
Lika Olika© -menetelmä Saloon ja Forssaan 
 
Isossa kuvassa suunnitelma menee niin, että 
 

A)  2020 alkuvuonna projektin heräte 
- 4.2.2020 Mary Juusela tulee Forssaan jossa pidetään startti 
   - klubikokous tai Intercity -kokous Forssassa 
   - koulun avain henkilöstölle esittely 
 
- 6.2 RcUskelan vieraana ja projektin esittely  
  - esitelmöi tiivistetyssä aikataulussa 
  - kiidätetään 17:50 – 18:50 Turun Lentoasemalle (55 km 45 min) 
  - päivällä Hermannin koulun vieraana 
 

B) 2020 kevät huhti-toukokuu 
- koulun henkilöstön koulutus 
   Forssa: Keskuskoulu, reht. Jari Marjamäki 
                             1-6 luokilla 101 oppilasta 
                             7-9 luokilla 253 oppilasta 
   Salo: Hermannin koulu, reht. Hannu Pölönen (alustavasti) 
                            n. 500 7-9 luokkalaista 
                             - taustalla haasteelliset toimintavuodet ja Hannu ottanut laivan haltuunsa 
                             - toimii väistötiloissa Ylhäistentie 2 (vanha AMK) 
 

C) 2020- 2021 lukuvuosi 
- elo-syyskuun vaihde projektin käynnistys 
- toiminnassa ainakin syyslukukauden – ehkä kevätlukukaudenkin 
 

D) Toiminnan kuvaus 
Lika Olika©  -menetelmä perustuu kehittäjänsä Mary Juuselan – ruotsin-suomalaisen perheen intialaisen 
ottotyttären – tutkimukseen ”Stulen identitet”, joka esiteltiin Mondiale Pour IÉducation Prescolaires -
maailmankongressissa, Washingtonissa vuonna 2015. Tutkimus on tehty vuosina 2003 – 2013, jolloin Mary 
seurasi 700 ruotsalaisperheen arkea 40 kunnassa vieraantumisen, vihamielisyyden ja rasismin suhteen. hän 
tutki perheitä yksilöinä ja suhteessa toisiinsa lasten, vanhempien ja perheiden näkökulmasta. 
 

Mary Juuselan kehittämä menetelmä auttaa oivaltamaan ja tunnistamaan sekä antamaan työkalut 
tilanteissa, joissa kiusaamista, syrjintää ja vieraantumista tapahtuu. Tuottaakseen pitkäaikaisen vaikutuksen 
oppilas- ja koulutasolla, koulutus räätälöidään menetelmään pohjautuen koulukohtaisesti. Lika 
Olika©  mittaa lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia analyysien avulla työn aikana, että sen jälkeen, ja koulun 
johdolla tehdään loppuraportti työn päätyttyä. 
 

Lika Olika©  -menetelmä perustuu neljään kantavaan voimaan ja prosessiaskeleeseen, joiden kaikkien 
päämääränä on myönteinen vaikutus asenteisiin, puolueellisuuden vähentäminen ja suvaitsevuuden sekä 
uteliaisuuden lisääminen. Henkilöstölle ja oppilaille annetaan tilaisuus kyseenalaistaa itsensä, asenteensa ja 
tuntemuksensa suhteessa siihen miten ne vaikuttavat sekä omaan että muiden elämään, mahdollisuuksiin 
ja tulevaisuuteen. Prosessin vaiheet ovat: 
 

1 OIVALLUS  - erilaisuudesta ja samanlaisuudesta 
2 TUNNETILA  - vieraantumisesta ja sen vaikutuksista 
3 TYÖKALUT  - ihmisten välisen kitkan käsittely 
4 TOIMINTA  - tahto aloittaa teot 

 



Lika Olika©  -menetelmää on käytetty yli 90 ruotsalaisessa ja ahvenanmaalaisessa peruskoulussa ja 
lukiossa ja kaikkiaan 40.000 lasta, nuorta ja aikuista on käynyt läpi koulutusmenetelmän. 
 
Lika Olika©  pilotointi kahdessa tai kolmessa koulussa Salossa ja Forssassa 
 
Hankkeen tavoitteena on luoda myönteiset ja kestävät toimintamallit, jotka ehkäisevät koulukiusaamista ja 
parantavat terveyttä ja tasa-arvoa. Samalla se toimii koko maan pilottina suomenkielisille kouluille. 
 

Salossa Uskelan rotaryklubi ja Forssassa Sepänhaaran rotaryklubi toimivat Lika Olika© -pilotissa 
yhteistyökumppaneina. Klubit pyrkivät järjestämään pilotille Opetusministeriön, molempien kaupunkien ja 
opettajien tuen sekä selvittämään hankkeen rahoitusta. 
 

Yhteiskunnallisesti merkittäväksi kysymyksesi on Suomessa ja erityisesti talousalueellamme noussut 
työvoimapula. Yhtenä ratkaisun avaimena on monikulttuurisuuden parempi integrointi ja työperäinen 
maahanmuutto sekä tilanteen kokonaiskuvan hahmottaminen.  Lika Olika©  -menetelmän avulla nuoret 
saadaan ymmärtämään myös koulun ja kodin ympäröivän yhteiskunnan tarpeita joissa kansainväliset 
verkostot ja maahan muuttaneet ulkomaalaiset ovat tarpeellinen osa tulevaa kehitystä. Tässä tärkeäksi 
nousee yhteistyö yritysten kanssa, joilla  jo on tärkeissä rooleissa esim. maahanmuuttajia. Esimerkkinä 
voimme käyttää sekä yrityksiä että myös muita toimijoita kuten urheiluseurat (Vilpas Vikings koripallo, LP 
Viesti naisten lentopallo) jossa pääsarjassa pelaa/työssä useita ulkomaalaisia huippuosaajia.  
 

E) Hankkeen vaiheet 
Vaihe 1 
Ensimmäisellä lukukaudella (kevät 2020) koulujen henkilökunta – opettajat ja avustava henkilökunta – 
koulutetaan Lika Olika© -menetelmällä. Koulutus toteutetaan puolipäiväkoulutuksena koulu kerrallaan (3 x 
4 h) ja käsittelee suvaitsevaisuutta, perusarvoja, terveyttä, sosiaalista vieraantumista sekä yhteisöllisyyttä. 
Koulutus antaa konkreettisia työkaluja työskentelyyn oppilaiden, huoltajien sekä vanhempien kanssa. 
 
Vaihe 2 
Seuraavalla lukukaudella (syksy 2020) alkaa Lika Olika© arvovuosi, joka on systemaattista työskentelyä 
arvojen ja tasa-arvon parissa sisältäen 4 kurssipakettia kokonaisratkaisuineen ja valmiine oppitunteineen, 
harjoitustoineen, läksyineen ja pedagogisine aktiviteetteineen (4 x 3 x 4 h). Opetus kattaa koko lukuvuoden. 
 
Kouluhenkilökunta koulutetaan ja valmistellaan työskentelemään osana Lika Olika© arvovuotta (3 x 4h), 
lisäksi huoltajille ja vanhemmille järjestetään Lika Olika© -koulutus (3 x 3h), joka pyritään niveltämään 
vanhempain iltoihin. Näiden koulutusten jälkeen alkaa työ oppilaiden kanssa. Koulutus tapahtuu 
koulukohtaisesti. 
 
Vaihe 3 
Arvovuoden jälkeen työn tulokset arvioidaan ja luodaan kohdennetut jatkomenetelmät ja -suunnitelmat. 
 
Lisänä  
Oppilaista muodostetaan ”reportteripareja”, jotka jalkautuvat videokuvamaan ja haastattelemaan esim. 
ulkomaalaisia heidän työpaikoilleen, urheiluseuran harjoituksiin ym. Näiden videoclippien avulla kerätään 
kuvaa siitä miten nämä yrityksissä olevat ulkomaalaiset ovat merkittävä osa toimivaa yhteiskuntaamme ja 
auttavat rattaita pyörimään. Samalla saadaan myös näkymää työelämään ja sen tarpeisiin, joka 
nykykoululle on myös tärkeä osa kokonaiskasvatusta. 
Nämä videoclipit julkaistaan sekä koulussa, että nuorten omilla somekanavilla näin saavuttaen 
mahdollisimman suuren kohderyhmän.  Näin rakennetaan nuorten omin silmin luotua kuvaa erilaisten 
ihmisten tärkeydestä ja merkityksestä tässä yhteiskunnassa. 
 

G) Yritysyhteistyökumppaneita 
- Freudenberg, Salo /global, kansainvälisen henkilöstön työpanos 



- Vilpas Vikings koripallo kansainväliset huippupelaajat 
- LP Viesti, lentopallo, kansainväliset huippupelaajat 
- muita yrityksiä 
 

Lisätietoja 
Lika Olika http://likaolikametoden.se/wps/  
   Mary Juusela http://likaolikametoden.se/wps/kontakta-likaolika/  
  
Sepänhaan rotaryklubi Forssa https://www.sepanhaka.fi/ 
   Juhani Kuusisto  0400 213 868 juhani.kuusisto@surffi.net  
 
Keskuskoulu Forssa https://peda.net/forssa/perusopetus/keskuskoulu  
   Jari Marjamäki 050 596 51 65 jari.marjamaki@forssa.fi  
 
Hermannin koulu Salo https://www.salo.fi/paivahoitojakoulutus/perusopetus/ylakoulut/hermanninkoulu/ 
   Hannu Pölönen 044 778 45 88 hannu.polonen@salo.fi 
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