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MUUTOSVASTAINEN 
KEHITTÄJÄ | 
VAIHTOEHTOISIA 
TULKINTOJA

PITKÄÄN kasvatus- ja koulutusalalla työs-
kennellessään on Muutosvastainen kehittäjä 
aina kiinnittänyt huomiota käsitteisiin, termeihin, 
lyhenteisiin ja muotisanoihin. Muistattehan, 
kun jokin aika sitten innovaatio piti liittää suurin 
piirtein kaikkeen? Herralle kiitos, suurin osa näistä 
höpösanoista jää unholaan, mutta uusia tuntuu 
pulpahtavan pintaan vanhojen tilalle. Onkohan 
jossain jokin salainen kiihdyttämö, jossa näitä 
kehitellään? Muutosvastainen kehittäjä ottaa oi-
keuden omiin käsiinsä ja ryhtyy rohkeasti termien 
ja lyhennysten vaihtoehtoisiin tulkintoihin.

Kas, tässä:

Arjen työkalu = jotain sellaista, joka ei ole työ-
kalu (kuten jakoavain tai vasara), eikä sillä oikein 
ole mitään käyttöä arjessa }

Esihenkilö = nykyhenkilön (homo sapiens) 
esimuoto (esim. heidelberginihminen)

Haasteellinen = vaikea, usein todella vaikea

Huokoinen rajapinta = maskeihin pukeutu-
neiden henkilöiden suudellessa huulien väliin jää 
ns. huokoinen rajapinta

Jalkauttaa = määrätä sotilaat laskeutumaan 
ajoneuvosta taistelujärjestykseen tai muuttaa 
tietty sotilasyksikkö jalkaväkiyksiköksi

c   Kaikki pallot ilmassa!= jongleera-
us, sirkustaiteeseen liittyvä termi

Kaikkiallisuus = jotain on kaikkialla, vaikka 
oikeasti ei ole

Kapulanvaihto = liittyy viestijuoksuun, jossa 
juoksija kuljettaa viestikapulaa oman osuutensa, 
kapula täytyy luovuttaa juoksijan kädestä toiselle 
tietyn vaihtoalueen sisällä"  

KASKO!= vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa 
auton vahinkoja, mutta ei korvaa henkilövahinkoja

T     Kelluva tiimi!= merihätään joutuneet 
poloiset pelastuslautalla

Kehittäminen!= toimivan ja hyvän menetel-
män tai käytännön korvaaminen jollain toisella, 
joka ei toimi ja on huono, voi tarkoittaa myös 
yhdistämistä, lakkauttamista tai lisätöiden anta-
mista

Korvamerkitty!= Wikipedian (2021) mukaan 
korvamerkki on tuotantoeläimen korvaan tai kor-
viin laitettava merkki, joka yksilöi eläimen ja toimii 
sen tunnuksena

Kimmoisa kokeilukulttuuri!= squash-har-
rastajan pallonvalintaprosessi, palloja on" useita 
vaihtoehtoja, jotka jaetaan nopeuden ja kimmoi-
suuden mukaan, vääränlainen pallo voi vaikuttaa 
pelaajan kehitykseen ja harrastuksen hauskuuteen" 
 
O LAV!= rakkaus foneettisesti

Makustella porinaryhmissä!= maistella 
mäskiä ennen varsinaista keittovaihetta (kts. 
porinarinki)

Nivelvaihe!= muutosvaihe, johon ei liity niveltä 
(kahden tai useamman luun tai muun rakenteen 
konkreettinen liitos)

Ohjata oppimaan!= opettaa 
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Ottaa koppi!= ottaa lentävä esine (esim. peli-
väline kuten pallo) kiinni käsillä suoraan ilmasta, 
tämä on vaikeaa, jos kyseessä on ihminen ja 
mahdotonta abstrakteissa asioissa

Oppija!= koululainen, oppilas tai opiskelija

Pilotti!= lentäjä >

Pitkässä juoksussa!= kestävyysjuoksussa, 
jossa lähinnä hengästytään, hikoillaan ja lopuksi 
väsytään

POPA!= tämä saattaa herättää hilpeyttä portu-
galin ja espanjan kieltä puhuvien parissa
 
Porinarinki!= pontikankeittoyhteisö 

Parastaa!= erään selityksen mukaan tässä 
käsitteessä on yhdistetty verbi varastaa (esim. 
jokin hyvä idea) ja adjektiivi paras, omasta ideasta 
tulee näin parempi, tai sitten tässä on vedetty kie-
lioppisääntöjen mutkat suoraksi tekemällä adjek-
tiivin superlatiivista verbi, sitten vain hoetaan tätä 
sitkeästi, ja pian ihan järkevätkin ihmiset ottavat 
tämän aktiiviseen sanavarastoonsa

m  Rikastuva monimuotoisuus!= 
köyhtyvän monimuotoisuuden pahin vihollinen

Resurssikapeikko!= rahat ovat loppuneet, 
tai eivät ne lopussa ole; niitä ei vaan suunnata 
tietylle sektorille;

Saattaen vaihdettava!= rautatietermi, 
junan vaunu vaihdetaan perille asti ratapihalla 
raiteelta toiselle kytkettynä kiinni veturiin

Siilojen yli työskentely!= jossain on siiloja 
(kts. siiloutua) ja niiden yli työskennellään, lento-
emäntä?]

Siiloutua!= joutua korkeaan lieriömäiseen viljan, 
hiekan, malmin tai muun aineen säiliöön, siiloutu-
mista todellakin kannattaa välttää

Sitouttaminen!= kepulimenetelmä, jolla työn-
tekijä saadaan halukkaaksi tekemään jotain, jota 
hän ei halua tehdä

Systeemisyys!= järjestelmän syksy

Tulokulma!= kulma, josta jokin lähestyy tai 
saapuu, kun esimerkiksi valonsäde kulkee vedestä 
ilmaan, säde taittuu normaalista poispäin, tällai-
sessa tilanteessa voi tapahtua valon kokonaishei-
jastuminen, jos" tulokulma on riittävän suuri

Työhyvinvointitoiminta!= mennään työkave-
reitten kanssa keilaamaan ja sitten pizzalle, tämä 
toiminta ei vaikuta työhön eikä juuri hyvinvoin-
tiinkaan

Työrukkanen!= varreton nahkakinnas, jossa on 
oma paikka peukalolle, työrukkanen suojaa hyvin 
käsiä esim. puu- ja lapiotöissä, mutta on varsin 
tarpeeton kasvatus- ja opetusalalla

Työsuojelupakki!= työsuojeluvaltuutetun peruu-
tusliike tai joskus työsuojelun toimijalle kertyy 
keskivartalolihavuutta eli ns. työsuojelupakki

Valtauttaa!= antaa valtaa, jota ei ole, jollekin, 
jolle sitä ei saisi antaa 

                 Voimia 
                                 kaikille,
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