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Vaihtoviikko Vaihtoviikko on Suomen sisäinen vaihto-ohjelma kuudesluokkalaisille. 
Vaihto-ohjelman tavoitteena on luoda uudenlaisia kohtaamisia ihmisten välille, 
avartaa ohjelmaan osallistuvien nuorten maailmankuvaa sekä opettaa empatiataitoja 
ja ymmärrystä erilaisuutta kohtaan.

Vaihtoviikko syntyi vuonna 2017 osana Vuosisadan Rakentajat -ideakilpailua, jossa 
haettiin uudenlaisia ratkaisuja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Kilpailu kesti 6 kuukautta, jonka aikana ideaa mm. testattiin käytännössä sekä 
kehitettiin yhteistyössä opettajien kanssa. 

Toimin projektissa projektipäällikkönä sekä toisena perustajajäsenenä. Työryhmään 
kuului kaksi opettajaa, sosiologi, kauppatieteilijä, viestijä sekä toinen palvelumuotoilija.

vaihtoviikkoblogi.blogspot.com
vuosisadanrakentajat.fi

Työryhmä: 
Saana Klemola, Anni Valkola, Saara 
Valkola, Anni Lonka, Tommi Marjanen, 
Elise Rehula & Tuomas Luukkonen.



Ohjelman tarkoituksena on yhdistää koululuokkia 
eri puolelta Suomea ja mahdollistaa opiskelijavaihto 
luokkien välillä.

Kumpikin luokka vuorollaan lähettää oppilasryhmän 
toisen luokan vieraaksi viikon ajaksi. Vaihdon aikana 
oppilaat elävät normaalia arkea isäntäluokan 
mukana käyden koulua, majoittuen isäntäperheisiin 
ja osallistuen erilaisiin arkisiin askareisiin.

Konsepti



“Siinä missä yksi lapsi on 
kokenut maailmanmatkaaja, 
toinen ei ole käynyt 
kotikuntaa kauempana.”

Idean toimivuutta testattiin viemällä neljä 
hollolalaista oppilasta kahdeksi päiväksi Turkuun 
Martin kouluun. Kokeilu tarjosi arvokasta tietoa 
siitä, miten oppilaat vaihto-ohjelman kokevat ja 
mitä pitäisi huomioida turvallisen sekä onnistuneen 
vaihtokokemuksen luomiseksi.

Kokeilu oli suuri elämys niin vaihto-oppilaille, kuin 
isäntäkoulun oppilaille. Kiinnostus vaihtoviikkolaisia 
kohtaan oli suurta, vaikka kaksi päivää osoittautui 
melko lyhyeksi ajaksi tutustua uusiin ihmisiin.

Idean testaaminen



Opettajille järjestetyn työpajan tarkoituksena oli luoda 
ymmärrystä vaihto-ohjelmaan liittyvistä haasteista 
ja mahdollisuuksista niin opettajan, kuin erilaisten 
oppilaiden näkökulmasta. Erilaisten oppilaiden 
kirjoa kuvaamaan luotiin viisi erilaista oppilasprofiilia 
palvelumuotoilusta tutun persona-työkalun avulla.

Kaikkia oppilaita ei ehkä voisi lähettää vaihtoon, 
mutta vaihto-oppilaiden isännöinti tarjoaisi myös 
oivan mahdollisuuden harjoitella uusia taitoja tutussa 
ympäristössä. 

Työpaja opettajille

Outo

Pelle 
päällepäsmäri

Ei nappaa

Ujo sivullinen

“Normaali”



Workshop with teachers



Yksin selviytyen Maisterin lopputyöni yhteistyössä HelsinkiMission kanssa keskittyi 
tutkimaan välinpitämättömyyttä sosiaalisena ongelmana.

Ilmiötä käsiteltiin kokemuksena, jossa avun tarpeessa oleva henkilö tulee 
ohitetuksi, eli kohdelluksi välinpitämättömästi. Tilanne syntyy, kun erilaiset 
emotionaaliset tekijät ohjaavat käyttäytymistä verbaalisen kommunikaation 
sijaan. Materiaalina tutkimuksessa käytettiin nettikeskusteluista kerättyä 
narratiivista aineistoa. 

Työn lopputuotoksena syntyi kampanja, joka pyrkii muuttamaan asenteita ja 
lisäämään empatiaa tarinankerronnan avulla.

HelsinkiMissio

Välinpitämättömyys kokemuksena 
empaattisen muotoilun näkökulmasta



Ilmiö oli noteerattu myös mediassa niihin aikoihin kuin aloitin lopputyön tekemisen.  
Viisi alla olevaa tapausta toimivat lopputyön taustamateriaalina.

Ilmiö mediassa



Tutkimuksessa käytettiin internetkeskusteluista kerättyä narratiivista aineistoa, joka keskittyi kuvaamaan erilaisia 
vuorovaikutustilanteita ja ajatuksia välinpitämättömään käyttäytymiseen liittyen.

Tutkimus



Välinpitämätöntä käyttäytymistä tapahtuu pääasiassa tilanteissa, joista puuttuu verbaalinen 
vuorovaikutus. Tällöin tulkinnan muodostumista ohjaa erilaiset ei-sanalliset tekijät, kuten tulkitsijan 

aikaisemmista kokemuksista kumpuavat tunteet, tulkinnan kohteena olevan henkilön käyttäytyminen, 
fyysinen olemus ja identiteetti sekä erilaiset sosiaaliset ja kulttuurilliset toimintatavat.

Tulokset

ei-verbaalinen 
kommunikaatio

aikaisemmat 
kokemukset

kontekstuaaliset 
tekijät

ODOTUKSET, 
TUNTEETTULKINTA



“Isäni sai verenkiertohäiriön 
ruokakaupassa. Hän kaatui 
maahan, eikä kukaan tullut 
auttamaan. Meni hetki ennen 
kuin hän pääsi ylös ja pystyi 
kutsumaan apua. Tapahtuma 
sai minut huolestumaan isäni 
pärjäämisestä.”

Image: David Hodgson

Kampanjan tavoitteena on kommunikoida kolme olennaisinta tilannetta, joissa tapahtuu välinpitämättömään 
käyttäytymiseen johtavia tulkintoja. Kommunikaation puute aiheuttaa tilanteita, joissa uhri joko ymmärretään väärin, 
häntä ei pidetä avun arvoisena tai muutoin ei osata lähestyä oikealla tavalla. Kampanja pyrkii muuttamaan ihmisten 

suhtautumista tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin sekä lisäämään empatiaa.

Kampanja

“Jokainen ihminen on jonkun äiti, isä tai lapsi. 
Myös alkoholisti.”

Image: Marc Brüneke



“Onko kaikki hyvin?”

Image: Lars Plougmann



Surf & Chill Agadir Surf & Chill Agadir on marokkolainen surffikoulu, joka tarvitsi apua 
yrityksen brändäyksessä ja toiminnan viemisessä seuraavalle tasolla. 

Projekti keskittyi visuaalisen ilmeen luomiseen ja uusien nettisivujen 
kehittämiseen. Toimintaa laajennettiin myös erilaisiin online-
varausalustoihin, kuten Tripadvisoriin, laajemman yleisön saavuttamiseksi. 

Uusi brändi rakennettiin surffikoulun pääopettajan ja omistajan Simon 
ympärille tarinankerronnallisin keinoin. Visuaalinen ilme keskittyy raikkaisiin 
turkoosin sävyihin sekä vahvaan minimalistiseen kuvamateriaaliin.

www.surfandchillagadir.com



Visuaalinen ilme koostuu minimalistisesta, 
mutta puhuttelevasta kuvamateriaalista 
yhdistettynä raikkaan turkoosin sävyihin 

puhdasta valkoista taustaa vasten.

Visuaalinen ilme
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