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Haavoittuvat
alueet

Haavoittuvat valtiot ja alueet: 

- Huono kyky reagoida 
luonnonkatastrofeihin, tulviin, 
kuivuuteen jne.
- Talouskriisit, lapsityövoima 
- Aseelliset konfliktit ja sota 
- Humanitaariset haasteet        
- Ekstremismi
- Koulutusmahdollisuuksien 
puute
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Tausta
Syyrian sota 2011 -
ISIS 2013-2019
Al-Holin vankileiri Syyriassa
Yli 60,000 syyrialaista ja 
irakilaista leireillä.
Noin11,000 ihmistä leirin
kansainvälisessä osassa.

Suomalaiset lähtivät Syyriaan
2012- 2016 (noin 80 ihmistä, 
joista 30 lapsia).
Suomen hallitus päätti decided 
to kotiuttaa lapset (ja naiset) Al-
Holin vankileiriltä 2019.
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Projektin yksityiskohdat

• Ulkoministeriö otti naisiin yhteyttä. 

• Muutama orvoksi jäänyt lapsi oli kotiutettu 2019-2020.

• Idea etäopetukseen tuli Suomen Ulkoministeriön
diplomaatilta Jussi Tannerilta.

• Mobiilietäopetusta rahoitti Suomen opetus- ja 
kulttuuriministerö.

• Opetus on toteutettu KVS-säätiön (Suomen
Kansanvalistusseuran) toimesta.

• Projekti alkoi huhtikuussa 2020 – ja päättyi syyskuussa
2021. Tämän aikana suurin osa lapsista ja naisista oli
kotiutettu. 
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Ilona Taimela

Al-Holin (Syyria) salainen
Kasvatustieteiden maisteri
Monikulttuurinen tausta: Asunut kolmessa maanosassa ja 
kuudessa eri maassa
Opettajakokemusta yli 30 vuoden ajalta. 
Opettajien ammatillisen kehittämisen kouluttaja
Tutkija usealla eri alalla kuten: kestävä kehitys, 
moninaisuus, koulutus. 



Suomalaiset lapset
ja naiset Al-Holin
vankileirillä

10 äitiä, alle 30 lasta: ikähaarukka
3 – 19 vuotta, pääsääntöisesti 
päiväkoti-ikäisiä.
Todellinen tarve koulutukselle. 
Monta vuotta ilman opetusta, 
poikkeuksena mahdollinen 
Koraanikoulu.
Ei tietoa taitotasosta.
Monet heistä olivat syntyneet
Syyriassa. 
Ei lainkaan tai ainoastaan heikot
taidot Suomen kielestä ja 
kirjallisuudesta.
Lapset keskenään suurimman osan
ajasta. 
Puhuivat toisilleen arabiaa. 
Ei päivittäisiä rutiineja. 
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YK:n lasten oikeuksien sopimus:
- jokaisella lapsella on oikeus
lapsuuteen.
- lapsella on oikeus maksuttomaan
koulutukseen.

Tavoite 4 YK:n Agenda 2030 
- varmistaa inklusiivinen, 
osallistava, tasa-arvoinen ja 
laadukas koulutus kaikille ja 
edistää kaikkien elinikäistä
oppimista.

Oppiminen on universaali, ei
neuvoteltava ja jakamaton
perusoikeus. 
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Pedagogiset
periaatteet

mobiili-
etäopetuksessa:

Tasa-arvo ja 
oikeudenmukaisuus

Vapaaehtoisuus
Yksilöllisyys
Joustavuus

Positiivisuus
Interaktiivisuus

Aktiivinen oppiminen
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Olosuhteet: 

Jokapäiväiset haasteet -
terveys, ravitsemus, hygienia,
äärimmäiset sääolot: kuumuus, 

hiekkamyrskyt, 
rajoitettu ympäristö

Turvallisuus: Äärimmäiset
ideologiat, vankileiri

Monikulttuurinen ja monikielinen
ympäristö

Haasteet kännyköiden käytössä
Kaikilla ei ole kännykkää
Kännykän käyttö kielletty

Heikko internetyhteys
Ei reaaliaikaista yhteyttä

Pääsy oppimismateriaaleihin, 
esimerkiksi ei voitu ladata

materiaaleja
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Äitien rooli mobiili-
opetuksessa: 

Äideiltä kysyttiin, että halusivatko he 
liittyä ja ilmoittaa lapsensa
etäopetukseen – Vapaaehtoista!

Tarjottiin tukea
Äitien rooli: 

Vastaanottivat ja jakoivat WA viestejä
Kopioivat tehtävät paperille
Ottivat kuvia
Nauhoittivat ääniviestejä
Tarjosivat palautetta
Kysyivät lisätietoa, jotta kykenivät selittämään
tehtävät. 
Alkoivat puhumaan suomea. 
Kielen tulkinta ja mallinnus
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Oppilaat: 

4 tasoa: 

🍏 2 - 5 vuotiaat

🍓 5 - 8 vuotiaat

🍊 9 – 13 vuotiaat

🍉 14 – 19 vuotiaat

Ryhmä A, 5 lasta 🍏🍓🍊

Ryhmä B, 2 lasta🍏

Ryhmä C, 2 lasta🍏

Ryhmä D, 2 lasta 🍏🍓

Ryhmä E, 4 lasta 🍏🍓🍊🍉

Ryhmä F, 2 lasta 🍏🍉

Ryhmä G, 4 lasta🍏🍓🍊🍉

21 oppilasta
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Opetuksen
suunnittelu

Varhaiskasvatus, perusopetus ja 
lukion oppimateriaalit: Suomen
kieli, matematiikka, 
ympäristöoppi,maantieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, englanti. 

Oppimateriaalit järjestetty
loogisesti ja ennaltasuunnitellusti.
Tehtävät suunniteltu huomioiden
sen mukaan, mitä ympäristöstä voi
löytää.

Materiaalit suunniteltiin
vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. 
Sisältö rakennettiin ilmiöiden ja 
teemojen, kuten ruoka, eläimet, 
arki tai koulu, ympärille.



Koulutus
Suomessa

Ilmainen
Tasavertainen

Oppijakeskeisyys
Oppimisen ilo

Tutkiva oppiminen
Aktiivinen oppiminen



Esimerkki



Viestien määrät: 

Aamuisin viestejä 5 päivänä 
viikossa noin 40-70 kappaletta / 
ryhmä
Iltapäivisin viestejä 5 päivänä 
viikossa 5-10 kappaletta / ryhmä
Oppilailta viestejä opettajille 
päivässä 0-20 kappaletta / ryhmä  
> opettajat vastasivat ja 
kommentoivat. 
Joitain viestejä iltaisin ja 
viikonloppuisin 5-20 kappaletta / 
ryhmä

Word-documenteissa satoja sivuja 
ryhmä kohtaisesti. 
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Suomen
kielen
opettelua



Suomen
kielen
opettelua



Matematiikan
opettelua



Maantiedon, 
yhteiskunta-
opin ja 
historian 
opiskelua



Englannin
opiskelua



Leikit, tarinat
ja askartelu



Oppimisen tavoitteet

Kielitietoisuus: Suomen kielen kirjainten, 

äänteiden ja tavujen ymmärtäminen. 

Tutustutaan erilaisiin teksteihin.

Kuullun ymmärtämisen harjoitukset. 

Kirjoitus-, luku- ja puhetaidot sekä niiden 

sujuvuus

Matemaattinen laskutaito Numeroiden 

käsitteiden ymmärtäminen 

Luokittelun ja vertailujen tekeminen 

taitojen mittaamiseksi

Havainnot ja kyselyt

Olla utelias ja nauttia opiskelusta

Itsearvostuksen vahvistaminen

Opiskelutekniikkojen kehittäminen ja

elinikäinen oppiminen
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Monipuolinen
osaaminen



Toimijuus

Oppimisen vapaaehtoisuus edistää 
itseohjautuvuutta ja oppijan omaa 
toimivuutta. 
Perustan rakentaminen elinikäiselle 
oppimiselle.
Positiivisen palautteen antaminen 
Oppijan minäkuvan, kyvykkyyden ja 
itsetunnon kehittäminen.
Yhteistyö
Motivaatio
Mahdollisuus valita
Kyseleminen
Luovuuden ja mielikuvituksen 
käyttäminen
Toivo
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Kehitys

Positiivisuus

Yhteistyö huoltajien kanssa

Jatkuva

Vastavuoroisuus

Kehitysvaiheen mittaaminen

Motivaatio ja oppimisen ilo

Joustavuus

Yksilöllisyys



Palaute ja 
arvioinnit



Eriyttäminen
rohkeasti alaspäin.

Traumaattiset kokemukset ja huolet: 
turvattomuuden tunne, pelot, muistot 
ja traumat sodasta, stressaava arki, 
huoli omaisten kohtalosta, toivon 
puute tulevaisuudesta.

Psykosomaattiset oireet, unettomuus, 
posttraumaattinen stressi ja 
masennus. Ne voivat näyttää 
aggressiiviselta, vihamieliseltä, 
toivottomalta tai apaattiselta 
käytökseltä.

Iälle tyypillisten kehitystehtävien 
suorittamisen häiriintyminen tai 
estäminen. Oppiminen välittömien 
kompetenssien vyöhykkeellä. 
Onnistumiskokemusten saamisen 
tärkeys.
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Islam 
mobiilietä-
opetuksen

aikana

Ramadan
Juhlat ja tauot

Yksi tarina kiellettiin

Antti Kuronen / Yle



Koulutuksen
tärkeys hätätilassa
olevilla haurailla
aluella

Merkityksellisiä aktiviteetteja, 
rutiineja ja ärsykkeitä
Perustaitojen rakentaminen tai 
palautuminen
Oppimisen ilo
Tietoa maailman ajankohtaisista 
asioista
Inkluusion merkitys
Helpompi kotoutua tai 
sopeutua uuteen maahan
Elinikäisiä oppimisen taitoja
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Onnistumiset

Akateemisten taitojen kehittyminen
Taidot oppiaineissa
Lukemaan ja kirjoittamaan
oppiminen
Sujuva(mpi) äidinkielen taito
Laskentataidon lujittaminen
Positiiviset oppimiskokemukset
Opiskelumotivaation kehittyminen
Toivo
Itseluottamus
Vähentynyt syrjäytymisriski
Deradikalisaatio
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”Kun lapset kuulivat alussa 
koulusta, he olivat asiasta 
nyrpeitä. Nyt he tappelevat 

siitä, kuka saa tehdä tehtävät 
ensin.” 



”Hienoa, että meille on 
tarjottu tämä 

etäopetusmahdollisuus.” 



”Harmittaisi jos lapseni eivät 
ollenkaan saisi Suomen 

tasoista 
koulutusmahdollisuutta.”



“Parasta tässä on rutiini, kun 
joka päivä koulu on klo 9.00. 
Tätä me olemme kaivanneet.” 



“Haluan taata, että lapseni 
saavat hyvän alun Suomessa. 
Teidän antamanne tehtävät 
ovat aivan mahtavia. Kiitos 

paljon.”



“Kiitos kaikista tehtävistä! 
Kiitos kärsivällisyydestä! 

Olette mahtavia!
Teistä on ollut paljon apua 

meille”



X on oppinut lukemaan melko 
mukavasti. X on oppinut 

puhumaan jo aika hyvin ja 
ymmärtää suomea paljon 

enemmän. 
Voimmeko saada tarinoita 

luettavaksi?



Koulutus työkaluna
radikalisoitumista
vastaan

Väkivaltaista radikalisoitumista ja 
ääriliikkeitä voidaan parhaiten 
torjua ennaltaehkäisevällä työllä. 
Ennaltaehkäisy on aina 
tehokkaampaa kuin seurausten 
korjaaminen. Kaikki koulunkäyntiä 
ja oppimista tukeva toiminta 
ehkäisee radikalisoitumista. 
Vähentynyt tai 
epäoikeudenmukainen pääsy 
koulutukseen aiheuttaa tai edistää 
konflikteja. Vuoropuhelu on 
tärkeää väkivaltaisen 
radikalisoitumisen estämisessä.
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Mobiilietä-
opetuksen hyödyt

Nopea organisoida
Nopeaa välitöntä viestittelyä
Edullinen
Spontaani
24/7 
Epäformaali
Helppo oppia ja käyttää
Itsenäinen aika ja paikka
Omassa paikassaan
Enemmän persoonallinen - > 
enemmän motivoiva
Voidaan yksilöllistää
Voidaan pelillistää.
Oppimismateriaalit aina saatavilla
Matala kynnys opettajan tuelle
Voi käyttää offline tilassa.

Useimmilla ihmisillä on mobiililaite.



Kysymyksiä?

Yhteystiedot
Ilona Taimela

ilona.taimela@ilmiomuotoilu.fi
+358-50-3780847

mailto:ilona.taimela@ilmiomuotoilu.fi

