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Lähtövalmistelut, tammikuu-lokakuu 2017 
 
Kurssin suunnittelu alkoi kohdallani jo alkuvuodesta, kun teimme kansainvälisten asioiden suunnittelijan Laura Vah-
teran kanssa hankehakemuksen. Hakemusta varten katselin erilaisia kursseja, jotka liittyvät monikulttuurisuuteen, 
jotta saimme käsityksen missä maissa teemaan liittyviä kursseja pidetään ja mihin maihin meidän kannattaa kus-
tannuksia hakea. Kurssi, johon lopulta päädyin, osui jo tuolloin silmiini. 
 
Toukokuussa, kun saimme päätöksen, että hankkeemme on mennyt läpi, aloin innokkaasti saman tien katsella mah-
dollisia kursseja. Muutama sopivan kuuloinen kurssi löytyi, mutta päädyin lopulta kyseiseen kurssiini melko hel-
posti. Kurssissa täsmäsivät sekä sen teema, ajankohta että paikka. Olin kesäkuussa yhteydessä kurssin järjestäjään 
ja varmistin, että järjestäjätaho vaikutti kaikin puolin luotettavalta. Sain vahvistuksen kurssille pääsystä kesäkuussa. 
Lomien jälkeen elokuussa varasimme lennot ja syyskuussa hotellin. Olin säännöllisesti yhteydessä kurssinjärjestä-
jään ja sain heiltä mm. täytettäväksi lomakkeita odotuksistani ja toiveistani kurssia kohtaan. Innostukseni kurssia 
kohtaan nousi päivä päivältä. Hieman ennen kurssin alkua sain lopulta myös virallisen ohjelman ja tiedon, että kaikki 
muut kurssilla olevat ovat saksalaisia opettajia. 
 
Valmistauduin kurssille keräämällä erilaisia englanninkielisiä materiaaleja monikulttuurisuuteen ja Turkuun sekä 
suomalaiseen koulutusjärjestelmään liittyen. Riemukseni löysin myös joitakin italiankielisiä esitteitä. Viimeisen vii-
kon aikana kävin myös ahkerasti katsomassa Rooman sääennusteita. Turun syysmyrskyjen vastapainoksi ennusteet 
yli kahdenkymmenen asteen lämpötiloista piristivät kummasti. Tässähän saa kaivaa sandaalit ja kesämekot kaap-
pien perukoilta matkalaukkuun.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.10.2017 Ciao Roma! 
Matka alkoi aamuyöllä ensin bussin kyydissä Helsinki-Vantaan lentokentälle ja siitä aamukoneella Roomaan, Fiumi-
cinon lentokentälle. Suomen syyssateet vaihtuivat Italian aurinkoon. Kohteessa asteita oli jo heti aamutuimaan lä-
hemmäs kaksikymmentä ja päivän mittaan mittari kohosi n. 25 asteeseen.  
 

 
Kuva Piazza Bolognan alueelta. Kaikki tiet vievät Roomaan..  

 
 
16.10.2017 Kurssi alkaa! 
Ensimmäinen kurssipäivä alkoi vasta iltapäivällä, joten aamulla sai nukkua mukavan pitkään ja nauttia rauhallisen 
hotelliaamiaisen. Olin selvittänyt etukäteen, että hotelliltani Piazza Bolognalta on matkaa kurssipaikkaan vain vajaat 
3 km, joten olin ajatellut käveleväni kurssimatkat. Ensimmäisenä päivänä ajattelin lähteä matkaan hyvissä ajoin, 
jotta voisin myös hieman tutustua ympäristöön samalla. Noin puolivälissä matkaa aloin tajuta, miksi printtaamissani 
Google Mapsin ohjeissa kerrottiin, että kävelyreitti ei välttämättä ole turvallinen. Tiet alkoivat nimittäin loppua 
kohden pienentyä ja autojen määrä sekä vauhti lisääntyä. Viimeisen kilometrin ajan tieltä puuttuivat kokonaan jal-
kakäytävät ja jopa pientareet. Onneksi selvisin kuitenkin perille ehjin nahoin. Kerrottuani kouluttajalle myöhemmin, 
että olin saapunut kävellen, sain osakseni kummastelevia katseita ja kommentteja hulluudestani. Olisin ilman niitä-
kin ymmärtänyt jättää kävelyt jatkossa keskusta-alueelle. 
 

 
Kuva kurssipaikkaan johtavalta kadulta Via F. Zambonini. 



 

 

 
 
Kurssipaikkani sijaitsee kylämäisessä ympäristössä Infolin päämajassa. Saavuin paikalle noin 10 minuuttia ennen 
sen alkua ja kurssikaverini olivat jo paikalla. Tämä ei yllättänyt minua, sillä olivathan he saksalaisia. ;) Nimeltänsä 
Marcus ja Gerson, yläkouluikäisten oppilaiden opettajia Kölnistä, alueelta, jossa suurin osa asukkaista ja siten myös 
oppilaista on turkkilaisvähemmistöisiä. Meitä kurssilaisia on siis vain kolme, mutta löysin heti yhteisen sävelen uu-
sien kollegoideni kanssa, joten uskon, että määrä korvaa laadun ja intensiivisyys on vain hyväksi. 
 

 
Kuvassa kurssikaverini sekä yksi kouluttajistamme, Francesco Cuccari. 

 
Ensimmäisen kurssipäivän aiheena oli Infolin organisaation ja italialaisen koulutusjärjestelmän esittely. Esittelystä 
kävi hyvin nopeasti selväksi, että Italiassa koko koulutusjärjestelmä perustuu inkluusioon. Niin maahanmuuttajat 
kuin erityistä tukea tarvitsevat oppilaatkin ovat kaikki samoissa luokissa ja tukijärjestelmät ovat melko minimaalisia. 
Jokaisessa koulussa on koulun koosta riippuen inkluusiosta vastaava opettaja, jolta muut koulun opettajat voivat 
pyytää tarvittaessa tukea pedagogisiin ratkaisuihin jne. Järjestelmä on ollut käytössä jo lähes 30 vuotta ja ainakin 
kouluttajan mukaan, joka on erään Rooman lähettyvillä olevan 1500 oppilaan yläkoulun opettaja ja koulun in-
kluusiovastaava, onnistunut hyvin. Teimme päivän aikana myös muutamia ryhmäytymis- ja tutustumisharjoituksia, 
joten kovin perin pohjin emme vielä ehtineet Italian systeemiin perehtyä, mutta aihe jatkuu kuulemma onneksi 
tulevina päivinä. 
 
Ensimmäisen kurssipäivän lopuksi pääni tuntui jo kovin täydeltä uutta tietoa. Syynä oli myös ehkä uusi ympäristö ja 
uusiin ihmisiin tutustuminen sekä englannin käyttäminen koko päivän ajan. Kun vielä vietimme kurssikaverieni 
kanssa illan päivällistäen yhdessä, niin illalla ei tarvinnut kauaa odotella unen tuloa.  
 
 
17.10.2017 Inkluusiota ja integraatiota 
Toisena kurssipäivänä saavuin kurssipaikalle (eilisestä oppineena) bussilla, joka lähti kätevästi melko läheltä hotel-
liani. Matka taittui 10 minuutissa ja sujui juuri niin kätevästi kuin kouluttaja vinkkasikin. Olin paikalla noin 15 mi-
nuuttia etuajassa ja samaan aikaan saapuivat myös kurssikaverini. Kouluttajat vitsailivat, että tämä on mahdollista 
vain saksalaisten ja suomalaisten kohdalla, yleensä kun kurssilaiset tulevat paikalle ripotellen niin, että viimeiset 
saapuvat noin puoli tuntia myöhässä. Sain myös kuulla, että olen ensimmäinen suomalainen kyseisen organisaation 
kursseilla. Että ei mitään paineita edustaa kerralla koko kansaa..  
 
Toisen päivä teemana oli koulutusjärjestelmiemme vertailu. Esittelimme Saksan ja Suomen mallit. Kävi ilmi, että 
Italiassa ollaan matkittu monessa asiassa Suomea, mutta nyt heidän mallinsa on tosiaan täysin inklusiivinen. Saksa 
on sen sijaan lähes päin vastainen, sillä heillä on käytössä erilliset erityiskoulut erityisen tuen oppilaille ja yläkoulu-
vaiheessa systeemi jakaantuu kolmeen erilaiseen linjaan, joiden pohjalta oppilaat voivat jatkaa vain tietyn tyylisiin 
jatko-opintoihin. Heillä on kuitenkin maahanmuuttajille jotakuinkin valmistavaa opetustamme muistuttava malli, 



 

 

joka tosin kestää vain muutaman kuukauden. Saksan malli on jossain määrin muuttumassa inklusiivisempaan suun-
taan ja luokkiin tulee entistä enemmän ns. haasteellisia oppilaita, joiden opettamiseen opettajilla ei ole kauheasti 
valmiuksia. Suomen laadukas koulutusjärjestelmä oli kaikilla tiedossa ja kerrottuani VALMO-mallistamme sai eten-
kin se paljon kateutta aikaan (pienet ryhmäkoot, opettaja-ohjaaja-malli, pitkäkestoisuus). 
 

 
Kuvassa italialaisen ja suomalaisen koulutusjärjestelmän vertailua. 

 
Koska tänään kurssi alkoi heti aamusta (klo 9.00) päättyi se myös suhteellisen aikaisin ja ehdin vielä valoisan aikaan 
vierailla Villa Borghesessa ja sen upeassa puistossa sekä ainutlaatuisessa modernin taiteen museossa Macronissa. 
Mielenkiintoisena faktana kerrottakoon, että Italiassa kaikki oppilaat opiskelevat koulussa viisi vuotta taidehisto-
riaa. Vau!  
 
18.10.2017 Kommunikointia ja kahvikulttuuria 
Kolmannen kurssipäivän teemana oli kommunikointi. Kävimme osallistavin ja toiminnallisin keinoin läpi onnistu-
neen kommunikoinnin kulmakivet. Mieleeni jäi erityisesti kouluttajan paljon painottama sanoma siitä, miten luot-
tamus on kommunikoinnissa kaiken perusta ja ilman sitä se ei voi onnistua. Harjoittelimme myös yhtä mallia käyt-
täen palautteen antamista ja pohdimme laajalti millaista on hyvä palaute. Käsittelimme koko kurssipäivän samaa 
teemaa intensiivisesti keskustellen. Välillä tuntui siltä, että voisimme jo vaihtaa aihetta, mutta tunsin kuitenkin 
saaneeni päivästä paljon irti ja keskustelumme olivat antoisia.  
 

 
Kuvassa intensiivistä opiskelua pääasiallisen kouluttajamme Loris Mitrutin johdolla. 



 

 

 
Italiassa kahvikulttuuri on suuressa roolissa ja saimme tähän opastusta kurssipäivän taukojen aikana. Kahvia juo-
daan joka aikaan päivästä, mutta se millaista kahvia juodaan milloinkin riippuu vuorokauden ajasta. Cappucino on 
aamu-ja aamupäiväkahvi. Jos iltapäivällä haluaa juoda maitokahvia, täytyy tilata macchiato. Jos tilaat vain cafe tai 
cafe normale, tarkoittaa se espressoa. Se on suosittua etenkin iltapäivisin ja päivällisen jälkeen. Sain myös kattavan 
"luennon" italialaisesta aperitivo-kulttuurista. Kukapa olisi uskonut, että siinäkin on omat "tarkat" sääntönsä. Täy-
tyy jatkossa olla tarkempi. ;) 
 

 
Aamukahvilla kurssipaikan lähellä olevassa kahvilassa. 

 
19.10.2017 Diversity: Empowering the Future 
Neljäs kurssipäivä jatkui edelleen kommunikaatio-teemalla. Saimme lisää uusia malleja kommunikoinnista, palaut-
teesta, motivoinnista ja tavoitteiden selkeyttämisestä, joitakin päivän teemoja mainitakseni. Keskustelumme siirtyi 
taas siihen, miten tärkeää oikea-aikainen ja hyvin muotoiltu palaute on kommunikoinnissa ja luokkatilanteissa. Yl-
peänä kerroin, miten Suomen uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa arvioinnissa painottuu oppilaiden 
itse-ja vertaisarviointi ja miten arviointi on muutenkin huomioitu hyvin OPSissamme. Päivän lopuksi saimme käyt-
töömme tutkimusten mukaan hyvin toimivan konfliktinratkaisumallin (STABAN), jonka käyttöä harjoittelimme lo-
puksi erilaisten harjoitusten avulla.  
 

 
Kuvassa kouluttaja Loris ja konfliktinratkaisumalli. 



 

 

Kurssipäivän lopuksi sain taivuteltua yhden kouluttajamme, Lorisin, antamaan videohaastattelun Turun opettajien 
blogisivustoa varten teemalla Diversity: Empowering the future (Jes!) ja varsinaisen kurssipäivän jälkeen nautimme 
taas kurssikollegoideni kanssa maittavan päivällisen. Unohtamatta tietenkään jälkiruokakahveja. :) 
 

 
Kuvassa kaunis, historiallinen Rooma. 

 
20.10.2017 Viimeistä viedään 
 
Viides ja viimeinen kurssipäivä (voi ei, joko tämä pian loppuu!) alkoi hyvän johtajuuden ja itsensä johtamisen tee-
moilla. Taas kerran sain tyytyväisenä todeta, että itsensä johtaminen on huomioitu OPSissamme hyvin ja oppilai-
den oppimaan oppimiseen, ajattelun taitojen kehittämiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ollaan kiinnitetty 
huomiota. Hyvä meidän OPS! Lopuksi saimme kuulla esimerkkejä kolmesta eri projektista, joita Italiassa ollaan 
käytetty liittyen maahanmuuttajalasten kotouttamiseen.  Etenkin Barin kaupungissa 12-16 vuotiaille pakolaislap-
sille toteutettu 6-vuotinen projekti eri tahojen kesken heidän kotouttamisensa tukemiseksi/nopeuttamiseksi oli 
mielenkiintoinen ja siitä heräsi joitakin ideoita, joita voisimme myös Turussa kenties toteuttaa. Muutoin loppu-
päätelmäni on, että monikulttuurinen opetuksemme Turussa on Italiaan ja Saksaan verrattuna erittäin hyvällä 
mallilla. Näissä maissa ei esimerkiksi juurikaan tunneta omakielistä opetusta eikä oman äidinkielen opetusta saati 
sitten muitakaan tukitoimia, jotka meillä ovat itsestään selviä ja oleellisia. Italiassa on kuitenkin käytössä hyviä 
malleja kommunikointiongelmia varten ja tunteiden ilmaisuun. Uskon, että voimme Turussa soveltaa näitä mal-
leja jatkossa itsellemme sopivalla tavalla. 
 
 

 
Todistus kädessä on helppo hymyillä. 



 

 

 

 
Kuvassa viedään Turkua maailmalle esitteiden muodossa.  

 
 
 

Uusien ideoiden, tuttavuuksien ja makuelämysten kera lopetan mahtavan Erasmus-kurssini ja siirryn muutamaksi 
päiväksi sulattelemaan oppimaani Rooman lähistöllä sijaitsevaan rantakaupunkiin Ostiaan ihanasti paahtavan au-
ringon alle.  
 
 
Annika Rae 

 


