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1 Johdanto 

 

Tässä kirjallisessa työssä kuvaamme suomen kielen Toisto-menetelmän käyttöä ikään-

tyvien maahaanmuuttajien parissa. Tarkastelemme aluksi, miten kyseinen kohderyhmä 

kytkeytyy aikuissosiaalityöhön ja miten menetelmä pystyy vastaamaan sen tarpeisiin. 

Aluksi paneudumme kielitaidottomuuden tuomiin haasteisiin sekä esittelemme Toisto-

menetelmän. Toteutimme viisi ohjauskertaa Pyhän Helenan Säätiön ylläpitämässä pal-

velupaikka Tsaikassa. Tässä raportissa kuvaamme prosessin etenemistä ja arvioimme 

menetelmän toimivuutta kullakin viidellä ryhmäkerralla. Totesimme menetelmän toimi-

vaksi ikääntyvien maahanmuuttajien parissa. Koemme että ikääntyvien ihmisten huomi-

ointi on tärkeä osa aikuissosiaalityötä.  

 

2 Ryhmätoiminnan liittäminen aikuissosiaalityöhön 

  

Aikuiset ovat olleet sosiaalityön kohteina aina, mutta varsinainen tarve on noussut esiin 

1990-luvun laman ja yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Aikuissosiaalityön kiinnostuk-

sen kohteena ovat laajemmat yhteiskuntatieteelliset kysymykset, kuten yhteiskunnan 

muutosprosessien, kasvavien vaatimusten ja yleisen huono-osaisuuden problematiikka. 

Työn tavoitteena nähdään syrjäytyneiden asiakkaiden integroiminen yhteiskuntaan sekä 

heidän palauttamisensa sen täysivaltaisiksi jäseniksi. Aikuissosiaalityössä kohdataan 

monia sosiaalisia ongelmia. Näitä ovat esimerkiksi elämänhallinnan vaikeudet, työttö-

myyteen ja työelämässä selviytymiseen, taloudelliseen toimeentuloon, päihderiippuvuu-

teen, mielenterveysongelmiin, monikulttuurisuuteen sekä lasten ja nuorten vanhemmuu-

teen liittyvät kysymykset. (Väisänen 2007: 167.) 

  

Aikuissosiaalityötä on pyritty määrittelemään usealla, hiukan erilaisellakin tavalla. Käsi-

tettä voidaan määritellä ikävaiheiden ja elämänkulun kautta. Tällöin asiakkaiden sosiaa-

liset ongelmat voivat olla hyvin moninaisia, koska asiakkaiden ikävaiheet kattavat suu-

rimman osan ihmisen elämänkulusta aina myöhäisnuoruudesta varhaisvanhuuteen. Toi-

sen määritelmän mukaan aikuissosiaalityötä voidaan määritellä aikuisikään liittyvien so-

siaalisten ongelmien kautta. Tällöin asiakkuuden ehtona voivat olla esimerkiksi pitkitty-

neet taloudelliset vaikeudet, pitkäaikaistyöttömyys tai päihde- ja mielenterveysongelmat. 

(Väisänen 2007: 168.) 
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Sosiaalityöntekijöiden kansainvälinen liitto on julkaissut vuonna 2000 määritelmän, jonka 

mukaan sosiaalityön tavoitteena on lisätä hyvinvointia edistämällä yhteiskunnallista 

muutosta sekä ihmissuhdeongelmien ratkaisua, elämän hallintaa ja itsenäistymistä. 

Työn kohteena ovat vuorovaikutustilanteet ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Väli-

neenään sosiaalityö käyttää sosiaali- ja käyttäytymisteoreettista sekä yhteiskunnan jär-

jestelmiä koskevaa tietoa ja työn perustana ovat ihmisoikeuksien yhteiskunnallisen oi-

keudenmukaisuuden periaatteet.  Liitto korostaa määritelmän hyväksyessään, että 

koska sosiaalityö muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, määritelmät eivät voi olla pysyviä. (To-

lonen 2012: 6.) 

 

2.1 Maahanmuuttajat 

 

Suomessa on muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia 65 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä noin 8000 henkilöä. Alueellisesti maahanmuuttajat ovat sijoittuneet 

pääosin suuriin Etelä-Suomen kaupunkeihin. Lisäksi Itä-Suomessa on paljon maahan-

muuttajia, eritoten venäjänkielisiä. Tällä hetkellä suurimman ikääntyvien maahanmuut-

tajien ryhmän muodostavat entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneet henkilöt. Ikään-

tyneenä pidetään useimmissa tilastoissa 65-vuotiasta, mutta esimerkiksi Vanhustyön 

keskusliiton IkäMAMU-toiminnassa pidettiin ikärajana 55 vuotta.  Keskeisiä haasteita yli 

50-vuotiaan kotoutumisessa uuteen kulttuuriin ovat kielen oppimiseen liittyvät ja iän 

myötä tulevat vaikeudet sekä sosiaalisten suhteiden vähyys ilman työ- tai opiskelupaikan 

tuomia kontakteja. (Heikkinen – Lumme-Sandt 2014: 180.) 

 

Suomessa asuu yhä enemmän ikääntyviä maahanmuuttajia. Tilastokeskuksen väestöti-

lastojen mukaan vuonna 2015 eläkeikäisiä 65 vuotta täyttäneitä ulkomaalaistaustaisista 

oli 5 prosenttia, kun suomalaistaustaisista eläkeikäisiä oli 21 prosenttia (Maahanmuutta-

jat väestössä 2015). Palvelujen tarjoaminen ikääntyville maahanmuuttajille on haasteel-

lista. Tarjoilla olevat sosiaalipalvelut ja hoito eivät välttämättä saavuta ikääntyvää maa-

hanmuuttajaa. Syynä voivat olla kulttuuriset tavat ja normit sekä negatiivinen kokemus 

sosiaalipalveluista entisessä kotimaassa. (Mt. 2014: 180.) 
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2.2 Kielitaidottomuuden tuomat haasteet 

 

Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista on tutkittu hyvin vähän. Kotimaisissa sekä 

kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu ikääntyvien maahanmuuttajien alttius syrjäy-

tyä verrattuna valtaväestön ikääntyneisiin. Heikko kielitaito, palvelujen tuntemattomuus, 

sosiaalisten verkostojen kapeutuminen muuton myötä ja uuden kotimaan vieras elämän-

tapa ovat merkittäviä syitä syrjäytymiseen. Iäkkäinä Suomeen muuttaneet henkilöt ovat 

koko loppu elämänsä keskellä kotoutumisprosessia, sillä monille kielen oppiminen on 

hidasta tai jopa mahdotonta ja sosiaalisia, perheen ulkopuolisia kontakteja on vähän. 

Ikääntyvän maahanmuuttajan kotouttamatta jättäminen merkitsee heille yhä suurempaa 

syrjäytymisvaaraa. On tärkeää, että ikääntyville ihmisille annetaan mahdollisuus ja lisä-

tään kotoutumista edistäviä palveluja. (Heikkinen – Lumme-Sandt 2014: 171, 180.) 

 

Kunnille palvelujen järjestäminen on haasteellista, koska niillä ei ole aina tilastoja siitä, 

minkä ikäisiä ja mihin kieliryhmään kuuluvia ikäihmisiä asuu milläkin alueella. Asiakkaan 

omalla äidinkielellä on harvoin saatavilla tietoa palveluista, joten sitä hankitaan esimer-

kiksi tuttavien kautta. (Ikääntyvät maahanmuuttajat ja vähemmistöt 2014: 103.) Ongel-

man ratkaisemiseksi, esimerkiksi Helsingin kaupungin neuvontapiste Virka-info tarjoaa 

neuvontaa maahanmuuttoon ja kunnan sosiaalipalveluihin liittyvissä kysymyksissä use-

alla eri kielellä. (Maahanmuuttoneuvonta 2016.) 

 

Asiakkaiden puutteellinen suomen kielitaito on suuri haaste sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisille, varsinkin hoito- ja palvelutarpeiden arvioinnissa ja hoitotilanteissa. Tulkin 

saaminen näihin tilanteisiin on usein vaikeaa. Tulkin vaatimuksena on myös alan koulu-

tus, koska ilman asianmukaista koulutusta tulkkaavalta henkilöltä saattaa jäädä välittä-

mättä tärkeitä asioita. (Heikkinen – Lumme-Sandt 2014: 180.) 

 

Kielen oppiminen ja opetus ovat keskeisinä osa-alueina kommunikoinnin ja sosiaalipal-

velujen tarjoamisen näkökulmasta. Asiakkaina ikääntyvät maahanmuuttajat käyttävät 

kaikille tarkoitettuja kunnallisia sosiaalipalveluja hyvin vähän, mutta heidän nähdään ole-

van tulevaisuuden asiakkaita. Tulevaisuuden ikääntynyt väestö erilaistuu ja monipuolis-

tuu. 

 

Maahanmuuttajien väestönosuus kasvaa Suomessa jatkuvasti. Julkisten palveluiden 

suurin haaste on huolehtia peruspalvelujen valmiuksista ja tuottaa laadukkaita palveluita 
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kaikille siihen oikeutetulle. Kuitenkin eri maahanmuuttajaryhmien lähtökohdat oman hy-

vinvointinsa turvaamiseksi voivat olla muuta väestöä heikommat. Sosiaalialan työ edel-

lyttää työntekijöiltä positiivista erityiskohtelua maahanmuuttajataustaisia asiakkaita koh-

taan, jotta kaikki saisivat yhdenvertaiset mahdollisuudet. (Mt. 2014: 179.) 

 

2.3 Toisto-menetelmä 

 

Toisto-menetelmä on Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoiden kehittämä menetelmä, 

jonka tarkoituksena on opettaa maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suomen kielen 

alkeita ennen kielikurssille pääsyä. Toisto-menetelmää voi käyttää kuka tahansa ilman 

opettajan pätevyyttä. Metodi perustuu menetelmään, jossa kieltä opitaan ainoastaan 

suomen kieltä puhuen ja yhdessä toistaen. Oppimisen tukena käytetään visuaalisia esi-

merkkejä kuten kuvia, esineitä, ilmeitä ja eleitä. Toistamalla sanoja ja lauseita sekä yh-

distämällä niihin kuvia, yhdistyvät annetut sanat ja kuvat toisiinsa. Oppiminen tapahtuu 

käytännössä kuten pienellä lapsella, joka oppii sanat, lauseet ja taivutusmuodot kuulon, 

näön ja toiston perusteella. Oppijoilla on tarvittaessa mahdollisuus käyttää tukenaan pu-

huvaa sanakirjaa. Puhuva sanakirja on henkilö, joka kiertää oppijoiden takana tarjoten 

kättään, jota oppija voi koskettaa ollessaan epävarma. Sanakirja antaa vastauksen jonka 

oppija taas toistaa.  

 

Päästessään oppimaan kieltä maahanmuuttajan itsetunto vahvistuu ja uskallus ilmaista 

itseään lisääntyy. Tämä tukee subjektiuden kehittymistä eli mahdollisuutta vaikuttaa 

omaan hyvinvointiinsa. Subjektiuden kautta kehittyy osallisuus ja kyky valita mihin ha-

luaa yhteiskunnassa kiinnittyä. Ihminen pyrkii tällöin tekemään elämästään mahdollisim-

man mielekkään vastaanottajamaan tarjoamien mahdollisuuksien rajoissa ja näin vah-

vistaa omaa subjektiivista hyvinvointiaan (Matinheikki-Kokko 1992: 38). Mahdollisuus in-

tegraatioon vahvistuu ja samalla myös oma hyvinvointi.  

 

Ikääntyvien maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito on yksi merkittävimmistä huolta ja 

pohdintaa aiheuttavista asioista. Ikääntyville maahanmuuttajille on tarjolla Kielenope-

tusta paljon vähemmän kuin työikäisille, sillä eläkeikä sulkee nämä pois työvoimapoliitti-

sesta koulutuksesta. Ikääntyville maahanmuuttajille suuntautunut kielenopetus-, sosiaa-

likuntoutus- ja muu harrastustoiminta on projektirahoitteista ja luonteeltaan epävarmaa. 

On huomioitava, että ikääntyville maahanmuuttajille järjestettävän kielen opetuksen tu-

lee olla tietynlaista kielenopetuksen ja korkean iän yhteensovittamisen vaikeuden vuoksi. 
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(Heikkinen – Lumme-Sandt 2014: 177, 180.) Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voi-

daan mainita Helsingissä Kinaporin palvelukeskuksessa toimiva Luetaan yhdessä -

ryhmä ikääntyneille. Vapaaehtoisten voimin autetaan iäkkäitä suomen kielen oppijoita 

tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin, kieleen ja yhteiskuntaan. (Ajankohtaista Kinapo-

rin palvelukeskuksessa 2016.) 

 

Ikääntyvän maahanmuuttajan tarpeita tukevat myös vanhuspalvelulaki ja laatusuositus, 

jotka taas asettavat velvoitteita kuntien vanhuspoliittisten ohjelmien ja kotouttamisohjel-

mien sisällöille. (Heikkinen – Lumme-Sandt 2014: 180.) Laatusuosituksessa (2013) mai-

nitaan, että osallisuuden kannalta iäkkäälle henkilölle on luotava mahdollisuus osallistua 

yhteisönsä toimintaan. Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta hänen on saatava 

osallistumiseensa tarvittavaa tukea kuten apuvälineitä näkemisen, kuulemisen, lukemi-

sen, kommunikoinnin ja liikkumisen tueksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013: 20.) 

 

Kieli ympäröi maahanmuuttajaa kaikkialla. Mitä taitavammin hän puhuu kieltä, sitä vai-

vattomampaa on verkostoissa liikkuminen. Asialla on myös toinenkin puoli: mitä aktiivi-

semmin maahanmuuttaja on mukana maan kieliverkostoissa, sitä paremmin hän kartut-

taa taitoaan. (Tarnanen – Suni 2005: 14.) Muuttaessaan uuteen maahan ihmisen on 

tärkeää ymmärtää kielen merkitys, sanoo maahanmuuttaja Burhan Hamdon (2005) kir-

jassa Kun elämä muuttuu. Maahanmuuttajan arkea Suomessa. Hänen käsityksensä mu-

kaan kieli on paras tapa kommunikoida yhteiskunnassa, ymmärtää ympäröivää kulttuuria 

ja elämäntapaa sekä löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. (Hamdon 2005: 103.) Jotta 

tämä mahdollistuisi, on kielen oppiminen avainasemassa. Koska maahanmuuttajan arki 

koostuu pitkälti eri viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista, lomakkeiden ja pape-

reiden täyttämisestä sekä neuvojen ja ohjauksen vastaanottamisesta, on tärkeää, että 

maahanmuuttaja pääsee mahdollisimman pian tutustumaan kieleen. Aktiivisen kielen 

opiskelun kautta hän kykenee ilmaisemaan itseään ja haluaan kotoutumiseen ja integ-

roitumiseen eli kiinnittymiseen uuteen yhteiskuntaan. Kielen opiskelun kautta sosiaalinen 

verkosto laajenee myös kantaväestöön ja asioiminen kaupassa tai lääkärissä sekä liik-

kuminen paikasta toiseen helpottuu. 

 

Kielen opettelu lisää myös yhteisöllisyyttä. Yhdessä opiskellen ja oppien sekä yhteisen 

tavoitteen kautta maahanmuuttaja voi kokea yhteisöllisyyttä omassa ryhmässään. Yhtei-
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söllisyyden kokemus liittyy kielen oppimisen myötä myös ympäröivään yhteisöön ja yh-

teiskuntaan kun maahanmuuttaja kokee kykenevänsä vähänkin ilmaisemaan itseään uu-

della kielellä.  

 

Osallisuus on sosiaalipedagogisena käsitteenä monitulkintainen. Hämäläisen (1999) 

mukaan se voidaan liittää muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn, kasvattamiseen, tie-

dostavuuden lisäämiseen ja aktiivisuuteen. Osallisuus voi myös merkitä vastakohtaa 

passiivisuudelle ja osattomuudelle. Sosiaalipedagogisena terminä osallisuus kuvaa yk-

silön ja yhteiskunnan välistä suhdetta: mahdollisuutta muodostaa yhteys elämänlaadun 

ja elämänhallinnan kannalta merkityksellisiin yhteiskunnan instituutioihin, toimintajärjes-

telmiin ja kulttuuriympäristöihin. Osattomuus ja yhteisöjen sekä yhteiskunnan ulkopuo-

lelle jääminen voi aiheuttaa syrjäytymistä. (Hämäläinen 1999: 15, Liite 1.)  

 

Nivalan ja Ryynäsen (2013) mukaan puolestaan varsinaisena osallisuutena voidaan pi-

tää sellaista osallisuutta, jossa osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisäl-

töön, lähtökohtiin ja arviointiin. Kriittisen tulkinnan mukaan ulkopuolelta määritelty toi-

minta ei välttämättä toimi osallisuutta vahvistavasti. Osallisuuden tukemisessa keskei-

seen asemaan nousee vuorovaikutteisuus: sellainen vastavuoroinen suhde, joka vah-

vistaa yksilön uskoa omiin toimintamahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä. (Nivala – Ryynänen 

2013: 20–23, 25–29.) Ohjaamamme toiminnan tavoitteena on luoda ryhmän osallistujien 

kanssa vuorovaikutuksellinen toimintatuokio sekä kannustaa heitä käyttämään suomen 

kieltä. Tavoitteena on, että ryhmäprosessin jälkeen ryhmäläisillä on enemmän uskoa 

omiin kykyihinsä ja rohkeutta puhua suomea.  

  

Nivala ja Ryynänen (2013) kuvaavat osallisuutta kolmen ulottuvuuden kautta: ihminen 

on osallinen yhteisössä, kun hän kuuluu johonkin, toimii osana yhteisöä eli osallistuu 

sekä kokee itse kuuluvansa yhteisöön. Tärkeää on, että yhteisö hyväksyy yksilön ja että 

myös yksilö haluaa olla yhteisön jäsen. (Nivala-Ryynänen 2013: 26–27.) 
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3 Prosessikuvaus 

 

3.1 Paikka ja kohderyhmä 

 

Julkisten palveluiden puuttumisen vuoksi tärkeäksi toimintaa järjestäväksi tahoksi nou-

sevat järjestöt ja yhdistykset, jotka omalta osaltaan auttavat ikääntyviä maahanmuuttajia. 

Iäkkäinä Suomeen muuttaneet henkilöt voivat kokea masennusta tai yksinäisyyttä. Muu-

ton vuoksi heiltä voivat puuttua sosiaaliset verkostot ja heillä voi olla koti-ikävä. Siksi 

ikääntyville maahanmuuttajille on tarjolla erilaista yhdistystoimintaa omassa kieliyhtei-

sössä, mikä edistää ikääntyneiden hyvinvointia, lisää osallistumista ja kuuluvuuden tun-

netta uudessa kotimaassa. (Ikääntyvän palveluopas 2016.) Esimerkkinä tästä on venä-

jänkielisille yli 65-vuotiaille ja heidän omaisilleen tarkoitettu tapaamis- ja infopiste 

Tsaikka. Hanke toimii pääkaupunkiseudun alueella ja on Pyhän Helenan säätiön ylläpi-

tämä. (Helenan vanhainkoti - Tsaikka-hanke 2015.) Tsaikka on matalan kynnyksen koh-

taamispaikka ja sen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää yksinäisyyttä. 

Tsaikassa voi saada ohjausta ja tukea omalla äidinkielellä, opiskella suomen kieltä ja 

osallistua virkistystoimintaan. Ohjauksen avulla halutaan parantaa asiakkaiden sosiaali-

palvelujärjestelmän tuntemusta ja elämänlaatua. Työtä tehdään kuntouttavalla työot-

teella ja tuetaan maahanmuuttajien itsenäistä selviytymistä arjessa. Näin siirretään pit-

käaikaishoidon tarvetta mahdollisimman myöhäiseen vaiheeseen elämässä. Myös 

omaisten jaksamista halutaan tukea. Tsaikassa työskentelee henkilökunnan lisäksi 20 

vapaaehtoista. Asiakkaita on 169 ja heidän keski-ikänsä on 69-vuotta. Päivittäin kävijöitä 

on keskimäärin 38 henkilöä. Asiakkaista 59 % on yksinasuvia. (Tsaikka-hanke toiminta-

kertomus 2016.) 

 

Toisto-menetelmäkurssille osallistumisen reunaehtoina oli suomen kielen osaaminen 

nolla- tai alkutasolla, halu jakaa mielipiteitä Toisto-menetelmän toimivuudesta sekä mah-

dollisuus osallistua kaikkiin ryhmätapaamisiin. Ennen kurssin alkua haastattelimme ha-

lukkaita kurssille osallistujia ja keskustelimme heidän odotuksistaan sekä kartoitimme 

suomen kielen taitoa. Halukkaita kurssille osallistujia oli enemmän kuin paikkoja.  

 

Ohjaamamme kurssin osallistujina oli yhdeksän Tsaikan asiakasta, kolme miestä ja 

kuusi naista. Ikäjakaumaltaan ryhmäläiset olivat 67-77 vuotiaita. Ryhmän jäsenet olivat 

pääosin toisilleen tuttuja. Ryhmäläisistä viisi oli venäläistä, kaksi virolaista, yksi turkme-

nialainen sekä yksi ukrainalainen. Kaikkia kurssilaisia yhdisti venäjän kielen taito sekä 
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helsinkiläisyys. Kurssilaisista toiset ovat asuneet Suomessa jo pitkään ja toiset vasta 

muutaman vuoden. Perhetaustoiltaan ja ammateiltaan osallistujat olivat heterogeenisiä. 

(Liite 1.)  

 

3.2 Tavoitteet 

 

Ryhmän tavoite on tukea osallistujien osallisuutta, elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja.   

Ryhmäprosessin aikana on tarkoituksena järjestää yhteensä viisi ryhmätapaamista koh-

taamispaikka Tsaikassa. Ryhmätapaamisiin osallistuu maksimissaan kymmenen Tsai-

kan venäjänkielistä kävijää. Ohjauskertojen tavoitteena on käyttää Toisto-menetelmää 

suomen kielen opettamiseen. 

  

Aikuissosiaaliohjauksen erityispiirteenä on toiminnan tavoitteellisuus, päämäärätietoi-

suus ja suunnitelmallisuus. Tässä kuvaamme toimintasuunnitelmamme Leena Kurjen 

esittämän ohjelman suunnittelemisen vaiheiden mukaan. (Kurki 2007: 86.) Täyden-

nämme tätä turvallisuussuunnitelmalla. 

  

OHJELMAN  
suunnitteluvaihe 

  

Kuka tekee? Ryhmänohjaustilaisuudet toteuttaa neljä sosionomiopiske-
lijaa. Projekti on Aikuissosiaaliohjaus -opintojakson käytän-
nön osa ja koostuu viidestä ryhmäohjauskerrasta.   

Mitä tehdään? • Järjestetään suomen kielen kurssi ikääntyville venä-
jänkielisille maahanmuuttajille 

• Kurssille kutsutaan lähialueen iäkkäitä maahan-
muuttajataustaisia ihmisiä. Tavoitteellinen kohde-
ryhmä on alle 65-vuotiaat 

• Harjoitellaan sekä suomen kielen alkeita että hyö-
dyllisiä fraaseja  

• Kurssilla käytetään Toisto-menetelmä 

• Kerätään palautetta Toisto-menetelmän toimivuu-
desta ja soveltavuudesta iäkkäille suomen kielen 
oppioille  

• Toimimalla ryhmässä ja jakamalla oppimiskoke-
musta ryhmäläiset vahvistavat toinen toisiaan 

• Kirjoitetaan prosessikuvaus Toisto-menetelmän toi-
minnasta  

Mikä on toteutettavan 
projektin yleinen teema? 

Ikääntyvien maahanmuuttajien puhekielitaito ja osallistumi-
nen suomalaisessa yhteiskunnassa  
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Mikä on toteutettavan 
projektin luonne? 

Toiminnalliset menetelmät 

Mikä on projektin nimi? Toisto-menetelmän suomen kielen keskusteluryhmä  

Mitkä ovat toiminnan ta-
voitteet? 

Tavoitteena on edistää Toisto-menetelmäkurssilla ikäänty-
vien osallisuutta, elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja  

Mitä on tarkoitus rat-
kaista tai kehittää? 

• Mahdollistaa voimaantumisen prosessin käynnisty-
minen suomen kielen alkeiden hallitsemisen avulla 

• Herättää kiinnostusta suomen kielen oppimiseen ja 
valaa uskoa omaan osaamiseen ja voimavaroihin 

Miksi tehdään? • Projektin teema vastaa hyvin opintojakson sisältöä 

• Kurssi antaa osallistujille hyvät mahdollisuudet 
saada suomen puhekielen alkeet haltuun ja jatkaa 
kielen opiskelua muilla kursseilla 

Mikä on projektin perus-
telu? 

• Edistää kielen oppijan itsetunnon vahvistumista ja 
uskallusta ilmaista itseään 

• Tukea osallistujien subjektiuden kehittymistä ja in-
tegraation vahvistumista sekä mahdollisuutta vai-
kuttaa omaan hyvinvointiin  

• Luoda tilaa, jossa ihminen voi lähteä uskomaan 
omaan osaamiseen ja oppimismahdollisuuksiin  

• Korostaa myönteisen asennoitumisen merkitystä, 
voimavarojen ja vahvuuksien esiin nostamisen tär-
keyttä sekä taitojen hyödyntämistä 

Miten tehdään?  
Minkä avulla? 
Mitä aktiviteetteja järjes-
tetään ja millä tavoin? 

• Kurssilla käytetään Helsingin yliopiston opettaja-
opiskelijoiden kehittämää Toisto-menetelmää 

• Oppimisen tukena käytetään visuaalisia esimerk-
kejä, kuten kuvia, esineitä, ilmeitä ja eleitä sekä 
toistetaan sanoja ja lauseita ja yhdistetään niihin ku-
via 

• Käytetään muita toiminnallisia menetelmiä 

• Kerätään osallistujilta palautetta toiminnan mahdolli-
sesta vaikutuksesta sekä suomen kielen käytöstä 
arjessa 

Keiden kanssa? Yhteistyökumppanimme on matalan kynnyksen palvelu- ja 
kohtaamispaikka Tsaikka, joka tarjoaa palveluita ikäänty-
ville venäjänkielisille, ja joka on myös projektin käytännön 
toteuttamispaikka.  

Missä? Palvelupaikka Tsaikka, kerhohuone 

Milloin? Tiistaina 14.2 klo 10.30-12.00 
Torstaina 16.2 klo 10.30-12.00 
Tiistaina 21.2 klo 10.30-12.00 
Torstaina 23.2 klo 10.30-12.00 
Tiistaina 28.2 klo 10.30-12.00 

  

Turvallisuus- 
suunnitelma 
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Paikka Palvelupaikka sijaitsee Hoivakoti Helenan tiloissa, joten ta-
lossa on paljon henkilökuntaa, mikä lisää turvallisuutta. 
Heitä voi tarvittaessa pyytää paikalle. Pääovi on lukossa ja 
vaati pääsykoodia, joten sisälle ei pääse kuka vaan. 

Tila Tilaan ei näe sisälle. Kuuloetäisyydellä on kuitenkin muita 
ihmisiä.  

  Meitä ohjaajia on yhteensä neljä. Ohjaajilla on hätäen-
siapukoulutus. Kerhohuoneessa ensiapulaukku. Tie-
dämme yhteyshenkilömme sijainnin. 

Riskiarviointi Henkiset: 

• monet ujostelevat puhumasta vieraalla kielellä 

• muistin ongelmat -> käyttäytymisen riskit 
Fyysiset: 

• esteet: kaatuminen, kompastuminen, apuvälineiden 
ja huonekalujen sijoittelu 

• sairauskohtaus  

• väkivalta 

 

3.3 Toteutus 

 

Ryhmäläisiä oli kaiken kaikkiaan yhdeksän. Osallistujamäärä vaihteli eri ryhmäkerroilla 

kuuden ja yhdeksän välillä. Osallistujat oli valittu etukäteen henkilökohtaisen keskustelun 

ja suullisen kielitaidon arvioinnin perusteella. Toisto-menetelmäryhmään osallistumisen 

edellytyksenä oli hakijan olematon tai vähäinen suomen kielen taso. Yleisesti ottaen 

osallistujat olivat sitoutuneita ja ilmoittivat etukäteen poissaoloistaan.  

 

Ryhmäkertoja oli yhteensä viisi, joilla noudatettiin Toisto-menetelmän käsikirjoitusta yh-

den projektiryhmän jäsenen toimiessa ohjaajana ja toisen apuohjaajana. Kolmas projek-

tiryhmän jäsenistä toimi ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta sanakirjana ja neljäs oli 

tarkkailija, joka teki ryhmän aikana muistiinpanoja. Kierrätimme rooleja ryhmätapaamis-

ten aikana ja kukin projektiryhmän jäsen pääsi kokeilemaan eri rooleja. Ryhmäkertojen 

aiheina oli esittäytyminen, voinnin kysyminen, ystävän kuvailu, liikennevälineillä kulke-

minen sekä ajan kertominen. Näistä jaettiin jokaisen tuokion jälkeen osallistujille kertaus-

moniste, joka käytiin yhdessä läpi tuokion lopuksi. Kertausmonisteen tarkoitus oli toimia 

kotiläksynä. Ryhmien kesto vaihteli 30 minuutista 50 minuuttiin riippuen tuokion sisäl-

löstä. Ensimmäiset tuokiot olivat sisällöltään suppeampia. Esivalmisteluineen sekä pa-

laute- ja reflektiokeskusteluineen olimme paikalla jokaisella kerralla parin tunnin ajan. 
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Ryhmän osallistujien kielitaito oli hyvin vaihteleva: osalla oli selkeästi aiempaa osaamista 

ja osa taas suomen kielen käytössä vasta alussa. Toiset ymmärsivät nopeasti ryhmän 

idean ja toimivat ohjeiden mukaan, kun taas osalle se oli haastavampaa. Osallistujat 

myös auttoivat toisiaan venäjän kielellä ryhmän aikana.  

 

Ensimmäisellä ryhmäkerralla huomasimme, että istumajärjestykseen on hyvä kiinnittää 

huomiota. Kun ryhmäläisten kielitaidon taso selvisi, totesimme, että heikomman kielitai-

don omaavan on hyvä istua kierroksen loppupäässä. Tällöin muiden esimerkkejä kuul-

lessaan ja toistaessaan hän on varmempi oman toistovuoron kohdalla. Toisella ryhmä-

kerralla osallistujia pyydettiinkin vaihtamaan paikkoja, jotta istumajärjestys saatiin sopi-

vaksi. Toinen ryhmäkerta oli tässä suhteessa toimivampi.  

 

Ensimmäisen ryhmäkerran aikana heräsi myös kritiikkiä menetelmää kohtaan. Ryhmä-

läisten oli tarkoitus jakaantua pareihin ja käydä siinä läpi kysymyksiä ja vastauksia. 

Koimme, että tilanne antoi liian suuren vastuun oppijoille. Jotkut parit etenivät hitaasti, 

toiset nopeammin ja he halusivat oppia uusia sanoja ja siirtyä eteenpäin. Ohjaajat eivät 

voineet koko ajan kuunnella kutakin paria ja varmistaa, että lauseet tulevat oikeassa 

muodossa. Huomasimme myös, että parityöskentelyn aikana osallistujat käyttivät aktii-

visesti äidinkieltään apukielenä, mikä mielestämme voi vähentää osallistujien keskitty-

mistä suomen kielen sanastoon ja toistoon. Heikoimmin kieltä taitaville tilanne oli haas-

tavampi kuin lauseiden toistaminen yhdessä tai ohjaajan ohjaamana. Toinen ryhmäkerta 

olikin rakenteeltaan parempi: ohjaaja kysyi kultakin ryhmäläiseltä erikseen kysymyksen 

tai pyysi henkilöä kysymään kysymyksen vierustoveriltaan. Keskustelua ei kuitenkaan 

käyty samaan aikaan.    

 

Kolmas ryhmäkerta aloitettiin esittäytymällä ja tällä kertaa teimme sen ringissä kättele-

mällä toisiamme samalla. Tämä tuntui mukavan luontevalta ja lähensi ryhmäläisiä kes-

kenään. Tunnin aiheena oli ”Minulla on ystävä”, jossa mielikuvan kautta luotiin ajatus 

ystävästä. Lisäksi tunnilla käsiteltiin vaatteita sekä värejä. Tunnin aikana käytiin läpi pe-

rusvärejä, vaatteita ja ryhmäläiset oppivat kuvaleikin avulla kysymään muun muassa: 

”Onko ystävällä punainen hame?” sekä ”Onko ystävällä mustat kengät?”. Tähän tuntiin 

tuntui liittyvän enemmän asiaa ja ryhmäläisten yhteistoimintaa, joten tunnin kesto venyi 

50:een minuuttiin. 
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Neljännellä kerralla oli aiheena "Bussilla kouluun". Tunti aloitettiin jälleen luontevasti kät-

telemällä esittäytyen. Tunti eteni kysymyksistä ”Millä sinä menet? Mihin sinä menet?” 

vastauksiin ”Minä menen bussilla kouluun.” Samalla opittiin liikennevälineitä ja paikkoja. 

Opittavaa tuntui olevan paljon, mutta oppijat olivat keskittyneitä ja omaksuivat aiheet no-

peasti. Sanakirjaa tarvittiin harvoin. Tunti kesti tälläkin kertaa noin 50 minuuttia. 

 

Viidennessä tapaamisessa paikalla oli kuusi osallistujaa. Tuokion aiheena oli "Paljonko 

kello on?". Tavoitteena oli oppia numerot 1-12 sekä rakenne ”Paljonko kello on?” ja 

”Kello on viisi”. Lisäksi opittiin "Moneltako oppitunti on?” ja ”Oppitunti on kello viisi".  Vii-

meinen tapaaminen sujui ystävällisessä ja innostuneessa ilmapiirissa. Oppitunnin lo-

pussa keskustelimme vielä yhdessä, miten osallistujat kokivat Toisto-menetelmäkurssille 

osallistumisen ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut. Tapaamisen kesto oli tällä kertaa 50 

minuuttia sisältäen noin 5 minuutin yhteisen keskustelun. 

 

3.4 Arviointi 

 

Ryhmäprosessin aikana olemme saaneet hyvää kokemusta Toisto-menetelmästä. Me-

netelmässä on hyvää se, että asioita toistetaan yhdessä monta kertaa, jolloin osallistujat 

voivat oppia myös toisiltaan ja omaan tahtiinsa. Yleensä ryhmässä on haastavaa, jos 

osallistujat ovat kovin eri tasoisia. Tässä menetelmässä siitä ei tunnu olevan niin suurta 

haittaa. Vaikka osallistujat olivat kielitaidoltaan eri tasolla, vaikutti menetelmä hyödyttä-

vän kaikkia. Paremmin kieltä osaavat saivat haluamaansa rohkaisua kielen käyttöön ja 

kenties saivat ryhmän aikana vahvistusta itsetunnolleen ollessaan esimerkkinä muille 

osallistujille.  

 

Ensimmäisen ryhmäkerran jälkeen osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä ohjauskertaan. 

Ryhmän aikana he pyysivät itse lisää toistokertoja ja lopuksi kiittelivät ryhmästä. Ensim-

mäisen ryhmäkerran aiheena oli esittäytyminen ja se oli kestoltaan selkeästi suppeampi 

kuin myöhemmät kerrat. Osa ryhmäläisistä olisi halunnut jatkaa pidempään ja oppitunnin 

sisältö oli kenties liian helppo osalle oppijoista. Ryhmäkerran jälkeen pohdimme, voisiko 

tuntien sisältöjä yhdistää, jolloin tuokiosta saataisiin kestoltaan pidempi. Päädyimme kui-

tenkin siihen, että tällöin tunti voisi venyä liian pitkäksi ja lisäksi halusimme testata me-

netelmää sellaisenaan.  
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Toinen ryhmäkerta aloitettiin samanlaisilla esittelyillä kuin mitä edellisellä kerralla oli ope-

teltu. Tämä oli toimiva ratkaisu: ryhmäläiset saivat aloittaa asialla, jonka he jo osasivat. 

Samalla se liitti ryhmätapaamisen edelliseen kertaa ja toi näin jatkumoa. Tälläkin kerralla 

meille jäi tunne, että tuokio jäi liian lyhyeksi.  

 

Kolmannella ryhmäkerralla ajattelimme liittää esittelyyn suomalaista kulttuuria ja toteu-

timme esittäytymisen kättelemällä. Tämä tuntui luontevalta ja näytti siltä, että ryhmäläiset 

kokivat näin myös. Kätellessä pyrittiin katsomaan toista silmiin ja tämä näytti lähentävän 

ryhmäläisiä keskenään, kaikkia hymyilytti ja ilmapiiri oli kättelykierroksen jälkeen rento. 

 

Kun kävimme tunnin rakennetta läpi ennen tunnin alkua, se tuntui sekavalta. Yllätyimme 

kuitenkin tunnin jälkeen, ettei näin ollutkaan. Mielikuvaleikki ”ystävästä” ja tämän päällä 

olevista vaatteista, sekä kyseisen ”ystävän” löytyminen kuvapinosta arvailujen perus-

teella osoittautuikin yllättävän mukaansatempaavaksi tavaksi oppia. Alun haparoinnin 

jälkeen oppijat lähtivät mukaan leikkiin ja pääsivät kiinni leikin ideaan yllättävän pian. 

Avustajan rooli selkeni tunnin kuluessa hyvin hänen ottaessaan roolin toistajana ja tois-

ton ohjaajana. Huomasimme myös, että liian tarkka ääntämiseen puuttuminen ei tuntu-

nut tarpeelliselta. Tämä saattoi ennemminkin tässä vaiheessa aiheuttaa jopa epävar-

muutta ja estää uskallusta ääneen puhumiseen.  

 

Kritiikkinä tunnin materiaalista voinemme todeta, että lehdestä leikatut kuvat ihmisistä 

saattavat aiheuttaa sekaannusta ”ystävän” vaatteista puhuttaessa. Puhuttaessa esimer-

kiksi mustista kengistä, kuvissa on erilaisia mustia kenkiä ja näin ollen oikean kuvan 

löytyminen voikin osoittautua haasteelliseksi. Sanakirjan kohdalla haasteeksi voi osoit-

tautua valita, mitä oppija haluaa kysyä, pyytäessään apua sanakirjalta: ”onko ystävällä 

vihreä takki, onko ystävällä punainen hame…” Nämä haasteet ratkennevat kuitenkin 

sillä, että ohjaaja osoittaa oppijoille, että on olemassa erilaisia mustia kenkiä. Sanakirja 

taas osoittaa selkeästi kuvasta tiettyä vaatetta ja antaa oppijalle tähän liittyvän kysymyk-

sen.  

 

Neljännen opetuskerran kohdalla totesimme materiaaleja tarkastellessamme, että liiken-

nevälineistä puuttui raitiovaunu. Koska kaikki oppijat asuvat Helsingissä, totesimme tä-

män kulkuvälineen oppimisen välttämättömäksi. Näin etsimme raitiovaunun kuvan ne-

tistä ja käytimme sitä tunnilla. Huomiona tällä tunnilla tehtiin selvästi havainto siitä, että 

oppijoilla on tarve onnistua ja tuoda osaamistaan esille. Kun aloitimme kysymyksellä 
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”Millä sinä menet?” ja tarkoituksena oli vastata: ” Minä menen autolla”, oppijat lisäsivät 

itse vastaukseen paikan: ”Minä menen Helsinkiin autolla.” Tämä oli tunnin viimeisenä 

aiheena, yhdistää kulkuväline ja paikka toisiinsa. Kaikki fraasit, kysymykset ja vastaukset 

sekä kulkupelit ja paikat opittiin tunnilla toiston kautta nopeasti. Oppijat jaksoivat keskit-

tyä hyvin koko opetuksen ajan ja tuntuivat edelleen hyvin motivoituneilta, vaikka tunnin 

kesto olikin 50 minuuttia.  

 
Viidennellä ja viimeisellä ryhmäkerralla huomioimme, että osallistujat olivat oppineet ja 

sisäistäneet hyvin, miten menetelmä toimii. Heti tunnin alussa kaikki lähtivät aktiivisesti 

toistamaan ja vaikuttivat hyvin keskittyneiltä ja innokkailta. Havaintojemme mukaan tällä 

kerralla erityisen onnistuneeksi osoittautui ohjattu parityöskentely. Vetäjä, avustaja ja pu-

huva sanakirja jakautuivat ja seurasivat kunkin parin työtä, sekä auttoivat ja korjasivat 

virheitä tarvittaessa. Tällä kerralla parityöskentely toimi, koska jokaiselle parille oli oma 

ohjaaja toisin kuin ensimmäisen ryhmäkerran parityöskentelyssä. Tällä kerralla ohjaajat 

pystyivät huolehtimaan, että toistoa tuli tarpeeksi ja puheenvuorot jakautuivat tasaisesti. 

Ohjaajan läsnäolo ja kannustus lisäsivät varmuutta ja rohkeutta parilaisten työskente-

lyyn. Parityöskentelyn jälkeen osallistujat jatkoivat ryhmässä huomattavasti rohkeam-

pina.  

 

Viimeisen tuokion päätyttyä jäimme vielä ohjaajien kesken kertaalleen pohtimaan koko 

ryhmänohjausprosessia. Tärkeimpinä huomioina nousi esiin ryhmätuokioiden kesto ja 

opetettavan sisällön määrä. Tuokion kestossa ja sisällössä on otettava huomioon koh-

deryhmän tarpeet ja kyvyt. Huomasimme, että viimeisellä kerralla oppitunnin puolivälissä 

osallistujia alkoi selvästi väsyttää ja heidän keskittymiskykynsä heikkeni huomattavasti. 

Mielestämme tämän voi ratkaista kahdella eri tavalla. Yksi tapa on rajoittaa aikaa 40:ksi 

minuutiksi ja jättää valinnainen lisätehtävä pois. Toinen taas on pitää esimerkiksi lyhyt 

jumppatauko tai siirtyä parityöskentelyä varten luokan eri puolille.  

 

Oppimateriaalia kohtaan teimme havainnon, että osa tilannekuvista oli vaikeasti ymmär-

rettäviä ja hahmotettavia, esimerkiksi "tapaaminen" ja "lähtö" kuvat. Huomasimme myös, 

että jotkut oppijat eivät muistaneet pitäessään omaa puhevuoroaan näyttää kuvaa 

muille, mikä vaikeutti toisten hahmottamista. Ehdottaisimme kuvien tekemistä kaksipuo-

lisina, jotta muut näkevät heti mistä sanasta tai tilanteesta on kyse.  
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Teimme havainnon, että osallistujat käyttivät puhuvan sanakirjan apua hyvin vähän, 

vaikka vetäjä ja sanakirja havainnollistavat jokaisen tuokion alussa, miten se toimii. Toi-

saalta voi olla, että kynnys pyytää apua ja tunnustaa ryhmän edessä, että ei osaa, on 

korkealla. Avun tarpeen osoittaminen ryhmässä voi olla myös kulttuurisidonnaista tai 

ikään liittyvää. Usein kävi myös niin, että sanakirja ei ehtinyt auttaa, koska muut osallis-

tujat auttoivat nopeammin odottamatta vuorossa olevan puhujan pyyntöä. Mielestämme 

tämä aiheutui oppijoiden eri tasoisesta suomen kielen osaamisesta. Sanakirjan taas tu-

lisi ottaa aktiivisempi rooli ja reagoida sekä auttaa nopeammin. Mietimme, olisiko toimi-

vampaa, jos sanakirja koskettaisi puhujan olkapäätä saadaksensa hänen huomionsa. 

Toisaalta jäimme miettimään, miten osallistujat suhtautuisivat siihen.  

 

Totesimme, että kehumista voisi korostaa kohdistaen sitä kurssilaisille henkilökohtai-

sesti. Kuitenkin välillä vuorot vaihtuvat niin nopeasti, että vetäjä ei ehdi kehua osallistujia. 

Toisto-menetelmässä oleellista ja tärkeää on käyttää kehon kieltä elein eli ilmein ja vah-

vistaa viestin ymmärrettävyys. Kyseisillä ryhmäkerroilla viestin perille saannissa ei ollut 

ongelmaa, koska yksi ohjaajista on venäjän kielen taitoinen. Turvauduimme tähän kui-

tenkin hyvin vähän, koska menetelmä toimii myös ilman yhteistä kieltä ja perustuu oppi-

miseen toiston kautta. Yhteinen kieli toki helpottaa kommunikointia ja osallistujille voi 

tarvittaessa selventää asioita toisella kielellä. Pohdimme sopivaa ryhmäkokoa ja tote-

simme sen olleen sopiva.  

 

4 Pohdinta 

 

Tässä oppimistehtävässä olemme kuvanneet palvelupaikka Tsaikassa toteuttamamme 

ryhmäprosessin, missä käytimme suomen kielen Toisto-menetelmää. Lähdimme toteut-

tamaan ryhmätoimintaa sillä ajatuksella, että suomen kielen oppiminen tukisi kyseisen 

kohderyhmän osallisuutta ja integraatiota. Kielitaidottomilla ikääntyneillä on riski syrjäy-

tyä. Tämän vuoksi koimme tärkeäksi innostaa ja rohkaista heitä suomen kielen käyttöön 

myös kantaväestön keskuudessa ja näin luoda laajempia sosiaalisia verkostoja.  

 

Tämän ikäisillä ihmisillä ei ole enää työtä tuomassa rutiinia, sisältöä tai sosiaalisia suh-

teita arkeen. Katsoimme kielen opetuksen tuokion tuovan juuri kaikkea tätä ikääntyvien 

elämään. Jo yksinomaan ryhmään tuleminen ja osallistuminen tukevat elämänhallintaa. 

Ryhmä on yhteisö joka vähentää yksinäisyyttä, antaa vertaistukea, vahvistaa yhteisöön 
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kuulumisen tunnetta sekä tarjoaa innostavaa ja mielekästä toimintaa. Yhteisö edistää 

myös elinikäistä oppimista. Ikääntyvien maahanmuuttajien kielen opetukseen tulisi pa-

nostaa, jotta heidän mahdollisuutensa toimia yhteiskunnan jäsenenä vahvistuisi. Ikään-

tyville järjestetyn toiminnan kautta heillä on myös mahdollisuus kokea itsensä ja elä-

mänsä arvokkaaksi.  
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Liite 1 

Palautetta Toisto-menetelmäkurssista  
 

1. Tärkeintä kurssilla oli 
 
Alkaa puhua suomen kieltä. 
Tärkeintä kurssilla oli vuorovaikutus suomen kielellä. 
Puhumisen harjoittelu. 
Tärkeintä kurssilla oli keskustelu, ääntäminen, uusi sa-
nasto ja sanat oli helppo muistaa. 

  

2. Sain uutta tietoa kurssilla 
 
Olen saanut uutta tietoa. 
Osa sanastosta oli tuttua. 

1    2    3     4      5 
                           6 
 
 

3. Kurssin ja materiaalien sisältö oli mielenkiintoista 0   1    2     3     4     5  
1                       1    3    
  

 Mikä oli kiinnostavaa? 
 
Mahdollisuus puhua ja toistaa sanoja, fraaseja ja lauseita 
ääneen. 
Mahdollisuus puhua yksinkertaisia suomen kielen fraa-
seja jännittämättä. 
Mahdollisuus puhua suomen kieltä.  
Keskustelu, sanojen sanominen ääneen, sanat jäävät 
hyvin mieleen ja uusi sanasto. 
 

  
  
  
  

4. Kurssin ja materiaalien sisältö oli hyödyllistä? 0   1    2     3     4     5  
2                       1    3 

 Mikä oli hyödyllistä? 
 
Uskallus alkaa puhua. 
Rauhallisessa vuorovaikutuksessa opitut asiat jäävät 
mieleen nopeasti. 
Oli erittäin helppoa muistaa ja sisäistää opittuja fraaseja. 
Sanoin sanoja itsenäisesti. Sanat jäi hyvin muistiin. 
 

  
  
  
  

5. Motivoiko kurssi sinua tekemään muutoksia ja jatka-
maan suomen kielen opiskelua? 
 
Kyllä, kuuntelemaan, puhumaan ja muistamaan. 

0   1    2    3     4     5 
1                       1    3 
  
 
  

6. Paransiko kurssi (sinun) oppimistaitojasi? 
 
Kyllä, haluaisin opiskella lisää suomen kieltä juuri tällä 
tavalla. 
Kaikki oli erinomaista ja vuorovaikutuksen kautta oppii 
paremmin. 

0    1    2    3     4     5 
2                              3 
  
  
  



 

 

7. Paransiko kurssi (sinun) sosiaalisia taitojasi? 
 
Kyllä paransi. 
Sanojen oikein taivuttaminen. 

0    1    2    3     4     5 
2                              3 
  
  
  

8. Muuttaisitko kurssin sisältöä tai sen toteuttamista-
paa?  
 
Enemmän tunteja. 
Olen tyytyväinen sisältöön ja toteuttamistapaan. 
Kurssin pitäisi olla pidempi, koska viidessä kerrassa on 
mahdotonta oppia kieltä. 
Ei tarvitse muuttaa mitään, vain jatkaa kurssia. 
Kaikki hyvin, ei tarvitse muuttaa mitään. 

  
  
  
  

9. Kiinnostaisiko sinua osallistua Toisto-kurssille jat-
kossakin?  
 
 

 Kyllä        6                       Ei     
 
 
 

10. Muita kommentteja 
 
Kiitos, mahdollisuudesta olla vuorovaikutuksesta suo-
men kielellä. 
Haluaisin jatkoa kurssille. 
Kiitos kurssin vetäjille rauhallisesta vuorovaikutuksesta, 
kärsivällisyydestä, hymyistä ja hyvästä suhtautumisesta. 
Haluaisin jatkaa suomen kielen opiskelua juuri tällä ta-
valla. 
Lisää puhumista, haluan jatkaa tämän kaltaista opiske-
lua ja toistaminen ryhmässä on loistavaa. 
Kiitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


