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Oppimateriaalin sisältö

• Tämä oppimateriaali on tarkoitettu opettajille ja alan 
opiskelijoille. Erityisesti heille, jotka kohtaavat työssään 
maahanmuuttajia tai ovat aloittelemassa työtä heidän 
kanssaan. 

• Oppimateriaali on kooste käytännön tilanteista, joita 
olen kohdannut opettaessani ensimäistä kertaa aikuista 
maahanmuuttajaryhmää kokonaisen kurssin verran. 
Olin tavannut ryhmän jäsenet muutaman kerran 
aikaisemmin, mutta tälle kurssille lähdin kuin tyhjältä 
kirjan sivulta. Opettamaan, mutta myös oppimaan ja 
vastaanottamaan itselleni vieraan kulttuuriryhmän 
tapoja ja ominaisuuksia. 



Kurssin taustaa

• Kurssi oli yksi kokonaisuus Kotouttava käsityöprojektia, mikä 
käynnistyi elokuussa 2005 . Projekti on Opetushallituksen 
rahoittama ja järjestetään Linnalan kansalaisopiston alaisuudessa 
Savonlinnassa. Projektin ensimmäinen kurssikokonaisuus oli 
lasten ympäristö- ja yhteisötaidetapahtuma elokuussa. Toinen 
kurssikokonaisuus oli kankaanpainon kurssi syyskuussa 2005, 
josta tämä tekemäni esitys kertoo.

• Ryhmä koostui Suomeen tulleista afgaanipakolaisnaisista (12 
henkilöä). Osa naisista on tullut Suomeen kevään 2004 aikana, 
osa keväällä 2005. Aikaisemmin tulleet hallitsivat suomen kielen 
alkeita, osalla ensimmäinen kielikurssi oli vasta edessä syksyllä 
2005. Tapasimme kuukauden ajan kaksi kertaa viikossa ja kolme 
opetustuntia kerrallaan. Kurssi pidettiin Kansainvälisen 
kohtaamispaikan tiloissa Savonlinnan Haka-alueella. 



Kurssin aloitus

     Aloitimme kurssin piirtämisellä ja 
maalaamisella. Tiesin naisten 
pitävän maalaamisesta, koska he 
tarttuivat innolla pensseliin myös 
elokuussa järjestetyllä lasten 
ympäristö- ja yhteisötaidekurssilla 
tullessaan viimeisenä päivänä 
katsomaan lastensa tekemiä töitä. 
Vieressä erään äidin silloin tekemä 
maalaus.

     Tällä kurssilla kurssityönä 
valmistimme tyynyliinat. Ne 
ommeltiin itse ja niihin tehtiin 
kuvioita leimasinpainantatekniikalla 
sekä maalaten suoraan kankaalle.

    



Ideoita suunnitteluun

Syksy oli erityisen lämmin. Luonto oli parhaimmillaan, joten etsin 
aiheita luonnosta. Aiheena luonto on helposti lähestyttävä sekä 
maailmanlaajuinen. Ja luonnostahan löytyi vaikka mitä. Kuten 
esimerkiksi…



Kukkia



Omenia



Marjoja



     Sain kukkia 
yliopiston 
puutarhasta, 
monenlaisia ja 
monen värisiä, joita 
vein Kansainväliseen 
kohtaamispaikkaan. 



    Lajittelin kukat väreittäin vesiastioihin ja opettelimme 
värejä niiden avulla. Punainen, violetti, oranssi, sininen, 
keltainen, vihreä. Tumma- vaalea. Tummanvihreä – 
vaaleanvihreä. Punainen – vaaleanpunainen… 



     Kävimme läpi 
päävärit ja niiden 
sekoitukset. 

     Väreinä käytimme 
pullopeitevärejä.



Kukkien maalaus sujui innokkaasti ja keskittyneesti

















Ompelemaan

       Sakset, viivoitin, mittanauha, ratkoja, 
nuppineula, ompelukoneneula, parsinneula, 
mittaliisa... 

     
     Opettelimme ompelutarvikkeiden- ja ompelukoneen osien 

nimiä. Otin opetukseen mukaan sanoja enemmänkuin olin 
alun perin ajatellut. Naiset selvästi halusivat opiskella 
sanoja ja kirjoittaa niitä ylös jaettuihin monisteisiin, jotka 
tein Hyvä sauma - kirjaa apuna käyttäen. Ompelukoneiden 
osien opettelemisen jälkeen kertasimme ompelemista ja 
puolaamista. Ompelukoneet saattoivat olla erilaisia kuin 
mitä naiset ovat käyttäneet kotimaassaan. 

     Ompelukoneella ompeleminen oli tuttua jokaiselle, siispä 
tyynyliinojen ompelu sujui hyvin ja nopeasti. Ensin 
ajattelin, että emme ompele vielä tässä jaksossa. Toisaalta 
koska naiset ovat ompelutaitoisia, olisi hyvä, jos saisivat 
tehdä jotakin, mikä on ollut tuttua jo kotimaassa.  



Kangasta kuvioimaan
         Oli kankaankuvioimisen vuoro. Laitoin esille pienet 

kukkamaalaukset, joita olimme maalanneet edellisellä 
kerralla. Naiset alkoivat kommentoida, että ”tämä ei 
hyvä, ei kaunis”! En ymmärtänyt, miksi ei? Mikä on 
hyvä? Mielestäni kukkamaalaukset olivat oikein 
hienosti onnistuneet. Yritin sanoa, että nämä ovat 
lähtökohtia, ideoita, mutta teidän ei tarvitse tehdä 
juuri näin. Sana idea oli liian abstrakti ja yritimme 
selvitellä sitä jopa sanakirjan kanssa. Kukkien 
maalaaminen näytti olevan mieluista, mutta niiden 
jatkotyöstäminen kankaanpainantaan ei enää 
miellyttänyt heitä. 

      
     Siirryin taustalle ja mielenkiinnolla odotin, millaisia 

töistä tulee. Mikä on hyvää ja kaunista? Tätä 
kysymystä emme sanallisesti pystyneet toisillemme 
kommunikoimaan.



Kuviot suunniteltiin ja piirrettiin muovimatonpalaseen, joka leikattiin 
kirurgin- ja mattoveitsellä sopivan muotoiseksi. Kuviot liimattiin puupalasiin. 
Myös perunan kaivertamista kokeiltiin.



      Kukat muuttuivat ornamenttimaisiksi! Aloin ymmärtää, mitä naiset tarkoittivat 
sanoessaan ”ei hyvä, ei kaunis”. Eli kukat ornamenttikuvioina olivat kauniimpia, 
kuin tyyli, jolla teimme paperille maalattuja kukkia.



   Väri levitettiin koko 
kuvioon ennen 
painamista



Kokeilut tehtiin vanhaan lakanaan



• Kuvion paikkaa suunniteltaessa kävimme läpi erilaisia vaihtoehtoja, kuinka 
kuvioita voi sommitella kankaan pintaan, kuten nurkkiin, keskelle, sivuille tai 
koko pintaan. Näytin vaihtoehtoja leimasinta liikuttamalla tyynyliinan päällä. 

• Tyynyliinan väliin laitettiin sanomalehden sivuja.
• Värien valintaa mietittiin myös tarkasti. Käytimme tarvittaessa sävykarttaa 

apuna. 



Kuvien ja kuviointien symmetrisyys toisiinsa nähden tuli esille jokaisessa työssä







Vapaalla kädellä maalaus onnistui myös hienosti



Sekä perunalla painaminen 



Valmis!

• Värit kiinnitettiin tyynyliinoihin 
silittämällä. Silittämisen yhteydessä 
harjoittelimme laskemista yksi, kaksi, 
kolme…kun laskimme sekunteja.

• Valmistuneista töistä oltiin 
silminnähden ylpeitä ja onnellisia.

• Kirjoitin taululle pesuohjeen, 40 tai 60 
astetta. Eräs nainen kysyi, kuusi tuntia?  
Nauroimme että ei, se on lämpötila ja 
voi pestä myös käsin. Naiset saivat 
tyynyliinansa ja kukkapiirustuksensa 
kotiin. 







Uusien sanojen kertausta
     Kurssin lopussa kertasimme sanoja. 

Kokosin monisteen Oph:n sivuilla 
olevista kuvamateriaalisivuilta. 
Myös verbejä harjoittelimme, 
kuten: piirtää - minä piirrän, 
maalata - minä maalaan, silittää - 
minä silitän. Monisteen jälkeen 
menimme teelle. Olin leiponut 
mustikka- vattupiirakkaa. Naiset 
kyselivät piirakkaan ohjetta. 
Kerroin: munia, sokeria, jauhoja, 
jonka jälkeen minulta kysyttiin: 
Sunnuntaijauhoa? Vastasin 
hymyillen, kyllä, käytin 
sunnuntaijauhoa. Jokaisen kerran 
jälkeen pidimme teehetken. 
Yhteinen kokoontuminen teekupin 
äärelle oli naisille tärkeää.



Kurssin yhteenveto

Kurssi, jossa osa ryhmäläisistä oli luku- ja kirjoitustaidottomia, oli mielenkiintoinen, 
haastava ja antoisa kokemus. Selvisimme tilanteista kuitenkin kohtuullisen hyvin, vaikka 
kommunikointi oli välillä hankalaa yhteisen kielen puuttuessa. Vaikka kielellinen 
kommunikointi oli heikkoa, kuinka taidokkaita naiset ovat olleet piirtämisessä, 
maalaamisessa ja käsityön tekemisessä! Toki kielimuurimme esti syvällisemmän keskustelun, 
jota olisimme voineet käydä pitkin työskentelyprosessia, mutta kurssi oli tarkoitettu juuri 
heille, jotka ovat kotouttamisvaiheessa kielitaidon ollessa vielä heikko. Naiset olivat kurssilla 
säännöllisesti ja mielestäni motivoituneina. Oli tärkeää tehdä jotakin omaan kotiin ja 
hyötykäyttöön.
Käsityön ja kuvallisen työskentelyn avulla haluttiin tukea omaa osaamista ja antaa 
onnistumisen elämyksiä.



Opetuksessa käytetty materiaali:
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                                Opettajan aineisto perusosa.

Opetushallituksenverkkosivut:
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Oppimateriaalin kuvat: Outi Väyrynen 2006, ellei toisin mainittu

Kurssin aikana eteeni tullut tyylieroasia on saanut mielenkiintoni tutustua islamilaiseen 
taiteeseen ja kuvakäsitykseen. Jo pienen perehtymisen jälkeen ymmärrän tunnilla esiin 
tulleita asioita hieman paremmin. Naisten valmistamissa töissä tulee ilmi mm. kuvioiden 
symmetrisyys sekä jatkuvuus, mitkä ovat islamilaiselle taiteelle tyypillisiä piirteitä.
Kuvaesimerkki: Eva Wilson.1989.Islamic Designs. British Museum Pattern Books.
               

              
                

               Taide ja käsityö voivat olla kieli, jolla kommunikoimme ja väline dialogin muodostumiseen


