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» Eeva Saha
Kirjoittaja on valmistavan opetuksen opetuksessa toiminut laaja-alainen erityisopettaja, draamaohjaaja ja 
tietokirjailija. Hän on kirjoittanut voimauttavan draamakasvatuksen käyttöön opastavan kirjan Voimadraamaa 
(Draamatyö 2016) ja lukuvuonna 2019−2020 ilmestyy Draamatyön uusi menetelmäopas Tiedän, tunnen, kerron, 
osaan – toiminnallisuutta kielen opettamiseen

Kirjoittajan kuva: Ulla Ruokolainen

Draama yhteisen kielen rakentajana
Tutustuin ensimmäistä kertaa maahanmuuttajataustaisiin ja pakolaisina Suomeen tulleisiin lapsiin 
vuonna 2006 työskennellessäni iltapäiväkerhon ohjaajana. Huomasin välittömästi, ettei minulla ollut 
menetelmiä tai osaamista vastata niihin tilanteisiin tai haasteisiin, joita ryhmässä päivittäin nousi esiin. 
Lopulta päädyin toteuttamaan aiheesta graduni Draamakasvatus kuntoutusmenetelmänä maahanmuut-
tajataustaisilla lapsilla (tyttönimelläni E.-K. Ruokolainen) sekä ohjaamaan viikottain neljää draamaryh-
mää, joissa harjoiteltiin juuri niitä asioita, jotka harjoitusta vaativat. 

Työskentely pohjautui draamakasvatukseen ja ylipää-
tään luovan ilmaisun poikkitaiteellisiin menetelmiin, 
vahvaan tapaamisen struktuuriin sekä varasuunni-
telmaan, ellei suunniteltu tekeminen toiminutkaan. 
Työskentelyn mahdollistivat kooltaan riittävän pienet 
ryhmät sekä kahden ohjaajan läsnäolo. 

Työskentelyn tavoitteena oli harjoitella laajasti 
ikätasoisia taitoja kuten hienomotoriikkaa tai päätte-
lyä, kehittää lasten vuorovaikutustaitoja, sanavaras-
toa, ilmaisua ja tunnehallintaa ja oikeastaan näiden 
kautta koko toimintakykyä uudessa ympäristössä. Yh-
tenä tavoitteena oli myös vahvistaa lasten minäkuvaa, 
johon kuului nyt myös uutena osana maahanmuutta-
juus. (Ruokolainen 2009.)

Kymmenen vuotta myöhemmin sain Suomen 
kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolta 
vuoden apurahan kotouttavaa draamaa käsittelevän 
kirjan kirjoittamiseen sekä kokeilutyöpajojen ohjaami-
seen maahanmuuttajille. Työskentelyn aloittaminen 
sijoittui vuoteen 2016, jolloin Suomeen oli saapunut 
Euroopan pakolaiskriisin seurauksena ennätysmäärä 
kansainvälistä suojelua hakeneita ihmisiä. 

Kiristinyt asenneilmapiiri ja kaikkiaan sekava ti-
lanne esimerkiksi vastaanottokeskuksissa vaikuttivat 
siihen, että draamatapaamisten ohjaamisen lähtökoh-
dat eivät olleet kaikkein helpoimmat. Aloitin tapaami-
set valmistavan opetuksen luokissa, joissa osallistu-
jien vaihtuvuus oli suurta, eikä lukuisten muuttujien 
keskellä oppilailla välttämättä ollut motivaatiota tai 
resursseja keskittyä uuden kielen tai uusien asioiden 
oppimiseen. Käytäntö näytti kuitenkin, että toiminnal-
le asetettavat tavoitteet olivat hyvin samankaltaisia 

kuin kymmenen vuotta sitten, sillä haasteita tuntui eri-
laisten oppimistavoitteiden lisäksi olevan kaverisuh-
teissa, oman käytöksen ja tunneilmaisun säätelyssä, 
keskittymisessä ja muistamisessa, suvaitsevaisuudes-
sa toisia kohtaan ja ylipäätään tavoissa olla ja toimia 
vuorovaikutuksessa.

Päädyin lopulta suunnittelemaan kolmeen erilai-
seen kielen osaamisen tasoon perustuvia harjoituksia. 
Ensimmäisen tason harjoituksissa ei tarvinnut osata 
tuottaa yhtään suomea ja käytetyt sanat, joihin tuli 
reagoida, opittiin harjoituksen edetessä. Näissä har-
joituksissa vaikkapa yksi liike, siirtyminen tai toimin-
nan seuraaminen riitti osallistumiseksi vahvistaen 
kuitenkin kokemusta uudella kielellä toimimisesta. 
Seuraavan tason harjoituksissa tavoitteena oli saada 
osallistujat ilmaisemaan enemmän joko liikkeen tai 
puheen avulla. Vaikeimmat harjoitukset perustuivat 
siihen, että osallistujat pystyivät ymmärtämään kes-
keiset asiasisällöt uudella kielellä sekä tuottamaan 
myös itse puhetta. 

Miksi draamakasvatus?
Esimerkiksi Lappalainen (2005) on tuonut tutkimuk-
sessaan esiin, miten luovuus, kokeilu ja toiminta ovat 
tärkeitä maahamuuttajien opettamisessa. 

Itse uskon toiminnallisuuden ja draamakasva-
tuksen työtapojen käytön auttavan kotoutumisessa 
ja kielen oppimisessa niiden haasteiden ja tarpeiden 
vuoksi, joita maahanmuuttajataustaisilla oppijoilla 
usein tuntuu ilmenevän. Yksinkertaistaen draamakas-
vatusta hyödyntämällä voidaan oppia keskeisiä asioi-
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ta omasta itsestä, toisesta 
ihmisestä ja koko ympäröi-
västä yhteiskunnasta. 
Suunniteltaessa toimin-
nallista draamaharjoitusta 
harjoitukseen voidaan liit-
tää sekä ryhmäkohtaisia 
että lapsikohtaisia tavoit-
teita. Tavoitteet voivat yk-
sinkertaisimmillaan liittyä 
uusien sanojen oppimiseen, mutta toiminnan edetes-
sä tavoitteeksi voidaan nostaa esimerkiksi omalla vuo-
rolla puhuminen, toisen kuunteleminen, toimintaan 
keskittyminen, hienomotoriikka, työmuistin harjoitta-
minen tai vaikkapa leikkiin heittäytyminen. Yksi useita 
maahanmuuttajataustaisia lapsia yhdistävä piirre on 
tuntunut olevan tarve pärjätä tai osata parhaiten. Pet-
tymysten sietäminen voi olla vähäistä, eikä vaikealta 
tuntuvaa asiaa välttämättä haluttaisi harjoitella ol-
lenkaan. Luovassa tai toiminnallisessa harjoituksessa 
osallistujat voivat harjoitella saman harjoituksen si-
sällä eri taitoja, jolloin ei synny kokemusta jatkuvasta 
vertailusta suhteessa toisiin. 

Jo ennen vuoden 2016 perusopetuksen uudistusta 
Suomessa on kasvatettu lapsia itsenäisyyteen ja oma-
toimisuuteen, mutta jossakin muussa maassa koulun-
käynti voi olla täysin opettajajohtoista. On mahdollis-
ta, että muun muassa tästä syystä maahanmuuttaja-
taustaisen lapsen voi olla vaikeaa säädellä omaa toi-
mintaansa ja ymmärtää erilaiseen vuorovaikutukseen 
perustuvaa opettajan roolia auktoriteettina. 

Viitekehyksenä draamallinen toimintaympäristö 
tarjoaa hyvän ympäristön harjoitella itseohjautuvuut-
ta ja erilaisia tapoja toimia vuorovaikutuksessa. Lisäk-
si toiminnallisessa tekemisessä tapahtuvia asioita on 
luontevaa ja tarkoituksenmukaista kielellistää. 

Usein osallistuminen ja harjoituksen käytännön-
läheisyys vaikuttavat siihen, että motivaatio uusien 
sanojen oppimiseen vahvistuu. Lapsen vahvuuksien 
kielellistäminen vahvistaa lisäksi lapsen itsetuntoa. 
Positiivinen palaute, kokemus ryhmään kuulumi-
sesta ja onnistumisen kokemukset motivoivat op-

pimaan lisää. Myös mah-
dollisuus säilyttää omaa 
kulttuuria ja identiteettiä 
toimii lasta vahvistavana 
tekijänä ja auttaa lasta 
myös arvostamaan muita 
kulttuureja (Ikonen 2005, 
120).

Draaman työtavat osaksi kielitietoista 
arkea

Kielititoinen ohjaaja tiedostaa tekijöitä, jotka vaikut-
tavat kielen oppimiseen ja ymmärtämiseen. Ohjaaja 
pystyy selventämään ja reflektoimaan tapahtuvaa ja 
tukemaan monipuolisesti kaikkien osallistumista. (La-
tomaa, Luukka & Lilja (toim.) 2017, 11−29.)

Draamakasvatuksen tekniikat ja harjoitukset voi-
vat olla täysin uudenlaisia tapoja toimia vuorovaiku-
tuksessa. Pe da goginen draama on kasvatuksellista 
toimintaa, jossa käytetään teatterinomaisia keinoja ja 
yhdistetään ilmaisun eri osa-alueita (Jäälinoja 2000, 
21). Opettajajohtoisen toistamisen ohella osallistujat 
tuottavat myös itse olennaisesti sisältöä harjoituksiin. 
Alkeiskielitaidon vaiheessa draamaharjoitukset kan-
nattaa pitää hyvin yksinkertaisina. Ennen harjoitus-
ta on hyvä käydä läpi avainsanat eleiden tai korttien 
avulla ja varmistaa, että kaikki tietävät, mitä tehdään. 
Erilaiset tunneharjoitukset, liikeilmaisu tai kuvalliseen 
ilmaisuun pohjautuva ilmaisu, pantomiimi, juonelliset 
juoksuleikit, laululeikit ja aktiivista tarkkaavuutta vaa-
tivat yhteisleikit toimivat hyvin. Fyysiset leikit vaikut-
tavat tutkitusti positiivisesti lasten neurologiseen ke-
hitykseen ja lihasten toimintaan (Nurmi, Ahonen, Lyy-
tinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, & Ruoppila 2006, 62).

Kielitaidon lisääntyessä tunne- ja ilmaisuharjoi-
tuksia voidaan monipuolistaa ja harjoitella enem-
män vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä esimer-
kiksi erilaisten roolihahmojen kautta toisen henki-
lön näkökulmaan asettumista. Harjoitukset tuotta-
vat lapsille tärkeitä sosiaalisia kokemuksia (Nurmi, 

Osallistujat kertovat olotilastaan sijoittamalla nimikort-
tinsa tai valokuvan tiettyyn huoneeseen kaikkien yhdessä 
askartelemaan tunnetaloon. Kuva: Ulla Ruokolainen.
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Ahonen, Lyytinen, H., 
Lyytinen, P., Pulkkinen, 
& Ruoppila 2006, 62). 
Lapset ovat usein myös 
innokkaita esiintymään 
omalla kielellään tai teke-
mään vaikka omia pieniä 
musiikki-, tanssi- tai varjoteatteriesityksiä. Uudessa 
kieliympäristössä myös erilaiset asiointiharjoituk-
set ja eri paikkoihin sijoittuvat pienoisnäytelmät 
antavat mahdollisuuden harjoitella leikinomaisesti 
toimimista uudella kielellä uusissa ympäristöissä. 
Kielitietoisen opetuksen mukaan hyvä kotikielen 
hallinta luo hyvää pohjaa kaksikielisyydelle (Nur-
mi, Ahonen, Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, & 
Ruoppila 2006, 48). Tätä huomioiden harjoituksia 
ei tarvitse ainakaan aina toteuttaa vain opittavaa 
kieltä käyttäen vaan ryhmän monipuolista kielitai-
toa voi hyödyntää vaikkapa sanoja kielestä toiseen 
vaihtaen tai eri kielillä tapahtuvaa tiedonhakua hyö-
dyntäen. 

Haasteita ja onnistumisia
Kuvaja (2016, 37) on tutkinut luokanopettajien koke-
muksia draaman opetuskäytöstä ja listannut opetta-
jien kokeneen haastavimmaksi 1) oppilaiden moninai-
suuden 2) opetusluokan 
koon 3) fyysisen tilan ja 4) 
käytössä olevan ajan. Maa-
hanmuuttajataustaisten 
lasten kohdalla suurim-
maksi haasteeksi nousee 
myös varmasti mainittu 
moninaisuus. Lisäksi itse 
nostaisin erikseen omaksi 
haasteekseen vielä ryh-
män hallittavuuden.

Maahanmuuttajataus-
tainen lapsi on kokenut 
elämässään menetyksiä 
ja muutoksia riippumatta 

maahanmuuton syistä. 
Uuteen elämään sisältyy 
ristiriitoja, uudessa kult-
tuurissa esiinnousevia 
haasteita ja uuden oppi-
mista. Lähihistoria voi vai-
kuttaa siihen, että lapsen 

biologinen ikä ja kehitysvaihe eivät välttämättä vastaa 
toisiaan. (Perttula 2005, 72.) 

Uudessa kulttuurissa uusia asioita täytyy liittää ja 
vertailla kotimaassa syntyneeseen tieto- ja käsiteva-
rastoon eikä asioille aina löydy vastinetta tai yhteyttä. 
Lapset voivat joutua etsimään Suomesta uusia muis-
tin kiinnekohtia voidakseen ymmärtää uuden asian ja 
työmuisti voi kuormittua myös stressin seurauksena. 
(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, 
& Ruoppila 2006, 84−85.)

Kaikki maahanmuuttaneet henkilöt käyvät läpi 
eri tavoin ilmenevän kriisin kotoutumiseen liittyen. 
Lapsilla voi ilmetä erilaisia stressioireita, ja omien tun-
teiden ilmentäminen, tunnistaminen ja työstäminen 
vaatii usein paljon harjoitusta. Lisäksi on mahdollista, 
että suomalaiset kasvatuksen tavoitteet ja arvomaail-
man perusteet eroavat omassa taustassa vallinneista 
ja lapsi voi kokea olevansa ristiriitaisessa tilanteessa 
suhteessa kodin ja koulun arvoihin. 

Monikulttuurisissa ryhmissä osallistujien kokoon-
pano voi olla hyvin he-
terogeeninen. Erottavia 
tekijöitä voivat olla mm. 
erilaiset kieli- ja kulttuu-
ritaustat, erilainen koulu-
historia ja eri uskontojen 
mahdolliset vaikutukset. 
Ryhmät ovat usein levot-
tomia ja ilman yhteistä 
äidinkieltä toimiminen voi 
aiheuttaa haasteita. 

Toisaalta samat asiat, 
jotka tuntuvat aluksi 
haastavilta, muodostavat 
parhaimmillaan huikei-
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ta onnistumisen kokemuksia. Lapsi, joka on tapaa-
misten aluksi halunnut valita ainoastaan positiivisia 
tunnekortteja, voi olla huomattavan ylpeä valites-
saankin kortin ”uskallan pelätä”. Mikäli itseohjautu-
vuus on ollut vaikeaa, voi lapsi olla hyvin tyytyväinen 
suorittaessaan itsenäisesti pieniä vastuuta sisältäviä 
tehtäviä. Kaikista opituista taidoista ja onnistumisis-
ta saadut kehut kantavat ja lisäävät itseluottamusta, 
uudenlaiset leikit rohkaisevat liikuntaan ja kehol-
liseen ilmaisuun, sanavarasto ja ilmaisuvalmiudet 
lisääntyvät. Kaikkiaan selkeimmin toiminnan vaiku-
tukset näkyivät ehkä lisääntyneenä toisten huomi-
oimisena, rohkaistumisessa uuteen toimintaan sekä 
lisääntyneenä taitona kohdata pettymyksiä koulun 
arjessa. 

Lopuksi
Maahanmuuttajataustaisten lasten parissa työsken-
tely on työtä, jossa ei tule varmasti koskaan valmiiksi. 
Lopulta en tiedä, olenko oikeastaan itse opettanut vai 
oppinut enemmän näiltä lapsilta. On tärkeää osata 
asettaa niin omat kuin ryhmän rajat ja olla reilu. Kult-
tuurista riippumatta lapsia yhdistävät samat asiat. 
Kiusaaminen on aina kurjaa, ja kavereiden saaminen 
sekä hyväksytyksi tuleminen on aina tärkeää. Oma-
kohtaisuus on myös tärkeää. On kiinnostavampaa 
päästä kertomaan oma lempiväri ja kysyä kaverin lem-
piväriä kuin päntätä värejä kirjasta. 

Keskeistä on ymmärtää, etten oikeasti tiedä. En 
pysty edes kuvittelemaan lasten taustoja tai kokemus-
maailmaa. Toisaalta se ei ole tehtävänikään. Vaikka 
mitä olisi ollut, nyt on nyt. Nyt lasketaan tuttuun ta-
paan matematiikkaa tai opetellaan jokin uusi laulu. 
Harjoitellaan omituisten ruokien nimiä tai opitaan 
kertomaan kellonaika. Sanotaan oma nimi, kerrotaan 
missä ollaan taitavia. 

Muun muassa Mikkola ja Heino (1997) ovat tut-
kineet sitä, miten maahanmuuttajataustaiset lapset 
sopeutuvat kouluun. Yhtenä teoriana sopeutumiseen 
esitellään akkulturaatioteoria, jonka mukaan sopeu-
tumisen tulisi tapahtua automaattisesti. Itse näen, 
että maahanmuuttajataustaisten lasten parissa työs-

kenneltäessä tarvitaan laajasti käytännön tukitoimia, 
lisää henkilöstöresursseja, kuntoutusta ja toimivia 
materiaaleja. Edelleen näkisin draamapohjaisen ryh-
mäkuntoutuksen suomen kielen ja suomi toisena kie-
lenä -tuntien lisäksi yhtenä vaihtoehtona tukea moni-
kulttuurisia lapsia. 

Seuraan huolestuneina uutisointeja, joissa suomi 
toisena kielenä -opintoja on kritisoitu syrjivänä ra-
kenteena ja valmistavan opetuksen oppilaita on in-
tegroitu suoraan yleisopetuksen luokkiin kuitenkaan 
kohdentamatta luokkiin lisää opetusresursseja. Sen 
sijaan, että maahanmuuttajiin kohdennattavia re-
sursseja lähdettäisiin rajaamaan, niitä tulisi edelleen 
eriyttää ja jakaa niin, että jokaisella olisi mahdolli-
suus saada apua pienessä oman tasoisessa ryhmäs-
sä juuri niihin asioihin, jotka ovat itselle vaikeita. Se, 
että ongelmia tuodaan esiin ja niiden ratkaisemiseksi 
yritetään kehittää yksilöllisiäkin rakenteita tai ratkai-
suja, ei ole syrjivää. Syrjivää on se, että lapset eivät 
saa tarvitsemiaan tukitoimia maahanmuuttajuuden 
vuoksi. 
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