
Kotoutumista tukeva maahanmuuttajaäitien ja lasten

Koto-kerho
Oppaassa annetaan vinkkejä maahanmuuttajaäitien ja lasten yhteisen Koto-kerhon
järjestämiseen. Kerhon tavoitteena on tukea äidin suomen kielen oppimista ja tutus-
tuttaa äiti suomalaiseen kulttuuriin. Kielen oppimista tuetaan puhumalla, loruilemal-
la, laulamalla ja leikkimällä.

Oppaassa kerrotaan kohderyhmän valinnasta, tiloista, ryhmien vetäjistä ja sisällöllisis-
tä teemoista. Se pohjautuu Espoon maahanmuuttajapalveluiden kokemuksiin vuosina
2009–2010. Ryhmät järjestettiin avoimessa päiväkodissa tai asukaspuistossa.
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Koto-kerho pähkinänkuoressa

Kenelle Maahanmuuttajaäidit ja heidän alle 3-vuotiaat lapsensa

Missä Avoimessa päiväkodissa, asukastilassa tai kerhotilassa

Milloin Kerran viikossa aamupäivällä, esimerkiksi klo 9.30 eteenpäin

Ohjaajat Idearikkaat lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja, s2-pätevyys ei ole välttämätön

Yhteistyö Avoin päiväkoti, asukaspuiston kävijät, neuvola ja maahanmuuttajapalvelut

Tavoite Ehkäisevä toiminta, varhainen tuki ja puuttuminen

Kehitetty Vuonna 2009 osana perustoimintaa ja kehittämishanketta

Oppaan kokosi

Kotouttamisen alueellisten ja seudullisten verkostojen vahvistaminen -hanke
Espoon osahanke
2009–2010
www.socca.fi/maahanmuuttajatyo

Helmikuu 2011
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Arjen sanaston opettelua äideille ja lapsille
Suvelan alueella Espoon keskuksessa asuu paljon maahanmuuttajia, ja Suvelan avoin päiväkoti halusi
toiminnassaan huomioida paremmin maahanmuuttajataustaiset äidit ja lapset. Ajatuksena oli perustaa
äidin ja lapsen yhteinen ryhmä, jossa pystyy opettelemaan arjessa tarvittavaa sanastoa.

Ryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2009, ja se kokoontui kerran viikossa maanantaisin kello 9.30 -
10.30. Ryhmään valittiin maahanmuuttajapalveluiden ja neuvolan asiakkaista viisi somalin tai kur-
disoraninkielistä äitiä. Lapsia äideillä oli yhteensä 7. Ryhmä aloitti suljettuna ryhmänä. Syksyn aikana
yhden perheen jäätyä pois ryhmästä otettiin mukaan yksi arabiankielinen äiti, jolla oli yksi lapsi.

Ryhmä mainittiin avoimen päiväkodin kuukausikalenterissa, ja ryhmään halusi myös muita maahan-
muuttajaäitejä, joilla ei ollut pakolaistaustaa. Nämä äidit otettiin ryhmän rikastuttamaan ryhmän ra-
kennetta, ja he kävivät ryhmässä aktiivisesti koko syksyn.

Ryhmän pääkieli on suomi, mutta samankieliset ryhmän jäsenet pystyvät auttamaan toisiaan omalla
äidinkielellään. Asiantuntijavierailuita tai retkiä varten ryhmään tilattiin tulkit.

Keväällä 2010 ryhmä jatkui, mutta kävijöitä oli vähän. Syyksi arvioitiin avoimen päiväkodin henkilös-
tömuutoksia, joten projektityöntekijä aloitti ryhmän ohjaajana. Aktiivisia kävijöitä ryhmässä oli vain
muutama, ja satunnaisia kävijöitä neuvolan aktiivisesta ohjauksesta huolimatta vain vähän. Avoin päi-
väkoti suljettiin kesällä 2010.

Syksyllä 2010 kerho jatkui asukaspuistossa yhteistyössä perhetyön kanssa. Kävijöitä ryhmässä oli alusta
asti kymmenen monesta eri kansallisuudesta. Suvelan asukaspuisto on keskeisellä sijainnillaan helpommin
tavoitettavissa ja ryhmä houkutteli kävijöitä paremmin. Ryhmää ohjasi asukaspuiston ohjaaja ja perhe-
työntekijä. Ryhmä on jäämässä osaksi asukaspuiston perusohjelmaa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Kohderyhmä
Avoimessa päiväkodissa tai asukaspuistossa järjestettävä kerho on suunnattu ensisijaisesti vasta maa-
han tulleille pakolaisille tai vähän aikaa suomessa asuneille maahanmuuttajaäideille. Kerhon tavoittee-
na on tukea maahanmuuttajataustaisen äidin suomen kielen oppimista sekä tutustuttaa suomalaiseen
kulttuuriin. Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus kehittyy yhteisessä toiminnassa. Kielen op-
pimista tuetaan puhumalla, loruilemalla, laulamalla ja leikkimällä. Tavoitteena on oppia tekemisen
ohessa suomen kieltä.

Ryhmässä käytetään paljon loruja ja lauluja, koska rytmi on tärkeä kielen oppimisen väline. Kuvat ja
esineet ovat apuna havainnollistamassa käsiteltäviä asioita. Kerho ei ole varsinainen suomen kielen
kurssi, mutta voi antaa valmiuksia osallistua myöhemmin kielikurssille.

Neuvola ja kunnan maahanmuuttajapalvelut ovat hyviä yhteistyökumppaneita asiakkaiden etsimisessä.
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Tilat ja vetäjät
Kerho kokoontuu kerran viikossa noin tunnin ajan aamupäivisin avoimessa päiväkodissa tai asukas-
puistossa. Tällöin tila on suljettu muilta kävijöiltä.

Kerhoa voi vetää työparina avoimen päiväkodin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja tai asukaspuis-
tossa ohjaajat työparinaan esimerkiksi perhetyöntekijä tai opiskelija.

Kerhon ohjelma
Kerholla on perusrunko, joka säilyy joka kerran samana. Kerho alkaa aina alkulaululla tai lorulla.

Tämän jälkeen käydään läpi kalenteri, jossa on vuodenaika, kuukausi, viikko, päivämäärä, sää ja osal-
listujat. Tässä yhteydessä kannattaa mainita suomalaisista liputuspäivistä tai muista tärkeistä ajankoh-
dista kuten kesä- ja talviaikaan siirtymisestä.

Esimerkkejä alkuloruista

Ilo meillä irti on
(laulaessa, loruttaessa taputetaan kevyesti lapsen jalkoihin, HEI huudolla nostetaan kädet ylös)

Ilo meillä irti on on on,
Janne (lapsen nimi) kun täällä on on on
Ilo meillä irti on, HEI!

Pallo se pomppii pom – pom –pom
(loruttaessa pompotetaan palloa)

Pallo se pomppii pom pom pom,
kuka se täällä on on on?

Lorutuksen jälkeen kerrotaan oma ja lapsen nimi.

Esimerkki kerhon kalenterista
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Kerhon teemat
Kerhossa käsitellään eri teemoja, joita voi vaihtaa muutaman viikon välein. Teemoissa kannattaa ottaa
huomioon erilaisia juhlapyhiä esimerkiksi itsenäisyyspäivä tai ramadanin päättymisjuhla.

Kalenterin läpikäynnin jälkeen on päivän teeman mukaisesti lauluja, loruja, leivontaa, askartelua tai
muuta toimintaa. Myös vapaalle leikille ja keskustelulle jää aikaa. Jokaisen tapaamisen lopussa kerro-
taan seuraavan kerran teema. Kerho päättyy loppupiiriin, jossa voidaan loruilla tai laulaa loppulaulu.

Ensimmäisellä kerralla tutustutaan muihin ryhmän jäseniin ja opetellaan nimet. Ensimmäisillä ker-
roilla käydään läpi kerhon käytäntöjä, kuten ollaan ajoissa paikalla ja poissaolosta ilmoitetaan etukä-
teen ohjaajalle. Ohjaajat keräävät kaikkien yhteystiedot, jotta peruutuksista tai muutoksista voidaan
ilmoittaa tekstiviestillä.

Seuraavalla kerralla on jo jokin teema. Samaa teemaa voi käyttää esimerkiksi kolmen viikon ajan eri
tavoin, jotta kertausta ja oppimista tapahtuu.

Teemat kannattaa miettiä ryhmän omien toiveiden mukaan. Jos ajankohtaiset asiat kiinnostavat ryh-
män jäseniä ja suomen kielen taitoa jo löytyy, kannattaa kokeilla lukea paikallista ilmaisjakelulehteä
(esimerkiksi Metro-lehti) tai Selkouutisia. Vierailijoita voi pyytää esimerkiksi neuvolasta, päiväkodista
tai koulusta.

Erilaiset toiminnalliset menetelmät ovat hyödyllisiä kielenoppimisessa, ja kerhossa on leivottu muun
muassa pipareita, laskiaispullia ja sämpylöitä samalla uusia sanoja oppien.

Oppaan viimeisellä sivulla on esimerkkiohjelma 16 kerran ryhmätapaamisille.

Materiaaleja
Kerhossa on käytetty kielen oppimista tukevana materiaalina leikkien ja laulujen lisäksi kahta suomen
kielen alkeisoppikirjaa, Aasta se alkaa (Opetushallitus 2009) sekä Eila ja Ossi (Kansalais- ja työväenopis-
tojen liitto 2007) oppikirjoja sekä Espoon S2-opettajilta saatua oppimateriaalia: suomi toisena kielenä.

Papunet -verkkosivustolta löytyy paljon selkokielistä materiaalia sekä kuvamateriaalia
www.papunet.net.

Papunetistä voi myös tulostaa toimintaohjeita
http://papunet.net/yleis/materiaalit/tulostettavat-toimintaohjeet.html

Erilaiset sanapelit kuten Alias ja muistipelit ovat myös hyviä välineitä kerhossa.
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Esimerkkiohjelma syyskaudelle

Kotokerhossa syksyllä 2010

Tiistaisin klo 9.30–10.30 Suvelan asukaspuistossa

Syyskuu

7.9. Aloitus, tutustuminen, ryhmän säännöt, yhteystietojen kerääminen ja ohjelman suunnittelua

14.9. Kuka minä olen - esittelyä, nimikylttien askartelua

21.9. Perhe ja perhekäsityksiä eri maista

28.9. Leikkejä, lauluja

Lokakuu / Kodin kuukausi

5.10. Vaatteet ja vuodenajat, kuinka pukeudun vuodenaikojen mukaisesti

12.10. Siivous, hygienia, kodin turvallisuus

19.10. VIERAILU, ryhmäläiset päättävät minne vieraillaan

26.10. Kello ja aikakäsitykset, bussi- ja juna-aikataulut Kesäaika päättyy 31.10.

Marraskuu / Terveyskuukausi

2.11. Vartalon eri osat

9.11. Terveyspalvelut Isänpäivä 14.11.

16.11. Vieraillaan Kiltakallion neuvolassa, tapaaminen klo 9.00 Asukaspuistossa

23.11. Terveellinen ruoka ja ravinto

30.11. Hammashoito ja hammashoitajan vierailu

Joulukuu

7.12. Minun kulttuurini: kerron omasta kulttuuristani ja kuulen Suomen historiasta
Itsenäisyyspäivä 6.12.

14.12. Leivotaan pipareita

21.12. Nyyttärit, tuo oman maan ruokia ja ideoidaan kevään ohjelmaa

Yhteensä 16 kertaa


