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Hyvät lukijat
Kielikukko suuntaa vuoteen 2016 mielessään
muuttuva Eurooppa, monikulttuurisuuden tuomat haasteet kouluille ja huoli jokaisen oppilaan
oikeudesta opetukseen ja oppimiseen.
Tässä kevään ensimmäisessä numerossa Mikko Ketovuori johtaa meidät jo opetussuunnitelma-asioihin ja opetussuunnitelman arvopohjan
pohdintaan. Omasta puolestaan hän toteaa sivistyksen ja arvojen olevan opetussuunnitelman
kovaa sisältöä. Lehden muu sisältö kietoutuu monikulttuurisuuteen. Jenni Alisaari, Maria Korpela
ja Maarit Pihlava ovat tutkineet maahanmuuttajataustaisia opettajia. Artikkelista löytyy esimerkkejä hyvistä opetuskäytänteistä. Kirjoittajat
toteavat lopuksi, että maahanmuuttajataustaiset
opettajat ovat taustansa, kokemustensa ja koulutuksensa kautta erittäin tietoisia kielellisesti ja
kulttuurisesti vastuullisesta opetuksesta. He ovat
kasvaneet tällaisen opetuksen asiantuntijoiksi.
Edellä mainitut kirjoittajat työskentelevät Turun
opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikössä.
Jaana Pesonen Oulun yliopistosta esittää tuoreen
väitöskirjaansa pohjalta kysymyksen, onko lastenkirjallisuus viatonta, epäpoliittista ja arvovapaata.
Vai onko se osa sosialisaatiota ja identiteettien rakentumista? Nämä asiat tulevat esille jokaisen opettajan työssä, koulun arjessa. Milloin valmistavan
opetuksen oppilas olisi siirrettävissä perusopetukseen? Tämä kysymys tulee yhä useamman opettajan
ratkaistavaksi. Tähän ovat paneutuneet Petra Korhonen, Johanna Kämäräinen ja Kaisu Rättyä Itä-Suomen yliopiston luokanopettajakoulutuksesta.
Ulkoministeriössä työskentelevän diplomaatin,
Eeva-Liisa Myyllymäen, kirjoitus liittyy teemaam-

me ja on puheenvuoro kulttuurien yhteensovittamisesta, konflikteista ja rajojen hahmottumisesta.
Edellisessä lehdessä esittelimme jo kouluvaaritoimintaa. Silloin oli kyse aivan pienistä oppilaista.
Nyt saamme lukea, millaista on työskennellä viidennen ja kuudennne luokan oppilaiden kanssa. Roger Nylund on vihkiytynyt kouluvaarin
työhön. Hän kertoo työstään kielikylpyluokilla
Turussa Luostarivuoren koulussa.
Turun normaalikoululla on jo vuosikausien kokemus maahanmuuttajataustaisten lasten opettamisesta. Pirkko Tiuraniemi on haastatellut normaalikoulun omankielen opettajia ja tiivistää heidän tuntonsa otsikkoon ”Yhteistyötä ja luottamusta”. Saamme lukea kolmen erilaisen opettajan kokemuksista
ja näkemyksistä. Samran Khezri, yksi haastatelluista
opettajista, on kirjoittanut lehteemme vielä erillisen
puheenvuoron suvaitsevaisuudesta.
Kirjavinkkinurkassa Tikkurilan kirjaston lastenosaston johtaja Helena Perttilä antaa kollegansa avustamana lukuvinkkejä perusopetukseen.
Lopuksi haluamme kiinnittää huomion siihen,
että Kielikukko pyrkii palvelemaan tutkijakirjoittajiaan siten, että se julkaisee vertaisarvioituja artikkeleita, mikäli artikkelien kirjoittajat sitä toivovat. Tässä lehdessä on kaksi artikkelia, jotka ovat
käyneet läpi vertaisarvioinnin: Maahanmuuttajataustaiset opettajat kielellisen ja kulttuurisen identiteetin tukijoina sekä Millaisten kriteerien perusteella maahanmuuttajataustainen oppilas siirretään valmistavasta opetuksesta perusopetukseen?
Antoisia lukuhetkiä ja aurinkoisia kevätpäiviä!
Lukurauhan ja Ystävän päivänä 14.2. 2016
Kielikukon toimituskunta
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» Mikko Ketovuori, KT, FL,
toimii yliopistonlehtorina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen
Turun yksikössä.

Sivistys ja arvot opetussuunnitelman
sisältöinä
Mikko Ketovuori, Turun OKL
Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja
kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä
näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee
yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta (OPH 2014,13).

Lawrence Kohlbergin mukaan ihmisen moraalinen kehitystaso on sidoksissa, ikäkausien lisäksi, myös hänen ympärillään valitsevaan kulttuuriin. Kun joukko ihmisiä muodostaa ryhmää
koskevat säännöt, lopputuloksena on usein tiukkoja mutta samalla myös oikeudenmukaiseksi
koettuja normeja. On tietysti mahdollista, että
Opetushallituksessa vuoden 2014 opetussuunnitelman lähtökohtana ei ole Kohlbergin moraaliteoria. Silti se, että kyseinen asiakirja kirjoitettiin avoimen verkkoalustan ja -keskustelujen
kautta tukee oletusta joukkoistamisen ja miksei
myös Kohlbergin ajatusten voimasta. Yllä oleva
lainaus – lähes Aristoteelinen sellainen – yllätti
ainakin minut sitä ensi kertaa lukiessani. Kuten
opetussuunnitelmassa todetaan, totuus, hyvyys
ja kauneus sanoina haastavat meidät samalla
pohtimaan myös valheen, pahuuden ja rumuuden teemoja. Mitä nämä asiat ovat, miten ne näkyvät yhteiskunnassa ja kuinka niitä opetuksessa tulisi käsitellä?
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Moderni, postmoderni
ja transmoderni
Kanadalaisen Charles Taylorin (s. 1931) mukaan
1800- ja 1900-lukujen modernin ajan ihmiset
joutuivat usein noudattamaan ahtaan yhteisönsä tapoja ja normeja. Vasta myöhempi kaupungistuminen ja yhteiskunnallisen liikkuvuuden
lisääntyminen edesauttoivat monipuolisemman
elämäntavan syntyä. Tähän vapautumiseen liittyi
usein myös kapinallisuus ja romanttis-ekspressiivinen itsensä toteuttaminen, jossa ihmisen oma
autenttinen oleminen nousee aina tärkeämmäksi
kuin yhteisön arvot. Ajasta ja paikasta riippuen
tämä etsintä on saanut vaihtelevia muotoja sekä
synnyttänyt erilaisia ismejä eksistentialisteista,
1960-luvun liikehdinnästä aina postmodernismiin saakka. Yhteistä näille kaikille on ollut vallitsevien arvojen kumoaminen ja uuden estetiikan ja etiikan etsiminen. Ihmisten käyttäytymisen ja estetiikan puolella tämä on tarkoittanut
konventionaalisuuden korvaamista postkonven-

tionaalisella moraalilla ja postmoderneilla arvoilla. Nykyajan ihmistä tuskin mikään voi enää
hätkähdyttää. Ja kaikki, jos niin halutaan nähdä,
on myös kaunista.
Charles Taylorin mukaan postmodernismi ei kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua. Kaikki mielipiteet eivät todellakaan ole aina samanarvoisia;
esteettisistä asioista voidaan ja pitää voida kiistellä; ja etiikalla, kulttuuritaustoista riippumatta,
on yhteisiä yleispäteviä kriteerejä, joita voidaan ja
täytyy pitää totena. Toisin kun postmoderni ihminen transmoderni ihminen ymmärtää eri arvostuksiin liittyvän kontekstuaalisuuden ja pystyy siten arvioimaan eri aikakausien ja kulttuurien väittämiä niiden omista lähtökohdista käsin.
Tämä ei poissulje universalismin mahdollisuutta.
Kukapa väittäisi fysiikan lakeja epätodeksi? Tai
väittäisi Shakespearen tekstejä kelvottomaksi?
Edelleen totuus, hyvyys ja kauneus ovat valideja
käsitteitä, vaikka joku saisikin päähänsä väittää
Facebookissa jotain muuta.
Tayloriin viitaten voimme tulkintani mukaan
nähdä opetussuunnitelmalla nyt uuden tehtävän. Jos modernina aikana tosiasiat esitettiin
faktoina, niin kuin ne tulisi nähdä, ja vastaavasti postmodernina aikana tuota varmuutta
tuli horjuttaa, kyseenalaistaa ja epäillä, transmodernin koulutuksen tehtävänä on kouluttaa
ihmiset tulemaan tietoisiksi arvostuksiensa
alkuperästä ja vertaamaan näitä arvostuksiaan
toisia, jopa vastakkaisia näkemyksiä vasten.
Valitettavasti tämä tehtävä ei ole lainkaan helppo. Se vaatii toteuttajiltaan pyrkimystä täysi-ikäisyyteen.

Teknistyneen yhteiskunnan ja
individualismin paralleelisuus
Modernin ajan pitkä ja suuri kertomus on ollut
matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun voitto
humanismista. Kokeellinen tiede ja sen mukanaan
tuomat tekniset parannukset yhteiskunnassa ovat
pitkälti syrjäyttäneet skolastiikan ja spekuloivan
filosofian aseman koulutuksessa. Ääriesimerkkinä
tästä vuonna 2015 kuulimme Japanin hallitukselta
esityksen humanististen tiedekuntien lakkauttamisesta paikallisista yliopistoista. Vain kovalla tieteellä, teknologialla ja siihen liittyvällä talouskasvulla
on merkitystä yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Niin absurdi kuin ajatus onkin, harva pystyy
sen logiikkaa kovin hyvin vastustamaan. Syy tähän
on löydettävissä humanististen arvojen edustajien
voimattomuudesta postmodernin arvojen edessä.
Monet taidon, taiteen ja humanismin alat eivät ole
pystyneet puolustamaan alojensa keskeistä, modernina aikana, syntynyttä sisältöä. Esimerkiksi
musiikkitiedettä voi nykyään opiskella yliopistossa
ilman että osaa nuotteja tai osa luokanopettajaopiskelijoista kuvittelee auringon kiertävän maapalloa.
Postmodernismissa jopa luonnontieteiden arvovalta voidaan näin kyseenalaistaa.
Samaan aikaan kun humanismin roolia yhteiskunnan rakentajana väheksytään, yleissivistyksen merkitys on unohtunut uusien tietoteknisten ratkaisujen
ansiosta – ainahan asian voi tarkistaa, niin halutessaan, Googlesta tai Wikipediasta. Tämä argumentti
on sikäli heikko, että käyttääkseen noita välineitä
henkilöllä tulisi olla sekä tarve että ennakkoaavistus
siitä, miksi hän jotain asiaa on netistä etsimässä. Arkinen havainto yliopistollisesta opettajankoulutuksesta tukee havaintoa – opiskelijoiden yleissivistys,
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abduktiivinen päättelykyky ja analogioiden taju on
heikko. Väitän, että nykyihmisen yleistieto maailmasta, jopa Suomessa, jossa se perinteisesti on ollut
korkeaa tasoa, on kaventunut vuosi vuodelta.
Taylorin mukaan nykyihmisen ja yhteiskunnan
piirteitä ovat sitoutumattomuus, arvoneutraalisuus, ja sääntövaltaisuus. Koska postmoderni
ajattelu kieltää suurten totuuksien olemassaolon, ei ihminen ole automaattisesti valmis sitoutumaan mihinkään itseään suurempaan, jota
erityisesti auktoriteetti- perusteiset instituutiot
edustavat. Ulkokohtaisuus ja välinpitämättömyys
ovat sidoksissa individualismiin, jossa asioihin
ottautuminen tapahtuu – ei niinkään sisäisen palon – kuin ulkoisen pakon tai ajelehtimisen seurauksena. Esimerkiksi vaikka avoliitto voi tuntua
luonnollisesti helpommalle vaihtoehdolle, kun
varsinaista uskoa avioliiton instituution perusteihin ei ole. Päätös omasta olemisen tavasta ei
varsinaisesti kuulu kenellekään, eikä varsinkaan
traditionaaliselle järjestelmälle. Kun radikaali individualismi kehittää aina uusia olemisen tapoja,
joutuu yhteiskunta kehittämään uutta lainsäädäntöä määritelläkseen uuden poikkeavuuden
legitimiteetin. Näin tehdessään yhteiskunta, de
facto, luopuu aikaisemmista käsityksistään ja luo
uutta normistoa sekä tavan ajatella maailmasta.
Subjektiviteetista on näin tullut uusi totuus.
Neutraliteettia vaaditaan, jotta tätä ihmisten itseilmaisua ei loukattaisi. Ei ole viisasta ottaa liikaa
kantaa ihmisten valintoihin, sillä onhan se heidän
luovuttamaton oikeutensa. Toisin kuin Kanadassa,
josta Taylor kirjoittaa, kolikon kääntöpuoleksi neutraalisuudelle on erityisesti Suomessa noussut viime
aikoina kiivailu. Vihapuhe ja -teot, tulivat ne mil4
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tä poliittisilta laidoilta hyvänsä, osoittavat kuinka
näennäistä suvaitsevaisuus postmodernissa yhteiskunnassa oikeasti on. Argumentointia, jossa vaihtoehtona olisi rehellinen toteamus ”en tiedä miten
asiat ovat”, kuulee julkisuudessa tuskin koskaan.
Luonnontieteet tieteenä eivät tietenkään oikeasti
kiinnosta ketään. Niiden eksaktisuus ja monimutkaisuus ovat hankalia ja siis syytä jättää eksperteille. Tekniikkaa ja sen laajenevaa käyttöä sen sijaan
kannatetaan. Sehän on välttämättömyys ja takaa
yhteiskunnan järjestyksen ja elintason. Kasvava
byrokratia ja sen kaksoissisar managerialismi kukoistavat. Paradoksaalisesti ihmiset, jotka vaativat
täyttä itseilmaisun vapautta yksityiselämänsä suhteen, työelämässä alistuvat helposti kontrolliin,
jossa hallitsevana piirteenä on sääntövaltaisuus.
Sääntöjä ylläpidetään uusien tietoteknisten sovellusten avulla. Tärkeämpää kuin työn sisältö on
sen kontrolli tietokoneen avulla. Tieto aikatauluista ohittaa opiskelijoiden prioriteeteissa oppimisen. Koulutuksesta on tullut tavaramuotoista,
määrällisesti mitattavaa ja palautteen antoon
käytetään joskus enemmän aikaa kuin varsinaiseen opiskeluun. Tässä nykytilanteessa opettajat, opettajankouluttajat ja muut kasvatustyötä
tekevät ovat vaativan tehtävän edessä. On pakko
kysyä, miten totuus, hyvyys ja kauneus asemoituvat suhteessa edellä kuvattuun? Näitä asioita uusi
opetussuunnitelma meiltä kuitenkin olettaa.

Opettajuus transmodernissa
Noin 700.000 suomalaista käyttää erilaisia psyykenlääkkeitä vuosittain. Miten monen muun ihmisen

elämään nämä ongelmat vaikuttavat, jää arvailun
varaan. Oppilaiden huono käytös, arvaamaton väkivaltaisuus ja opettajien auktoriteetin kyseenalaistaminen ei tietenkään ole ollut tuntematonta aiemminkaan. Samalla kun Suomen koulumenestystä
hehkutetaan maailmalla, myös kriittisiä äänenpainoja asiasta on kuultu. Mielenkiintoisin näistä on
eittämättä Gabriel Heller Sahlgrenin vuonna 2014
julkaistu Real Finnish lessons. The true story of an
education superpower, joka kiistää, että Suomen
koulut olisivat menestyksekkäitä täällä käytetyn
konstruktivismin takia. Päinvastoin, Sahlgren (toisin kuin Pasi Sahlberg) pitää Suomen koululaitoksen menestyksen alkutekijänä tiukkaa opettajakeskeistä traditionaalista opetusta. Ottamatta kantaa
kumpi koulutusjärjestelmien tutkijoista Sahlgren
vai Sahlberg on enemmän oikeassa tulkinnassaan,
yhdestä asiasta molemmat ovat kuitenkin samaa
mieltä: Suomen kansainvälinen sijoitus PISA tuloksissa tulee jatkossa laskemaan aiemmasta. Koska
väite pitänee paikkansa, uusi opetussuunnitelma
yrittää vastata juuri tähän haasteeseen.
Jos otamme tosissamme postmodernin ongelmat – sitoutumattomuuden, arvoneutraaliuden
ja sääntövaltaisuuden – paras vastalääke näihin
löytyy humanismista, kulttuurista ja erityisesti
koulukontekstista puhuttaessa taito- ja taideaineista. Taiteen- ja taidonoppimiseen liittyy implisiittisesti sitoutuminen, arvostus ja sääntöjen
soveltaminen genren mukaan. Jokainen taiteenlaji luo omat säätönsä, joista saa ja joskus pitääkin
poiketa uutta luodaksemme.
Tulevaisuuden koulun tulisi tarjota oppilaille
erilaisia onnistumisen, jopa intohimon kohteita.
Liittyykö tämä innostuminen kirjallisuuteen, lii-

kuntaan, historiaan, käsityöhön jne. ei niinkään
ole ratkaiseva kysymys vaan se, että näitä asioita hengessä viljellään (animi cultura), pidetään
yllä ja arvostetaan niiden itsensä vuoksi. Tässä
kohden tarkka lukija esittänee kysymyksen: eikö
edellä esitetty ajatus viittaa vanhaan modernin aikaan? Ciceron hengen viljely tai Platonin Paideia,
kreikkalainen kasvatusihanne, saattavat kuulostaa jonkun mielestä yläluokkaiselle tai jopa autoritaariselle ajatukselle. Näin ei kuitenkaan ole.
Ero moderniin on selvä. Kun modernissa korostettiin oppiaineita ja postmodernissa oppilaan omaa
roolia tiedon konstruoijana, transmoderneissa
opetussuunnitelmissa pyritään käymään keskustelua, ei vain nähden kahden välillä, vaan myös eri
kontekstien merkityksistä. Oppilaan ominaisuudet
– toimintakyky, mielikuvitus, aktiivinen osallistuminen – opettajan ohjatessa, kannustaessa ja rohkaistessa häntä saa muotonsa oppiaineissa, joiden
sisällöistä totuutta kauneutta ja hyvyyttä nyt voidaan tarkastella. Sivistys ja arvot ovat oppiaineiden
kova ydin. Miten laajalti tämä ajatus ymmärretään
ja saadaan sovellettua käytännössä, ratkaisee lopulta koulutuksen painoarvon tulevaisuudessa.

Kirjallisuus
Taylor, C. 2003. The malaise of modernity. Canada Council
for the Arts: Anansi.
Sahlberg, P. 2015. Finnish lessons 2.0. Teachers College
Press, Columbia University. New York.
Sahlgren, G, H. 2014. Real Finnish lessons. The true story
of an education superpower. Centre for policy studies.
OPH 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Opetushallitus, Helsinki. http://www.oph.fi/ops2016/
perusteet.
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» Jenni Alisaari,
KM,

» Maria Korpela,
FM,

toimii yliopistonopettajana
Turun yliopiston
Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikössä.

toimii yliopistonopettajana
Turun yliopiston
Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikössä.

» Maarit Pihlava,
KM,
toimii valmistavan
luokan opettajana
Luostarivuoren
koulussa Martin
yksikössä.

Maahanmuuttajataustaiset opettajat
kielellisen ja kulttuurisen identiteetin
tukijoina
Jenni Alisaari, Maria Korpela ja Maarit Pihlava
Johdanto
Koulujen opetusryhmät monikulttuuristuvat tällä
hetkellä entistäkin nopeammin. Samaan aikaan
on herännyt huoli erityisesti toisen polven maahanmuuttajaoppilaiden heikosta menestymisestä
suomalaisissa kouluissa (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2015). Heikko menestys johtuu Acquahin, Tandonin ja Lempisen (painossa) mukaan
osittain yhtenäiskulttuuriin perustuvasta opetuksesta, joka asettaa erityisesti maahanmuuttajataustaisille oppilaille niin kielellisiä kuin sosiaalisiakin
haasteita (ks. myös Nieto & Bode 2008). Tämän
takia opettajilta odotetaan nyt kulttuurisesti ja kielellisesti vastuullista pedagogiikkaa (vrt. Gay 2010;
Lucas & Villegas 2013; Virta 2015; POPS 2014).
Koulujen monikulttuuristuminen näkyy myös
maahanmuuttajataustaisen opetushenkilökunnan
määrän kasvuna suomalaisissa kouluissa. Kulttuurilla on tärkeä rooli opetuksessa ja oppimisessa, ja
tämän vuoksi maahanmuuttajataustaisilla opettajilla onkin keskeinen asema koulujen kulttuurisesti vastuullisten käytäntöjen luomisessa. Samalla, kun he ovat samastumisen kohteita oppilaille,
toimivat he myös eräänlaisina kulttuurivälittäjinä
maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.
6
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Tässä artikkelissa tarkastelemme kielellisesti ja
kulttuurisesti moninaisten opettajien kouluun
tuomaa osaamista. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä on kaksi maahanmuuttajataustaista
opettajaopiskelijaryhmää: opettajan pedagogisia
opintoja suorittavat ja monialaisia opintoja suorittavat opiskelijat. Tutkimuksen aineistona käytämme heidän kirjoituksiaan, joissa he kertovat,
millaisia näkemyksiä heillä on kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisesta opettajuudesta.

Kulttuurinen moninaisuus ja
kielitietoisuus perusopetuksen
opetussuunnitelmassa
Uusi opetussuunnitelma (POPS 2014) ohjaa kehittämään koulujen toimintakulttuuria, jotta perusopetus olisi pedagogisesti yhtenäinen kokonaisuus. Yhtenä toimintakulttuurin kehittämistä
ohjaavana periaatteena mainitaan ”Kulttuurinen
moninaisuus ja kielitietoisuus”: koulut ovat osa
yhteiskuntaa, jossa erilaiset identiteetit, kielet
ja kulttuurit elävät rinnakkain sekä paikallisesti että globaalisti. Koulun toimintakulttuurissa
tulee opetussuunnitelman mukaan arvostaa ja
hyödyntää toisaalta maan kulttuuriperintöä ja

kansalliskieliä, toisaalta ympäristön kulttuurista
ja kielellistä monimuotoisuutta niin, että yksilöiden ja ryhmien välillä vallitsisi ymmärrys ja kunnioitus, ja toiminta olisi vastuullista. Opetuksen
tuleekin tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä luoda pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. (POPS 2014.)
Opetussuunnitelma (POPS 2014) edellyttää kouluilta ja niissä toimivilta opettajilta myös tietoisuutta kaikissa koulun tilanteissa käytetystä kielestä, sillä kielellä on keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja identiteettien rakentumisessa. Koulun arkeen liittyy erilaisia sosiaalisen toiminnan käytänteitä, joihin tilanteinen
kieli kuuluu olennaisena osana (vrt. Buchholz &
Hall 2004). Valitsemillamme sanoilla ja lauserakenteilla on vaikutusta siihen, millaisina käytänteet koetaan. Kielitietoisuus tarkoittaakin myös
tietoisuutta siitä, miten kieli vaikuttaa yhteiskuntaan sosiaalistumiseen (POPS 2014).
Kielitietoisuuteen kuuluu myös oppilaiden omien
kielten arvostaminen. Oikeus omaan kieleen ja
kulttuuriin on perusoikeus, jonka tulisi näkyä myös
kouluyhteisön toiminnassa. Eri kielet tulisi nostaa
esiin koulun arjessa, ja kieliin ja kieliyhteisöihin
kohdistuvista asenteista keskustella. (POPS 2014.)

Kielen ja kulttuurin
vaikutus identiteettiin
Identiteetti määritellään usein ihmisen tavaksi
ymmärtää itsensä suhteessa maailmaan (Norton 1997). Kullakin yksilöllä voidaan nähdä olevan useita limittäisiä, monikerroksisia, jatkuvasti

muuttuvia ja dynaamisia identiteettejä, jotka rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Hall
2012). Kulttuurin lisäksi kielellä on keskeinen
rooli identiteetin rakentumisessa ja sen ilmaisemisessa. Identiteettiin vaikuttaa keskeisesti myös se,
millaisiin sosiaalisiin ryhmiin ihminen identifioituu, sillä identiteettiin liittyvä samanlaisuuden tai
erilaisuuden kokeminen pohjautuu sosiaaliseen
vuorovaikutukseen. (Buchholz & Hall 2004; Hall
2012.) Mikäli yksilö kokee kuuluvansa johonkin
ryhmään, hän kokee olevansa voimaantunut ja
vastuullinen toimija, eivätkä ennalta määritellyt
stereotypiat ohjaa hänen toimintaansa. Ryhmäytymisessä on tavallista, että ryhmän jäsenet korostavat identiteettiensä keskinäistä samanlaisuutta ja
toisaalta taas tekevät eron ryhmän ulkopuolisiin.
(Buchholz & Hall 2004.)
Lapset ja nuoret käyvät jatkuvaa identiteettineuvottelua kasvaessaan. Jos kodin ja koulun sosiaalisessa todellisuudessa vallitsevat arvot eroavat
merkittävästi toisistaan, maahanmuuttajanuorten identiteetit saattavat myös olla keskenään ristiriitaisia. Koska identiteetti on jatkuvasti muuttuva sosiaalinen prosessi, myös siihen liittyvä
status voi muuttua (Buchholz & Hall 2004). Siksi
onkin hyvin tärkeää, että maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on koulussa joku aikuinen, johon hänen on mahdollista identifioitua.
Toisen kielen oppiminen on aina myös identiteettien uudelleen järjestämistä: ihminen muokkaa käsitystä itsestään suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä (Norton 1997). Kielen oppiminen
mahdollistaa myös entistä suuremman osallisuuden ympäröivän yhteisön käytänteistä (Norton & McKinney 2011). Nortonin ja McKinneyn
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(2011) mukaan sillä, minkälaisia identiteettejä
kielen oppija luo toista kieltä puhuvissa ryhmissä, on merkittävä vaikutus siihen, kuinka oppija
sitoutuu kielen oppimiseen ja miten paljon hän
on valmis sen eteen ponnistelemaan. Näin ollen
kielen oppimisen kannalta on tärkeää, että oppijoiden kielelliset ja kulttuuriset identiteetit otetaan huomioon myös opetuksessa.

Kielellisesti ja kulttuurisesti
vastuullinen opettajuus
Nieton ja Boden (2008) mukaan kulttuurisesti
vastuullinen pedagogiikka on prosessi, jossa tavoitteina ovat rasismin vastaisuus ja sosiaalinen
oikeudenmukaisuus, ja tähän prosessiin osallistuminen on tärkeää kaikille oppilaille. Ladson-Billings (2009) näkee kulttuurisesti vastuullisen opettajuuden voimaannuttavana tekijänä,
joka vaikuttaa oppijoihin monella tasolla: tunteiden ja älyn tasolla sekä sosiaalisesti ja poliittisesti. Ladson-Billingsin (2009) mukaan opettajalla
tulee olla kulttuurista tietoutta (competence),
jotta hän voi tehdä menestyksekkäästi töitä monikulttuurisessa luokassa.
Kulttuurisesti vastuullinen opettaja pystyy tarkastelemaan omia uskomuksiaan ihmisistä ja erilaisista kulttuurisista taustoista. Hän haluaa oppia
asioita oppilaiden kulttuureista ja pystyy kehittämään uusia toimintatapoja opetukseen. Tällainen
opettaja pystyy auttamaan oppilaita opinnoissa ja
pienentämään oppilaiden välisiä eroja. (Gay 2010;
Ladson-Billings 2009, Lucas & Villegas 2013.)
Mitä enemmän opettajilla on tietoa kielellisestä
ja kulttuurisesta moninaisuudesta, sitä parempia
8
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opetusmenetelmiä he myös käyttävät maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa (Acquah, Tandon & Lempinen, painossa).
Lucasin ja Villegasin (2013) mukaan kielellisesti
vastuullinen opettaja ymmärtää, että kieli, kulttuuri ja identiteetti ovat keskenään sidoksissa, ja
tiedostaa kielikoulutuksen sosiopoliittisia ulottuvuuksia. Hän arvostaa kielellistä moninaisuutta,
mikä näkyy myös hänen käytännön toimissaan
koulussa. Kielellisesti vastuullinen opettaja haluaa tukea eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppijoita ja ymmärtää, että opettajien tulee kehittää
S2-oppijoiden koulutuksellisia mahdollisuuksia.
Hän myös toimii arvojensa ja ymmärryksensä
mukaisesti. (Lucas & Villegas 2013.)
Suomalaisten opettajien tieto ja osaaminen kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten ryhmien
opettamisessa kuitenkin vaihtelee suuresti, eikä
monella opettajalla ole vielä uuden opetussuunnitelman (POPS 2014) vaatimaa osaamista tällä
alueella (Acquah, Alisaari, Commins, tulossa).

Tutkimuksen osallistujat
ja tutkimusaineisto
Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset opettajaopiskelijat, jotka
suorittavat joko 1) opettajan pedagogisia opintoja (N = 8) tai 2) luokanopettajan pätevyyden tuovia perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaisia opintoja (N = 12). Pedagogisia opintoja
suorittavat opiskelijat ovat opiskelleet opettajan
ammatin jo lähtömaassaan tai toimineet Suomessa opetusalalla ilman aiempia opettajaopintoja.
EU:n ulkopuolella hankitun opettajanpätevyy-

den ei katsota suoraan vastaavan opettajankelpoisuutta Suomessa, vaan tutkinnon rinnastusta on
haettava Opetushallitukselta ja lisäksi tutkintoa
on täydennettävä pedagogisilla opinnoilla yleensä 15 opintopisteen verran. Monialaisia opintoja
suorittavat opiskelijat ovat täydentäneet pedagogista kelpoisuuttaan toimia opettajina Suomessa
jo ennen luokanopettajan ammattiin pätevöittävien opintojen suorittamista.

3. Millaisia opetuksen järjestämiseen liittyviä
ehdotuksia opettajaopiskelijat tarjoavat kielellisesti ja kulttuurisesti moninaiseen kouluun?

Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöittämiseksi on Suomessa jo muutaman vuoden
ajan järjestetty pedagogisia opintoja. Lisäksi jotkin opettajankoulutuslaitokset ovat tarjonneet
myös luokanopettajan ammattiin pätevöittäviä
monialaisia opintoja.

Näkemykset opettajuudesta
kielellisesti ja kulttuurisesti
moninaisissa kouluissa

Tutkimuksen aineistona käytämme opettajaopiskelijoiden kirjoituksia (N = 20), joissa he kertovat
näkemyksistään kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisesta opettajuudesta ja omista vahvuuksistaan tällä alueella. Tehtävä oli osa suomen kielen
kurssia, joka järjestettiin sekä pedagogisten että
monialaisten opintojen yhteydessä.
Analysoimme tutkimusaineiston kvalitatiivisesti
tutkimuskysymysten pohjalta nousevien teemojen mukaan yhdessä. Tutkimuskysymyksemme
ovat seuraavat:
1. Millaisia taitoja kielellisesti ja kulttuurisesti
moninainen kouluyhteisö vaatii opettajalta
opettajaopiskelijoiden näkemysten mukaan?
2. Millaisia vahvuuksia maahanmuuttajataustaisilla opettajaopiskelijoilla on työskentelyyn kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa koulussa?

Tulososiossa käytämme osallistujista koodeja: P
tarkoittaa pedagogisia ja M monialaisia opintoja
suorittavia opiskelijoita.

Opettajalta vaadittavat taidot
Maahanmuuttajataustaiset opettajat pitivät kulttuurisesti moninaisessa kouluyhteisössä opettavan tärkeinä ominaisuuksina yleisesti kieli- ja
kulttuuritietoisuutta: kulttuurien tuntemusta,
ennakkoluulottomuutta ja myönteistä asennetta
muita kulttuureja kohtaan sekä tietoisuutta oman
äidinkielen tärkeydestä. Lisäksi vuorovaikutustaidot ja vahva oma identiteetti nähtiin tärkeinä
opettajan ominaisuuksina, kuten myös oppilaiden itsetunnon tukeminen ja ymmärrys kotien
kanssa tehtävän yhteistyön tärkeydestä.
Kirjoituksista nousi esiin se, että opettajan on
huomioitava oppilaiden moninaiset kielelliset
ja kulttuuriset taustat opetusta suunnitellessaan.
Tärkeää on myös se, että opettaja tiedostaa oman
taustansa vaikutuksen ajatteluunsa:
Jos opettajalla on vahva oma identiteetti, hän suhtautuu muihin kulttuureihin
positiivisesti. (M6)
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Minun pitäisi vielä tiedostaa omia ennakkoluuloja ja uskomuksia sekä pohtia
kuinka ne vaikuttavat minun ajatteluun,
mikä on ennakkoluulojen tausta, kuinka ne vaikuttavat minun toimintaan ja
mitä asialle voi tehdä. (M7)
Myös huumoria pidetään opettajan voimavarana:
Suomen sekä venäjän kieliopin oppimiseen ei voi
suhtautua ilman huumoria! (M10)
Suvaitsevaisuus nostetaan esiin paitsi opettajan suhteessa oppilaisiinsa, myös koko kouluyhteisön asiana. Maahanmuuttajataustaiset opettajat ovat tässäkin asiassa näköalapaikalla: Tunnemme omassa
nahkassamme, jos tässä yhteisössä on vain näennäinen suvaitsevuus, joka käytännössä ei toimi. (M2)
Tietoisuus kielestä ja kielistä opettajan
vahvuutena
Maahanmuuttajataustaiset opettajat nostivat
esiin oman kielellisen tietoisuutensa opetuksessa
ja arvioinnissa. Yhdeksän kirjoittajaa näkee vahvuutenaan sen, että he ovat itse oppineet suomea
toisena kielenä. Oppijan kielen kehittymistä on
tällöin helppo ymmärtää: Uskon, että vahvuuteni on se, että suomen kieli on minulle vieras (P8).
Sama kirjoittaja tuo esiin myös sen näkökulman,
että suomen kielen oppija voi rohkaistua siitä,
että opettaja on itse ollut heidän tilanteessaan.
Maahanmuuttajataustaisilla opettajilla kieliopin
tuntemus on yleensä vahva. Heidän on myös
helpompi selittää monia asioita suomen kielestä,
koska he ovat itse ne tietoisesti oppineet.
Usein ulkomaalaisopettajilla kieliopin
tuntemuksensa on suhteellisen vahva
10
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ja heidän on helpompi selittää monia
asioita, koska he ovat käyneet ne myös
läpi jossakin vaiheessa. (M11)
[P]ystyn selkokielistämään puhettani
oppilaan oppimisvaiheelle sopivaksi ja
kiinnittämään huomiota eri oppiaineiden vaikeiden käsitteiden sekä oppiaineelle tyypillisten kielioppirakenteiden
avaamiseen. (M1)
Tämä oppiaineiden kieleen sosiaalistaminen
nähdään keskeisenä myös vuonna 2016 voimaan
tulevissa perusopetuksen opetussuunnitelmien
perusteissa.
Opettajat korostivat kirjoituksissaan myös maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen merkitystä. Tämän mainitsi 17 kirjoittajaa 20:stä. Vahvan oman äidinkielen on myös todettu olevan
yhteydessä muiden kielten oppimiseen ja koulumenestykseen (ks. esim. Cummins 2000).
[O]len tietoinen siitä, kuinka tärkeä uuden kielen oppimisen kannalta on oppilaan oman äidinkielen tasapainoinen
kehittyminen, joten tehtävänäni opettajana on kannustaa oppilaita ja heidän
vanhempiaan osallistumaan oppilaan
oman äidinkielen opetukseen. (M1)

Maahanmuuttajataustainen
opettaja tukena kotoutumisessa
ja identiteetin rakentamisessa
Kirjoituksista ilmeni, että oppilaiden kotoutumisen tukemista pidetään tärkeänä. Opettajat
kokevat voivansa olla tukihenkilöinä maahan-

muuttajalapsille, koska he ymmärtävät hyvin
maahanmuuttajataustaisten lasten koulunkäyntiin liittyviä ongelmia.
Opettajilla on itsellään kokemus hyväksytyksi
tulemisen tarpeesta uuden kulttuurin jäsenenä.
He tietävät, miten vaikea prosessi maahanmuutto on, kun samaan aikaan on omaksuttava uusi
kieli ja uuden kulttuurin tavat. Tämän takia he
ymmärtävät oppilaiden tuen merkityksen. Heillä
on myös kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun yhteisön käyttämää kieltä ei ymmärrä tai sitä ei pysty itse täysivaltaisesti käyttämään. Yksi kirjoittaja
nostaa esiin S2-opettajan roolin oppilaiden kotouttamisessa valtakulttuuriin.
Minun on helppo asettua oppilaan asemaan ja ymmärrän, miltä se tuntuu,
kun ei pääse ilmaisemaan omia ajatuksia eikä ymmärrä mitä toiset puhuvat.
(M2)
-- voin ymmärtää, minkälaista on tulla
tänne ja että ei ymmärrä mitään. (P6)
-- S2-opettaja oli monelle maahanmuuttajataustaiselle nuorelle/aikuiselle ainoa
linkki valtaväestöön ja -kulttuuriin ja
näin olleen todella tärkeä tekijä heidän
integroitumisen kannalta. (M3)
Toisaalta vaikka oman kulttuurisen identiteetin
tukeminen koetaan tärkeäksi, nostavat jotkut
opettajat esiin myös lasten toiveen olla erottumatta muista oppilaista. Eräs oman äidinkielen opettaja toi esiin, että jotkut saattavat kokea
omalla äidinkielellä saatavan oppimisen tuen
jopa häpeälliseksi.

Jotkut yrittävät kuitenkin mieluummin
sulautua joukkoon ja sitä on opettajan
kunnioitettava. -- Tehtävänäni on siis
ottaa oppilaiden erilaisia kieli- ja kulttuuritaustoja huomioon, mutta nähdä
heidät myös yksilönä omassa yhteisössään. (M1)
Yksi kirjoittajista (P1) nostaa esiin, että jos oppilaalla on taustallaan omaan kotimaahansa liittyvä
traumaattinen kokemus, voi oman äidinkielen,
lähtökulttuurin ja kotimaan esiin nostaminen
tuntua vaikealta.
Oman äidinkielen opettajat toivat esiin myös
roolinsa kahden kulttuurin välissä:
Oman äidinkielen opettajana olen myös
oman kulttuurin ja kielen edustaja. (P5)
Suhtautumalla myönteisesti maahanmuuttajalapsen omaan kieleen ja kulttuuriin opettaja vaikuttaa positiivisesti
lapsen koulumenestykseen. (M12)
Joissakin kirjoitelmissa tuotiin esiin, ettei kulttuurisuuden moninaisuuden huomioiminen ole vain
maahanmuuttajaoppilaiden tarpeisiin vastaamista, vaan kaikkien oppilaiden tärkeää kasvatustyötä. Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta pidettiin yleisesti rikkautena ja yhteisön etuna.
Monikulttuurisuuskasvatus ei ole pelkkä
maahanmuuttajaoppilaiden opetusta.
Parhaimmillaan monikulttuurikasvatus
on kaikki oppiaineet läpäisevä ja kaikkia oppilaita koskeva, kaikessa koulun
toiminnassa näkyvä. (M3)
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Monikulttuurisuus avaa ovet
maailmalle ja
sitä kannattaa
näyttää lapsille.
(M4)

Aamunavauksessa voidaan nostaa koko koulun tietoisuuteen koulussa opiskelevien maahanmuuttajaoppilaiden kielellistä osaamista, esimerkiksi oppilaat voivat
tervehtiä ja esitellä itsensä omalla kielellään.
Oppilas voi koostaa oman äidinkielensä sanakirjan.
Oppilaat voi laittaa selvittämään reaaliaineiden keskeisiä käsitteitä omilla äidinkielillään.
Oppilaita voidaan kannustaa tiedonhakuun eri kielillä.
Oppilaat voivat auttaa toisiaan omilla äidinkielillään.
Oppitunneilla voidaan tarkastella ja verrata omia kieliään.
Oppilaat voivat opettaa toisilleen jotakin omalla äidinkielellään.
Opetuksessa voidaan käyttää erikielistä kirjallisuutta,
kuten satuja. Näistä voidaan tehdä myös näytelmiä.
Oppilaat voivat esitellä omiin kulttuureihinsa liittyviä
juhlatapoja.
Historian ja maantiedon tunneilla oppilaat voivat kertoa kotimaastaan tai järjestää näyttelyn eri maista
tuoduista esineistä ja valokuvista.
Kuvataiteen tunnilla voidaan piirtää sanoja kielillä, joissa on erilainen merkkijärjestelmä kuin Suomessa.
Musiikin tunneilla voidaan kuunnella eri maiden musiikkia tai laulaa lauluja koulussa puhuttavilla kielillä.

Eräs kirjoittaja (M6)
nostaa esiin väärinymmärrysten mahdollisuuden silloin, kun
yhteisössä on oppilaita, joiden kielitaito on vasta
alkuvaiheessa. Opettajan on tällöin osattava ratkaista konflikteja tasa-arvoisesti.

Opetuksen järjestämiseen liittyviä
ehdotuksia ja käytäntöjä
Monet kirjoittajat mainitsivat kouluyhteisön keskinäisen yhteistyön merkityksen. Lisäksi yhteistyö
kotien ja koulujen välillä koettiin erittäin tärkeäksi. Yhteistyön sujumiseksi ehdotettiin, että oppilaat ja heidän vanhempansa perehdytettäisiin suomalaiseen koulujärjestelmään.
Vanhemmille tulee antaa riittävästi tietoa koulun käytännöistä ja kertoa koulun tarjoamista opiskelun tuen eri muodoista ja oppilashuoltotyön toiminnasta.
(M7)
Eräs opettaja kirjoitti kummitoiminasta, jossa
samasta kulttuuritaustasta kotoisin oleva oppilas
voisi olla uuden tulokkaan kummi (M1). Maahanmuuttajataustaiset opettajat ehdottivat myös,
että he voisivat itse toimia maahan muuttaneiden
oppilaiden tukihenkilöinä.
12
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Opettajat esittivät lukuisia
konkreettisia
esi
merkkejä siitä, miten eri kieliä voidaan
nostaa esiin oppiaineiden tunneilla. Oheisessa taulukossa on esimerkkejä kirjoituksissa
esitetyistä ajatuksista.

Pohdintaa
Tutkimuksemme kohderyhmä näki opettajan
tehtävinä kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisen
toiminnan ja oppilaiden identiteetin tukemisen.
Maahanmuuttajataustaisten opettajien kulttuurinen ja kielellinen osaaminen näyttäisikin tuovan
opettajanhuoneisiin uuden opetussuunnitelman
henkeä vastaavaa näkökulmaa. Maahanmuuttajataustaiset opettajat ovat ensinnäkin oman kielensä
ja kulttuurinsa asiantuntijoita koulussa ja samalla
myös samastumiskohteita maahanmuuttajataustaisille oppilaille (vrt. Buchholz & Hall 2004). He voivat toimia myös niin sanottuina kulttuuritulkkeina
suomalaisen koulun ja maahanmuuttajaperheiden
välillä. Toiseksi maahanmuuttajataustaiset opettajat
ovat itse oppineet suomen toisena kielenä, mikä auttaa heitä sekä ymmärtämään S2-oppilaiden haasteita eri oppiaineiden oppimisessa että tarkastelemaan
suomen kieltä siitä näkökulmasta, millaiset kielen
piirteet aiheuttavat hankaluuksia kieltä toisena kielenä oppiville. Kolmanneksi maahanmuuttajataustaisilla opettajilla on itsellään kokemusta toiseen
kulttuuriin muuttamisesta ja siihen liittyvistä haasteista, kuten voimakkaasta hyväksytyksi tulemisen
tarpeesta (vrt. Buchholz & Hall 2004). Tämä auttaa

heitä ymmärtämään ja tukemaan oppilaita, jotka
itse kamppailevat samojen haasteiden parissa.
Maahanmuuttajataustaisten opettajien kirjoituksista nousi vahvasti esiin se, miten kielen, kulttuurin
ja identiteetin koettiin olevan yhteydessä toisiinsa
(vrt. Buchholz & Hall 2004; POPS 2014). Kirjoittajat
korostivat myös identiteetin tukemisen ja ryhmään
kuulumisen merkitystä (vrt. Buchholz & Hall 2004;
Norton & McKinney 2011). Lisäksi he pitivät tärkeinä useita kulttuurisesti vastuullisen opettajuuden
piirteitä (vrt. Gay 2010; Ladson-Billings 2009, Lucas
& Villegas 2013): omien ennakkoluulojen tiedostamisen merkitystä, oppilaiden kulttuuristen ja kielellisten taustojen huomioimista sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden oppimisen tukemista.
Lähes kaikki kirjoittajat osoittivat olevansa erittäin tietoisia kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisesta opetuksesta. Havainto eroaa Acquahin,
Alisaaren ja Comminsin (tulossa) tutkimuksen
tuloksista, jossa suomalaisten opettajien tiedot
ja taidot ensinnäkin vaihtelivat huomattavasti ja
toiseksi olivat suurelta osin vielä melko vähäisiä.
Maahanmuuttajataustaisten opettajien parempi
tietoisuus johtunee siitä, että koska he ovat joutuneet käsittelemään näitä asioita omakohtaisesti,
he ovat itse kulttuurisesti ja kielellisesti vastuullisen opettajuuden asiantuntijoita.

Lähteet
Acquah, E. O., Tandon, M. & Lempinen, S. (painossa). Teacher Diversity Awareness in the Context of Changing Demographics. European Educational Research Journal.
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Hall, J. 2012. Teaching and researching: Language and culture. 2nd edition. London: Routledge.
Ladson-Billings, G. 2009. The Dreamkeepers: Successful
Teachers of African American Children, 2nd ed. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
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» Jaana Pesonen PhD (Education),
työskentelee Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa
kansainvälisen maisteriohjelman Education and Globalisation
suunnittelijana. Hän toimii lisäksi yliopisto-opettajana erityisesti
interkulttuuriseen kasvatukseen suuntautuvilla kursseilla.

Lastenkirjallisuus: Viatonta,
epäpoliittista, arvovapaata? Vai,
osa sosialisaatiota ja identiteettien
rakentumista?
Jaana Pesonen
Artikkeli pohjautuu väitöskirjan ’Monikulttuurisuuden haaste suomalaisissa nykypäivän kuvakirjoissa - Tutkimus sosiokulttuuristen kategorioiden uudelleen kuvantamisesta’ lektioon. Väitöskirjatutkimuksen keskiössä ovat lastenkirjallisuudessa esiintyvät monikulttuurisuuden representaatiot. Tutkimuksessa tarkastellaan lastenkirjallisuutta sekä pedagogiikan välineenä että
taiteellisena tuotteena. Tulosten mukaan monikulttuurisuus kuvataan lastenkirjoissa usein kansalaisuuden kautta. Kansalaisuuden representaatioihin kiinnittyy kuulumisen ja poissulkemisen
tematiikkaa, joka ilmenee usein suomalainen/ei-suomalainen-jaotteluna. Toisaalta, lastenkirjallisuus sisältää myös kuvauksia, jotka haastavat normatiivisen jaottelun ’erilaisuuteen’ ja ’normaaliin’. Näin ollen kirjat mahdollistavat meihin ja muihin liittyvien erontekojen monimuotoisemman
ymmärtämisen. Tutkimuksen mukaan lastenkirjallisuus tarjoaa lukijoille mahdollisuuksia kyseenalaistaa yksinkertaistavia oletuksia itsestä ja muista. Näin lastenkirjallisuus voi tukea lukijan
kulttuurisen tietouden kehittymistä.

Johdanto
”Eräänä syyskesän sunnuntaina Ana ja Allu pesivät pikkuisia veneitään kylpyhuoneessa. Anan
veneen pohjaan oli tarttunut uimarannalta hiekkaa. Ana upotti veneensä veteen ja hankasi hiekan irti. Kun Ana oli puhdistanut veneen, hän sai
ajatuksen. –Allu kuule, voisinkohan minä pestä
tämän mustan värin pois? Sitten me olisimme
saman värisiä ja sinun isäsi voisi olla minunkin
isäni. – Eikä kukaan kiusaisi meitä, hihkaisi Allu.
Pikkuveli ajatteli taas kerran miten viisas isoveli
oli. Mutta vaikka Ana hankasi ja hankasi käsiään,
ne pysyivät päältä mustina.” Tämä ote oli kirjasta
Kuka pelkää mustaa poikaa?
14
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”Hän kiipeää jakkaralle ja kurottaa pesukoneen
yläpuolella olevalta hyllyltä laatikon, jossa on pesupulveria. Hän kaataa pulveria ammeeseen ja
laskee vettä päälle. Amme tulee täyteen valkoista
vaahtoa. Hän levittää vaahtoa joka paikaan, käsiin ja vatsaan ja kasvoihin. Sitten hän alkaa hangata itseään kynsiharjalla. Se tekee kipeää, ihoon
tulee naarmuja ja kirvelee, mutta hän hankaa vielä kovemmin. Jotenkin kipu tuntuu hyvältä, hän
tahtookin että koskee.” Tämä puolestaan oli ote
kirjasta Aurinkopoika.
Nämä kaksi esimerkkiä ovat suomalaisista lastenkirjoista. Molemmissa, Kuka pelkää mustaa
poikaa, vuodelta 1991 ja Aurinkopoika, vuodelta

Artikkeli pohjautuu väitöskirjaan: Pesonen, J (2015) Multiculturalism as a
challenge in contemporary Finnish picturebooks. Reimagining sociocultural
categories/ Monikulttuurisuuden haaste suomalaisissa nykypäivän kuvakirjoissa. Tutkimus sosiokulttuuristen kategorioiden uudelleen kuvantamisesta
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta.
Luettavissa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1020-9

1986, lapset pesevät ihoaan valkoiseksi, mikä voidaan tulkita merkkinä siitä kuinka Ana ja Marius ovat molemmat sisäistäneet yhteiskunnallisen
rasismin. He ovat ymmärtäneet, etteivät ulkonäkönsä puolesta kuulu joukkoon.
Kolmas esimerkki tulee kirjasta Thuongin päivä,
vuodelta 1984:
”Jos Thuong joutuisi yksinäiselle saarelle, hänkin tietäisi, mitä tehdä. Hän
keräisi lintujen munia ja söisi niitä ja
kävisi joka päivä uimassa vaikka kuinka
monta kertaa. (--) Ja jos Thuong sattuisi tapaamaan tiikerin metsässä, senkin
kanssa selviäsi kun olisi oikein ovela.”
Thuongin päivä on julkaistu 31 vuotta sitten, ja
on vanhin aineistoni julkaisuista. Kyseinen kirja on kuitenkin ajankohtainen yhä tänään, sillä
tarinan keskiössä on pakolaisuus. Kirjassa kerrottaan kuinka Thuong saapuu Suomeen, käy
koulua, saa ystävän, integroituu yhteiskuntaan,
mutta myös kaipaa takaisin Vietnamiin. Thuongin tarina, ennen kaikkea, mahdollistaa toisen
asemaan asettumisen, ja opettaa näin empatiaa. Tarinassa Thuong kuvataan kuitenkin myös
ovelana luonnossa selviytyjänä, kuten lukemani
esimerkki osoittaa. Näin ollen Thuongin tarinasta on luettavissa myös tematiikkaa mystisestä ja
eksoottisesta olennosta, ’jalosta villistä’.
Erilaisuutta, ja siitä seuraavaa poissulkemista, yksinäisyyttä ja syrjimistä käsitellään näissä kaikissa
tarinoissa. Kaikissa tarinoissa motiivina – toisissa
avoimempina, toisissa piiloisempina – on saada
lukija pohtimaan monimuotoisuutta, niin erilaisuuden kuin myös samanlaisuuden näkökulmista.

Väitöskirjassani Monikulttuurisuuden haaste suomalaisissa nykypäivän kuvakirjoissa - Tutkimus
sosiokulttuuristen kategorioiden uudelleen kuvantamisesta olen tarkastellut lastenkirjallisuudessa
esitettyjä kuvauksia monikulttuurisuudesta. Keskiössä ovat suomalaiset monikulttuurisuutta käsittelevät lastenkuvakirjat. Olen tutkimuksessani
kysynyt muun muassa: Millaista on monikulttuurisuus suomalaisissa lastenkirjoissa? Kuka saa olla
suomalainen? Kuka määritellään ulkomaalaiseksi?
Suomessa aihetta on aiemmin tutkittu suhteellisen
vähän, mutta kansainvälisessä lastenkirjallisuuden
tutkimuksessa sanaan monikulttuurisuus liittyy
valtavasti jännitettä. Alan tutkimuksessa yksi merkittävimmistä keskusteluista liittyy etnisten vähemmistöjen autenttiseen, niin sanottuun oikeaan
kuvaamiseen. Näiden keskusteluiden keskiössä,
erityisesti Yhdysvalloissa, on ollut usein kysymys
siitä kuka pystyy kuvaamaan etnisen vähemmistön kokemusta ja ääntä oikein. Kiihkeimpiä keskusteluista on käyty erityisesti siitä kuka saa kirjoittaa niin sanottuja monikulttuurisia kirjoja.

Monikulttuurisuus – eli etnisyys,
kansalaisuus ja erilaisuus?
Tutkimus aloittamisen jälkeen vuonna 2010, olen
joutunut usein pohtimaan ja määrittelemään uudelleen mitä oikeastaan tutkin. Olen joutunut kyseenalaistamaan oman ymmärrykseni monikulttuurisuudesta. Erityisesti aineistoni kuvaukset monikulttuurisuudesta olen joutunut määrittelemään useita
kertoja eri teorioiden valossa. Motiivinani tässä
tutkimuksessa onkin ollut ymmärtää monikulttuurisuutta muuttuvana ilmiönä – niin menneinä vuosikymmeninä, mutta erityisesti tässä päivässä.
KIELIKUKKO 1/2016
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Kuten vanhimmassa analysoimassani kirjassa, yli
30 vuoden takaa, niin myös tänä päivänä monikulttuurisuuteen liitetään yhä voimakkaimmin
etnisyys, kansalaisuus ja erilaisuus. Kaikki kolme,
Ana, Marius ja Thuong kokevat syrjintää ja rasismia. Heidät määritellään “erilaisiksi” ja he jäävät
jatkuvasti ulkopuolelle, kohtaavat rasismia niin
päiväkodissa, leikkipaikoilla, neuvolassa, kaupassa - lähes kaikkialla. Näiden teosten kautta ymmärrys suomalaisuudesta näyttäytyy kapeana ja
kirjoista heijastuu miten tiukassa käsitys vaaleaihoisesta ja pellavapäisestä suomalaislapsesta on.
Nämä ihonväriin, kieleen, tai kansalaisuuteen liittyvät syrjimisestä kertovat tarinat sisältävät tutkimukseni mukaan usein anti-rasistisen tavoitteen.
Pyrkimyksenä on tällöin tehdä rasismi näkyväksi. Lukija ikään kuin kutsutaan pohtimaan rasististen käytänteiden ja ajattelutapojen seurauksia.
Ajoittain didaktinen ote on esillä kirjoissa niin
voimakkaana, että on vaarana että moralisoiva
ote kääntyy itseään vastaan. Tällöin esimerkiksi
ihonväriin liittyvän dikotomian purkamisen sijaan erilaisuutta päädytäänkin korostamaan.
Tutkimukseni haastavimpia kysymyksiä onkin
ollut pohtia miten monikulttuurisuutta voi kuvata tuottamatta yhä uudestaan erilaisen ja samanlaisen vastakkainasettelua, jakoa meihin ja
muihin, suomalaisiin ja ulkomaalaisiin. Olen
kiinnittänyt huomiota siihen, mitä sanoja ja käsitteitä käytetään kuvaamaan moninaisuutta, ja
tarkastellut erityisesti sitä korostuvatko kuvauksissa erot vai samankaltaisuudet.
Olen tarkastellut aineistoani, lastenkirjoja, osana
sosiaalisen todellisuutemme rakentamista. Kir-

16

KIELIKUKKO 1/2016

jat kertovat yhteiskunnallisista jännitteistä, ne
ottavat kantaa ja kasvattavat. Monitieteinen tutkimusote on mahdollistanut kirjallisuuden tutkimisen niin kulttuurin tutkimuksen kuin myös
yhteiskuntatieteiden kehyksissä.
Kielen avulla selitämme maailmaa ja kommunikoimme. Kieli myös rajoittaa sitä miten voimme
selittää maailmaa, sekä kommunikoida. Kieli kantaa mukanaan merkityksiä, joista emme aina ole
edes tietoisia. Tästä esimerkkinä toimii alussa lukemani kohta Thuongin päivästä. Kuvaus Thuongista ’luonnon lapsena’ juontaa juurensa hierakkiseen jaotteluun sivistyneestä ja sivistymättömästä
kulttuurista, lännestä ja muusta maailmasta.
Miten hyvää tarkoittavasta kuvauksesta syntyy
toiseuttava? Lastenkirjat tuotetaan erilaisten hallitsevien puhetapojen ristipaineessa, toisin sanoen
’diskurssien puristuksessa’ (Bradford, 2007): Käyttämämme kieli siis tuottaa yhä uudelleen erilaisia
hierarkkisia jakoja suhteessa kulttuurihistoriallisiin konteksteihin. Tarkoituksena voi siis olla
opettaa moninaisuudesta, mutta silti päätyä jaottelemaan ihmisiä meihin ja muihin. Onkin tärkeää
pohtia, tarkastelemmeko toiseuttavia kuvauksia
esimerkiksi Afrikasta niin sanotusti hyvää tarkoittavina, vaikkakin ne tuottaisivat lukijalle epätasa-arvoisia kuvauksia meistä ja muista, sivistyneistä ja sivistymättömistä, auttajista ja autettavista?

Jännitteinen ja monimuotoinen
monikulttuurisuus
Lastenkuvakirjat näyttäytyvät tässä tutkimuksessa kaksoisroolissa: ne ovat yhtä aikaa esteettisiä
taideteoksia, ja samalla vahvasti didaktisia ja kan-

taa ottavia. Työni sijoittuu tutkimusten kenttään,
jossa painotetaan lastenkirjojen roolia yhteiskunnallisina toimijoina. Tämä tarkoittaa sitä että
monikulttuurisuuden esitystavat eivät ainoastaan
heijasta todellisuutta vaan myös luovat sitä samanaikaisesti. Kieli määrittelee keitä olemme,
mitä kulttuurimme on ja mistä yhteiskuntamme rakentuu. Siksi näitä monikulttuurisuuden
esitystapoja tulisikin tarkastella myös paikkoina
joissa lapsilukija rakentaa identiteettiään.
Tutkimuksessani intersektionaalisuus on mahdollistanut erilaisten sosiaalisten kategorioiden
- kuten etnisyys, kansalaisuus, sukupuoli, kieli,
kyvykkyys ja ikä - huomioimisen, ja tarjonnut
tulkinnallisia kehyksiä niin monikulttuurisuuden ymmärtämiseen kuin myös problematisoimiseen. Intersektionaalisuus on ennen kaikkea
avannut näkökulmia tarkastella kirjoissa esiintyviä ideologioita ja arvoja monimuotoisina, jännitteisinä, jopa vastakkaisina puhetapoina monikulttuurisuudesta.
Kriittistä monikulttuurista analyysiä, eli monimuotoiset valtasuhteet tunnistavaa tutkimusta
lastenkirjoissa ovat vaatineet muun muassa yhdysvaltalaiset tutkijat Botelho ja Kabakow Rudman (2009). Heidän muistutuksensa siitä, kuinka
lastenkirjallisuus ei vai heijasta vaan myös osaltaan tuottaa sosiaalista epätasa-arvoa, on ollut
merkittävä omassa tutkimuksessani. Tutkimusprosessini aikana opin ennen kaikkea sen, kuinka moniulotteinen, monimutkainen ja haastavakin aihe monikulttuurisuus lastenkirjassa on.
Tämä ei kuitenkaan ole syytös tekijöiden, eikä
myöskään lukijoiden suuntaan. Tulokseni osoittavat, miten yhteiskunnallisesti jännitteinen aihe

kuten monikulttuurisuus saa jatkuvasti merkityksiä diskurssien ristipaineessa. Voimme pyrkiä
kasvattamaan lukijaa ymmärtämään syrjinnän
ja rasismin vahingollisuus, mutta siltikin päätyä
tuottamaan uusia kuvauksia normaalista ja epänormaalista. Pyrkimys voi siis olla hyvä, mutta
lopputulos vastakkainasettelua enemmistön ja
vähemmistön välillä lisäävä.
Tämän tutkimuksen aikana olen usein kysynyt;
’Olemmeko siis kielen vankeja?’ Onko mahdollista kuvata monikulttuurisuutta vastoin dominoivia esitystapoja? Voimmeko kuvitella toisenlaista monikulttuurisuutta kuin minkä nyt näemme, koemme ja ymmärrämme?
Fokus tässä tutkimuksessa on ollut ensisijaisesti
pedagogisissa representaatioissa, eikä niinkään
taiteellisissa. Merkittävimpinä pidän kuitenkin
niitä tuloksiani joissa mahdollisuudet esittää toisin, vastoin valtadiskursseja näyttäytyvät usein
juuri kuvituksen kautta. Lentävä talo (2005) on
tarina koti-ikävästä. Kirjassa monikulttuurisuus
näyttäytyy osana yhteiskuntaa – osana puistoja,
pihoja, kouluja ja työpaikkoja. Olenkin tutkimuksessani kysynyt, onko “normaalina” esittäminen mahdollisuus haastaa erojen tekoa?
Feministisiin teorioihin pohjaavan lastenkirjallisuuden tutkimuksen parissa on osoitettu lastenkirjan rooli sosiaalisia, kulttuurisia ja poliittisia
arvoja ja normeja tuottavina mutta myös haastavina kulttuurituotteina (esim. Österlund et al.
2011). Vaikka kirjat, kuten muutkin kulttuurin
tuotteet, syntyvät diskurssien ristipaineessa, on
niissä mahdollista tuottaa lukijoille merkityksellisiä lukukokemuksia jotka eivät vain toista
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salaisuuteen, kuin myös muihin sosiaalisiin kategorioihin
liittyen. Lastenkirja voi näin
mahdollistaa ’toisin kuvaamisen’ sekä ’toisin katsomisen.
Lastenkulttuuri, kuten myös
muu kulttuuri, rakentaa ymLentävä talo, 2003: 30-31. Teksti ja kuvat Liisa Kallio. Tammi
märrystämme niin maailvanhaa maailmanjärjestystä, vaan myös saavat
masta kuin myös itsestämme.
meidät näkemään toisin – katsomaan maailmaa, Lawrence Grossbergiin (2010) viitaten; kulttuuria
mutta myös itseämme uusilla tavoilla.
tutkiessamme voimme ymmärtää miten arkipäiväinen elämämme tuotetaan mutta myös tuottaa
kulttuuria. Kun luemme kirjoja – niin itsellemme
Lastenkirja ’toisin kuvaamisen’

ja ’toisin katsomisen paikkana

Kirjat, kuten Tatun ja Patun Suomi vuodelta 2007,
haastavat lukijansa pohtimaan ymmärrystämme
kansalaisuudesta, kuulumisesta ja poissulkemisesta. Parhaimmillaan lukija haastetaan pohtimaan ja
kyseenalaistamaan meitä ympäröivät kertomukset
kansalaisuudestamme. Joutuessamme kriittisesti tarkastelemaan ymmärrystämme itsestämme,
joudumme myös mahdollisesti uudelleen muotoilemaan paikkamme suhteessa muihin. Normaalina pidettyjä käytänteitä, joissa suomalaisuutta
ja ulkomaalaisuutta rakennetaan yhä uudelleen,
ja mahdollistetaan ajatus kuulumisesta yhteiseen
kansaan on siis mahdollista haastaa lastenkirjallisuudessa. Kuten Tatu ja Patu, voin lukijana päätyä
kysymään; Kuka suomalaisuuden määrittää? Millaisten nationalististen symboleiden varaan ymmärryksemme kuulumisesta rakentuu?
Tulosteni pohjalta voidaan muodostaa väittämä,
että lastenkirjoissa on mahdollista haastaa vallitsevia käsityksiä yhteiskunnan rakenteista, niin kan18
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Xing ja sukulaiset, 2010. Teksti Leena Virtanen
ja kuvitus Salla Savolainen. Tammi

kuin myös lapsille – emme vain
lue kuvauksia elämästä, vaan
samalla tuotamme aikamme
kulttuurisia normeja, aatteita,
uskomuksia ja arvoja. Viimeisessä näyttämässäni kuvassa
tiivistyy kuvien mahdollisuus
toisenlaisten, jopa uudenlais- Tatun ja Patun Suomi, 2007: 44-45. Teksti ja kuvitus Aino Havukaiten merkitysten tuottamises- nen and Sami Toivonen. Otava.
sa. Kuva on teoksesta Xing
-- Miksi nämä 20, jopa 30 vuotta vanhat tarinat
ja sukulaiset (2010) ja siinä näemme Alin, josta ovat yhä niin ajankohtaisia? Ovatko ne tänään
tiedämme toisen sarjaan kuuluvan teoksen pe- jopa entistä ajankohtaisempia?
rusteella, että hänen perheensä on tullut Suomeen
Somaliasta. Lukijalle Ali, joka vallitsevissa puhe- Muut lähteet:
tavoissa voisi olla maahanmuuttajataustansa, eri- Botelho JM & Kabakow Rudman M. 2009. Critical multicultural analysis of children’s literature. New York: Routledge.
tyisesti somalialaisen taustansa takia, esitettynä
myös toisin, näyttäytyy taitavana matematiikassa. Bradford C. 2007. Unsettling narratives: Postcolonial readings of children’s literature. Waterloo: Wilfrid Laurier
Vastadiskurssien voima on erityisesti siinä miten
University Press.
ja millainen ääni marginalisoiduille yksilöille – tai
Grossberg, L. 2010. Cultural studies in the future tense. Durryhmille – mahdollistetaan.
ham and London: Duke University Press.
Sillä millaisia samaistumisen paikkoja ja mahdollisuuksia kirjat tarjoavat niin vähemmistöön kuin
myös enemmistöön kuuluville lapsille on merkitystä. Alun esimerkkien Ana, Marius ja Thuong
jäivät omissa tarinoissaan marginaaliin. Heidän
tarinansa kertovat millaista monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen oli Suomessa
useita vuosikymmeniä sitten.
Päätänkin lektioni kysymykseen, jonka osoitan
kaikille lukijoille;

Havukainen, A. & Toivonen S. 2007. Tatu ja Patun Suomi.
Helsinki: Otava.
Kallio, L. 2003. Lentävä talo. Helsinki: Lasten Parhaat Kirjat.
Kellomäk,i UM. 1986. Aurinkopoika. Porvoo: WSOY.
Mikkanen, R. 1984. Thuongin päivä. Helsinki: Otava.
Riikonen, T. 1991. Kuka pelkää mustaa poikaa? Helsinki:
Tammi.
Virtanen, L. 2010. Xing ja sukulaiset. Helsinki: Tammi.
Österlund, M., Lassén-Seger, M. & Franck, M. 2011. ‘Glokal’ litteraturhistoria: På väg mot en omvärdering av
finlandssvensk barnlitteratur. Barnboken – Journal of
Children’s Literature Research 34(1): 60–71.
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» Johanna Kämäräinen, KK,

» Petra Korhonen, KM,

opiskelee luokanopettajaksi Joensuun
kampuksella Itä-Suomen yliopistossa.

on valmistunut luokanopettajaksi
Itä-Suomen yliopistosta, Joensuun
kampukselta.

Millaisten kriteerien perusteella
maahanmuuttajataustainen oppilas
siirretään valmistavasta opetuksesta
perusopetukseen?
Johanna Kämäräinen, Petra Korhonen ja Kaisu Rättyä
Johdanto
Kasvava maahanmuutto lisää haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle, ja se heijastuu myös koulumaailmaan. Suomessa maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka tarkoituksena on saattaa
oppilaat osaksi suomalaista koulua. Valmistavan
opetuksen jälkeen oppilas siirtyy opiskelemaan
perusopetuksen ryhmään. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millaista on oppilaan siirtäminen valmistavasta opetuksesta perusopetuksen ryhmään.
Aiemman tutkimuksemme (Korhonen & Kämäräinen 2014) perusteella oppilaan siirtämiselle
ei löydy valmiita kriteereitä perusopetukseen
valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta
tai mistään muusta dokumentista. Ainoana tavoitteellisena kielitaidollisena kohtana perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2009) viitataan kielitaidon
tasojen kuvausasteikkoon. Kuvausasteikko on
Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn
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Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.
Tässä artikkelissa tarkastelemme valmistavaa
opetusta antavilta opettajilta kerättyä tietoa heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään. Näkemykset siirtämisestä ja ajatukset mahdollisesta
yhtenäisen kriteeristön muodostamisesta vaihtelivat suuresti. Selkeää yhtenäistä siirtämisen
menetelmää ei löytynyt opettajien kokemuksien
ja näkemyksien perusteella. Pohdimme artikkelin lopussa kriteereiden tarvetta, opettajien käsityksiä siirron haasteista sekä loppuvuodesta 2015
valmistunutta uutta valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa (Opetushallitus 2015).
Valmistavan opetuksen kasvava tarve
Valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden kielitaito
tai muut valmiudet eivät ole tarpeeksi riittävät
perusopetuksen ryhmissä opiskeluun. Valmistavan opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaan
kielitaitoa sekä muita valmiuksia, joita suomalainen perusopetus vaatii. Valmistavan opetuk-

» Kaisu Rättyä, kirjallisuuskasvatuksen dosentti, FT,
työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan yliopistonlehtorina
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla Jensuun kampuksella Itä-Suomen yliopistossa.

sen kesto vaihtelee oppilaan taidoista riippuen.
Valmistavan opetuksen tarkoitus on kotouttaa
maahanmuuttajalapsi tai -nuori suomalaiseen
koulujärjestelmään ja sitä myötä suomalaiseen
yhteiskuntaan. Valmistavaa opetusta tarjotaan
niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden osallistuminen perusopetukseen olisi liian
haastavaa heidän puutteellisen suomen tai ruotsin kielen taitonsa vuoksi. Valmistavaa opetusta
saavat oppilaat voivat olla joko Suomeen vasta
muuttaneita tai Suomessa syntyneitä maahanmuuttajia. Perusopetuslain mukaisesti opetusta järjestetään esi- ja peruskouluikäisille, mutta
myös aikuiset ja nuoret voivat tarvittaessa saada
valmistavaa opetusta.
Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut tasaiseen tahtiin. Väestöliiton tietojen mukaan vuonna 2012 Suomessa oli jo noin 30 000
maahanmuuttajaa (Väestöliitto 2014a). Määrä on
kaksinkertaistunut neljäntoista vuoden aikana.
Jo nämä lukemat viittaavat siihen, että valmistavan opetuksen järjestäminen ja sen tutkiminen
on aiheellista. Muutkin luvut viittaavat samaan
suuntaan, sillä vuonna 2012 vieraskielisten määrä prosentteina 0–24-vuotiaista suomalaisista oli
5,5 prosenttia eli noin 80 000 henkilöä (Väestöliitto 2014b). Viimeaikaisten pakolaistilanteiden
takia pakolaisten määrä Suomessa on vahvassa
nousussa. Mitä suuremmaksi maahanmuuttajien
määrä Suomessa kasvaa, sen merkittävämmäksi
nousee valmistavan opetuksen asema maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotouttamisessa. Valmistavan opetuksen määrällisen kasvun myötä
myös valmistavasta opetuksesta perusopetukseen tapahtuvat siirtoprosessi tulevat lisäänty-

mään, joten sen vuoksi siirtoprosessin kokemusten ja näkemysten tutkiminen on tarpeellista.
Loppuvuodesta 2015 julkistettiin valmistavan
opetuksen uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmissa heijastuvat yhteiskunnan vaihtelut ja tarpeet kuten koko koulutusjärjestelmässäkin (vrt. Uusikylä & Atjonen 2000, 47).
Suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen kehitystä tutkineen Osmo Lampisen (1998) mukaan
valtiollista koulutuspolitiikkaa ohjaavat monet
eri tahot ja tavoitteet. Suomalaisen tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän takana on koulutusta
ohjaava lainsäädäntö, jonka vuoksi koulutus on
hyvin samanlaista koko maassa ja se on järjestetty hyvin. Opetuksen järjestäminen kunnissa ja
kouluissa voi vaihdella, mutta kuitenkin koulumaailman organisoituminen on Pasi Sahlbergin
(2011) mukaan yksi perusta sille, miksi suomalainen koulutus on kansainvälisten vertailuidenkin mukaan korkeatasoista. Lampisen (1998,
10–13) mukaan koulutuspolitiikan voi jakaa
tavoitteelliseen tai välilliseen koulutuspolitiikkaan. Tavoitteellisessa näkökulmassa tavoitteena
on koulutuksen tukeminen, jossa yhteiskunnan
tarpeet eivät toimi tukemisen lähtökohtana. Välineellisessä koulutuspolitiikassa koulutus nähdään keinona paikata yhteiskunnallisia tarpeita,
kuten työttömyyttä. Perusopetuksen valmistavan
opetuksen tarkoituksena on perehdyttää oppilas
suomalaiseen kouluun ja yhteiskuntaan. Tästä
syystä valmistavan opetuksen voi nähdä osana
välineellistäkin koulutuspolitiikkaa, jonka tavoitteena on maahanmuuttajan integroituminen
aluksi suomalaiseen kouluun ja sitä myötä suomalaiseen yhteiskuntaan. Tässä koulutuksessa
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Kuvio 1. Opettajien näkemykset ja kokemukset oppilaan siirrosta perusopetukseen

maahanmuuttajaoppilas oppii suomen kielen ja
kotoutuu Suomeen.
Aiemmassa maahanmuuttajaoppilaita ja heidän
koulutustaan käsittelevässä tutkimuksessa on
keskitytty muun muassa monikulttuurisuuteen ja
sen kohtaamiseen (Talib 2002), oppilaiden perusopetukseen integroimiseen sekä oppilaiden arviointiin (Päivärinta 2005) tai valmistavaa opetusta antavien opettajien osaamisen kehittymiseen
(Salo 2014). Nämä tutkimukset antavat arvokasta
tietoa valmistavan opetukseen luonteesta ja sen
vaikutuksesta suomalaiseen koulujärjestelmään.
Siirron kriteereistä tai opettajien kokemuksista ja
näkemyksistä siirtoprosessiin liittyen ei kuitenkaan löydy tutkimustuloksia.
Tutkimuksen aineisto ja toteutus
Tutkimuksen aineisto koostuu 22 valmistavaa
opetusta antavan opettajan kokemuksista ja
näkemyksistä. Aineiston kerääminen tapahtui
sähköisen kyselylomakkeen välityksellä syksyllä
2014. Kyselylomakkeen avokysymyksiin kirjoitettuja vastauksia analysoimme aineistolähtöisen
sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia näkemyksiä ja kokemuksia valmistavaa opetusta antavilla opettajilla
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on oppilaiden siirtämisestä perusopetuksen ryhmiin, millaisia kriteerejä oppilaan siirtämiselle
tulisi olla, millainen kielitaidon taso oppilaalla
tulisi olla ennen siirtoa sekä millaisia haasteita
opettajat ovat kokeneet siirtoprosessissa. Lisäksi
tarkasteltiin opettajien näkemyksiä valmistavan
opetuksen pakollisuuteen ja oppilaan siirtämisen
valtakunnallisen kriteereihin.
Tutkimuseettinen valinta oli kerätä aineisto sähköisellä kyselylomakkeella, jolloin tutkittavien
anonymiteetti säilyi. Tutkimusaineiston keruupyyntö esitettiin linkkihenkilön kautta kuntakoordinaattoreille ja sitä kautta valmistusta
opetusta antaville opettajille, mikä vahvisti anonymiteettiä. Tutkimusaineiston analysoinnissa
luotettavuutta lisäsi tutkijatriangulaatio, sillä aineistoanalysointi ja tulkinta on toteutettu ensin
erillään ja myöhemmin yhdessä.
Oppilaiden akateemiset taidot ja kielelliset
valmiudet vahvin kriteeri siirrolle
Tutkimiemme opettajien näkemykset ja kokemukset oppilaan siirrosta koskivat aineistossamme siirtämisen kriteerejä, siirrossa ilmeneviä
haasteita ja valmistavan opetuksen mahdollista
pakollisuutta. Kuvaamme näitä näkemyksiä ja

kokemuksia kuviossa
oppilaslähtöinen eri1. Kriteereistä opetlaisuuden huomiootajat mainitsivat suunottaminen oli myös
rimpana alueena oppitapauskohtaisuuden
laiden akateemiset tai- Kuvio 2. Opettajien näkemys yhtenäisestä
perusteluna.
Vain
dot, erityisesti kielel- kriteeristöstä
muutama vastaaja oli
liset valmiudet. Muita
selvästi kieltävällä linakateemisia
taitoja
jalla, perustellen sen
olivat oppilaan oppimisvalmiudet ja matemaatti- joko riittävällä kielitaidon tai tuen määrällä.
set taidot. Myös oppilaan henkinen hyvinvointi
ja oppilaasta riippumattomat tekijät, kuten ikä, Yhtenäistä valtakunnallista kriteeristöä puollettiin ja vastustettiin yhtä laajasti, ja syyt sekä
nostettiin esille paikoitellen.
vastustamiselle että puoltamiselle olivat hyvin
Kielen osaamisen tasosta iso osa valmistavaa ope- samankaltaisia (kuvio 2). Oppilaan oikeudet ja
tusta antavista opettajista koki, että kielitaidon erilaisuuden huomioonottaminen olivat yleinen
tasojen kuvausasteikon määritelmät ovat riittä- perustelu molemmissa näkökulmissa, kun taas
vät. Opettajat joko viittasivat suoraan asteikkoon puoltavaa kantaa edustavat toivat usein esille
tai ilmaisivat nykyisen asteikon olevan riittävä. opettajan työtä helpottavan aspektin. Kuitenkin
Toinen selkeästi esille noussut ulottuvuus kieli- jopa neljässä vastauksessa yhtenäisen kriteeristaidon tasoa kuvatessa oli oppilaan kielellinen tön katsottiin jo olevan olemassa, eli kielitaidon
selviytyminen niin arjessa kuin opetuksessakin.
tasojen kuvausasteikko nähtiin riittäväksi kriteeristöksi.
Haasteet jakautuivat valmistavaa opetusta järjestävän eli siirtävän puolen haasteisiin ja vastaan- Pohdimme myös sitä, helpottuisiko valmistavaa
ottavan puolen haasteisiin. Selvästi suurimmak- opetusta antavan opettajan työ sen myötä, jos
si haasteeksi opettajat kokivat vastaanottavan varsinaisia kriteerejä asetettaisiin? Kriteerit voikoulun puutteet ymmärtämisessä, taidoissa ja sivat koskea muutakin kuin oppilaan kielitaidon
tuen määrässä oppilaan siirtyessä valmistavasta tasoa, kuten oppilaan muita akateemisia taitoja ja
opetuksesta perusopetuksen ryhmään. Siirtävän henkisiä valmiuksia. On kuitenkin myös tärkeää
puolen osalta eniten haasteita tuotiin esille oppi- pohtia sitä, että onko tällaisen kriteeristön luolaan luokkatason arvioinnin yhteydessä.
minen edes mahdollista oppilaiden erilaisuuden
ja tilanteiden tapauskohtaisuuden takia. Voisiko
Tutkimukseen osallistuneiden opettajien näketällainen kriteeristö pahimmillaan hankaloittaa
mysten mukaan valmistavan opetuksen joko tuvalmistavaa opetusta antavien opettajien siirlee olla pakollista tai sen pakollisuus on tapaustopäätöstä ja vähentää heidän asemaansa valkohtaista. Pakollisuutta puoltavista suurin osa
mistavan opetuksen asiantuntijoina ja oppilaan
kannatti pakollisuutta oppilaslähtöisistä syistä, ja
ensisijaisina koulukasvattajina? Olisiko tämän
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vuoksi kriteeristön sijaan mahdollisesta luoda
jokin aiempaa kielitaidon tason tavoitetta selkeämpi ohjenuora, joka pitäisi sisällään muitakin
kuin kielellisiä tavoitteita? Tämän avulla oppilaan vastaanottava taho voisi olla lähtökohtaisesti
tietoisempi siitä, mitä oppilas on valmistavassa
opetuksessa oppinut ja mitä häneltä voidaan perusopetukseen siirtymisen jälkeen odottaa. Kyse
ei kuitenkaan olisi laajoista, perusopetuksen
opetussuunnitelmassa esiintyvien tavoitteiden
kaltaisista kokonaisuuksista, vaan pienistä huomioista, jotka helpottaisivat oppilaan siirtymistä
ja asettaisivat vastaanottavan tahon odotukset
realistisiin raameihin.
Pohdintaa uudesta opetussuunnitelmasta
Tuloksissa esille tulevien näkemysten hajanaisuus kuvastaa toisaalta opettajan työn autonomiaa, toisaalta yhtenäisen linjan puuttumista.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasaineksen heterogeenisyys ajaa väistämättä tilanteeseen, jossa toimintatapoja ja menetelmiä
on muokattava niin ryhmälle kuin myös yksittäiselle oppilaalle sopivaksi. Kuitenkin tuloksissa
yhtenä suurimpana haasteena nähtiin lähettävän
ja vastaanottavan puolen välinen yhteys, johon
yhtenäinen linja voisi olla ratkaisuna. Jos sekä lähettävä että vastaanottava puoli olisivat tietoisia
siitä, millaisia kriteerejä oppilaan siirtämiselle tai
siirtymiselle on, saatettaisiin välttyä väärinymmärryksiltä tai liiallisilta odotuksilta puolin jos
toisinkin. Kenties yksi askel tähän suuntaan on
perusopetukseen valmistavan opetuksen uusi
opetussuunnitelma, joka astuu voimaan syksyllä
2016.

24

KIELIKUKKO 1/2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 2015)
on jätetty pois kielitaidon tasojen kuvausasteikko. Tämä on suhteellisen suuri muutos, sillä useat
tutkimukseen osallistuneista valmistavaa opetusta antavista opettajista viittasivat kielitaidon
tasojen kuvausasteikkoon määritellessään maahanmuuttajaoppilaan toivottua kielitaidon tasoa
ennen siirtoa. Uudessa valmistavan opetuksen
opetussuunnitelmassa ainoa tavoitteellinen kielitaidon taso on alkeiskielen kehittyminen. Tämä
on merkittävä muutos siinä mielessä, että moni
vastanneista koki kielitaidon tasojen kuvausasteikon tavoitteen jopa jonkinnäköiseksi kriteeriksi
siirtämiselle. On kiinnostavaa, mitä kielitaidon
tasojen kuvausasteikon poistaminen tarkoittaa
valmistavan opetuksen käytännön tasolla.
Edelliseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan nähden uutena huomiona lisättiin
myös opettajan taitojen merkitys valmistavassa
opetuksessa. Opettajan vuorovaikutuksellisuus
ja oppilastuntemus nostettiin esille. Aiemmassa opetussuunnitelmassa tällaista mainintaa ei
ollut. Onko tämänkin lisäyksen pyrkimyksenä
vain perusopetuksen opetussuunnitelmaan yhtenäistäminen, vai onko maininnan tarkoituksena
jokin muu. Onko esimerkiksi nähty tarpeellisena
korostaa vuorovaikutuksellisuutta, jos sen ei ole
nähty toteutuvan tarpeeksi kattavasti valmistavassa opetuksessa? Opettajan taitojen lisäksi opetussuunnitelmaan oli lisätty joukko uusia taitoja,
joita maahanmuuttajaoppilaan olisi hyvä oppia
jo ennen perusopetukseen siirtymistä. Näitä taitoja olivat muun muassa tiedonhaun taidot sekä
tieto- ja viestintäteknologiataidot. Tämä on ym-

märrettävää siinä mielessä, että teknologia kehittyy jatkuvasti, ja koulut pyrkivät käyttämään teknologisia apuvälineitä opetuksessaan yhä enenevissä määrin. Jos maahanmuuttajaoppilas ei saa
valmistavan opetuksen aikana näiden laitteiden
käyttöön minkäänlaista kosketuspintaa, voi se
aiheuttaa ongelmia perusopetukseen siirtyessä.
Teknologisten ja tiedonhaullisten taitojen oppiminen myös olennaisesti lisää maahanmuuttajaoppilaan integroitumista suomalaiseen nyky-yhteiskuntaan, joten tämä lisäys on mielestämme
varsin perusteltu.
Näkemyksemme mukaan valmistavan opetuksen
uusi opetussuunnitelma sitoutuu lähemmin perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Mahdollisesti yhtenäisemmät opetussuunnitelmat voisivat
tukea valmistavan opetuksen ja vastaanottavan
puolen yhteistyötä yhtenäisempien tavoitteiden
kautta. Niin valmistavan opetuksen kuin perusopetuksenkin opettajat käyttävät opetussuunnitelmaa toimintansa ja opetuksensa pohjana. Mitä
yhtenäisempi valmistavan opetuksen opetussuunnitelma laajuudessaan ja tarkkuudessaan on
perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa, sitä
suuremmat mahdollisuudet valmistavalla opetuksella on luoda vakaa pohja perusopetukseen
siirtymiselle ja siellä menestymiselle.
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Kulttuurien välistä vuoropuhelua
Euroopassa
Eeva-Liisa Myllymäki
Tässä semiotiikan alaan kuuluvassa artikkelissa pohditaan eurooppalaista fyysistä ja henkistä
tilaa ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Sitä pohditaan tässä poliittisten rajojen, vuorovaikutustilan ja kirjallisuuden symbolitulkintojen avulla. Kirjoitus on puheenvuoro kulttuurien yhteensovittamisesta, konflikteista ja rajojen hahmotumisesta.

Tarttolainen semiootikko Juri Lotman (1990) on
luonut käsitteen semiosfääristä, synkronisesta semioottisesta alueesta, joka täyttää kulttuurin reunojaan myöten. Kulttuurin uusi dynamiikka voi
syntyä tästä merkkijatkumosta monikerroksisessa tilassa. Semiosfäärin rajat ovat kriittinen kohta, joka erottaa ja yhdistää. Semioottisen alueen
yhtenäisyys ei synny vain metarakenteista vaan
vieläkin tärkeämpi merkitys on sen rajalla, joka
erottaa semiosfäärin sisäisen tilan ulkopuolisesta, jakaa sisätilan ulkotilasta. Raja on mekanismi,
joka kääntää vieraan omaksi. Kulttuurit muodostuvat eri tavoin organisoiduista merkkijärjestelmistä tai kielistä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa.

nismien ja ohjelmien avulla. Integraation prosessi
ei ole pelkkä institutionaalinen tai taloudellinen
”spill-over”. Poliittinen legitimiteetti ja ihmisten
osallisuus muodostuu pitkäaikaisen kehityksen
kautta. Eri maiden ja kansakuntien yhteenliittyminen on edennyt asteittain, vaihe kerrallaan. Poliittis-alueellinen laajeneminen on herkkää ja vaativaa ja sen hyväksyminen tapahtuu ajan kanssa.
Se on kuitenkin mahdollista ilman suuria konflikteja. Tämän osoittaa Euroopan oma historia. Yhtä
tärkeä kysymys on Euroopan paikka maailmassa,
yhteys ja suhde koko muuhun maailmaan. Vuorovaikutuksen prosessin myötä yhteys muihin kasvaa ja muuttaa muotoaan.

Euroopan unionin alue määräytyy sen poliittisista rajoista. Niiden muodostumista voidaan lukea
historian avulla. Sen alkuperäinen konsepti oli
ennen muuta talousalue. Voidaanko Eurooppa
nähdä selkeänä kulttuurisena kokonaisuutena?
Tai mikä on Euroopan vaikutusalue?

Erityyppisten kulttuurien kohtaamista on tutkittu ja käsitelty paljon. Huomion kohteena on
kulttuurien kohtauspaikka. Mary Louisa Prattin (1992) mukaan se on kontaktivyöhyke, osapuolten välinen sosiaalinen tila, joka on myös
törmäyspiste, transkulturaatiovyöhyke, raja-alue
keskuksen ja periferian välillä. Näkökulmassa
painottuu, miten ihmiset rakentuvat suhteissaan
toisiinsa ja sosiaalisten tilojen kautta. Ihmisten

Eri kulttuurien yhteensovittaminen on elimellinen
Euroopan integraatiokysymys. Euroopan alueet ja
vähemmistöt liitetään kokonaisuuteen eri meka26
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Kirjoitus on lyhennelmä artikkelista ”Katse
Euroopan sfääriin”, joka ilmestyi vuonna 2007
teoksessa Rooman sopimus 50 vuotta – suomalaisia näkökulmia Euroopan kehitykseen.
Toim. Olli Korhonen. Schuman-seura ry:n Julkaisuja No. 3. Vantaa.

välisiä suhteita käsitellään yhteisen läsnäolon,
vuorovaikutuksen, toisiinsa lomittuvien ymmärtämisten ja käytäntöjen mielessä, ei erillään olemisen tai torjumisen mielessä. Vuorovaikutustilalla on sinänsä merkitys.
Raja fyysisenä rakenteena on myös symboli.
Poliittinen raja-aita tai linja ei kuitenkaan välttämättä edusta historiallisesti tai kulttuurisesti
luonnollista erotuskohtaa. Muuri on jakanut
Euroopan eri leireihin; ”aita” yhdistetään pakottamiseen ja väkivaltaisuuteen, poissulkemiseen ja torjuntaan. Rajamuurin tai -aidan
hävittäminen merkitsee vapautumista sallien tilan uuden prosessin syntymiseen ja normaaliin
kanssakäymiseen. Erottavan jakoviivan, rajan,
olemassaolon tiedostaminen on peruskäsite,
kun puhutaan kulttuurien välisyydestä. Rajasta
huolimatta kulttuurien ja niiden edustajien välillä on kommunikaation ja vuorovaikutuksen
mahdollisuus.
Ilkka Niiniluoto (1996) on tarkastellut eurooppalaisuutta, Euroopan ideaa muun muassa rajanvetona länteen ja toisaalta itään. Nämä ovatkin
kulttuurisesti ne ilmansuunnat, joiden kanssa
leikkauspinta on vaihdellut mutta ”pohjoisessa
ja etelässä Euroopalla on luonnon antamat rajat”.
Maantieteellinen kartta osoittaa luonnonmukaiset rajat, mutta ovatko samat luonnolliset rajat
väistämättömästi luoneet etäisyyttä ja hankalasti
ylitettäviä esteitä kanssakäymiselle? Maantiede
ei selitä kaikkea. Euroopan unionin sisällä vaikeimmat kysymykset ovat usein koskeneet monen kulttuurin aiheuttamia ongelmavyyhtejä,
jotka kietoutuvat historiallisesti muistettuihin
raja-alueisiin ja perinteisiin.

Suomessa olemme eläneet kulttuurien välissä - ”raja railona aukeaa” - ja edelleen olemme
Euroopan unionin itäinen, pohjoinen ja koillinen osa. Johannes Salminen (1988) on käsitellyt
paljon Suomen historiaa idän ja lännen uskontokuntien leikkauspisteenä. Mutta rajat eivät linjaa
vain valtiollisia tai vastaavia valtapiirejä, vaan
niitä on eri tasoilla. Hyvänä esimerkkinä Suomen
Lappikin on oma rajaseudun mielenmaisemansa,
maailmansa, jonka tuntemattomia kohtia menneisyydessä ja mytologiassa on haluttu tutkia
(Lehtola, 1997). Lapin-kirjallisuudessa on rakennettu juuri rajamaan identiteettiä, jossa on tehty
jyrkkiä eroja luonnon ja sivilisaation, vieraan ja
tutun, turvattomuuden ja turvallisuuden, kaaoksen ja järjestyksen välillä.
Salmisen rikkaissa kulttuurihistoriallisissa kirjoituksissa on käsitelty vastakohtaisuuksia, leikkauspisteitä ja eri kulttuurien yhtymäkohtia ja
kehityskulkuja historiassa ennen muuta Suomen
asemasta mutta samalla eurooppalaisesta kulttuuriperinteestä lähtien.Salminen tuo silmiemme
eteen maailmat, jotka Georg August Wallin, Mika
Waltari, Paavo Haavikko, Olavi Paavolainen kohtasivat ainakin mielessään. Hän palauttaa mieleen,
miten vaikeaa eurooppalaisten on yhä niellä se,
että 1000-luvun paikkeilla oli vain kaksi globaalia
valtakeskusta: Kiina ja Islam. (Salminen, 1997.)
Kulttuurisessa mielessä Rooman perintö on yhä
läsnä. Sen kautta voidaan nähdä jälleen risteyskohdat Välimerelle ja siitä etelään. Toisaalta itä on
aina ollut erityinen haaste Euroopalle.
Välimeri on selvästi ollut monia kiehtova Euroopan raja-alue, joka ikuisesti on erottanut ja yhdistänyt maanosamme muihin kulttuurialueisiin.

KIELIKUKKO 1/2016

27

Uuden kohtaamisen
todellisuus ja fiktio
Uuden ja vanhan kohtaamista ja utopian syntymistä voidaan lukea Shakespearen ”Myrskyssä”:
Eurooppa edustaa menneisyyttä. Uruguaylainen
kirjallisuuskritiikin ja kulttuurin tutkija Lisa Block
de Behar on hänkin kiinnostunut löytöretkistä,
tutkimusmatkoista, aallonmurtajista näkemisen
ja tietämisen, mielikuvituksen rajamailla . Hänen
lähestymistavassaan ”Myrskyn” Mirandan hahmo
edustaa kahden kulttuurin välistä ambivalenssia.
(Block de Behar, 2003.) Sitä voidaan tulkita myös
postkoloniaalisen vastakkainasettelun symbolina. ”Mirandan katse” uuden mantereen portilla,
sen sisältämä visio, näky, ylittää vanhan kulttuurisen sidonnaisuutensa, patrioottisen eurooppalaisen nationalismin.Tämä katse kohtaa – ja saa
henkiin – uuden kehittyvän kansakunnan, joka
syntyy myös hänestä. Tässä feminiininen hahmo
löytää uuden symbolisen poliittisen ja kulttuurisen thirdness-tason peircelaisen semiotiikan mielessä. Uudenlainen katse syntyy välitilassa, kahden
todellisuuden välissä, mutta välttää kaavamaisen,
poissulkevan kaksijakoisuuden. Mirandan vilpitön ihmettely on puettu sanoiksi:
”Ihme, kumma! Kuink’ ihania olennoita
täällä
Nyt näenkään!
Kuink’ ihminen on kaunis! Suloinen,
uusi maailma, joss’ ompi
tuollaista kansaa!”
(Myrsky, V, 1)
Kysymys palaa kulttuurien kohtaamisen tasoihin
ja pintoihin ja binaarisuuteen, kaksijakoisuuteen,
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joka ei ole sinänsä vastakkainasettelu. Leikkauspisteessä (intersection) havaitaan mennyt ja uusi,
ulkoinen ja sisäinen, älyllinen ja tunteellinen menneisyys ja tulevaisuus, peili ja heijastus, kuvitelmat ja tieto, teatteri ja teoria, mielikuvitus ja
ajatus. Mirandan katse uuden maailman edessä
osoittaa mahdollisuutta, joka ylittää rajat, sulautuu mereen ja pelastaa sen aarteet. Uuden maailman ihmeet ilmestyvät tyhjästä, haaksirikosta.
Tulkinta osoittaa kulttuurien kohtaamisen molemminpuolisuutta, synteesiä. Todellisuus ja fiktio kohtaavat.

Euroopan ja muun maailman
välisen vuoropuhelun luominen
Kiplingiläinen uskomus idän ja lännen kohtaamattomuudesta, ”itä on itä ja länsi on länsi – ei
kohtaa ne toisiaan”(Kipling, 1929) , ei vastaa
ainakaan Sakari Pälsin kokemusta. Pälsin, itse
maailmanmatkaaja eteläisestä Hämeestä ja kulttuurimaisemien kuvaaja, katsannossa meillä itää
ja länttä nähneillä ja kokeneilla suomalaisilla on
näistä asioista aivan omat käsityksemme, sillä
olemmehan vanhastaan olleet paljon tekemisissä idän kansojen kanssa. Matkaesseessä vuodelta
1946 hän hiukan ymmärtää Kiplingin ennakkoluuloja ja pelkoja mutta päättelee, että ylikäymättömäksi huudettu lännen ja idän välinen juopa
saattaa olla hyvinkin pinnallinen. (Pälsi, 1993.)
Sakari Pälsin omat laajat matkat ulottuivat Mongoliaan, Koillis-Siperiaan, Japaniin, Kanadaan,
Balkanille ja Välimerelle.
Kulttuurien välinen dialogi on laajentunut kansainvälisen yhteistyön agendalla ja tullut sen

viralliseksi osaksi. Myös Euroopan unionissa
on katsottu tärkeäksi sisällyttää tämä kysymys
vuoropuhelun puitteisiin muiden maiden kanssa, jotta edistetään rauhanomaista kehitystä ja
rinnakkainoloa. Tavoitteina ovat erilaisuuden
hyväksyminen, suvaitsevaisuus, perehtyminen
toisiin uskontoihin ja ihmisoikeuksien toteuttaminen. Vuoropuhelun tulisi myös ulottua virallisen hallitustason ulkopuolelle, ihmisten väliseksi. Radikalisoituminen, terrorismin uhka ja
erilaisten uskonnollisten ja etnisten ryhmien lisääntyminen myös Euroopan sisällä ovat nostaneet nämä asiat esiin omissa yhteiskunnissaan.
Erityisesti Euroopan ja islamilaisen maailman
suhteet ovat nousseet esiin. Kansainvälisen siirtolaisuuden lisääntyminen maailmanlaajuisesti
on merkinnyt kulttuurien keskinäisen ymmärryksen tarvetta.
Kulttuurien vuoropuhelu Euroopan unionin
ulkosuhteissa on ollut viime vuosina esillä erityisesti Euroopan ja Välimeren maiden kumppanuudessa ja yhteistyössä, ns. Barcelonan prosessin eri foorumeilla. Halutaan torjua syrjintää,
rasismia tai rotuvihaa, ääriliikkeitä, väkivaltaa tai
terrorismia eri maita erottavina ongelmina. Yhdistyneet Kansakunnat on luontainen maailmanlaajuinen viitekehys laajan kansakuntien välisen
dialogin käymiseen. On syntynyt erilaisia aloitteita kuten Sivilisaatioiden allianssi (Alliance of
Civilisations), joihin hallitukset voivat vapaaehtoisesti tulla mukaan.
Euroopan unionin sisällä valtiot ovat alkaneet työskennellä maahanmuuttokysymyksissä
säännöllisen vuoropuhelun varmistamiseksi ja
käytännön yhteistyön jatkamiseksi alkuperä-,

kauttakulku- ja kohdemaiden välillä. Halutaan
varmistaa kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon. Eurooppa-neuvostossa
vuonna 2006 hyväksytyn toimintasuunnitelman
elementit koskevat erityisesti Afrikan ja Välimeren aluetta sekä unionin itä- ja kaakkoispuolella
sijaitsevia naapurialueita. Tavoitteena on kehittää maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa
Euroopassa eri taustoista ja kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten keskinäisen ymmärryksen edistämiseksi. Monikulttuurisuuden ja
yhdentymisen edistämistä pidetään tärkeänä
varsinkin koulutusalaa koskevien EU:n toimien
yhteydessä.

Eurooppa ilman rajoja?
Julia Kristeva on ehdottanut muukalaisuuden
olevan itse asiassa meidän identiteettimme kätketty puoli, ”muukalainen asuu meidän sisällämme” (Kristeva, 1991). Samalla kun hän luotaa
syvää eurooppalaisen yhteisyyden ja identiteetin
luomista, hän tuo esiin sen hajoamisen ja vierauden myös psykoanalyyttisestä näkökulmasta.
Hän jatkaa vielä kysymyksellä, olisiko universalismissa kyse myös omasta muukalaisuudestamme: ”L’universalité ne serait-elle pas...notre
propre étrangeté?”. Huolimatta ristiriidasta ja
vastakkaisuudesta voi syntyä uusi lähtökohta ja
tarkastelukulma. Dantelle paljastui runoudessaan mahdollisuus vapautua, löytää moniulotteinen, ääretön maailmankaikkeus, vaikka hänellä
ei itsellä maanpakolaisuuteen karkotettuna ollut
kiinnekohtaa. Tällainen oivallus Danten löytämästä muukalaisuuden tarkoituksesta Kristevalle
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syntyy ”Jumalaisen komedian” (1310 - 1314) seuraavien säkeiden valossa:
”Se valo, jossa loisti löytämäni
tuo kalleus, nyt vasta leimahtikin
kuin kultapeili, johon päivä paistaa”
(Paratiisi, XVII)
Globalisaatio on Euroopalle suuri taloudellinen
haaste. Euroopan unioni kuuluu globaalitasolla
rikkaaseen pohjoiseen. Perinteisissä kehitysteorioissa taloudellinen kuilu nähdään rakenteellisesti
erottava tekijänä ”pohjoisen” ja ”etelän”, keskuksen ja periferian välillä. Toisaalta globalisaatio
on prosessi, jossa talous, politiikka ja kulttuuri
sekoittuvat toisiinsa. Kestääkö Eurooppa avoimena ulospäin ja yhtenäisenä sisäänpäin? Saadaanko kansalliset ja alueelliset pyrkimykset samaan
muottiin? Sopeutuvatko vähemmistöt? Sulautetaanko muualta tulleet asukkaat? Kantaako
Eurooppamme idea kansainvälisen muutoksen
paineessa?
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Co n fe re n ce

Literacy Association of Ireland 40th National Conference
The LAI 40th National Conference takes place at Marino Institute of Education,
Dublin on September 29–30th, 2016.
http://www.reading.ie/conferences
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Skolfarfar i språkbadet
Roger Nylund
Kirjoittaja Roger Nylund oli toiminut ensi- ja toisluokkalaisten kouluvaarina seitsemän vuotta,
kun hän päätti ottaa itselleen yhden koulupäivän lisää ja toimia viidennen ja kuudennen luokan
kouluvaarina. Nämä uudet luokat olivat kielikylpyluokkia. Tämä työ on ollut erilaista kuin työskentely ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden kanssa. Viides- ja kuudesluokkalaisten kanssa
hänen tehtävänsä on ollut toimia oppilaiden kanssa ruotsin kieltä käyttäen. Roger Nylund kertoo, että aiemmasta toiminnasta junioripurjehduksessa on ollut paljon apua. Kouluvaari herättelee oppilaita käyttämään ruotsin kieltä, hän keskustelee ja touhuaa nuorten kassa, auttaa ja
tukee näitä koulutehtävissä. Hän on nuoren tukena myös tämän vaikeina hetkinä. Palkitsevinta
on palaute tällaisista tilanteista.
Lopuksi Roger Nylund korostaa, että eri osapuolten avoin ja rehellinen lähestymistapa on olennaista. Näin tämä toiminta onnistuu ja on mielekästä.

Skolfarfarverksamheten på svenska i Åbo har av
tradition – nu redan i 15 år – riktat sig nästan
enbart till eleverna i klasserna 1 och 2. Språkbadsverksamhet på svenska i en finsk skola, tidigare i Kerttulin koulu och under de senaste
åren flyttad till Martin koulu, som arbetar som
en del av Luostarivuoren koulu har dock varit en
del av vår verksamhet nästan lika länge. Det var
därför kanske inte så överraskande att man från
Luostarivuoren koulu kontaktade vår förening
Kouluvaarit r.y. – Farfar i skolan r.f. för att få höra
om skolfarfarverksamheten. I slutet av november
2012 berättade några styrelsemedlemmar för rektor Hannu Isolauri om vad vi höll på med. Från
deras sida uttalades en klar vilja att pröva på vad
vår verksamhet kunde tillföra i skolans vardag i
språkbadsklasserna 5 och 6.
Trots det blev jag litet överraskad när jag följande
morgon nästan väcktes av ett samtal från skolan

där man nästan direkt ställde frågan ”när kan
du börja?” Sedan sju år tillbaka hade jag på tisdagar och torsdagar mina egna ettor och tvåor i
Cygnaeus som jag absolut inte ville lämna så det
skulle innebära ytterligare en skoldag för mig.
Ursprungligen hade jag inte heller någon som
helst tanke på att ge mig in på projektet. Jag hade
med flera års erfarenhet av juniorverksamhet
inom segelsport märkt att också många litet äldre
barn hade ett uppenbart behov av stöd och umgänge från lite äldre vuxna och behövde därför
inte många dagar på mig för att nappa på skolans
anbud.
Onsdagen blev så min nya skoldag och i praktiken ”pendlade” jag enligt behov mellan språkbadets femmor och sexor som var de enda av skolans klasser på den nivån som var lokaliserade till
Luostarivuoren koulu på Klostergatan, närmaste
granne till St Olofskolan, som är den svensksprå-
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Lisää kouluvaaritoiminnsta voit lukea netistä
http://info.edu.turku.fi/kouluvaarit.

kiga högstadieskolan i Åbo. I den skolan hade vi
f.ö. några år tidigare under ett läsår försökt med
skolfarfarverksamhet, men av någon anledning
slog den inte igenom, och projektet rann ut i sanden.
Med tre års erfarenhet av verksamheten med
femmornas och sexornas språkbadsklasser måste man konstatera att verksamheten är av en helt
annan karaktär med dessa äldre elever. Min uppgift är att umgås med eleverna och ”arbeta” med
dem på svenska. I dessa klasser går skolarbetet i
stort sett 50/50 på finska och svenska och många
av skolböckerna var bekanta från Cygnaeus motsvarande klasser. Förutom arbete direkt med
läromedlen har det också blivit en hel del verksamhet som spel, berättande, diskussioner och
motsvarande för att stimulera användningen av
språket. Min tidigare erfarenhet från juniorarbetet med barn i denna åldergrupp var till stor nytta
och det är viktigt att ”tala samma språk” för att
kunna bygga upp en kontakt och för att ”förstå”
varandra och vara ”gatusmart”.
Barn i denna ålder kan vara ”svårhanterliga” och
som en utomstående vuxen kan man ibland ha
mer eller lättare användbara resurser än klassläraren att ta till i sådana situationer. Det är inte
många sådana situationer jag blivit delaktig av,
men jag har ett outplånligt minne från min första termin med en språkbadsfemma. En pojke i
klassen hade en dålig dag och efter en stunds stö-

kigt uppträdande i klassen satte han sig med sin
ryggsäck på golvet under lärarens bord. Klassen
hade mattelektion så jag satsade allt på ett kort,
gick och satte mig på en stol bredvid honom och
bad honom ta fram matteboken och sitt häfte så
skulle jag hjälpa honom med uppgifterna. Nästan utan att jag behövde göra något mer började
han spontant arbeta med sina uppgifter och fick
dem så gott som alla gjorda tills lektionen var slut
utan att klassen i övrigt stördes desto mer. När
han gick ut från klassen efter lektionen sade han
åt mig: ”Tack för att du hjälpte mig med matten
idag”. Kan inte förneka att jag i det skedet fick en
varm jublande känsla inom mig.
Jämfört med arbetet med första- och andraklassare förutsätter skolarbetet med dess äldre elever
klart mer planering och förberedande arbete av
läraren som inte nödvändigtvis beror på att det
just är fråga om språkbad. I nybörjarklasserna är
det ganska mycket fråga om rutinmässiga läs- och
matteövningar åtminstone i det skedet då elevernas färdigheter inte ännu är så välutvecklade.
Ett grundläggande villkor för att verksamheten
skall vara lyckad och meningsfull för alla parter
är ett öppet och ärligt empatiskt engagemang
från både skolan och från oss som på frivillig basis jobbar i skolan.

4.1.2016 Roger Nylund

Co n fe re n ce
Eesti Lugemisühing

Naapurimaan sisaryhdistys järjestää 7. toukokuuta 2016 yhdenpäivän konferenssin,
johon finralaiset ovat tervetulleita. Ota yhteys finrainfo@gmail.com, niin kerromme lisää.
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Kun artikkelin tekijä täytti 70 vuotta Luostarivuoren koulu onnitteli
häntä näin:

Kuva: Tauno Huhtala

Kiitokset ja onnittelut Roger Nylundille.
Olemme olleet iloisia ja onnekkaita saadessamme työskennellä
kouluvaari Roger Nylundin kanssa täällä Luostarivuoren koulun
Luostarivuoren yksikössä.
Roger on toiminut kouluvaarina, kasvattajana ja ennen kaikkea
loistavana esimerkkinä koulumme 5–6 luokan kielikylpyoppilaille.
Roger edustaa työyhteisössämme sellaista osa-aluetta, jota emme
pysty millään muulla tavoin hankkimaan. Hienostunut käytös ja kyky
kohdata oppilaat ovat hänelle luontaisia hyveitä.
Roger antaa loistavan signaalin nuorille siitä, miten kannattaa varttua
aikuiseksi.
Lisäksi haluan Rogerin onnittelujen myötä tuoda esiin koko
kouluvaaritoiminnan tärkeyden kouluyhteisöllemme. Haluan kiittää
teitä, hyvät kouluvaarit ja viestittää teille sen sanoman, että me
tarvitsemme teitä.
Hienoa toimintaa, kiitos!
Turussa 24.8.2015
Luostarivuoren koulun ikkunasta katsottuna
Hannu Isolauri
Luostarivuoren koulun rehtori
-------------------Kouluvaarimme Roger,
Olet positiivinen, rauhallinen ja kannustava. Olemme iloisia siitä,
että olet kanssamme keskiviikkoisin. Hienoa, että kielikylpyoppilailla
on mahdollisuus puhua ruotsia kanssasi ja tarinoitasi on mukava
kuunnella. Hip-hei hurraa, onnea Roger!
6d-luokan oppilaat ja Sanna Sova
----------------------
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» Pirkko Tiuraniemi, FM, KT,
eläköitynyt Turun normaalikoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin toimesta.

Yhteistyötä ja luottamusta
Maahanmuuttajaopettajien työstä Turun normaalikoulussa
Pirkko Tiuraniemi
Turun normaalikoulun (TNK:n) Suomi toisena kielenä – oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa -opas (2008, s. 17) kertoo, että omakielisen opettajan tehtävä on opettaa, auttaa ja tukea oppilaita näiden omalla kielellä. Työhön kuuluu myös toimia ”laaja-alaisen erityisopetuksen
tukena, jossa erityisosaamisena on oppilaan kieli- ja kulttuuritaustan sekä maahanmuuttajien
erityisongelmien tuntemus”. Omankielisellä opettajalla on erityinen opetus-, kasvatus- ja yhteistyötehtävä koulussa. Seuraavassa ovat esittelyssä kertomassa kokemuksiaan kolme maahanmuuttajaopettajaa, Kosovon albaani, omakielinen opettaja Daut Gerxhalija, islaminuskon
opettaja ja erityisopettajan avustaja Abdisalam Ismail ja samanaikaisopetuksessa suomalaisopettajien kanssa yhteisopettajana toimiva kurdi Samran Khezri. Heistä Gerxhalija valottaa
mm. maahanmuuttajalasten temperamenttia ja vanhempien lämpöistä vastaanottamista koulutilanteissa, Ismail opettajan kasvatustehtävää ja isähahmona toimimista ja Samran Kherzi maahanmuuttajavanhempien ristiriitaista suhtautumista kouluun.

Daut Gerxhalija on albanian kielen opettaja ja 8
eri peruskoululuokan yhteisopettaja, KM Prishtinan yliopistosta, luokanopettaja TaY:sta. Daut
Gerxhalija on toiminut opettajana kuusitoista vuotta ja Turun normaalikoulussa hänellä on 60–70 albaanilasta opetettavina 1–9-luokilta. Hän opettaa
myös kolmessa muussa Turun koulussa albaniaa.
Maahan tulevat albaanivanhemmat odottavat
suomalaiselta koululta paljon, koska suomalaista
koulua arvostetaan maailmalla. Vanhemmilla on
kovia odotuksia lapsilleen. Daut Gerxhalija pahoittelee, että he eivät itse kuitenkaan pysty yhtä
paljon auttamaan lapsiaan täällä kuin pystyisivät
omassa maassaan. Tässä tilanteessa vanhempien
oman auktoriteettiaseman säilyttäminen on iso
haaste. Heillä voi olla valmiuksia ohjata opiskelua, mutta he eivät pysty käyttämään näitä val-
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miuksiaan vieraassa kulttuurissa. Lapsen on vaikea ymmärtää, miksi vanhemmat eivät voi kotona auttaa, vaikka ovat aikuisia.
Monikulttuurisessa koulussa pitäisi käyttää monia pedagogisia keinoja. Turun normaalikoulu
on loistava esimerkki koulun tulosta vanhempien
avuksi. On omankielenopetusta, läksykerhoja,
yhteisopetusta, erityisopetusta, erityistä tukea,
omia henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia. Yhteistyölle on hyvä pohja, kun vanhemmat tuntevat, että koulu auttaa ja tukee oppilaan oppimista.
Albanialaiset eroavat suomalaisista siinä, että
heillä on Gerxhalijan mukaan kova temperamentti. Heille on hyvin tärkeätä, että opettaja selittää asiat hitaasti jo ensimmäisellä kerralla. Jos
oppilaan vanhempi tulee odottamatta kouluun,

opettaja yrittää antaa hänelle edes lyhyen vastauksen, vaikka hänellä olisi kiire. Daut Gerxhalija toteaa, että vanhemmat loukkaantuvat, elleivät
opettajat eivät kohtaa heitä lämminsydämisesti
eivätkä ole heille ystävällisiä.
Monikulttuurisessa koulussa Daut Gerxhalijan
mielestä opettajan pitää pitää mielessä kolme asiaa:
1) kärsivällisyys,
2) yhteistyö muiden opettajien ja vanhempien
kanssa ja
3) oppimisessa täytyy mennä hitaasti ja varmasti eteenpäin, vaikka tuntuisi siltä, että opetussuunnitelmat eivät odota.
Daut Gerxhalijan mielestä lapset suhtautuvat
myönteisesti kouluun ja omankielenopettajaan.
Tämä johtuu osittain siitä, että opettaja tuntee
hyvin oman albanialaisen kulttuurinsa ja pystyy
auttamaan oppilasta suoraan, konkreettisesti tämän omalla kielellä. Lapset innostuvat, kun osaavat asioita paremmin ja saavat parempia tuloksia.
Yhteistyön tekeminen muiden kanssa on monikulttuurisessa koulussa tärkeää. Silloin opettaja
ja oppilas voi hyvin.
Oppilas saa tarpeen mukaan myös tukiopetusta
omalla kielellään. Turussa on 24 vieraskielistä
omankielenopettajaa eli OMOa. He työskentelevät aamupäivisin suomenkielisten opettajien
luokissa tai erikseen oppilaiden kanssa. Yhteistyö suomalaisten opettajien kanssa on samanaikaisopetuksessa vahvaa. Omankielenopettajat (MAIt)antavat iltapäivällä oman äidinkielen
opetusta, jossa keskeisenä on oman kulttuurin ja
identiteetin vahvistaminen.

Daut Gerxhalija, Dion Beqiri, Niku Karami ja
Bianca Marin

Abdisalam Ismail on somalikielen opettaja sekä
islaminuskon opettaja. Hän on yhdeksän vuoden
ajan ollut opettajana Turun normaalikoulussa.
Somalin kielen ja islaminuskon opetuksen lisäksi
hän työskentelee erityisopettajan avustajana. Hän
on maahanmuuttajaoppilaille isähahmo, joka
ohjaa lapsia yhteiskuntaan ja auttaa näitä pysymään kaukana ongelmista ja menestymään koulussa. Hänellä on jaksoissa 13 alakoulun tuntia
eri ryhmille ja yläkoulussa 7 tuntia eli ryhmiä on
kaksikymmentä ja niissä oppilaita n. 20 jokaisessa. Peruskoulussa islamin opetuksessa on 250–300
oppilasta. Abdisalam Ismail on suomalaisessa somaliyhteisössä Länsi-Suomen päämies. Hän vie
yhteisiä asioita eteenpäin viranomaisille. Vanhemmat ottavat paljon yhteyttä häneen ja luottavat
häneen ja kunnioittavat häntä.
Abdisalam Ismail kertoo, miten erilainen koulu Somaliassa on. Somaliassa koulun tehtävä on
laajempi kuin Suomessa. Jos oppilas esimerkiksi
on illalla ulkona, voi opettaja nuhdella häntä ja
pyytää palaamaan kotiin. Opettajaa kunnioitetaan. Hänellä on erilaista valtaa kuin suomalaisilla opettajilla. Somaliassa luotetaan opettajaan
suuresti ja vanhemmat arvostavat häntä. Kun
vanhemmat tulevat Suomeen, he odottavat koululta samaa, mutta heille suomalainen yhteiskunta on erilaisuudessaan shokki. Heidän omassa
kulttuurissaan ei tule epäilyjä siitä, että opettaja
voi käyttäytyä maahanmuuttajalapsia kohtaan
epäoikeudenmukaisesti ja tasa-arvon vastaisesti.
Jos vanhemmat kuulevat lapselta, että opettaja
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Abdisalam Ismail ja Samran Khezri ohjaavat yhdeksänneltä
luokalta syyrialaista Abir Najjaria ja kosovolaista Leufat Abdullahia.

on kohdellut heitä väärin, he menevät lukkoon ja
heidän luottamuksensa opettajaan häviää.
Suomalaisen koulun opettajat odottavat somalivanhemmilta yhteistyötä. Turun normaalikoulun
opettajilla on paljon kokemusta kodin ja koulun
välisestä yhteistyöstä ja opettajat osaavat suhtautua maahanmuuttajavanhempiin ymmärtäen.
Abdisalam Ismail uskoo, että suomalaisessa koulussa on paljon hyvää. Jos koulun henkilökunnan
asenne on se, että vanhemmat ja opettajat ovat samassa laivassa, yhteistyö hänen mukaansa sujuu.
Ennakkoluulot erottavat ihmisiä. Kaikkien pitäisi
ajatella, että puhaltavat yhteen hiileen, eikä ole
me–te-asennetta, vaan kaikki kuuluvat meihin.
Perheiden voimavarat ovat suuret, mutta ne eivät
ole näkyvillä yhteiskunnassa ja koulussa, jos koulu
ja yhteiskunta eivät avaa ovia. Hankaluuksia aiheuttavat kielimuurit, me–te-asetelmat, äärimmäisajattelu, rasismi. Oikeudenmukaisuutta tarvitaan. Kieli
on tärkeä, Jos kieltä ei ole, ei ole yhteisymmärrystä.
Kotouttamissuunnitelmat eivät onnistu, vaikka rahaa kuluu, jos suunnittelijoina ovat me–te-henkiset
suomalaiset suunnittelijat. Suunnittelussa kannattaa käyttää hyväksi maahanmuuttajia. Kotoutumista pitäisi tehdä omalla alueella, oman koulun avulla.
Vähän tai ei ollenkaan suomea osaavatkin vanhemmat voivat ryhmissä tulla kouluun keskustelemaan
esimerkiksi eläkeläisopettajien johdolla. Luku- ja
kirjoitustaidottoman äidin ei kannata mennä kuun36
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telemaan imperfektin tunnuksia
ja muuta käsittämätöntä, vaan
hänen pitäisi voida kommunikoida turvallisessa lähiympäristössä esimerkiksi koulun suomenkielisessä keittokoulussa.

Turun normaalikoulussa opettaja ja kaikki oppilaat ovat kuin samassa perheessä olevia, vakuuttaa Abdisalam Ismail. Myös rehtorit ymmärtävät
perheiden tilanteita. Kaikkki hyväksyvät, että
koulu on monikulttuurinen koulu.
Samran Khezri, KK, kasvatustieteen maisterintutkinto-opiskelija, Turun kaupungin kurdin kielen omakielenopettaja. Samran Khezri on opettanut Suomessa 17 vuotta. Turun normaalikoulussa
hänellä on joka jaksossa 6 alakoulun ja 7 yläkoulun luokkaa, joita hän opettaa yhteisopettajana
suomenkielisen opettajan kanssa eri oppiaineissa.
Samran Khezri kertoo, että maahanmuuttajavanhemmat yllättyvät kohdatessaan suomalaisen
koulun. He olettavat Suomeen tullessaan, että
koulu on irrallinen instituutio, joka hoitaa omat
asiansa. He olettavat myös, että vanhemmilla ei
ole oikeutta puuttua koulun asioihin. Tämä pohjautuu vilpittömään luottamukseen koulua kohtaan. Kurdialueilla pienissä kaupungeissa opettajat näkivät vanhempia vapaa-aikanaan ja keskustelivat silloin ohimennen lastensakin asioista.
Suomalaisessa koulussa maahanmuuttajavanhempia ihmetyttää myös kotitehtävien vähäinen
määrä. Myös oppimistyylit tuntuvat vierailta.
Vanhemmat ovat tottuneet frontaaliopettamiseen, mutta täällä on paljon ryhmätöitä ja ajoittain lapsetkin opettavat toisiaan.

Kurdilasten suomalaisia opettajia taas ihmetyttää
se, miksi vanhemmat eivät ole kouluun päin aktiivisempia. Esimerkiksi sadan lapsen perheestä
vain 5–6 vanhempaa saattaa tulla vanhempainiltaan paikalle, vaikka siellä on omakielinen opettaja ja tulkki. Näin ollen suomalaiset opettajat
ovat huolissaan siitä, miten saada yhteyttä vanhempiin.
Omassa kandidaatintutkinnossaan Tampereen
yliopistolle Samran Khezri tutki laajoin haastatteluin, mistä johtui vanhempien vähäinen osallistuminen kodin ja koulun yhteistyöhön. Hän
päätyi kolmeen pääsyyhyn:
1. Suomalaiset vanhempien ja koulun väliset
käytännöt, Wilma-viestitys ja reissuvihko
olivat vanhemmille vieraita. Vanhemmat halusivat kohdata opettajat mielellään kasvotusten, vaikka kieliesteiden takia se ei aina olisikaan mahdollista.
2. Vanhemmista tuntui siltä, että koulu sanelee
heille päätöksiä. He eivät saa omasta mielestään osallistua päätöksentekoon.
3.

Jotkut vanhemmat vastasivat, että yhteistyön
perimmäiset lähtökohdat, joita ovat keskinäinen kunnioitus ja luottamus, eivät koulun
kanssa toteudu, mikä taas vaikeuttaa yhteistyötä. He toivoivat, että lasten opettajilla olisi
enemmän maahanmuuttajataustaisten oppilaitten kulttuurien ja uskontojen tuntemusta.

Varissuon alueella yhteistyö kodin ja koulun välillä sekä Turun normaalikoulussa että Varissuon
koulussa on Samran Khezrin mukaan onnistunut
paremmin kuin muissa kouluissa yleensä. Se johtuu haastateltavan mukaan kahdesta asiasta:

1) Näissä kouluissa on aina ollut joku omakielenopettaja paikalla, joka on toiminut kulttuuritulkkina. Se on madaltanut kynnystä
koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. On
hyvä, jos tietää, että koulussa on joku opettaja, joka ymmärtää kieltä ja kulttuuria, kodin
asioita. Tulkki ei voi toimia linkkinä kouluun
samalla tavalla kuin omakielinen opettaja.
2) Kun koulussa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, kuten Turun normaalikoulussa, eivät opettajatkaan ihmettele eri
kulttuuriseikkoja, koska he ovat tekemisissä
useiden maahanmuuttajaoppilaiden kanssa.
Nykyajan suomalaisen koulun voimavara on sen
monikulttuurisuus. Jos sitä pystytään hyödyntämään, se voi tuoda esimerkiksi kansainvälisiin
yrityksiin kielitaitoa ja kulttuurista osaamista,
jota vientiyritykset tarvitsisivat.
Perheilläkin on paljon osaamista. Voidaan ajatella autoa, jossa vararengas on tärkeä. Jos se on
ehjä ja auton sisällä, siitä on apua. Meidän pitää
hyödyntää sitä osaamista, jota maahanmuuttajaperheillä on, sanoo Samran Khezri. On paljon
osaajia, jotka eivät löydä väylää, mitä pitkin kulkea näyttääkseen taitonsa. Jo maahanmuuttajien
maahantulon alkukartoituksissa pitää ottaa huomioon tulijoiden tausta, ja jokaiselle pitää tarjota
heidän tasonsa mukaista koulutusta.
Suomalaiset odottavat, että maahanmuuttajat sopeutuvat heidän kulttuuriinsa, mutta jos kuumaa
vettä kaadetaan kylmään, kuumakin vesi lämpenee ja vedet sekoittuvat. Samoin on kulttuurien
laita, molemmat muuttuvat toistensa vaikutuksesta. Suomalaiset eivät voi vaatia, että vain maahanmuuttajat muuttuvat.
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Turun normaalikoulussa on yhteisopettajilla
laaja toiminnan vapaus. Heidän mielipiteitään
kuullaan. On pystytty näkemään ensin ihmisen
osaamiskapasiteetti ja sitten vasta määritelty resursseja. On ymmärretty, että vaikka maahanmuuttajaoppilaisiin nyt menee rahaa, se palautuu
yhteiskunnalle takaisin. Sillä ennaltaehkäistään
ongelmia, mitä voisi tulevaisuudessa tulla. Khezrin mukaan muut koulut ja Suomen kunnat voisivat ottaa oppia Turun normaalikoulusta opetuksen järjestämisessä maahanmuuttajille.
Opettajien välinen yhteistyö sujuu Turun normaalikoulussa hyvin. Muut opettajat antavat
tukea yhteisopettajalle. Opettajat myös kiittävät häntä luotettavuudesta, vastuullisuudesta ja
oma-aloitteisuudesta. Samran Khezri vakuuttaa,
että yhteistyö sujuu kuin voilla voideltuna.
Kurdilapset pitävät koulusta. Taustalla on kuitenkin
monta asiaa, jotka voisivat heijastua ikävästi koulunkäyntiin. Monilla voi olla luku- tai kirjoitustaidottomiakin vanhempia. Joskus lapsilla on turvaton olo, ja
kun he tulevat kouluun, he saavat omankielenopettajilta etsimäänsä hellyyttä ja vahvan aikuisen mallia.
Lapset eivät välttämättä pue tuntemuksiaan sanoiksi, mutta heidän silmistään näkyy arvostus ja kiitollisuus opettajaa kohtaan. Se saa aikaan opettajassa
sanoinkuvaamattoman tunteen. Toisaalta omakielisten opettajien arvostusta ja kunnioitusta lisää se,
että suomalaiset oppilaat saavat maahanmuuttajaopettajilta tukiopetusta. Näin oppilaat ja perheet näkevät, että opettajana voi olla henkilö, joka tulee eri
kulttuurista ja on ulkomaalainen.
Kurdeille perinne on tärkeämpää kuin uskonto.
Perhe ja yhteisöllisyys ovat myös tärkeitä. Joskus
yhteisö on tärkeämpi kuin yksilö. Siinä on histo38
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ria taustalla. Kurdit on jaettu viiden valtion kesken, vaikka he ovat aina halunneet asua yhdessä.
Muslimeja on erilaisia. Kurdien kulttuurissa naiset ovat vahvoja. On klaaneja ja sukuja, joissa vallassa on nainen. Kurdinaiset ovat Suomessakin
päässeet työelämään. Heitä ei katsota vain kotirouvina. Samran Khezrin äiti Parvar Naghizadeh esimerkiksi on saanut vuonna 2008 Suomen
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan kunniamerkin
äitienpäivänä presidentiltä. Kurdinaisille ei aikaisemmin ole suotu kunniamerkkejä maailmalla.
Hän sai kunniamerkin siksi, että hänellä on viisi
lasta, joista Suomessa on tullut opettaja, insinööri, biokemistitohtoriopiskelija, menestynyt liikemies ja Rautaruukin Etelä-Suomesta vastaava
verkkosuunnittelija. Äiti itse opiskeli, suoritti tutkinnon ja on toiminut 10 vuotta laitoshuoltajana.
Khezrin isä taas on kurdien suullisen kirjallisuuden kerääjä ja tutkija, joka on kääntänyt mm.
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä kurdin kielelle.
Hän on lähes koko elämänsä ajan kerännyt kurdien suullista perinnettä vastaavasti kuin Lönnroth Suomessa. Khezrin mukaan kurdinkielisessä perinteessä on satoja Kalevalan kaltaisia suullisia runoelmia, tarinoita, jotka kertovat sortuneen
kansan rakkaudesta ja kaipuusta menetettyyn
itsenäisyyden aikaan. Koska valtakulttuureissa oli tabu kertoa avoimesti tarinaa yhtenäisestä kurdien maasta, se tehtiin vertauskuvallisesti
miehen ja naisen välisen rakkaustarinan avulla.
Moni kurdieepos alkaa Kalevalan tapaisella alulla ”Mieleni minun tekevi”. Samankaltaisuutta on
myös suomen ja kurdin sanoissa. Kurdinkielessä
on samaa merkitsevät sanat kura, täti, tukka ja
aurinko (palava-pyöreä).

Puheenvuoro suvaitsevaisuudesta
Samran Khezri
Elämme vaikeita aikoja maailmassa emmekä voi olla ottamatta vaikutteita maailman tapahtumista. Viime aikojen tapahtumien jälkeen olemme kokeneet tuntuvammin kuin koskaan mitä
muualla maailmassa tapahtuu. Enää ei auta ajatella, että asumme turvallisessa Suomessa, joka
oli aikoinaan kaukana kaikista maailmassa tapahtuvista ikävistä asioista. Nykypäivänä tapahtumien seuraamukset tuntuvat täältäkin käsin.

Suomeen on tullut muiden Euroopan maiden tapaan pakolaisia eri puolilta maailmaa. Tällä kertaa pakolaiset tulevat paljon vaikeammista tilanteista ja tarvitsevatkin toisenlaista vastaanottoa.
Suomi, muihin Euroopan maihin verrattuna, on
vieläkin paremmassa asemassa ainakin vastaanotettavien pakolaisten määrään suhteen, mikä
johtuu mm. Suomen väkiluvusta.
Pakolaisuutta ja pakolaisten asioita käsiteltäessä on hyvin olennaista yrittää ymmärtää heidän tilanteensa. Ei ole ollenkaan helppoa eikä
mieliteosta johtuvaa, että ihminen jättää oman
kotimaansa ja lähtee perheineen pakenemaan
ja turvautumaan vieraaseen maahan, mistä hänellä ei ole ollenkaan tietoa. Suurin osa näistä
pakolaisista on menettänyt perheenjäseniään
pakomatkalla. Uuden elämän alullepano vieraassa maassa ja kulttuurissa ei anna takaisin
näitä menetyksiä, vaikka pakolaisille tarjottaisiin parhaat palvelut. Mikään ei voi helpottaa
sellaisen isän tai äidin tilannetta, joka on nähnyt omin silmin lapsensa hukkuvan mereen.
Näiden ihmisten on saatava ennen kaikkea
hyvä kohtelu, ja heidät on otettava lämpimin ja
avoimin sylin vastaan.

Ajatellaanpa niin, mitä jos itse joutuisimme
samaan tilanteeseen? Mitä, jos olisi hätää ja
joutuisimme jättämään kaiken taaksemme,
ehtisimme hädin tuskin ottamaan perheenjäsenemme mukaan ja turvautuisimme ihmisiin, joilta pyytäisimme vain ja ainoastaan
katon päällemme ja turvan? Mitä, jos kaiken
kokemamme jälkeen ja maassa, johon olemme
turvautuneet, meitä kohdeltaisiin kuin rosvoja ja ihmisiä, jotka ovat ”huvin vuoksi” sinne
päätyneet? Olisiko reilua? Olisiko inhimillistä?
Olisiko suvaitsevaa?
Elämme vaikeita aikoja. Olemme yhtä lihaa ja
verta, vaikka puhummekin eri kieltä ja uskomme eri asioihin, vaikka emme voi heti omaksua
maan omia tapoja. Olemmehan edelleen ihmisiä, olemmehan? On totta, että pakolaisten
joukossa Euroopan maihin on päässyt pahojakin ihmisiä, jotka ajavat muita ajatuksia takaa.
Heillä ei ole mitään tekemistä pakolaisten ja pakolaisuuden kanssa. Heidät on palautettava heti
lähtömaahansa ja olen aivan varma, että kaikki
muutkin pakolaiset ovat kanssani samaa mieltä. Suomi on minunkin kotimaani. Siitä lähtein,
kun minut hyväksyttiin pakolaiseksi tänne ja
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sain Suomen kansalaisuuden, olen yrittänyt olla
kunnon kansalainen. Se johtuu kahdesta asiasta.
Ensinnäkin se kuuluu minun velvollisuuksiini,
mikä on itsestäänselvyys ja toisaalta se on kunnioitusta tätä maata ja sen kansalaisia kohtaan,
joilta sain turvapaikan ja kaiken lisäksi kansalaisuuden. Uskon kaikkien pakolaistenkin ajattelevan näin.
Edellä mainituista asioista johtuen en voi millään ymmärtää tai hyväksyä, jos joku yrittäisi
vahingoittaa Suomen turvallisuutta, antaa huonoa kuvaa siitä tai vaikuttaa negatiivisesti maassa asuvien tilanteeseen. Viime aikoina olemme
nähneet eri medioista tulevia uutisia, joista kerrotaan pakolaisten tekemistä naisiin kohdistuneita ahdisteluista tai kuvataan ääriliikkeiden
vihamielisyyttä pakolaisia kohtaan. Suhtaudun
todella kriittisesti kumpaankin asiaan. Jos joku
on pakolainen, ei koskaan tulisi ajatelleeksi tehdä tällaisia tyhmyyksiä, jotka eivät ole sallittuja
missään muuallakaan maailmassa. Pakolainen
tarvitsee ennen kaikkea hyväksytyksi tulemista maassa ja sen kansalaisten taholta, joihin
on turvautunut. Hänellä ei ole varaa menettää
sitä asemaa, jonka on jo saanut: pääseminen
turvalliseen maahan, jossa häntä ei enää uhka
kuolema ja missä hän voi olla perheensä kanssa pelkäämättä asioita, joiden takia on paennut
kotimaastaan. On itsestäänselvyys, että näihin
asioihin syyllistyneet eivät ole missään nimes-

sä pakolaisia ja heidät voidaan lähettää takaisin
lähtömaahansa huoletta.
Asian toinen ääripää on rasistinen toiminta,
mikä yrittää vaikeuttaa uusien pakolaisten asioiden ja tilanteen lisäksi jo täällä asuneidenkin pakolaisten elämää. Mikään terve järki ei voi hyväksyä sitä, että valta-asemassa oleva ihminen antaa
sellainen lehdistötiedotteen, missä kehotetaan
suomalaisia heti olemaan yhteydessä poliisiin,
jos ulkomaalainen yrittää ottaa kontaktia heihin. Miten tällainen asia vaikuttaa suomalaisiin
ja myös ulkomaalaisiin, jotka ovat olleet vuosia
asuneet ja eläneet yhdessä samoilla asuinalueilla?
Ymmärrän totta kai, että asioita otettaisiin vakavasti, mutta ei niin, että annettaisiin tulkinnanvaraa hyväksikäyttämiselle. Tällä tavoin voidaan
helposti leimata ulkomaalaisia asioissa, joista he
eivät olekaan vastuussa.
Kaipaan toisenlaista ajattelutapaa varsinkin nykypäivänä, jolloin väärinkäsityksille ja
ennakkoluuloille on annettu liikaakin tilaa.
Toivon voivani välittää ajatuksiani suomentamallani persiankielisen runoilijan Sohrab Sepehrin runolla, joka kertoo erittäin kauniisti
suvaitsevaisuudesta ja maailmaa toisin silmin
näkemisestä.
Samran Khezri
Kaarinassa 16.1.2016
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education professionals at the International Literacy Association 2016 Conference & Exhibits in Boston
on July 9–11. http://www.literacyworldwide.org/conference
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En tiedä, miksi kaikki sanovat
hevosen olevan jalo eläin, kyyhkysen olevan kaunis.
Enkä tiedä, miksei kenelläkään ole korppikotkaa lemmikkinä häkissä.
Mitä apilalla on vähemmän kuin punaisella tulppaanilla?
Silmät on pestävä,
toisin on nähtävä,
sanat on pestävä
sanan on oltava itse tuuli,
sanan on oltava itse sade
		

sateenvarjot on suljettava

sateen alle on mentävä…
Ajatus ja muistot sateen alle on vietävä
koko kaupungin ihmisten kanssa sateen alle on mentävä
Sateen alle ystävä on vietävä.
Pois ottakaamme vaatteet,
askelen päässä on vettä!
Ja tietäkäämme se, jos matoja ei olisi,
jotain vailla elämä olisi …
Sohrab Sehepri
(käännös persian kielestä: Samran Khezri)
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Kirjavinkkinurkka
Kirjavinkkejä perusopetukseen ja
S2-oppilaille
Helena Perttilä
Helena Perttilä, Tikkurilan kirjaston lastenosaston johtaja, selaili selko-hyllyä ja bongasi sieltä
tällaiset kirjat, Marja-Leena Tiainen: Poika joka
katosi, Harrin Istvan Mäki: Zombiprinsessa ja
Tove Jansson (Pauliina Heine): Muumipeikko ja
näkymätön lapsi
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Hän välittää myös lukudiplomeista, vinkkauksista ja varhaiskasvatusyhteistyöstä vastaavan pedagogisen informaatikon Pirjo Kallelan seuraavat lyhyet kirjaesittelyt lehtemme
lukijoille:

”helppolukuisia S2-opetukseen”

Saarinen, Teemu:
Pallosankari Unski
(Opike Selkokirja
2014) Selkokielinen
mukautus: Ari Sainio
Piirustukset: Pekka
Rahikoinen 45 s.

Tarina Unski -pojasta joka haluaa jalkapalloilijaksi. Unskin isä on kertonut että jalkapalloa ei
opi yksin, joten Unski liittyy jalkapallojoukkueeseen. Joukkueella on peliasu (s. 5), huutosakki, valmentaja ja sponsori. Sponsori saa nimensä
joukkueen pelipaitaan ja sponsori tarjoaa joukkueelle autokuljetuksen peleihin. Hauska tarina,
kekseliäs kuvitus!

Kaija Määttä: Jori
ja jännittävät
tähtikuviot (Mäkelä
2009 selkokirja)
Kuvittanut: Martti
Sirola 62 s.

Jorin koulussa on sattunut ikäviä – opettajan
lompakko on varastettu. Jori haaveilee poliisin
ammatista ja on ihastunut Rituun luokkatoveriinsa.

Ellilä, Kirsti: Johannes
ja Jura (Karisto 2013)
108 s.

Lämminhenkinen lastenromaani jossa seikkailee Johannes-poika. Johannes on yksinäinen ja
tutustuu yllättäen Juraan. Me tiedämme että dinosaurukset ovat kadonneet maapallolta; mutta
Jura 25 m pitkä brachiosaurus elää kaupungissa
ja liikkuu öisin.

Annemari Saure Heikki Saure: Norsu
nuhassa: vitsejä ja
vitsitietoa (Pieni
Karhu 2004)

Suomalainen vitsikirja joka on myös selkokirja.
Vitsit jaoteltu: esim. kansallisuusvitsit (suomalainen, ruotsalainen, norjalainen..), maakuntavitsit
esim. (Laihia-vitsejä...) ja pikku Kalle vitsejä.
KIELIKUKKO 1/2016
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”humoristinen ja vauhdikas”
”yläkoululaisille fantasiakirjallisuutta”

Itkonen, Juha:
Sirkusjuna saapuu
Lasten keskus 2015
Kuvittaja: Elina Warsta
92 s.

Marttinen, Tittamari
- Toivoila, Ritva:
Kultaiset naamiot:
nuorten selkokirja
Saarni-kirjat 2013 162 s.

Huumoristinen, vauhdikas ja kuvittettu teos joka
sijoittuu Nurkanpyhtään pikkukaupunkiin. Rahtusen perhe viettää tavallista (tylsää) aamua kun
jotain odottamatonta tapahtuu. Kirjassa paljastuu Rahtusen Lillin äidistä Lailasta uutta tietoa
ja isä, Urho joutuu sekaannuksen vuoksi pakenemaan poliiseja. Lillin runo (s. 10) kertoo jotain
olennaista Nurkanpyhtään kaupungista:
”Tässä kaupungissa
ei koskaan tapahdu mitään.
Tämä kaupunki on kuivempi kuin kuu.”

Selkokirja. Laurinna on perheensä kanssa lomalla ja tapaa kirjeystävänsä Daisan. Kaupunki
valmistuu naamiaisjuhlaan ja kaupungin keskustassa ruhtinaan omistamassa palatsissa on
myös juhlat. Palatsi on kuuluisa aarrekammiostaan. Tytöt saavat yllättäen kutsut palatsissa pidettäviin juhliin. Ja jännittävä nuorten seikkailu
alkaa..

Uusi selkokirja on suunnattu yläkoululaisille ja
se on fantasiakirjallisuutta.
Satu Leisko :
Unohtunut maa
kuvitus: Marjo Nygård
(Kehitysvammaliitto,
oppimateriaalikeskus
Opike 2014) 80 s.
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Susannan elämä muuttuu kun isä muuttaa pois.
Susanna tapaa metsän laidassa Aarnin joka vie
hänet Harsomaailmaan. Harsomaailma tuntuu
tutulta...

”helppolukuisia S2-opetukseen”
”hyväntuulinen kirja”

Marja-Leena Tiainen:
Kyttäyskeikka (Avain
2014)

Selkokielinen nuortenromaani (selkokirja), joka
kertoo 15-vuotiaan Nikon elämästä. Nikon vanhemmat ovat eronneet. Jännittävässä tarinassa
seurataan kaupunkia vaivaavaa murtoaaltoa.
Kyttäyskeikka kertoo myös Nikon perheestä sekä
hänen ihastuksestaan Mariaan.

9-luokkalainen Atte näyttelee harrastelijateatterissa. Näyttämöllä hän pystyy olemaan rennosti;
näyttämön ulkopuolella ei ole niin helppoa olla
sanavalmis nuorimies. Kirjassa kuvataan Aten
ihmissuhteita niin teatterin piirissä kuin Aten
molemmissa kodeissa.
Jukka-Pekka
Palviainen: Joku
vieraileva tähti
(WSOY 2011) 167 s.

Harri István Mäki:
Rikkaat ritarit (Opike
2011) s. 134

Toinen kirjan päähenkilöistä on Anni, jonka perhettä sosiaalityöntekijä kutsuu moniongelmaiseksi. Anni elää yhdessä äitinsä ja pikkuveljensä
kanssa; vastuu pikkuveljestä painaa. ”Äidistä ja
isästä ei ole ottamaan vastuuta kenestäkään. Toinen ei pysty ja toinen ei halua.”

Hyväntuulinen kirja Kiisseli ja Johannes ystävistä
joiden läheisyydessä sattuu ja tapahtuu. Hevimusiikki on intohimo nuorilla miehillä. Hyväntuulinen seikkailu. Laaja selkokirja. Kirjan luvut alkavat blogi-tekstillä (joka sisältää hauskoja päivän
mietelauseita) tai herkullisella ruokareseptillä
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”sanoja hankaliin tilanteisiin”
”mahtavan ilmeikäs”

Kirja mainostaa takakannessa ”Lueluelueluelue!
Älä ole ilonpilaaja. Kaikki lukee.” Kirjan fontti
on tiivistä. Kirjassa on 19 kosteaa todenmukaista
juttua nuorten elämästä.
Terhi Rannela: Yhden
promillen juttuja
(Otava 2012)

Rannelan nostan esiin Apua, mitä minä sanon?:
sanoja hankaliin tilanteisiin, yhdessä Elina Kujalan kanssa tehty teos (Minerva 2006)

Kati Närhi:
Saniaislehdon
salaisuudet (WSOY
2010) 129 s.

Hyvä tarina. Mahtavan ilmeikäs Agnes. Sarjakuvaa.

Levola, Kari: Leevi
ja Leonora (pieni
karhu 2010) kuvittaja:
Väinö Heinonen
Selkomuokkaus:
Jaana Levola

Takakannnen teksti hyvä ”Leevi muuttaa maalta
kaupunkiin. Koulussa ei ole helppoa…”
Leevi vie Leonoran kylään maaseudulle jossa hän
asui ennen. Maalla heillä on paljon puuhattavaa…
1/2016 P. Kallela/ Vantaan kaupunginkirjasto
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Konferenssi lähestyy
3. Itämeren konferenssi −
17. pohjoismainen lukemisen konferenssi
III конференция стран Балтийского моря –
XVII конференция по чтению скандинавских стран
Den 3:e Östersjökonferensen om läsning −
den 17:e Nordiska lässtämman

14.−16. elokuuta 2016 Turussa
Rekisteröinti ja muita lisätietoja: http://finnishreadingassociation.blogspot.fi
Huomaathan edullisempi osallistumismaksu 30.4.2016 mennessä!
Konferenssin
järjestelytoimikunta
on
saanut abstrakteja 31 maasta: naapuri
maistamme, muualta Euroopasta sekä Afrikasta, Aasiasta, Australiasta ja USAsta.
Osallistujamaat: Argentiina, Australia,
Bulgaria, Hong Kong, Iran, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,
Kazakstan, Kenia, Latvia, Norja, Puola,
Portugali, Romania, Ruotsi, Saksa, Skotlanti, Singapore, Slovenia, Suomi, Sveitsi,
Taiwan, Tanska, Tsekki, Venäjä, Viro, Uganda, Unkari ja USA.
Oheisessa maapallossa osanottajamaat
merkitty nuppineuloin.
Joitakin esimerkkejä esitysten otsikoista:
Initial literacy teaching: How children
are taught the alphabetic code in
different orthographies
ELINET: Promoting Best Practices and
Policies in Literacy across Europe
Tell me a story that makes others laugh!
Finnish pre-schoolers telling humorous stories
Helping Australian Teachers Reframe
Reading as Meaning-Making
Making Words Come Alive by Readers
Theatre
Opettajien pedagoginen yhteistyö
Toimintakulttuurina tiimiopettajuus

Historian monilukutaito ja tiedonalakohtaiset tekstitaidot
Lukivaikeusriski ja lukivaikeudet: Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät suojaavat
tekijät
”Must!” – osallistava, useamman vuoden
mittainen vahvuusorientoitunut toimintamalli oppilaan kasvun ja kehityksen ohjaamiseen
Tasa-arvo
masta

erityisopetuksen

näkökul-

Litteratur i skolan och sex steg på en litteraturdidaktisk trappa
Stöttande litteracitetsarbete i Stockhoms stad
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Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti,
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julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja ja
haastatteluja.
Kielikukon kevään 2016 numerot 2/2016 toivotaan artikkeleita
kirjallisuuskasvatuksesta. Artikkelien toimitus viimeistään 31.3.2016.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn blogista
http:/finnishreadingassociation.blogspot.fi.
Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Vuokko
Kaartiselle osoitteella vuokkokaartinen@gmail.com.
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