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Virtuaaliteknologia ja oppiminen monikulttuurisessa ympäristössä
Timo Haukola, Tuukka Saranpää & Päivi PöyryLassila, Teknillinen korkeakoulu
timo.haukola@tkk.fi

Innovaatioprosessien alkuvaiheessa työskentelevät ryhmät ja niiden kognitiiviset
prosessit ovat olleet suuren mielenkiinnon kohteena viime aikoina. Tässä kontekstissa
työskentelevien ryhmien tavoitteena on luoda ideoita mahdollisista tuotteista, palveluista
tai liiketoimintamalleista. Tehokkaan innovaatiotoiminnan edellytyksenä on täten uuden
tiedon luomisen onnistuminen sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Useiden tutkimusten
mukaan ryhmän mahdollisuuksiin oppia, ja kykyyn luoda jotain uutta, vaikuttavat
voimakkaasti ryhmän rakenne ja sen monimuotoisuus.
Yritysten jatkuva tarve innovaatioille, ja tietoteknologian nopea kehittyminen, ovat
johtaneet globaalien ja samalla monikulttuuristen virtuaalitiimien hyödyntämiseen
työelämässä. Myös koulutuksen tulee pysyä tässä kehityksessä mukana. Vuonna 2009
Teknillinen korkeakoulu, Columbia University, Indian Institute of Technology in Madras
sekä Twente University käynnistivät yhteistyössä kurssin ”Global Virtual Collaboration
Project” (GVCP), jonka tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijat kansainvälisessä
virtuaalisessa projektitiimissä työskentelyyn. Opiskelijoista muodostetut ryhmät
työskentelivät Second Life virtuaaliympäristössä ratkaistakseen autenttisen
yritysmaailman ongelman. Valtaosalle opiskelijoista kurssi tarjosi ensimmäisen
kokemuksen kansainvälisestä timityöskentelystä.
Virtuaalitiimien vuorovaikutusta ja oppimista tutkitaan GVCPkurssista kerätyn aineiston
avulla vuonna 2009 käynnistyneessä nelivuotisessa VISCItutkimushankkeessa. Eräänä
tämän monitieteellisen tutkimushankkeen tavoitteena on ymmärtää virtuaalitiimien
rakenteen vaikutuksia niiden kykyyn luoda uutta tietoa. Keväällä 2010 järjestettävän
kurssin suunnittelu on paraikaa käynnissä jo analysoidun tutkimusaineiston pohjalta.
Tulevan kurssin erityisenä haasteena on tarjota opiskelijoille mahdollisimman hyvät
valmiudet kohdata erilaisista kulttuureista tulevia opiskelijoita. Esittelemme GVCP
kurssista vuonna 2009 kerättyä aineistoa ja käynnissä olevaa VISCItutkimushanketta.

The Role of Social Remittances in the Era of Increasing Transnational Migration
(presentation in Finnish)
Pauliina JärvinenAlenius, Anna Virkama & Pirkko Pitkänen, University of
Tampere, Finland
pauliina.jarvinenalenius@uta.fi

In migration studies, the researchers have examined the financial and material
remittances – i.e. money and goods sent by migrants from the host countries to the
countries of origin. In addition, there is a growing interest in social remittances (Levitt
1999). As a part of the ongoing research project (TRANSNET 2008–2011,



www.uta.fi/projects/transnet/), we seek to understand the role of social remittances in
today’s increasingly interconnected world. After identifying different types of social
remittances we come to introduce a new concept called sociocultural remittances.
Finally, we will figure whether sociocultural remittances may change existing
institutions and create new ones. The previous research has not systematically scrutinised
how social remittances may be linked to institutional transformations. Nor the researchers
have looked at the multiple directions for transmitting these remittances.
We see the transmission and adoption of sociocultural remittances as a manifold process:
normative structures, systems of practice, information and social capital flow both from
the societies of origin to societies of settlement as well as vice versa. Furthermore, these
remittances may also be transmitted to persons/communities/organisations situated in
other countries. The empirical examples related to education will be drawn from the 80
semistructured interviews of Estonian migrants and transmigrants.

Emergence of Transnational Professional Spaces (presentation in Finnish)
Pirkko Pitkänen & Pauliina JärvinenAlenius, University of Tampere
pirkko.pitkanen@uta.fi

In this presentation we will discuss the multilevel professional transformation processes
underway due to the increasing transnational mobility of labour. Similarly, vocational
learning environments are increasingly transnational. As a consequence, migrants often
interact and work in professional communities in multiple nation states. By this way,
their practices contribute to the development of novel transnational professional
communities and new types of transnational professional spaces.
Foreign professionals and return migrants do not bring in only professional skills and
knowledge, but also institutional, societal, cultural and linguistic competences that are
important assets for the innovation environments and their development. We ask what
kind of transnational professional spaces there exists, in today’s world, and how is/should
the professional competence be transferred and transformed into increasingly complex
and interconnected transnational working environments. Transnational mobility of health
care professionals (physicians, nurses) will be introduced here as an example of current
transnational professional spaces.

Monikulttuuriosaamisen vahvistaminen työnohjauksellisin interventioin
Aila Wallin, Awailable Consulting
aila.wallin@awailable.com

Monikulttuuriosaamisen kenttä on sekä teoriassa, että etenkin käytännössä vielä varsin
hajanainen, suppea ja pintapuolinen. Toiseuden näkökulmaa tulisi laajentaa ja pyrkiä
reflektiiviseen, assertiiviseen ja pluralistiseen tapaan kohdata kulttuurinen
monimuotoisuus. Monikultttuurivalmiuksen vahvistamiseksi tarvittavat koulutukselliset
interventiot kaipaavat edelleen selkiyttämistä, jäsentämistä ja syventävää tietoa.
Tarkoituksenani on jatkaa kvalitatiivisessa pro gradu tutkielmassani (TaY, 2009)
aloitettua teemaa monikulttuurikompetenssista osana ammatillisen kasvun prosesssia ja
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sen tukemista koulutuksessa ja valmennuksessa. Tutkielmassa pyrittiin syventämään
monikulttuurikompetenssin käsitettä paitsi laajan kirjallisuuden, tietyn
ulkosuomalaisryhmän kanssa käydyn verkkokeskustelun avulla. Käsitys
monikulttuuriosaamisesta – ja siitä, mitä se ei ole – jäsentyi ja loi pohjaa
jatkotyöskentelylle.
Työskentely on nyt painottumassa ammatillisen kasvun vahvistamiseen
työnohjauksellisin interventioin ja sen liittäminen monikulttuuriseen kontekstiin.
Pohdinnan alla mm. on, lähestyäkö kysymystä menneen, olemassaolevan vai
tavoitteellisen tilanteen näkökulmasta. Keskityäkö työnohjauksen ja valmennuksen
vaikuttavuuteen, rooliin, sisältöön vai menetelmiin? Millaiset nykyisten
työyhteisökouluttajien, työnohjaajien ja coachien omat monikulttuuriset valmiudet ovat?
Millaista vaikuttavuutta tai ongelmia muutamissa Suomessa aiemmin toteutetuissa
hankkeissa on nähtävissä? Lopullisen tutkimustehtävän selkiytyminen jäsentää
tutkimuksen metodologiaa, mutta tarkoituksena on rakentaa empiirinen osuus edelleen
fenomenografisen lähestymistavan ja narratiivien varaan.
Esitykseni avulla pyrin löytämään tuoreita ja asiantuntevia kommentteja, joiden avulla
voin fokusoida tutkimukseni lähestymistapaa monikulttuuristuvan työelämän tarpeiden
kannalta kiinnostavaan ja relevanttiin suuntaan.

Opiskelijat yhteisen tiedon rakentajina – kansainvälisen sosinonomikoulutuksen
näkökulmia suomalaiseen yhteiskuntaan
Marianne Nylund, Diakoniaammattikorkeakoulu
marianne.nylund@diak.fi

Esittelen työryhmässä alustavan tutkimus ja kehittämishankkeen. Näkökulmani on
ammatillisen koulutuksen opetusmenetelmien kehittäminen yhdessä opettajien ja
opiskelijoiden kanssa. Olen lehtorina englanninkielisessä ja kansainvälisessä
sosionomikoulutuksessa (Bachelor Degree Programme in Social Services), missä
painottuu yhteisöjen kehittäminen (community development work). Opintojen toinen
keskeinen näkökulma on kansalaisten osallistuminen yhteisöjen ja sosiaalipalveluiden
kehittämiseen. Tätä teemaa käsitellään ammatillisena työvälineenä ja tutkimuksellisena
orientaationa (participatory research). Oppiakseen soveltamaan tätä lähestymistapaa
käytännössä, opiskelijoiden tulisi saada menetelmistä omakohtainen kokemus (Leibowitz
2009).
Tavoitteena on kehittää opetusmenetelmiä siten, että opiskelijat voisivat olla enemmän
osallisina opetusmateriaalien tuottamisessa ja harjoitella erilaisia osallistuvia työ ja
tutkimusmenetelmiä käytännössä. Opetusmateriaaleina voidaan hyödyntää opiskelijoiden
kirjallisia (oppimispäiväkirjat, työelämän harjoitteluraportit) ja visuaalisia (powerpoint,
videoesitykset) tuotoksia. Kansainvälisessä oppimisympäristössä opiskelijat ja opettajat
näkevät ”toisin silmin” suomalaista yhteiskuntaa, palveluja ja yhteisöjä (Hyväri &
Nylund 2009). Tutkimusidean kehittely alkaa yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden
kanssa.

Interkulttuurisen oppimisen moninaisuudesta
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Hanna Alasuutari & Katri Jokikokko, Oulun yliopisto
hanna.alasuutari@oulu.fi, katri.jokikokko@oulu.fi

Interkulttuurinen oppiminen nähdään usein prosessina, joka käynnistyy esimerkiksi
henkilön muuttaessa asumaan tai työskentelemään toiseen maahan. Toisaalta on tutkittu
myös erilaisten suhteellisen lyhytaikaisten pedagogisten interventioiden merkitystä
interkulttuurisen oppimisen prosessissa. Tämän esityksen alustajat tarkastelevat
tutkimuksissaan interkulttuurista oppimista elämänkestävänä prosessina, jota voi
ymmärtää ja tulkita monista eri oppimisteoreettisista lähtökohdista käsin. Kasvatustieteen
päivien esityksessä tarkastelemme interkulttuurista oppimista transformatiivisena,
kokemuksellisena ja sosiokulttuurisena prosessina. Pohdimme oppimisen edellytyksiä,
erityisesti erilaisten kokemusten ja kontekstin merkitystä. Esityksemme esimerkit
pohjautuvat kahteen erilaiseen meneillään olevaan väitöskirjatutkimukseen. Toinen
tutkimuksista käsittelee opettajien interkulttuurista oppimista ja kompetenssia ja toinen
tutkimus taas pohtii interkulttuurisen oppimisen prosessia ja yhteistyön haasteita sekä
mahdollisuuksia koulutussektorin
kehitysyhteistyössä. Molemmissa konteksteissa painottuu interkulttuurisen
oppimisprosessin moninaisuus.

Kolahtiko kansainvälisyys? Koulujen kansainvälisyyden käsitteiden ja nykytilan
tarkastelua
Paula Mattila, Tampereen yliopisto / Opetushallitus
paula.mattila@kolumbus.fi

Perusopetuksen tuntijako uudistuu vuonna 2011. Tämä tarkoittaa ”kasvatuksen ja
opetuksen yleisten tavoitteiden ja niitä toteuttavan tuntijaon” arvioimista ja uudelleen
määrittelyä niin, että perusopetus, joka palvelee kokonaisia ikäluokkia, rakentuu
tulevaisuuden oppijaa ja yhteiskuntaa tukevaksi ja kehittäväksi. Miten monimuotoisena
kukoistava koulujen kansainvälinen toiminta palvelee tätä tavoitetta? Millaista se nyt on
käsitteiltään ja käytännöltään? Ketkä ovat mukana? Onko se nyt jo koko koulun
kansainvälisyyttä ja siis koululaisten ja perheiden yhdenvertaisuutta palvelevaa taikka
uuden tuntijaon myötä kehitettävissä sellaiseksi? Millainen on monikulttuuriseksi
muuttuvan yhteiskunnan rooli koulun kansainvälisyydessä? Korkeaasteella lanseerattiin
käsite kotikansainvälisyys (internationalisation at home, IaH) vuosikymmen sitten.
Kouluasteella kansainvälisyydellä ymmärretään yhä usein vain ylirajaisia
liikkuvuusprojekteja. Millaista osaamista koulujen kansainvälisellä toiminnalla pyritään
saamaan aikaan? Estääkö käsitteiden selkiytymättömyys kansainvälisyyden täysipainoista
hyödyntämistä koulujen oppimisessa? Tutkija valmistelee väitöstyötä koulutuksen
kansainvälisyyden käsitteistä. Tätä tapaamista varten hän analysoi erityisesti nykyisen
perusopetuksen tuntijakopäätöksen ja opetussuunnitelman perusteiden
kansainvälisyyskäsitteistöä ja pyrkii herättämään siitä keskustelua uudistuvaa tuntijakoa
silmällä pitäen.
Avainsanoja ovat koulujen kansainvälisyys, monikulttuurisuus, kotikansainvälisyys,
yhdenvertaisuus.
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Etnotismi, maailmankansalainen ja monikulttuurinen koulu. Opettajien käsityksiä
monikulttuurisesta kompetenssista
JanErik Mansikka & Gunilla Holm, Helsingin yliopisto
janerik.mansikka@helsinki.fi

Monikulttuurisuus on näkyvä aihe päivän kasvatuskeskusteluissa. Tässä paperissa on
kaksi temaattista aihetta jotka nivoutuvat toisiinsa: (a) etnotismi ja kosmopoliittisuus ja
(b) suomenruotsalaisten opettajien käsityksiä monikulttuurisesta kompetenssista ja
täydennyskoulutuksen tarpeesta.
Kohdistamme ensin huomion omaperäiseen käsitteeseen: etnotismi. Se on peräisin
ruotsalaisen Alexander Motturin pienestä kirjasta joka käsittelee monikulttuurisuutta,
valtaa ja hiljaisuuden vastarintaa. Etnotismi viittaa ilmiöön jossa eri käsitteiden
arkipäiväisessä käytössä on läsnä eräänlainen jako ”meidän” ja ”toisten” välillä.
Käytämme esimerkiksi etnisyyden ja kulttuurin käsitteet usein tavalla josta seuraa
eräänlaista ”piilorasismia”. Motturi puhuu tässä yhteydessä ”kielen tyhjäkäynnistä”.
Pohdimme myös kosmopoliittisuuden, tai maailmankansalaisuuden, merkitystä. Onko
tässä käsitteessä, jossa yksilöllisyys painottuu voimakkaammin kuin
kulttuurisidonnaisuus, ideaalia monikulttuurisuuskasvatukseen? Millä tavalla keskustelu
kosmopoliittisuudesta voidaan liittää koulumaailman kasvatukselliseen diskurssiin?
Liitämme edelliset käsitteet (etnotismi ja maailmankansalainen) empiiriseen aineistoon
jossa suomenruotsalaisilta opettajilta pääkaupunkiseudulla kysyttiin käsityksiä
monikulttuurisuuden merkityksestä ja tarpeesta osallistua monikulttuuriseen
täydennyskoulutukseen. Minkälaisia käsityksiä opettajilla on monikulttuurisesta
kompetenssista ja tarpeesta kehittää itsessään monikulttuurisia valmiuksia? Löytyykö
opettajakunnasta käsityksiä monikulttuurisuudesta jossa kriittisesti tarkastellaan omia
kasvatuksellisia lähtökohtia tai peräti maailmankansalaisuuden ihanteita?

Monikulttuurisen opetuksen tutkimus ja kehittämishanke (Monikko)
Kirsi Klemelä & Anne Tuittu, Turun yliopisto
kirsi.klemela@utu.fi, anne.tuittu@utu.fi

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Koulutuksen arviointi ja
kehittämisyksikössä on käynnissä tutkimus ja kehittämishanke, jonka tarkoituksena on
tukea perusopetusikäisten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden monikulttuurista
kasvatusta ja edistää heidän integroitumistaan. Tutkimusaineisto on kerätty keväällä 2009
turkulaisilta perusopetuksen maahanmuuttajataustaisilta oppilailta (3.–9. luokka), heidän
vanhemmiltaan ja opettajilta. Lisäksi on kerätty vertailuaineisto suomalaistaustaisilta
oppilailta ja heidän vanhemmiltaan.
Esityksessämme keskitymme kertomaan hankkeeseen liittyvästä kehittämisosiosta, johon
on valittu mukaan viisi turkulaista perusopetuksen koulua ns. pilottikouluiksi.
Pilottikouluissa kehitellään ja kokeillaan tapoja, joilla monikulttuurisuutta ja
maahanmuuttajaoppilaille sekä heidän opettajilleen annettavaa tukea voidaan kouluissa
kehittää. Hankkeen kehittämisosiota rahoittaa opetusministeriö.
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Turun perusopetuksessa opiskelee tällä hetkellä noin 1 200 maahanmuuttajataustaista
lasta ja nuorta. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat jakautuneet kouluihin
epätasaisesti; Turun perusopetuksen kouluissa on ryhmiä, joiden oppilaista yli puolet on
maahanmuuttajia ja toisaalta on myös kouluja, joissa maahanmuuttajaoppilaita ei juuri
ole. Osalle turkulaiskouluja on siis kertynyt paljon kokemuksia maahanmuuttajalasten
opetuksesta ja sen myötä myös lukuisia hyviä käytäntöjä. Kehittämisosioon liittyy muun
muassa näiden hyvien käytänteiden kerääminen. Lisäksi kehittämisosiossa järjestetään
Studia Generalia luentosarja. Kehittämishankkeen esittelyn lisäksi kerromme
esityksessä, millaisia monikulttuurisen opetuksen kehittämistarpeita hankkeessa on
noussut esiin ja millaisia hyviä käytänteitä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
opetuksessa Turussa on jo käytössä.

Maahanmuuttajataustaisten huoltajien ja opettajien näkemyksiä kodin ja koulun
välisestä yhteistyöstä
Jorma Kauppila, Turun yliopisto
jorma.kauppila@turku.fi

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää maahanmuuttajaoppilaiden kotien ja koulun
välisiä aktiivisia ja osallistavia vuorovaikutusmenetelmiä, joilla maahanmuuttaja
oppilaiden tukea voidaan vahvistaa niin kotona kuin koulussa. Tutkimus on osa Turun
kaupungin opetustoimen ja Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Koulutuksen
arviointi ja kehittämisyksikön maahanmuuttajaoppilas perusopetuksessa maahan
muuttajaoppilaita koskevaa vuosille 2008–2011 ajoittuvaa tutkimus ja
kehittämishanketta.
Tutkimus toteutetaan toimintatutkimuksena koulussa, joka on yksi tutkimus ja
kehittämishankkeen pilottikouluista. Tutkimuksessa on lukuvuoden 2008–09 aikana
kerätty monikulttuurisen opetuksen hyviä käytänteitä ja haastatteluaineisto. Aineisto
kerättiin teemahaastattelulla. Kymmeneltä maahanmuuttajaoppilaan huoltajalta ja
kymmeneltä koulun opettajalta kerättiin näkemyksiä, kokemuksia ja odotuksia koti–
kouluyhteistyöstä. Laajoina teemoina olivat yhteistyön nykytilanne, yhteistyön
aloitteellisuus, yhteistyön tukitoimet, suomalaisen yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän
tuntemus, perheen kulttuurin ja koulun toimintakulttuurin tuntemus sekä odotukset koti
koulu yhteistyölle.
Alustavien tulosten perusteella huoltajien ja opettajien mielestä kodin ja koulun välinen
yhteistyö on tärkeää ja he pitävät sitä pääosin hyvänä. Huoltajat toivoivat lisää
henkilökohtaisia tapaamisia ja yhteisiä erilaisia monikulttuurisia tapahtumia. Opettajat
painottivat ensitapaamisen tärkeyttä, jatkuvaa yhteydenpitoa ja yhteisiä tapaamisia
esimerkiksi avoimien ovien päiviä. Haastatteluista saatujen tuloksien pohjalta on
käynnistetty kolme lukuvuoden 2009–10 kestävää kehittämistoimintaa.
Tutkimuksessa kehitetyillä toimintatavoilla tuetaan maahanmuuttajaoppilaiden huoltajia
ja opettajia kodin ja koulun välisessä aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja näin vahvistetaan
maahanmuuttajaoppilaiden oppimista. Tutkimustulokset ovat sovellettavissa erityisesti
perusopetuksessa.
Avainsanat: maahanmuuttajaoppilas, koti–kouluyhteistyö, monikulttuurisuus
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Norjan maksamat korvaukset vähemmistöjen koulunkäynnistä
Marjut Anttonen, Turun yliopisto
marjut.anttonen@utu.fi

Norjan valtio on tehnyt vuonna 2005 poliittisen päätöksen maksaa korvauksia
”menetetystä koulunkäynnistä” iäkkäille saamelaisille ja suomalaistaustaisille kveeneille.
Ne on tarkoitettu niille, joiden koulunkäynti jäi vaillinaiseksi toisen maailmansodan
aikana ja jotka eivät saaneet opetusta omalla äidinkielellään norjalaistamispolitiikan
vuoksi. Monet heistä eivät ole myöskään oppineet kunnolla norjaa. Nämä symboliset
korvaukset ovat osa laajempaa korvausjärjestelmää, jolla tietyille ryhmittymille pyritään
hyvittämään aikaisempi epäoikeudenmukainen kohtelu yhteiskunnassa. Maksaminen
alkoi vuonna 2006.
Esitelmässäni luon katsauksen vähemmistöjen koulutuksen historialliseen taustaan ja
nykyisiin korvauksiin. Kansakuntaa rakennettaessa ”yhden kielen ja kulttuurin”
ideologiselle perustalle oli koululaitoksella merkittävä rooli yksikielisyyskasvatuksessa.
Toisen maailmansodan aikana koulunkäynti pysähtyi välillä kokonaan, mikä aiheutti lisää
menetyksiä. Sodan jälkeen on koettu hyvinvointivaltion kehittyminen sekä
vähemmistöjen aseman asteittainen paraneminen. Viime vuosikymmenen aikana on
virinnyt keskustelu historiallisesta syyllisyydestä ja eri vähemmistöryhmien kokemasta
epäoikeudenmukaisuudesta. Symbolisia hyvityksiä maksamalla valtio haluaa ”selvittää
välinsä menneisyyden kanssa”, joten korvaukset voidaan nähdä myös poliittisina
anteeksipyyntöinä.
Vaikka aiheeni liittyy naapurimaan koulukysymyksiin, haluan lopuksi nostaa
pohdittavaksi sen, miltä vastaava keskustelu vähemmistöjen koulunkäynnistä näyttää
suomalaisessa yhteiskunnassa. Entä mikä tällaisen korvauspäätöksen merkitys on
ennakkotapauksena? Esimerkiksi Norjassa on käyty keskustelua myös 1970luvulla
tulleiden maahanmuuttajien puutteellisesta kielenopetuksesta ja koulunkäynnistä, ja tässä
vaiheessa on korvaus maksettu ainakin parille tuolloin tulleelle maahanmuuttajalle.
Suomessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on vasta nyt lisääntymässä, joten
heidän kieltenopetuksensa olisi pyrittävä järjestämään siten, ettei vastaavia menetyksiä
pääse syntymään.

Kielestä kiinni – Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito peruskoulun
kuudennella luokalla Turussa
Annukka Muuri, Turun yliopisto
annukka.muuri@turku.fi

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista vaihtelua esiintyy
maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taidoissa peruskoulun kuudennella luokalla
Turussa. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää, millainen yhteys taustamuuttujilla
(maahanmuuttajaoppilaan äidinkielellä, koulutaustalla, sukupuolella, maahantuloiällä,
maassaoloajalla ja vanhempien koulutaustalla) ja opetusjärjestelyillä (valmistavalla
vaiheella, suomi toisena kielenä ja oman äidinkielen opetuksella) on suomen kielen
taitoon.
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Tutkimukseen osallistui 219 maahanmuuttajaoppilasta 20 Turun koulusta. He
muodostivat hyvin heterogeenisen joukon, sillä tutkimusjoukossa oli mukana 23 eri
kielen puhujia, jotka olivat muuttaneet Suomeen hyvin eri syistä ja eriikäisinä.
Koehenkilöt suorittivat Turun erityisopettajien ja s2opettajien laatiman kielellisen
tehtäväsarjan, joka koostuu neljästä kielitaitotehtävästä: rakenteesta, sanelusta, tekstin
ymmärtämisestä ja kuullun ymmärtämisestä. Oppilaan suullista ja kirjallista tuottamista
arvioivat lasta opettavat opettajat eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasojen
kriteereitä käyttäen. Lisäksi oppilaat ja vanhemmat täyttivät tutkijan laatiman
taustatietolomakkeet.
Kaikista kielellisistä osioista maahanmuuttajaoppilaat menestyivät parhaiten rakenteessa
ja heikoiten kuullun ymmärtämisessä. Opettajat arvioivat oppilaiden suullista tuottamista
paremmiksi kuin kirjallista tuottamista. Suomessa asumisen kestolla, äidinkielellä,
maahantuloiällä, ja vanhempien koulutaustaustalla näytti olevan merkitsevä yhteys
suomen kielen taitoon. Opetusjärjestelyiden yhteyttä suomen kielen taitoon ei ole vielä
analysoitu. Tutkimuksen empiirisen osuuden analysointi on parhaillaan käynnissä.

Promoting native culture for young immigrants – Chinese children as a study
example
Greatwall Ry
Ying Zeng, Shujie Li & Zheying Zhang, Greatwall ry
ying.zeng@greatwall.fi, shujie.li@greatwall.fi, zheying.zhang@greatwall.fi

The Greatwall association in Tampere has been putting great effort into cultural
education and activities for young immigrants from China. There are more than two
thousand Chinese children in Chinese families and around 1000 Chinese children adopted
by Finnish families in Finland currently. These children are having problems and
difficulties to adapt to a FinnishChinese culture surrounding, such as
– Language barriers
– Confusion and confliction of Chinese culture and Finnish culture
– Unclear about own identity
– Lack of selfconfidence
– Low selfesteem
– Intending to withdraw from current surrounding or becoming very angry when turning
into teenager.
Since the year 2008, Greatwall Ry has been undergoing the work of project
‘Pikkumaahamuuttaja’ to provide preventive care to Chinese immigrant children and
youth. The purpose is to give support for young Chinese immigrants at their early stage
of growingup. In the practice, we found some channels are very helpful to solve above
problems, such as, (1) Providing a ‘little Chinese world’ and a ‘Chinese home’ for young
Chinese immigrants in order to make a clear Chinese cultural introduction for them as
homelike environment. (2) Offering more chances to learn about Chinese language and
culture. (3) Enhancing the communication among Children, parents and teachers to find
and solve the problems as early as possible.
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