapista; nainen; en hyväksy; nainen; oma asiansa; naista rakastava nai-
nen; ihan ok; erikoinen; ei kuulu minulle.

Kaksi ensimmäistä koettiin vieraimmiksi ja negatiivisimmiksi. Kolmas, eli venäläinen, 
melko vieraaksi ja melko negatiiviseksi. Muslimi hyvinkin vieraaksi, mutta ei kovin 
negatiiviseksi ja lesbo pikemmin positiiviseksi kuin negatiiviseksi. 

Koska mikään ryhmä ei valinnut pienryhmäkeskusteluunsa lesboja, luin ryhmälle 
lopuksi Kihlaus-tarinan kahdessa eri muodossa.  Keskustelimme tarinoista ja niiden 
herättämistä tunteista.

VIIDES TAPAAMINEN 
(Kouluttajana Päivi Vartiainen-Ora)

Teemat:

 Stereotypiat ja ennakkoluulot

 Aikakäsitykset

Jatkoimme ennakkoluulot ja stereotypiat -teemaa juna-tehtävällä. Olen oppinut 
tehtävän 1990-luvulla jossain (muistaakseni Alliansin järjestämässä) koulutuksessa. 
Myöhemmin löysin harjoituksen Allianssin sivuilta http://www.alli.fi/monikulttuuri-
suus/kasikirja. Huomasin, että olen vuosien kuluessa tehnyt, kuten sivujen ohjeissa 
kehotetaan: muokannut tehtävää tilanteen mukaan. Viimeksi työyhteisöissä käyttä-
mäni muoto on tässä julkaisussa osassa 2 B.

Harjoituksen ideana on mielestäni tehdä näkyviksi niitä ennakko-oletuksia, joita 
luomme hyvin pienten vihjeiden perusteella ihmisistä. Osallistujan tehtävä on valita 
mieluisimmat ja epämieluisimmat kolmen päivän mittaisen matkan kumppanit seu-
raavista: 

 Vaitelias entinen kurdisotilas Irakista;

 Ylipainoinen saksalainen pankinjohtaja;

 Italialainen muodikkaasti pukeutunut muusikko, jolla näyttää olevan pal-
jon rahaa; 

 Pitkään hameeseen ja suureen huiviin pukeutunut tumma nainen; 

 Nuori homoseksuaali kuvataiteilija; 

 Ruotsin mustalainen; 

 Tyylikkäästi pukeutunut venäläinen, joka on liikematkalla;
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 Keski-ikäinen, ilman viisumia matkustava turkkilainen yksinhuoltaja 2-vuo-
tiaan lapsensa kanssa; 

 Hollantilainen puhelias feministi; 

 Pilottitakkiin pukeutunut skini (skinhead); 

 Prostituoitu; 

 Juuri vankilasta vapautunut perheenisä matkalla kotiin.

Mieluisimpien matkakumppaneiden valinnat ovat vaihdelleet aika paljon. Yleisimpiä 
valittuja ovat olleet italialainen muusikko, jonka naiset ovat nähneet yleensä miehe-
nä, vaikkei sukupuolta mainita. Myös pitkään huiviin ja hameeseen puettu tumma 
nainen on koettu kiinnostavaksi kumppaniksi. Lähes kaikki ovat pitäneen häntä af-
rikkalaisena ja Lähi-idän naisena, eikä esim. romanina, mitä hän kuvauksen mukaan 
voisi yhtä hyvin olla.

Nuorten homoseksuaalin kuvataiteilijan ottaisivat monet naiset mielellään matka-
kumppaniksi. Homomiehistä näyttää olevan paljon positiivisia ennakkoluuloja! Mie-
het taas listasivat hyvin usein homoseksuaalin ei-toivottujen matkakumppaneiden 
listalle. Täällä homoseksuaali mies ei herätä vahvoja antipatioita, sympatioita kyllä. 
Joku huomaa myös sen, että homoseksuaali voi olla mies tai nainen.  

Tässä ryhmässä mieluisten matkakumppanien listalle pääsee myös prostituoitu, jon-
ka sukupuolesta keskustelemme pääsemättä tulokseen. Hänen elämänkokemuksen-
sa kiinnostaa monia. 

Kantasuomalaisten työyhteisöissä yhdeksässä tapauksessa kymmenestä epämielui-
simpien kumppaneiden kahden kärki on: Ruotsin mustalainen ja Pilottitakkiin pu-
keutunut skini. Täällä on henki toinen: ruotsin mustalainen on jopa toivottujen mat-
kakavereiden listalla, perusteluna mielenkiintoinen persoona. Moni myös toteaa, 
että romaneihin on vaikea tutustua, ja tässä olisi hyvä tilaisuus. Skinhead jätetään 
asemalle myös täällä.

Viidennen tapaamisen toinen teema oli aikakäsitykset. Tästä kävimme läpi polykroni-
suuden ja monokronisuuden, syklisyyden ja lineaarisuuden keskusteluluentona. Sen 
jälkeen teimme kukkia ja pehmoeläimiä -harjoituksen, joka on osassa 2 B. 

Kukkia ja pehmoeläimiä -harjoituksen olen oppinut kollegaltani Soile Mustoselta. 
Harjoitus antaa konkreettisen kokemuksen siitä, miten vaikeaa toisenlaisen vuoro-
vaikutustavan mukaan toimiminen voi olla, jos on tottunut yhdenlaiseen. Harjoitus 
on huvittanut ja antanut mainioita sytykkeitä keskustelulle, kuinka itsestään selvinä 
pidämme omia tapojamme viestiä ja kuinka mahtaakaan olla hankalaa siirtyä moni-
aikaisesta yksiaikaiseen kulttuuriin, kun toisin päin siirtyminen tuntuu liki mahdotto-
malta.

KUUDES TAPAAMINEN
(Kouluttajana Päivi Vartiainen-Ora)

Teema:

 Kaksi kulttuurista jatkumoa: yhteisöllisyys - yksilöllisyys sekä valtaetäi-
syys 

Lähdemme liikkeelle katsomalla Ylen videotallenteesta ”Me ja muut - kulttuurien vä-
linen viestintä” osia yhteisöllisyyden ja valtaetäisyyden käsittelystä. Sen lisäksi poh-
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justan teemaa luennolla kulttuurisista jatkumoista, jonka asiasisältö on tässä julkai-
sussa osassa 2 A. 

Korostan luennossa yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden jatkumo-luonnetta: samassa 
kulttuurissa voi olla molempia piirteitä, mutta keskimäärin jompikumpi painottuu 
enemmän.

Lyhyen luennon jälkeen pyydän osallistujia keskustelemaan pienryhmissä seuraavis-
ta kysymyksistä: 

1. Mitä yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden piirteitä löydätte omasta elämän-
kaarestanne sen eri vaiheissa?

2. Mitä suuren valtaetäisyyden ja pienen valtaetäisyyden piirteitä löydätte 
omalta työpaikaltanne? 

Pienryhmäkeskustelut puretaan isossa ryhmässä. Ensimmäinen kysymys herättää 
keskustelua mm. sopimusavioliitoista ja niiden takana olevasta oletuksesta perhees-
tä turvan lähteenä ja vanhemmista rakastavina, hyvää tarkoittavina ja lapsen par-
haan tietävinä ihmisinä. Tässä tuntuu, että onnistumme kyseenalaistamaan omia 
odotustottumuksiamme ja merkitysperspektiivejämme. Monen osallistujan kasvoil-
ta ja myöhemmin palautteista näkyy ahaa-elämys: voihan tämän näinkin ajatella!

Valtaetäisyyskysymys herättää hilpeyttä: tällä työpaikalla tasa-arvo on erityisen vaa-
littu arvo – ehkä lähes tabu, jota ei voi kyseenalaistaa.

Jatkamme pienen tauon jälkeen Tapausharjoituksella. Tauolta tulleessaan jokainen 
nostaa oven suussa olevasta kulhosta värillisen lapun, ja menee siihen pienryhmä-
pöytään, jossa on valmiina samanväriselle paperille tulostetut tapaukset. Pienryh-
missä tapaukset luetaan ja ryhmät etsivät todennäköisiä syitä kuvattuun tilantee-
seen. Olen kirjoittanut tapaukset itse käyttäen pohjana omia kokemuksia ja kuultuja 
tositapauksia. Esimerkkitapaukset ovat tämän julkaisun osassa 2 B.

Kulttuuristen peruserojen käsittely konkreettisten esimerkkitapausten kautta toimii 
täälläkin hyvin. Osallistujat löytävät omia samantyyppisiä esimerkkejä, joissa joko 
itse tai joku muu on toiminut ympäristön mielestä kummallisesti.

SEITSEMÄS TAPAAMINEN
(Kouluttajana Päivi Vartiainen-Ora)

Teema:

 Suomalainen vuorovaikutus: puhe, kuunteleminen 
 ja ei-kielellinen viestintä

Aloitamme tervehtimisharjoituksella. Olen kirjoittanut erilaisia tervehtimistapoja la-
puille. Jokainen nostaa yhden lapun huoneeseen tullessaan ja lähtee tervehtimään 
muita saamallaan ohjeella. Lapuilla lukee: kaksi poskisuudelmaa, kolme poskisuu-
delmaa, neljä poskisuudelmaa, halaus, kevyt kättely käsivarren mitan päästä, nenien 
hieronta, kämmenet toisiaan vasten rinnan korkeudella ja kumarrus, karhunhalaus, 
nyökkäys metrin päästä ja ohitus.

Kun osallistujia on noin 12, vain muutamilla on samanlainen tervehtimisohje. Harjoi-
tus herättää iloa ja luo positiivista energiaa. Se johdattaa keskustelemaan siitä, miten 
omastaan tiukasti kiinnipitäminen vaikeuttaa erilaisuuden kohtaamista. Joustavuus 
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ja herkkyys toisen tavoille luovat pohjan kulttuurien väliselle onnistuneelle kohtaa-
miselle.

Jatkamme keskustelua Suomalainen viestii niukasti -kalvojen teemoista. Mikä on 
tyypillistä suomalaiselle puheelle, kuuntelemiselle, sanattomalle viestinnälle?  

Puhumisesta herättää erityisesti keskustelua rauhaan jättäminen palvelutilanteissa. 
Kuuntelemisen kohdalla käymme läpi SOFTEN-viestit ja mietimme, miten itse kukin 
käytämme niitä nyt, ja miten voisimme käyttää niitä tehokkaammin erityisesti silloin, 
kun toinen osapuoli ei puhu suomea äidinkielenään.

Koska olemme tämän ryhmän kanssa ehtineet tehdä ja oppia monenlaista yhdessä, 
kokeilemme tähän aiheeseen tavallisemmin kuuluvien harjoitusten sijasta Langlan-
dian pakolaiset -simulaatiota. Olen kirjoittanut simulaation itse.

Jako kahteen ryhmään lapuilla: maahantulovirkailijat – pakolaiset (joita 2/3)

Pakolaiset menevät ulos ottamaan roolia, menemään tilanteeseen. Jaan heille pako-
tilanteen monisteella, jonka saavat lukea. 

TILANNE   

Suomessa on räjähtänyt ydinvoimala niin, että koko Suomen maaperä on tu-
houtunut elinkelvottomaksi ja kaikkien asukkaiden on pakko paeta. 

Sinut ja sinun perheesi on ohjattu maahan nimeltä Langland, josta et tiedä 
ennakkoon mitään. 

Olette juuri saapuneet erikoislennolla maahan ja teidän on käsketty odottaa. 

Lopputeksti osalle:

Perheenjäsenesi ovat tulossa seuraavalla lennolla.

Lopputeksti toiselle osalle:

Et tiedä, mitä perheenjäsenillesi on tapahtunut.

Annan virkailijoille ohjeet: luokaa kieli – päättäkää ainakin sanat, mitä ”kyllä”, ”ei”, 
”perhe”  ja ”Langland” ovat.

Virkailijoille annettava ohje: 

Suomi-nimisessä maassa on tapahtunut ydinvoimalaonnettomuus. Sieltä saa-
puu pakolaisia Langlandiaan. Et osaa suomen kieltä. Sinun ja muiden virkaili-
joiden tulisi saada kohta tulevilta suomalaisilta tulijoilta selville 1. ovatko he 
yksin vai onko heillä perhettä mukana ja ymmärtämään, että 2. heidän täytyy 
odottaa täällä tulkkia, jonka jälkeen he lähtevät tulkin kanssa lähikaupunkiin ja 
3. heidän on odottaessaan tulkkia täytettävä täällä tummansininen lomake.

Virkailijoille jaan tummansiniselle paperille tulostettuja lomakkeita jaettavaksi pa-
kolaisille. Lomake on materiaaliosassa 2 B.  Se on takaperin kirjoitettua suomea, ja 
sen hämmentävyyden ja vierauden vaikutusta lisäävät meidän ajattelumme mukaan 
epäloogiset kysymykset. Olen saanut idean tähän lomakkeeseen Jyväskylän yliopis-
ton Intercultural Communication -opintojen lähijaksolta.

Jätän virkailijat luomaan kieltä ja strategiaa ja menen kysymään pakolaisryhmältä, 
ovatko he valmiita. Pyydän pakolaiset sisään.

Suomalaiset pakolaiset tulevat tilaan vähän arkaillen, tai ehkä kuulostellen. Ryhmän 
dominoivin ja aktiivisin kulkee suoraan tiskille, jonka takana virkailijat istuvat, muuta 
seuraavat perässä. Aktiivinen alkaa kysyä perheestään suomeksi ja englanniksi. Muut 
seuraavat perässä. Virkailijat ovat luoneet 4-sanaisen kielensä loistavasti ja useimmat 
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pitäytyvät niihin neljään langlandian sanaan. Muutama puhuu siansaksaa joukkoon 
joustavasti.

Virkailijoiden suhtautuminen tulijoihin on yksilökohtaista ja aitoa – siihen ei ole an-
nettu ohjetta. Jotkut virkailijoita toistavat neljää sanaa ja tyrkyttävät lomaketta ja ky-
nää. Toiset taas yrittävät englantia joukkoon, ryhtyvät täyttämään lomaketta yhdessä 
pakolaisen kanssa, ja joku jopa halaa epätoivoisen tuntuista tulijaa.

Jatkamme simulaatiota noin vartin verran. Siihen mennessä aktiivisin pakolainen 
on saanut asiansa selvitetyksi aktiivisimman virkailijan kanssa, yksi on raivostunut ja 
suurin osa sanoo ”Ei tästä tule mitään!”

Purku: Käymme ensin rooleista vapauttamisen kierroksen ja sen jälkeen keskuste-
lun, miltä tuntui eri vaiheissa. Ryhmä oli harjoituksessa täysillä mukana, ja vahvojakin 
tunteita nousi pintaan. Puhumme hädän tunteista, perheen merkityksestä, kuunte-
lemisen ja välittämisen näkymisestä, kielitaidon tärkeydestä ja toisaalta nonverbaali-
sen viestinnän mahdollisuuksista silloin, kun yhteistä kieltä ei ole.

Varmistan vielä ennen lopetusta lyhyellä tunnelmakierroksella, ettei kukaan ole jää-
nyt liian vahvasti pakolaisuuden maailmaan.

KAHDEKSAS TAPAAMINEN
(Kouluttajana Päivi Vartiainen-Ora)

Teemat:

 Islam – uskoa ja kulttuuria

 Uskontojen kohtaaminen työssä

Tällä toiseksi viimeisellä kerralla teemanamme on islam ja uskontojen kohtaaminen 
arjessa. Ennen teemaan siirtymistä käymme lyhyet pariporinat edellisen kerran pa-
kolaissimulaatiosta.  

Katsomme videolta Islamin maailma -televisiosarjasta pätkän Jaakko Hämeen-Antti-
lan haastattelusta, jossa hän puhuu islamin monimuotoisuudesta. Sen jälkeen osallis-
tujat kirjoittavat ensimmäisiä mielleyhtymiään sanasta islam pienryhmissä fläpeille. 
Fläpit teipataan seinälle. Fläpit kertovat paljon ennakkoasenteistamme.  Mietimme 
isossa ryhmässä, mistä ne ovat syntyneet ja toteamme, että aika monet ovat tiedo-
tusvälineiden luomia tai ainakin vahvistamia ja ylläpitämiä. 

Luentoni islamista seurailee opetusmonistetta (Materiaaliosassa 2 B). Opetusmonis-
teen olen koonnut Jaakko Hämeen-Anttilan kirjasta Islamin käsikirja, Allahwerdin ja 
Hallenbergin kirjasta Islamin porteilla ja www-sivuilta www.islamopas.com. 

Naisten asema, rukoileminen työaikana jne. herättävät vilkasta keskustelua. Kerron 
esimerkkejä omista kokemuksistani musliminaisystävieni arjesta: naisten yhteisöl-
lisyydestä ja hauskanpidosta ja siitä, että muslimejakin on hyvin monenlaisia ihan 
niin kuin meitä kristittyjä. Islamilaisen naisen kuva ei ole ihan niin yksipuolinen kuin 
media antaa ymmärtää: kaikki eivät ole alistettuja, ja monet käyttävät huivia tai ovat 
käyttämättä omasta päätöksestään. 

Islam aiheena puhuttaisi vaikka kuinka pitkään, mutta jatkamme keskustelua struk-
turoidusti lyhyen uskontojen välisen kohtaamisen teema -alustukseni jälkeen. Taval-
laan olemme jo puhuneet uskontojen välisestä kohtaamisesta keskustellessamme 
islamista. Korostan, että eri uskontotaustojen kohdatessa toimivat samat peruslait 
kuin muussakin ihmissuhteissa. Avoimuus, toisen identiteetin arvostaminen ja tie-
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don hankkiminen toinen toisistamme helpottaa uskontojen välistä vuoropuhelua 
arjessa. 

Uuteen ihmiseen ja hänen uskontoonsa tutustuminen lähtevät liikkeelle kiinnostuk-
sesta ja toisen erilaisuuden kunnioittamisesta. 

Toisen erilainen uskonnollinen viitekehys toimii hyvänä peilinä myös omalle uskolle. 
Aidossa uskontojen välisessä kohtaamisessa etsimme vastauksia omasta lähtökoh-
dastamme käsin. Uskontojen manipulointi tai käännyttäminen eivät kuulu uskonto-
jen väliseen vuoropuheluun. Voimme oppia toinen toisiltamme ja silti pitää oman 
uskomme.

Lopuksi jatkamme keskustelua strukturoidusti niin, että 4 hengen ryhmät miettivät 
ryhmässä uskontoteemasta kysymyksen, johon haluaisitte muilta mielipiteitä. Kysy-
myksen tulee olla muotoa: Mitä luulette, mistä johtuu, että…? tai Mitä teidän mieles-
tänne pitäisi tehdä, jos…? Faktatietokysymyksiä emme siis tee.

Kun kysymykset ovat valmiit, puolet ryhmästä lähtee kysymään kynä ja paperi muka-
naan ryhmän kysymystä muilta ja puolet jää vastaamaan muiden ryhmien kysymyk-
siin. Kun kysyjät palaavat omaan ryhmään, oma kysymys kirjoitetaan fläpin yläreu-
naan ja alle pääkohdat vastauksista. Ryhmät esittelevät työnsä ja keskustelu jatkuu.

YHDEKSÄS TAPAAMINEN
(Kouluttajana Päivi Vartiainen-Ora)

Teemat:

 Yhteenvetoa monimuotoisuudesta

 Lopputyö

Aloitamme viimeisen tapaamiskerran tavanomaisen kuulumiskierroksella ja edelli-
sen kerrasta kenties mieleen tulleilla kysymyksillä.  

Päivän teemaan lähdemme käymällä läpi monimuotoisen työyhteisön ja monimuo-
toisuuden johtamisen pääasioita. PowerPoint-kalvojen kanssa ja voimme todeta, 
että olemme liikkuneet koulutuksessamme monimuotoisuuden ytimessä. 

Keskustelemme ”tasa-arvosta monimuotoisuuteen” -ajattelusta. Kun kohtelen kaik-
kia heidän erilaisuutensa mukaan eri tavalla, enkä kaikkia ”tasa-arvoisesti” samalla 
tavalla, tämä on nimenomaan erilaisten tarpeiden havaitsemista ja omasta tavasta 
joustamista.

Käyttökelpoinen, hyvä kysymys silloin, kun toinen tekee toisin ja hämmentää tai är-
syttää on: Mitä se minua haittaa? Siis kertauksen vuoksi: Jos asia/ilmiö ei minua eikä 
muita haittaa, siirrän sen ”Vaikea sietää” -alueelta ”Siedän” -alueelle.

On aika koota ajatuksia ja opittua yhteen. Teemme sen rakentamalle hyvän monikult-
tuurisen työyhteisön. 

Harjoituksen ideana on rakentaa pienryhmissä toimivat monimuotoiset työyhteisöt. 
Harjoituksen ohjeet ja monikulttuurisen työyhteisön rakennuslaput ovat materiaali-
osassa.

Laitan ryhmät istumaan mahdollisimman kauas toisistaan. Annan ryhmiin I-III kaikki 
50 rakennuslappua ja ryhmälle IV ”vahingossa” vain 20 lappua ja pyydän heitä luke-
maan ne, tulen antamaan ohjeet kullekin ryhmälle erikseen: 

Ryhmille 1. – 3. annan suullisesti ja kirjallisesti selvät ohjeet, miten talo rakennetaan. 
Ryhmälle 4. kirjallisesti ja suullisesti sekavat ohjeet. Kun ryhmät ovat aloittaneet 
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työnsä, käväisen ryhmän 4. luona, annan heiltä puutuvat 30 rakennuslappua ja sa-
non nopeasti:  Tässä on teille vielä 30 lappua. 

Vien ryhmille 1. – 3. tusseja, liimaa, fläppipaperin pohjaksi ym. materiaaleja ja pidän 
huolta, että kaikki menee hyvin. Ryhmä neljän kysyessä, mistä he saavat sakset, lii-
maa tsm., vastaan heille, että he voivat kysyä muilta, jos he voivat lainata.

Harjoituksen purku: 
1. Kun neljäs ryhmä alkaa vaikuttaa liian turhautuneelta, keskeytän tehtävän 

ja kysyn, mitä tapahtuu.

2. Keskustelu: Kuinka moni huomasi, että nelosia kohdeltiin huonosti? Miltä 
tuntuu olla epäoikeudenmukaisesti kohdeltu? Miettikää esimerkkejä, missä 
tämän tyyppinen kohtelu voisi olla totta?

3.  Ryhmät tekevät rakennustyön loppuun. Työt esitellään.

Tämä kaksoisharjoitus toimi tässä ryhmässä ja tämän rakennusharjoituksen yhtey-
dessä monessa paikassa hienosti. Nelosryhmä yritti sinnikkäästi, mutta lopulta yksi 
kysyi: ”Hei, miks sä olet tuollainen meille?”

Syrjivää harjoitusta voi käyttää monenlaisen ryhmätyöskentelyn rinnalla, mutta on 
tärkeää miettiä, tunteeko ryhmän ja sen jäsenet niin hyvin, ettei syrjinnästä harjoi-
tuksessa tule vääriä käsityksiä.  Harjoituksen jälkeen on myös hyvä pyytää selkeästi 
syrjityiltä anteeksi outoa käytöstään ja alleviivata sen olleen osa harjoitusta.

Kokemukseni mukaan syrjivän käytöksen kohteena oleminen vaikka vain tällaisen 
leikillisen harjoituksen aikana, antaa tunnetasolla aidon kokemuksen ja paljon ajatel-
tavaa syrjinnän muodoista.

Ryhmien esiteltyä monikulttuuriset työyhteisönsä päätimme puolen vuoden yhtei-
sen matkamme ”Sulosanojen suihku” -harjoituksella. Harjoitus on ARKS-projektin 
tuote, ja se löytyy Sokrates-projekti ARKSin julkaisusta Oppimisen avaimet, oppimis-
taitojen harjoituksia aikuisille sivuilta 51 - 54. 

Sulosanojen suihkun kaltaisia harjoituksia on muitakin ja pääasia on, että tämä lop-
puharjoitus antaa mahdollisuuden kiittää, sanoa hyviä asioita toisista ja luoda posi-
tiivinen ilmapiiri tästä eteenpäin.

Aivan viimeiseksi osallistujat palauttivat arviointilomakkeet, jotka olin heille jakanut 
viimeisen kerran alussa. Lomake on materiaaliosassa 2 B.
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Osallistujien palautteita 
koulutuksista 

SANALLISIA PALAUTTEITA

– esimerkkinä viisi erityyppistä työpaikkaa ja koulutusta

Työpaikka nro 1., ryhmä 1. 2 x 3 tuntia, ryhmässä noin 10 
osallistujaa,:

Mitä jäit kaipaamaan tai olisit halunnut tehdä toisin koulutuksessa?

 En osaa sanoa.

 Vähemmän porukkaharjoituksia.

 Asiat tulivat hyvin esille, en jäänyt kaipaamaan mitään. 

Mikä koulutuksessa oli parasta?     

 Avoimet keskustelut.

 Ei ollut liian jäykkää.

 Harjoitukset. Ihmiset rentoutuivat ja olivat aktiivisempia ja osallistuivat.

 Kulttuurierot-osio oli hyvä, koska asiakaspalvelussa nykyään ”törmää” eri-
maalaisiin ihmisiin.      

Miten itse edistit oppimistasi koulutuksessa?   

 Osallistuminen, heittäytyminen.    

Työpaikka nro 1., ryhmä 2. 2 x 3 tuntia, ryhmässä noin 10 
osallistujaa:

Mitä jäit kaipaamaan tai olisit halunnut tehdä toisin koulutuksessa?

 En mitään. Kaikki oli hyvin suunniteltu.

 Ensimmäisellä kerralla olisi kouluttaja voinut valmistautua tutustumalla 
paremmin etukäteen koulutettavien ”maailmaan”.

 Aikaa ehkä vähän enemmän.
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 Koko koulutus olisi voinut olla lyhyemmällä aikavälillä, esim. 1 kuukauden 
sisällä kaikki 3 osaa.  

Mikä koulutuksessa oli parasta?    

 Kouluttajat osasivat selkeästi tuoda asiat esille. Mielenkiintoiset tunnit.

 Opittiin ottamaan ja antamaan palautetta. Oli ihan hauskaakin.

 Päivin koulutuksessa oli hauskaa.

 Ryhmätyöt (toiset hauskoja).

 Paljon keskustelua, esimerkkejä ”elävästä elämästä”.

 Ennakkoluuloista puhuminen. 

 Harjoitukset ja keskustelujen syntyminen työporukassa.  

Miten itse edistit oppimistasi koulutuksessa?   

 Kuuntelemalla.

 Keskustelin työkavereiden kanssa.

 Sai miettiä uusia asioita, josta sai uusia ideoita.

 Osallistuin keskusteluun.

 Olemalla aktiivinen keskustelussa.

Työpaikka nro 2. 4 x 3 tuntia,  osallistujia vaihtelevasti 5-15:

Mitä jäit kaipaamaan tai olisit halunnut tehdä toisin koulutuksessa?

 En osaa sanoa, oli ensimmäinen kerta kun olin mukana tällaisessa.

 En mitään.  

Mikä koulutuksessa oli parasta?     

 Käytännön harjoitukset, joutui todella syventymään ajatuksiinsa.

 Vapaamuotoista, ei ”pänttäystä.”

 Nyt ajattelee asioita vähän monipuolisemmin, eri näkökulmista. Sai työväli-
neitä omaan työhön.

 Oli keskustelua, eikä ”kalvosulkeisia.”   

Miten itse edistit oppimistasi koulutuksessa?   

 Ajatuksia jäi ”pääkoppaan” ja niitä yritän toteuttaa käytännössä edelleen-
kin.

 Pyrin hoitamaan ”kotitehtävät” ja osallistumaan keskusteluun. 

 Osallistumalla mielipiteilläni asioihin. Osallistumalla melkein kaikkiin koulu-
tuksiin.

 Olen tekemisissä näiden aihepiiriin kuuluvien asioiden kanssa: pohdiske-
len paljon muutenkin. Toisten mielipiteiden kuuleminen on kuitenkin aina 
avartavaa. 
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Työpaikka nro 3. 4 x 4 tuntia, melko vaihtuva keskimäärin 20 
hengen ryhmä: 

Mitä jäit kaipaamaan tai olisit halunnut tehdä toisin koulutuksessa?

 Vierailijoiksi maahanmuuttajia.

 Vielä enemmän tietoa eri kulttuureista ja tavoista

 Ei koulutuksessa tuntimäärään nähden enempää olisi voinut omaksuakaan, 
mutta jatkokurssi kiinnostaisi, voisi syventyä teemoihin lisää.

 Mitä mieltä maahanmuuttajat ovat suomalaisista yleensä.

 Enemmän konkreettista tietoa maahanmuuttajien tavoista.  

Mikä koulutuksessa oli parasta?

 Herätti kiinnostusta erilaisiin ihmisryhmiin, varsinkin kaukaa tuleviin, miten 
he kokevat Suomen ja suomalaiset.

 Ymmärrystä lisää yhteisöllisistä kulttuureista, herätti kiinnostusta ja ajatuk-
sia.

 Hyvä luennoitsija, helppo seurata.

 Ryhmätyöt olivat hyviä. Ja muut harjoitukset. Koulutus eteni sopivaan tah-
tiin.

 Mielenkiintoisia asioita käsiteltiin.

 Vaihtelevuus, ei monotonista puhetta.

 Vetäjä hyvä ja kiinnostunut aiheesta.

 Välitön ilmapiiri, sai ottaa kantaa asioihin, ei kuitenkaan pakotettu ketään.

 Kannustava ja mielenkiintoinen opetustilanne, ja se että herätti pohtimaan 
omia asenteita ja arvoja.

 Herätti ajattelemaan asioita syvällisemmin.

 Ryhmien väliset keskustelut.

 Sisältö ja tapa millä sisältöä käsiteltiin, ei ollut liian raskas. 

Miten itse edistit oppimistasi koulutuksessa?   

 Keskusteltu asioista koulutuksen ulkopuolellakin.

 Pyrin olemaan aina paikalla, kysyin jos jäi epäselvää, kävin materiaalia läpi 
myös koulutuskertojen välillä.

 Työpaikalla otin ”teemoja” puheeksi, aina avartaa, kun kuulee mielipiteitä.

 Paljon uusia ajatuksia, ehkä ”jatkokurssilla” voisi olla mukana eri kulttuure-
ja.

 Olemalla mukana ja kuuntelemalla.

 Ainakin tuli seurattua uutisia ja ulkomaan tapahtumia tarkemmin.

 Olin kiinnostunut. 

 Kertasin ja mietin asioita vielä kotona koulutusiltapäivän jälkeen.

 Kiinnitän entistä enemmän huomiota ihmisten tasa-arvoiseen kohtaami-
seen.

 Työpaikalla voi jatkaa aiheen tiimoilta.
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 Rohkeasti voin kohdata ja tutustua toisiin ihmisiin, ennakkoluulojen siirtä-
mistä pois, arvojen muutos.  

Työpaikka nro 4. 4 x 3 tuntia, tiivis 12 hengen ryhmä : 

Mitä jäit kaipaamaan tai olisit halunnut tehdä toisin koulutuksessa?

 Lyhyt kokonaisuus ja paljon asioita, olisi ollut mukava saada kokemus maa-
hanmuuttajasta tms. 

 Voisi jatkua vielä, eli syvennystä vielä perusjakson lisäksi.

 Minusta koulutus oli hyvä ja mielenkiintoinen.

 Lisää harjoituksia.    

Mikä koulutuksessa oli parasta?     

 Monipuoliset opetusmenetelmät, opetusmenetelmät hyvin hyödynnettä-
vissä myös esimiestyöhön esim. työyhteisön kehittämisessä.

 Hyvät monisteet; tiivistetysti, harkitusti tehty valinta. 

 Asiantunteva opettaja.

 Positiivinen, innokas vetäjä.

 Harjoitukset.

 Tiedonsaanti eri kulttuureista, tällaista koulutusta ei ole juuri saanut.

 Tieto ja ryhmätyöskentely. Tieto eri kulttuurien erityispiirteistä – avarta-
vuus.

Miten itse edistit oppimistasi koulutuksessa? 

 Materiaaliin perehtymällä koulutuksien välillä, jatkossa mahd. palata aihee-
seen kirjallisuusluettelon ja internetin kautta.

 Avoimuus, itsensä/asenteidensa tutkiminen.

 Kiinnitän erilailla huomioni esim. kirjoituksiin ja saatavilla olevaan tietoon.

 Antoi ajattelemisen aiheita ja lisäpohdinnan tarvetta jatkossa, vaikka aktii-
visempi olisin voinut olla keskusteluissa.

 Omia ”harjoituksia”  asennemuurista siihen, etten vetäytyisi tilanteista, vaan 
avoimesti ”sekaan” vaan.

 Luin kotona, mitä annettiin luettavaksi. Olin mukana!

 Yritin olla aktiivinen ja mukana. Kiitoksia!   
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Työpaikka nro 5. 9 x 3 tuntia, sitoutunut ja tiivis noin 15 hen-
gen ryhmä

Mitä jäit kaipaamaan tai olisit halunnut tehdä toisin koulutuksessa?

 Olisin halunnut olla paikalla joka kerralla.

 Jaa-a, vaikea sanoa. Näin oli hyvä.

 Koko koulutus olisi voinut olla lyhyemmällä aikavälillä.

Mikä koulutuksessa oli parasta?     

 Ryhmätyöt

 Hyvät kirjalistat.

 Innostavat ja asialleen omistautuneet vetäjät.

 Harjoitukset ja niiden purkaminen.

 Hauskat ja havainnolliset ryhmätyöt.

 Työyhteisön useista ryhmistä yhdessä työskentely.

 Tehtävät ja toiminnallisuus.

 Palaute-harjoitukset.

 Kun mietittiin ja tehtiin asioita, eikä vaan kuunneltu.

 No ryhmäharjoitukset tietysti.

Miten itse edistit oppimistasi koulutuksessa? 

 Kuuntelin tarkkaan ja olin mukana.

 Käytin omia kokemuksia.

 Osallistumalla parhaani mukaan.

 Puhuimme aiheista myös ”vapaalla”.

 Keskustelu työkavereiden kanssa.

 Mietiskely.

 Hain aiheista tietoa myös muuna aikana.
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