
 

Menetelmäkuvaus 

Aistien-menetelmä kulttuurien kohtaamista  

edistämässä 

Tämä projekti on suunniteltu yhteiseksi suomalaisille opiskelijoille ja ko-

touttamiskoulutuksessa oleville maahanmuuttajille. Toimijat voivat olla 

myös vapaaehtoisia esimerkiksi järjestöissä. Projektin tavoitteena on järjes-

tää mielekäs toiminnallinen tapa tutustua toisiinsa ja edistää kulttuurienvä-

listä kanssakäymistä sekä ryhmässä että yleisemmin yhteiskunnassa. 

 

Projektin tavoitteena on 

 

 toimia monikulttuurisessa tiimissä ja tutustua toiminnallisen tehtävän 
kautta toisiinsa 

 järjestää tapahtuma, joka edistää kohtaamista ja välittää tietoa maahan-
muuttajien elämästä ja arjesta 

 pohtia oman ja opiskelutovereiden kulttuuria ja arvoja ja monikulttuuri-
suuden merkitystä arjessa 

 hyödyntää moniaistisuutta muistelun ja toiseen kulttuuriin tutustumi-
sen tukena  

 maahanmuuttajien näkökulmasta harjoitella suomen kieltä  

 

Aistien-tilaa käytetään yhteisöllisyyttä ja kulttuurienvälistä kohtaamista 

edistävänä tilana.  

 

Projektin toteutus 

 

Projekti toteutetaan 4-8 hengen ryhmässä, jossa puolet on suomalaisia ja 

puolet maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia. Ryhmät ideoivat ja 

tuottavat yhteistyönä moniaistisen elämysympäristön.  

Tila on kurkistus maahanmuuttajien kotimaahan tai johonkin yhdessä valit-

tuun aihepiiriin.  Yhdessä tekemisen prosessi on yhtä tärkeä kuin valmis 

tila. Tila rakennetaan joko koululle tai johonkin julkiseen tilaan yhdeksi tai 

mahdollisuuksien mukaan useammaksi päiväksi. Sinne voidaan kutsua ryh-

män muita opiskelijoita, sukulaisia ja ystäviä tai yhteistyökumppaneita. 

 

 



 

Projektin vaiheet: 

1. Orientaatio 

Projektityö alkaa yhteisellä ryhmäytymisellä. Tässä ensimmäisessä tapaamises-

sa muodostetaan ryhmät, joissa on mahdollisuuksien mukaan yhtä paljon suo-

malaisia sekä (mieluiten) yhden kulttuuritaustan omaavia maahanmuuttajia tai 

vähemmistökulttuurin edustajia.  Opiskelijoille/vapaaehtoisille esitellään pro-

jektin tavoitteet ja toteutus sekä Aistien-menetelmä. Aistien-tilan idea selviää 

parhaiten, kun opiskelijat pääsevät käymään itse moniaistisessa tilassa.  

 

2. Tilan suunnittelu 

 Jokainen ryhmä määrittelee tavoitteet omalle toiminnalleen. Tavoitteiden 

lisäksi myös aikataulutus ja toimintatavat sovitaan yhdessä.  

 Ryhmässä määritellään tilassa käsiteltävä teema. Tila voidaan rakentaa maa-

hanmuuttajan henkilökohtaisten muistojen pohjalta tai se voidaan suunni-

tella yleisemmäksi yhteisöä, historiaa tai kulttuuria esitteleväksi. Ryhmä voi 

valita myös rajatumman kiinnostavan teeman, jota tilassa käsitellään.  

Projektin aikana on tarkoituksena tutustua maahanmuuttajien taustaan ja kult-

tuuriin. Ryhmän maahanmuuttajia voidaan pyytää kertomaan itselleen tärkeis-

tä asioista. 

 Kotimaassa vietettyä aikaa lähestytään onnellisten muistojen kautta: ”Kerro 

lapsuudestasi -> mitä tuosta ajasta kaipaat? Mitkä olivat lapsuutesi onnelli-

sia hetkiä?” Lisäksi voidaan keskustella heille merkittävistä tapahtumista ja 

käännekohdista – vaikkapa muutosta Suomeen.   

 Toisaalta näkökulma voi olla rajatumpi: joku keskeinen ja mielenkiintoinen 

asia tai teema maahanmuuttajien kotimaassa tai kulttuurissa. Ryhmä voi 

keskittyä keskustelemaan esimerkiksi lastenkasvatuksesta, nuorisokulttuu-

rista tai jonkun tietyn alueen elämäntavasta.  

 Lähestymistapa kulttuuriin voi olla myös yleisemmällä tasolla.  

Myös teoreettista tietoa on hyvä käyttää pohja-aineistona tilaa suunnitellessa.  

Tavoitteena on tutustua vähemmistön taustaan, kulttuuriin, historiaan ja elä-

mäntilanteeseen Suomessa. Mahdollisia lähteitä voi kysyä ryhmäläisiltä.  

 Yhtenä lähteenä voi käyttää Turun kaupungin tuottamaa Kulttuurit keskuu-

dessamme -opasta:http://www.turku.fi/Public/default.aspx?

uielementsize=2&nodeid=12677   

 Tilastotietoa saa esimerkiksi Sisäasiainministeriön Maahanmuutto-osaston 

sivuilta www.migri.fi  

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?uielementsize=2&nodeid=12677
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?uielementsize=2&nodeid=12677
http://www.migri.fi


3. Aistien-tilan rakentaminen 

Tarkoituksena on rakentaa elämyksellinen tila, jossa vierailijat voivat tu-

tustua toiseen kulttuuriin. Tila voi pohjautua hyvin henkilökohtaisiin muis-

toihin, tai se voi olla yleisempi, kulttuuria yleisesti esittelevä. Näkökulma 

valitaan yhdessä. Tila ei ole näyttely, vaan siitä pyritään tekemään kohtaa-

mista edistävä elämyksellinen ympäristö. 

 Tilaa suunniteltaessa on hyvä muistaa, että se toimisi kaikkia aisteja 

stimuloivana ympäristönä.  Tilaa varten tarvitaan siis kuvia/maisemia, 

äänimaailmaa, jotain kosketeltavaa, sekä makuja ja hajuja.  

 Tilaan voidaan lainata joitain sisustuselementtejä: mattoja, kankaita, 

vaatteita sekä pieniä esineitä. On kuitenkin hyvä muistaa, että yleisölle 

avoinna olevassa tilassa on riski, että tavarat rikkoutuvat tai katoavat. 

Tämän vuoksi mitään arvokasta tai korvaamatonta ei kannata tuoda 

tilaan.  

Kun tila rakennetaan yhteistyössä useamman maahanmuuttajan kanssa, 

heillä saattaa olla hyvin erilaiset muistot kotimaasta tai käsitys omasta 

kulttuuristaan. Tilan sisustuksesta tulee  viitteellinen.  Haastateltavien eri-

laiset taustat voidaan huomioida esimerkiksi erilaisella kuva- ja äänimaail-

malla. 

 

4. Tapahtumat  

Tilan sijainnista riippuen siellä voidaan järjestää erilaista toimintaa ja ta-

pahtumia. Tapahtumat voidaan suunnata erilaisille ihmisille: koulussa sin-

ne voidaan kutsua ryhmäläisten luokkatoverit. Tilaan voidaan kutsua myös 

sukulaisia tai ystäviä. Julkiselle paikalle, kuten kirjastoon rakennettuun 

tilaan voi tulla vierailemaan hyvin erilaisia, satunnaisesti paikalle sattuvia 

ihmisiä. Yleensä tila toimii kohtaamispaikkana, jossa hyvin epävirallisesti 

jutellaan ja tutustutaan. Jos ryhmä haluaa, tilassa voi järjestää myös ohja-

tumpaa tapahtumaa: kertomuksia kulttuurista, historiasta tai elämän var-

relta. Tärkeää on, että tilaa isännöivät sen kulttuurin edustajat, josta tila 

kertoo. Koska tila ei ole näyttely, vaan kohtaamispaikka, on tärkeää, että 

tilassa on emännät/isännät. 

 

5. Lopetus 

Tärkeää on pitää palautekeskustelu, jossa käydään yhdessä läpi koko pro-

jekti ja mietitään, mitä kukin prosessilta sai ja miten asetetut tavoitteet 

onnistuivat. 
 


