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» KT Jenni Alisaari
työskentelee yliopistonopettajana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikössä.

Laulaminen suomen kielen oppimisen
tukena
Jenni Alisaari
Jo Kalevalassa laulujen mahti tulee osoitetuksi –
Väinämöinen saa laulun voimalla jopa Joukahaisen vajoamaan suohon. Laulamisen, tai laajemmin musiikin, vaikutuksia ihmisiin tutkitaankin
nykyään yhä enenevissä määrin. Mielimusiikin
kuuntelu nopeuttaa aivoinfarktista toipumista
(Forsblom 2012), musiikin avulla voidaan kuntouttaa kidutettuja pakolaisia (Alanne 2010), laulamalla lievittää kipua (Siedliecki & Good 2006)
ja lisäksi musiikin avulla päästään käsiksi traumaattisiin kokemuksiin, jotka eivät ole sanoin
tavoitettavissa (Bensimon, Amir & Wolf 2008).
Laulaminen rentouttaa, luo positiivista mielialaa
ja lisää laulajien yhteenkuuluvuuden tunnetta
(Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell
2003; Huron 2006; Spychiger, Patry, Lauper, Simmermann & Weber 1995; Wiltermuth & Heath
2009): jopa laulajien sydämen syke synkronoituu
yhdessä laulettaessa (Vickhoff ym. 2013).
Musiikin on todettu aktivoivan lähes koko aivot, ja siksi myös musiikin vaikutukset ovat
laajat (Lake 2002). Esimerkiksi keskittymiskyky
ja muisti tehostuvat musiikin avulla (Hallam,
Price, & Katsarou, 2002 Wallace, 1994). Laulamista voidaan hyödyntää myös tilanteissa, joissa
puhe ei onnistu. Afaatikot ja muistisairaat voivat ilmaista itseään laulamalla, vaikka puhumalla he eivät siihen kykenisi (Cuddy & Duffin
2005; Patel 2005).
4
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Laulamisella tai musiikin kuuntelulla on todettu
olevan positiivinen yhteys myös kielen oppimiseen (Abbott 2002; Legg 2009). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että lauluja laulamalla tai
kuuntelemalla voi oppia esimerkiksi uuden kielen sanoja tai rakenteita (Alisaari 2015; Coyle &
Gómez Gracia 2014; Dowling, Tillmann, & Ayers
2002; Legg 2009; Ludke, Ferreira, & Overy 2014;
Medina 2002; Murphey 1990). Useiden tutkimusten mukaan laulujen melodia auttaa sanojen
mieleen painamista (Ludke ym. 2014; Sammler
ym. 2010; Thaut, Peterson & McIntosh 2005;
Yalch 1991). Kuten Salaliitto laulaa: Laulan lauluja sun mieleesi, lausun lauseita sun kieleesi.

Laulamalla kirjoittamiseen
lisää sujuvuutta
Aiemmissa tutkimuksissa ei ole tarkasteltu laulamisen yhteyttä kirjoittamistaitojen kehittymiseen. Väitöskirjaani liittyvissä kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa (Alisaari & Heikkola
2016a; Alisaari & Heikkola 2016b) tarkastelin
yhdessä Leena Maria Heikkolan kanssa, miten
aikuisten suomi vieraana kielenä -oppijoiden
kirjoittamisen sujuvuus kehittyy, kun opiskelijoita opetetaan laulaen, lauluja kuunnellen tai
laulujen sanoja rytmikkäästi lausuen. Ulkomaisissa yliopistoissa suomea opiskelleet opiskelijat

Taulukko 1. Intensiivikurssien opetusryhmät tutkimukseen liittyvien opetusmenetelmien
mukaisesti nimettyinä
Lauluryhmä I

Kuunteluryhmä I

Rytmiryhmä I

Lauluryhmä IIA

Kuunteluryhmä IIA

Rytmiryhmä IIA

osallistuivat Suomessa suomen kielen ja kulttuurin intensiivikursseille I tai IIA ja kurssit kestivät
neljä viikkoa.
Kurssien aikana opiskelijat saivat tutkimukseen
liittyen suomen kielen opetusta joko laulaen, lauluja kuunnellen tai laulujen sanoja rytmikkäästi
lausuen yhteensä seitsemänä, tasaisin välein sijoittuneena opetuskertana noin 15 minuutin ajan
kerrallaan. Opiskelijoista muodostettiin kurssin
järjestäjien teettämän alkukokeen perusteella
kuusi opetusryhmää taulukon 1 esittämällä tavalla. Kurssien muu suomen kielen opetus ei eronnut menetelmiltään ryhmien välillä.
Tutkimuksen I kohteeksi valittiin kaikki osallistujat, jotka olivat peruskielitaidon tasolla A2 (N
= 51), ja tutkimuksen II kohteeksi valittiin kolme opetusryhmää, joiden osallistujista (N = 32)
suurin osa (73 %) oli kielitaidon tasolla A2.1 eli
peruskielitaidon alkuvaiheessa. Näitä ryhmiä olivat Kuunteluryhmä I, Rytmiryhmä I ja Lauluryhmä IIA. Näin ollen osa tutkimuksen kohteista oli
samoja kuin tutkimuksessa I, mutta joukossa oli
myös muita opiskelijoita kyseisistä opetusryhmistä.
Tutkimusaineistona olivat tarinat, jotka opiskelijat kirjoittivat kuvasarjojen perusteella sekä
alku- että loppumittauksessa. Tutkimuksessa I
1

kirjoittamisen sujuvuutta tarkasteltiin tarinoiden kokonaissanamäärinä, mutta tutkimuksessa
II näkökulma sujuvuuteen oli laajempi sisältäen
myös sanojen määrän T-yksiköissä1, korrekteissa
T-yksiköissä ja lauseissa. Nämä mittarit on todettu parhaiten sujuvuutta mittaaviksi englannin
kieltä käsittelevissä tutkimuksissa. Lisäksi tässä
tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden kokemuksia opetusmenetelmistä sekä tapoja, joilla he
kertoivat tavallisesti opiskelevansa suomea.
Kun sujuvuutta tarkasteltiin kokonaissanamäärinä, sekä tutkimuksen I että II tulokset osoittivat,
että laulaminen oli tehokkain tapa oppia, sillä sanamäärät lisääntyivät eniten laulamalla suomen
kieltä opetelleiden kirjoituksissa. Tutkimuksen
I tulokset esitetään kuviossa 1 ja tutkimuksen II
tulokset kuviossa 2.
Tutkimuksessa I lauluryhmä erosi tilastollisesti
merkitsevästi rytmiryhmästä (p = 0,014), ja laulujen kuunteluryhmä rytmiryhmästä (p = 0,013).
Laulu- ja laulujen kuunteluryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p = 0,970).
Tutkimuksessa II ero laulu- ja rytmiryhmän
välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,029).
Myös kuuntelu- ja rytmiryhmän välillä ero oli
tilastollisesti merkitsevä (p = 0,010). Laulu- ja
kuunteluryhmän välillä tilastollisesti merkitse-

T-yksikkö (T-unit) koostuu päälauseesta ja siihen liitetyistä tai upotetuista alisteisista sivulauseista (Hunt 1965, 49).
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0%
Lauluryhmä n = 14 Kuunteluryhmä n = 20 Rytmiryhmä n = 17

vää eroa ei kuitenkaan ollut
Sujuvuuden keskimääräinen muutos
(p = 0,62). T-yksiköiden,
60%
korrektien T-yksiköiden ja
lauseiden sanamäärissä ei 50%
juuri tapahtunut muutosta
40%
tutkimuksen neljän viikon
aikana, joten nämä mittarit 30%
eivät joko sovellu suomen 20%
kielen sujuvuuden tarkaste10%
luun tai sujuvuuden tarkas0%
teluun ylipäänsä tai sitten
Lauluryhmä n = 14 Kuunteluryhmä n = 20 Rytmiryhmä n = 17
sujuvuus ei näillä mittareilla
tarkasteltuna ehdi kehittyä Kuvio 1. Kirjoittamisen sujuvuuden kehittyminen tutkimuksessa I
kokonaissanamäärinä tarkasteltuna
neljän viikon aikana.
Selvitettäessä opiskelijoiden
yksittäiset mielipideryhmät olivat liian pieniä.
kokemuksia
opetusmeneSanamääräinen sujuvuus lisääntyi eniten seltelmistä ilmeni, että laulamiseen suhtauduttiin
laisilla opiskelijoilla, jotka opiskelivat suomea
kaikkein positiivisimmin. Yksikään opiskelija
mieluiten joko puhumalla tai kuuntelemalla
ei suhtautunut laulamiseen negatiivisesti, kun
(keskimääräinen muutos 43 %). Toiseksi enitaas sekä laulujen kuuntelu että laulun sanojen
ten sanamääräinen
sujuvuus
lisääntyi kieliSujuvuuden
keskimääräinen
muutos
rytmikäs lausuminen saivat molemmat myös
oppia
opiskelevilla
(keskimääräinen
muutos
60% millä tanegatiivisia mainintoja. Kysyttäessä,
35 %) ja vähiten lukemalla ja kirjoittamalla
voin opiskelijat tavallisesti opiskelivat
50% suomea,
opiskelevilla (keskimääräinen muutos 28 %).
suurin osa opiskelijoista kertoi käyttävänsä suoOpiskelijoiden kertomilla opiskelutavoilla ei
40%
men opiskelussaan mieluiten merkitystä
korosnäyttänyt olevan lainkaan yhteyttä heidän ko30% %) kertoi
tavia menetelmiä: 15 opiskelijaa (61
kemuksiinsa opetusmenetelmistä. Tutkimukopiskelevansa suomea mieluiten puhumalla
tai
20%
sessa kysyttiin myös, käyttivätkö opiskelijat
kuuntelemalla, viisi opiskelijaa (15 %) lukemalla
vapaa-ajallaan suomea kurssien opetuksen
tai kirjoittamalla ja vain kuusi (18 10%
%) kielioppia
ulkopuolella. Suurin osa ei ollut käyttänyt
opettelemalla.
0%
suomea
lainkaan muualla
oppitunneilLauluryhmä
n = 11 Kuunteluryhmä
n = 10 kuin
Rytmiryhmä
n = 11
Opiskelijoiden kertomaa mieluisinta opiske- la, mikä toisaalta tuo lisää luotettavuutta tutlutapaa tai heidän mielipidettään tutkimuk- kimuksen tuloksille mutta toisaalta osoittaa
sen opetusmenetelmistä voitiin vertailla vain valitettavasti, ettei kohdekielinen ympäristö
laadullisesti sanamäärään perustuvan suju- välttämättä lisää opiskeltavan kielen käyttöä
vuuden kanssa, koska tilastolliseen vertailuun vapaa-ajalla.
6
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Sujuvuuden keskimääräinen muutos
60%
50%
40%
30%
20%

Laulujen kuuntelua käytettiin jonkin verran useammin
kuin muita menetelmiä, mutta senkin käyttö oli pääosin
satunnaista. Laulamista ja
laulujen kuuntelua käytettiin
lähinnä sanaston ja loruttelua
ääntämisen opettamiseen.

Uskomukset opetusmenetelmien sopivuudesta eivät
0%
siis olleet täysin yhteydesLauluryhmä n = 11 Kuunteluryhmä n = 10 Rytmiryhmä n = 11
sä siihen, miten opettajat
Kuvio 2. Kirjoittamisen sujuvuuden kehittyminen tutkimuksessa II
käyttivät niitä. Tosin opetkokonaissanamäärinä tarkasteltuna
tajat, jotka käyttivät kyseisiä
menetelmiä, uskoivat pääOpettajien uskomuksia
asiassa niiden sopivuuteen.
ja kokemuksia
Poikkeuksiakin oli. Jotkut opettajat kertoivat
Tutkimuksessa III (Alisaari & Heikkola, 2017) pitävänsä menetelmiä sopimattomina mutta
tarkasteltiin opettajien uskomuksia ja kokemuk- silti käyttävänsä niitä. Esimerkiksi 37,5 % opetsia laulamisesta, laulujen kuuntelusta ja runojen tajista, jotka kertoivat käyttävänsä runoja tekslausumisesta suomen kielen opetuksessa. Tutki- tin ymmärtämisen harjoitteluun, ei kuitenkaan
mukseen osallistuneet 94 suomen kielen opetta- pitänyt menetelmää sopivana siihen tarkoitukjaa uskoivat, että kaikki kolme menetelmää ovat seen. Lisäksi 10,5 % opettajista, jotka kertoivat
erittäin hyödyllisiä tapoja opettaa suomea. Opet- käyttävänsä laulamista tekstinymmärtämisen
tajat uskoivat erityisesti laulamisen lisäävän ryh- harjoitteluun, ei uskonut laulamisen sopivan
män yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja runojen tähän tarkoitukseen. Sama ilmeni laulamisen,
lausumisen taas aktivoivan oppijoita. Laulujen laulujen kuuntelun tai runojen käytössä rakenkuuntelun ajateltiin erityisesti herättävän tuntei- teiden opetuksessa.
ta. Laulamisen ja loruttelun uskottiin sopivan erityisesti ääntämisen harjoitteluun, kun taas laulujen kuuntelun ajateltiin sopivan erityisesti uusien Johtopäätöksiä
aiheiden esittelyyn ja suomalaiseen kulttuuriin
Laulaminen on tehokas ja positiivisena pidetty
perehdyttämiseen.
opetusmenetelmä, jota käytetään kuitenkin toOpettajat kertoivat kuitenkin käyttävänsä ky- della vähän. Koska laulaminen on osoittautunut
seisiä menetelmiä vain harvoin jos ollenkaan. tehokkaaksi kielenopetusmenetelmäksi myös
10%
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aiemmissa tutkimuksissa, suomen kielen opettajille voisi suositella laulamisen monipuolisempaa
ja tavoitteellisempaa käyttöä opetuksessa. Olisikin hyvä, että opettajankoulutuksessa käsiteltäisiin laulamisen mahdollisuuksia kielen opetusmenetelmänä, jotta opettajat saisivat sekä tietoa
laulamisen hyödyistä että rohkeutta menetelmän
käyttöön omassa opetuksessaan.
Suomea toisena kielenä opettelevien määrän lisääntyessä ja vakiintuessa on hyvä pohtia, miten
kielen opetusta voisi tehostaa ja suomenoppijoita
saada integroitua aiempaa nopeammin suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielitaito on kotoutumisessa
ja työllistymisessä ratkaisevassa asemassa. Siksi
tehokkaiden kielenopetusmenetelmien käyttöä pitäisi selvittää vielä laajemmin, sillä tässä tutkimuksessa ei verrattu laulamista, laulujen kuuntelua
tai runojen lausumista lainkaan niin kutsuttuihin
perinteisiin kielenopetusmenetelmiin. Näin ollen
lisää tutkimusta suomen kielen oppimisesta ja
opettamisesta tarvitaan koko ajan lisää.
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2. The lack of explicit teaching of reading comprehension strategies may stem from teachers´
ignorance of the latter.

en approach, which holds that reading follows a
series of stages that proceed in a fixed order from
sensory input to comprehension.

Viviana N.Miglino

3. There seems to be some incongruity between
what teachers think they do about reading
comprehension strategies and what they actually do in class.

Abstract

4. Grammar and vocabulary analysis, rather
than the construction of textual meaning,
seems to be the aim of reading lessons.

According to Nunan (1999), these two approaches seem to be conflicting, contradictory perspectives and he concludes that fluent readers understand texts by an interactive process in which
they constantly shuffle between bottom- up and
top-down processes. The same view is held by Silberstein (1994), and Celce-Murcia and Olshtain
(2000).

vivimiglino@gmail.com

Contemporary approaches to reading hold that meaning is created through the interaction of
readers and text in which readers make use of certain cognitive and metacognitive strategies
to understand what they read. This study investigated to what extent reading comprehension
strategies were explicitly taught in class in 3rd year high school, state-run schools in Florida,
Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina. The study also explored whether teachers were acquainted with such reading tools and whether the tasks used to check reading comprehension
required the use of the strategies in question. Findings showed that reading comprehension
strategies appeared as neglected tools in the reading lessons observed. This may have been
significantly related to teachers´ ignorance about the point in question as well as some kind of
incongruity between what they thought they knew about it and what they actually did in class.
This study highlights the need for teachers to better understand the critical role of reading
comprehension strategies in the construction of meaning in the reading process, as well as the
importance of explicitly teaching such tools to their students in class.
Key words: reading comprehension, active cognitive process, reading strategies, explicit teaching.

According to Oxford (1990), since the last decades of the 20th Century, interest among ELT
specialists has shifted from what students learn
to how learning occurs (Oxford, 1990). This interest in understanding the process of learning
highlights the paramount importance of teaching
reading strategies in EFL learning situations.

This investigation, therefore, became informed
by the following research question:

Following Oxford´s consideration and focusing
on the reading skills in particular, I wondered
whether teachers of English are aware of the
importance of teaching reading comprehension
strategies to their students.

As derived from the research question, the following hypotheses were also examined:
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To what extent are reading comprehension strategies explicitly taught in 3rd
year high school, state-run schools, in
Florida, Vicente López?

1. It appears that teachers are unaware of their
students´ reading comprehension difficulties.

5. The exercises aimed at checking reading
comprehension do not appear to foster the
use of most reading comprehension strategies.

A brief summary of the theoretical
background of the study.
For years, reading has been considered to be a
cognitive activity involving such processes as understanding and interpreting something written
or printed.
Brown (2001) states that before 1970, research on
reading in a second language was practically null,
but in that time two approaches were developed.
On the one hand, Goodman (1967) and Smith
(1971) became the major proponents of the top
down, knowledge based or conceptually driven
approach to reading, due to the important role
that the reader´s intelligence and experience play
to make predictions about the data they will find
in the text. On the other hand, Gough (1972) developed the bottom up, text-based or data driv-

The two constituents of the reading interaction
– the text and the reader – therefore, are equally
important in the construction of meaning.

a) The Text
A text is, according to Molinari Marotto (2008),
a coherent group of sentences that always has coherence gaps in it, and is made up of three levels,
in Alderson´s (2000), Van Dijk´s and Kintch´s
(1983) view:
1. A surface level made up of the words and
sentences that are written in the text and the
syntactic relationships between them.
2. A semantic level, which requires a deeper
comprehension level.
3. An even deeper level, which readers reach
when they are able to relate the information
in the text with their previous knowledge,
and to integrate the latter into the former.
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List of strategies under study:

Cubo de Severino et al (2008) state that sentences
combine with other sentences to form texts. For a
text to be constructed as a unity, it must contain
expressions that are interpreted thanks to the interpretation of other expressions in the text, thus
establishing cohesion in that text.
The vital importance of cohesive devices in the
text coherence was signalled by Halliday and
Hasan (1976), who provided a taxonomy of the
former which included such features of the language as conjunctions, ellipsis, lexical cohesion,
reference and substitution.
Texts belong to different types, and when the
reader first encounters a piece of writing, he or
she anticipates what type of text it is by observing
the paratext and trying to imagine what the text is
going to be about. Alvarado (2006) classifies the
elements of paratext into iconic (illustrations, design and graphics), and verbal (title, dedication,
epigraph, prologue, index, notes, bibliography,
glossary and appendix), all of which constitute,
she explains, ancillary tools for text comprehension.
Text construction is structural i.e. Different types
of text follow typical structures that help determine what text type they belong to. Therefore, the
benefits of text type recognition are widely acknowledged among reading researchers. Several
authors state that knowledge of structure is clearly important in efficient and strategic processing
of text (Goldman and Rakestrau, Alexander and
Jetton, Pearson and Fielding, Ciapuscio) Yet, due
to the large number of texts that exist in the world,
some sort of grouping is necessary to analyze the
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differences among them and to understand the
various strategies the reader uses to interact with
texts. Following the current psycholinguistic text
topology Molinari Marotto (2008) and Cubo de
Severino et al (2008) distinguish four text types
of texts – Argumentative, Narrative, Expository
and Instructive.
Writer and reader are, in Widdowson´s view
(1978), both participants in a dialogue constituted by the reading of a text, where the intention
of the writer (persuasion, declaration, suggestion
and so on) has to be understood by the reader. A
text is, then, coherent, when the reader can interpret the writer’s objectives.

b) The Reader
Van Dijk and Kintsch (1983) try to explain
the reading comprehension process, by stating
that the text is not the only source of information for the reader; they claim that, in order to
understand a written piece, the reader draws
from the context and from previous knowledge
of the world that he or she keeps in his or her
memory.
Silberstein (1994) explains that the schema theory emphasizes the role of preexisting knowledge
(a reader’s “schemata”) in providing the reader
with information that is implicit in the text.
There are two categories of schemata or background knowledge: formal schemata, which
consists of our knowledge about the structure
of discourse and the conventions that are related to it, and content schemata, i.e. the knowl-

edge of people, the world, culture, and the universe.
The interactive approach to reading describes
that cognitive ability as a process in which both
text and reader have much to contribute. It is
in this process that readers make use of certain
strategies to understand the texts they read.
A strategy is defined by Van Dijk and Kintsch
(1983) as “a cognitive global representation of
the means to reach an aim”. More recently, Cubo
de Severino et al (2008) described discourse strategies as shortcuts or ways to process discourse,
which have been systematized after frequent use,
and are kept in the reader’s mind as the most effective way to read.
According to Cubo de Severino et al. (2008),
strategies may be classified into several types: inferences, superstructural strategies or strategies
that deal with the scheme of the text as a whole,
macrostructural strategies, i.e. those strategies
that are used to unravel global coherence, microstructural strategies that are in charge of the
local coherence, propositional strategies and finally, lexical strategies.

The Reading Tasks
When it comes to observing the results of reading, Alderson (2000) Brown (2001) and Nuttall
(1996) admit, any single technique will prove
to be partial in the picture it can present of that
activity, due to the private, silent and individual
nature of the reading process and understanding.
In an attempt to sort such techniques out, Nuttall (1996) and Brown (2001) provide different,
though related, taxonomies.
Nuttall (1996) explains that given the private nature of the reading process, questions are helpful
to gain access to what is happening in the reader’s
mind according to their grammatical form and
she distinguishes among open-ended questions,
multiple choice questions (MCQs), and true/
false (T/F) questions. Yet, Nuttall claims, questions can also be classified “according to the skills
they require from the reader, [which] is much
more important than their grammatical form”.
She goes on to sort out these questions into six
types “questions of literal comprehension, questions involving reorganization or reinterpretation,
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questions of inference, questions of evaluation,
questions of personal response and questions concerned with how writers say what they mean”.
In order to sort out these tasks, she proposes the
following taxonomy:
Tasks with outcomes requiring little or no language, tasks with outcomes involving spoken language and tasks with outcomes involving writing.

The number of students in these groups ranged
from 8 to 19, with an average of 14 students per
group. Each group had two weekly clock hours
in English.
The young people who attend these schools belong to lower middle class families in the neighbourhood, and about 10 % of the students have a
part-time job.

Procedure and Research Methods

The Context of the Study
The participants of the study were fourteen
groups of third year high school students and
their teachers, belonging to the four state-run
schools in Florida (a neighbourhood on the outskirts of Buenos Aires).

A descriptive investigation based on a multimethod approach: Qualitative and quantitative
analysis of the data collected from
- Non participant class observations with an observation chart to register explicit teaching or

Results

implicit references to the ten reading strategies
under study.

use of most reading comprehension strategies. This hypothesis proved true.

- Self administered teacher questionnaires on
such reading strategies.

All in all, we can conclude that reading comprehension strategies appeared to have been neglected tools in the English reading comprehension
lessons of the students who participated in the
investigation. Although a few teachers seemed
to be acquainted with some of the strategies under study, the extent to which they were made
the best of in the process of bridging the gap between texts and readers was far from being the
necessary one. In other words, it appears to be
the case that a lot more meaning could have been
constructed between students and texts in the
reading lessons observed if reading comprehension strategies had been put at readers´ disposal.
Therefore, the text-reader interaction could have
been much more successfully accomplished. Because after all, as Samuel Jonson wisely puts it,
“A writer only begins a book. A reader finishes it
(Martin, 2008)”.

- Analysis of the reading tasks on a task chart.

Conclusions
Based on the analysis of the data which were
collected through non-participant observation,
questionnaires for teachers and reading task analysis, the hypotheses under examination proved as
follows:
1- The first hypothesis which stated that it appeared that teachers were unaware of their
students´ reading comprehension difficulties
was proved wrong.
2- The second hypothesis: Lack of explicit teaching of reading comprehension strategies may
stem from teachers´ ignorance of the latter
was not conclusively wrong.
3- Thirdly, the idea that there seemed to be some
incongruity between what teachers thought
they did about reading comprehension strategies and what they actually did in class was
proved right.
4- Grammar and vocabulary analysis, rather
than the construction of text meaning, seemed to be the aim of reading lessons. This
hypothesis was right.
5- The exercises aimed at checking reading
comprehension did not appear to foster the

14

KIELIKUKKO 1/2017

Unexpected Byproduct
of This Investigation
During the process of the investigation I realized
that by elaborating the instruments I was presenting a series of strategies which can be taught
to foster reading comprehension. Teachers did
not seem to teach comprehension strategies explicitly and there was a need for it. The question
is: How could they do that?
A possible answer may be: By providing them
with this pair of gloves to teach ten reading
strategies which tackle the text in its three conKIELIKUKKO 1/2017
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» VTL, psykologi Sirkka Sura
toimi yli 20 vuotta Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen lehtorina erityisalueenaan alkukasvatus.

Lukemisen sielutiedettä ja
ymmärteellis-ilmehikäs lukeminen
Sirkka Sura
Palasia lukemaan opettamisesta Aukusti Salon alakansakoulussa
stituent levels: The syntactic level, the semantic
level and the pragmatic level, and by encouraging them not to abandon the text until they
make sure all three levels of text interpretation
have been dealt with.
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Lapset Koiramäkeä tutkimassa

Alkukasvatus sai yliopistollisen oppiaineen aseman jo v. 1995, mutta harva tietää, että Suomessa toimi 26 vuoden ajan erillinen alakansakoulunopettajaseminaari, jonka Aukusti Salo perusti
v. 1921. Se oli kunnianhimoinen yritys korostaa lapsen koulupolun ensimmäisiä pohjavuosia. Äidinkielen opetus oli keskeistä alakansakoulussa. Löysin sattumalta Aukusti Salon kirjoittaman
alakansakoulun opetusopin erään vanhan pedagogin hyllyköstä. Kirjoitus perustuu tuohon mainioon jo unohdettuun teokseen. Salo pohjaa tekstinsä kokeelliseen ja tieteelliseen tutkimukseen
perustuvaan ulkomaiseen kirjallisuuteen. Psykologina huomioni kiinnitti opetusopin Lukemisen
opetus -luvun kaksi laajempaa osalukua, joiden nimet valitsin otsikoksi.

Lukemisen sielutiedettä
Lapsi on saatettava havainto- ja kielitaidossa korkealle asteelle, ennen kuin on järkevää opettaa
häntä lukemaan, ja kun pidetään silmällä erityisesti alakansakoululapsia, on meidän Aukusti Salon mukaan tyydyttävä panemaan merkille vain
kaksi lukemisen päälajia
1. Koneellis-ymmärteellinen lukutaito
2. Ymmärteellis-ilmehikäs lukutaito
Kauniin lukemisen eli kaunoluvun (joka on kolmas
lukemisen päälaji) astetta ei alakansakoulussa vielä
voida saavuttaa. Kaunoluvusta voitaisiin poikkeuksellisesti puhua, jos jollakulla oppilaalla sattuu olemaan erityiset luontaiset lausujan taipumukset.
Lukeminen on koulujemme alkeisaineiden keskusta, korostaa Salo. Se ei ole helppoa henkistä toimintaa, vaan siinä ovat tajuntamme kaikki puolet
osallisina, ollen milloin tämä milloin tuo toiminta
etualalla. Monet lukemista koskevat kysymykset

ovat sielutieteellisiä. Salo kirjoittaa: ”Lukiessa me
näet teemme havaintoja näkyvistä merkeistä, mielikuvituksen avulla käsitämme niiden merkityksen,
muistin avulla pysytämme mielessämme edellisen
lukiessamme seuraavaa, älyllämme käsitämme
luetun yhteyden, ja siihen liittyy myös tunnetta sen
mukaan kuinka mielenkiintoista lukemissisältö on,
sekä tahtoa, vieläpä alkuperäistä tahtotoimintaa,
koska lukeminen on itseperäistä eli spontaanista.
Tämän lisäksi on vielä otettava huomioon hiljaa
tai ääneen tapahtuvan puhumisen liikunnolliset
toiminnot. Lukiessaan ei näitä kaikkia huomaa; ne
toimivat sopusointuisesti yhdessä.”
Yksi lukemistoiminnan sielutieteellinen ominaisuus on Salon mukaan lukutaidon aste. Näitä on
kolme: koneellinen, ymmärteellinen ja kaunis lukeminen. Salo toteaa kuitenkin, ettei tämä jaoitus
ole sielutieteellisesti asianmukainen, koska koko
lukemisen tarkoitushan on olla alusta saakka
enemmän tai vähemmän ymmärteellistä lukemista. ”Emme voi enää, kun kerran tahdomme opeKIELIKUKKO 1/2017
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tuksemme olevan kasvattavaa, puhua puhtaasti
koneellisesta lukemisesta. Yhtä väärin on sanoa,
että kaunis lukeminen olisi suoritettava niin, että
lukija ei luettavaansa ymmärtäisi. Voidaan tosin
väittää, että kaunis lukeminen on mahdollista vasta sitten, kun lukija ymmärtää luettavaa.”
Muita lukemisen sielutieteellisiä ominaisuuksia
1. Silmänliikkeet
2. Lukuala
3. Lukuaika
4. Lukutarkkuus, tarkkaavaisuus
5. Lahjakkuus
Silmänliikkeet ovat yhteydessä lukualaan, joka
tarkoittaa yhdellä tarkkaamistoiminnolla tajuttavan sanan tai sanaryhmän laajuuden. Lukuaikaa
laskettiin sekuntien sadasosissa esimerkiksi siten,
että hidas on lukija, joka tarvitsee yhden tavun
lukemiseen 1,56 – 6,10 sekuntia ja nopea lukija
0,42 sekuntia. Hitaita lukijoita oli 1 / 4 ja nopeita
4 / 10 lapsista. Muut olivat keskinopeita lukijoita.
Lapsen tarkkaavaisuus on häälyvää. Kun luokka
on suuri ja kyseessä on joukko-opetus, ei opettaja
useinkaan tule kiinnittäneeksi tähän asiaan huomiota. Tästä syystä lukemista Opetussuunnitelmakomitean laatiman lukujärjestyksen mukaan
on I luokalla puolituntinen kerrallaan ja II -luokalla kokotuntinen kerrallaan. Jos panemme I luokan
oppilaat lukemaan koko tunniksi, niin tarkkaavaisuuden erheellisyys selvenee. Tarkkaavaisuuteen
liittyen Salo toteaa, että äiti kotona koettaa houkutuksilla saada lasta tarkkaamaan aapisen kirjaimia,
mutta sittenkin lapsi aina kesken kaiken vähä väliä
näyttää milloin kuvaa, milloin kysyy: ”Joko pian
lopetetaan?” ja milloin puhuu mitäkin asiaa. Senvuoksi (Salon sana) äiti antaa lapsen välillä leik-
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kiä tai askarrella ja sitten luetaan taas uudestaan.
Ymmärtämätön äiti taas turvautuu uhkauksiin ja
lyönteihin, tuhoaa lapsensa lukuhalun ja tekee lapsen ensimmäisestä kirjasta kauhun esineen ja siten
istuttaa häneen vastenmielisyyden kirjoja kohtaan
yleensä. Ja mitä hän uhkauksillaan ja lyönneillään
saa aikaan? Ei yhtään mitään. Oikealla menetelmällään ymmärtäväinen äiti sen sijaan herättää
suurempaa harrastusta. Tästä on koulunkin syytä
ottaa esimerkkiä.
Lahjakkuudesta Salo toteaa, että on poikkeuksellisesti olemassa lapsia, jotka jo aikaisemmin (ennen
6 – 7 vuoden ikää) viehtyneinä itseperäisesti lukutaitoa harjoittamaan oppivat sen tavallaan leikkien
ja ilman järjestelmällistä opetusta. Toisena kouluvuotena sujuva ja tarkka lukutaito on lapsen suuremman älykkyydenkin tunnusmerkki. Heikkolukuisia ei kuitenkaan ole ilman muuta tuomittava
älyttömiksi. ”Lukemisessaankin ihminen säilyttää
tyypillisen ominaisuutensa kautta koko ikänsä.”

Ymmärteellis-ilmehikäs lukutaito
Alakansakoulussa lukemisen päämaaliksi asetettiin
1. Kirjan käyttelyyn totuttaminen
2. Ymmärteellis-ilmehikkään lukutaidon saavuttaminen.
Jo alakansakoulusta alkaen on meilläkin päästävä vapautumaan jonottavasta ja yksitoikkoisesta
koneellisesta lukunuotista, sanoo Salo. Ilmehikäs
lukeminen havaitaan siitä, että lukija taitaa parhaassa tapauksessa panna tauot oikeille kohdille
sekä lisäksi osaa sovittaa lukemiseensa sen vaativammankin puolen, nim. sisällystä vastaavan äänen vaihtelun ja oikean tunnesävyn. Ilmehikkään
lukemisen opettamisessa on kaksi tapaa

1. Oppilaan omatoimista
2. Opettajan matkimiseen perustuvaa

koa, tarpeen vaatiessa pariin, kolmeenkin kertaan.
Sitten vasta he lukevat sen ilmehikkäästi kirjasta.

Kumpaistakin tarvitaan tasapuolisesti, ja ne perustuvat oppilaan sisäisten voimien liikkeelle joutumiseen, siis lapsen omaan ponnistusvoimaan.

Parhaiten ilmehikkään lukemisen harjoitukseksi
soveltuvat sellaiset lukukappaleet, joissa on vuorokeskustelua. Varsinkin kun osat jaetaan eri oppilaiden yksitellen tai oppilasryhmien kuorossa lausuttaviksi. Koulujuhlissa lasten esittämät vuorolausunnat edistavät niinikään ilmehikästä esitystaitoa.

Ensimmäisessä tapauksessa opettaja voi neuvoa
oppilasta katsomaan mikä merkki on lauseen
lopussa. Jos havaitaan huudahdusmerkki, niin
opettaja voi kysyä: ”Mitenkä se silloin on luettava?” Luettava kirja voi antaa myös viittauksia siihen, kuinka joku kohta on luettava. Esimerkkinä
Salo kertoo että kirjan ”Lapsuuden kultamailla”
lukukappaleessa ”Joulupukin salaisuuksia” mainitaan, että äiti sanoo salaperäisenä, lapset ovat
hiljaa kuin hiiret ja kovinpa kauhea olisi joulupukki vitsa kädessään.
Opettaja kysyy kuinka äiti sen lausuisikaan.
”Lausupas sinäkin samalla tavalla.” ”Kuinka on
luettava, jotta oikein tuntuu, että lapset ovat hiljaa?” ”Kuinka sillä kohdalla on luettava, että tunnemme, millainen joulupukki on vitsa kädessä?”
Toinen ilmehikkään lukemisen tapa perustuu lasten matkimisviettiin. Opettaja lausuu ilmehikkäästi
malliksi, ja lapset saavat matkia tätä. Opettaja lukee
kirjaa ottaen huomioon tavallisessa puheessa noudatetun korostuksen, vaihtelut, tauot ja äänensävyt.
Tapoja on useita. Yksi on sellainen, että opettaja lausuu tunnin lukemistehtävästä ensimmäisen lauseen
ilmehikkäästi. Sitten lapset lukevat saman lauseen
matkien opettajan lausumista. Tällä tavoin lause
lauseelta luetaan koko tunnin tehtävä.
Toinen tapa on sellainen, että kirjaan turvaudutaan vasta, kun lause ilman sitä osataan ilmehikkäästi lausua. Oppilaat lausuvat saman lauseen ul-

Alakansakoulusta nykypäivään
Opetuksen tulee perustua lapsen luontoon, kirjoittaa Salo jatkaen, että äidinkielen opetuksessakin on yhä enemmän ja enemmän alettu lapsi
panna lähtökohdaksi ja sovittaa päämäärä sen
mukaisesti. Tässä näkyy jo nykyisen lapsilähtöisyyden idea. Samoin lapsen luonto -ilmaisu kuvaa pedagogiikan kehityspsykologista perustaa.
Näiden tieteenalojen limittyminen on nykypedagogiikassa edelleenkin voimistunut. Kun kognitiivinen psykologia 1980 -luvulla valtaanotti lähes kaiken oppimistutkimuksen, emootioiden
merkitys metaprosessina sivuutettiin, kunnes
motivaatiotutkimuksessa tunteet ja merkitys
(vrt. ymmärteellinen lukeminen) osoittautuivat
välttämättömänä oppimishalun lähteenä jälleen
relevanteilta suomalaisessakin lukemisen pedagogiikan kontekstissa.
Lopuksi voin vain ihmetellä, että Salon käsite lukemisen sielutiede ja tunteiden (kuten ilmehikkyyden) huomioiminen ovat ilmiöinä olleet lähes
sata vuotta aikaansa edellä.

Lähde
Salo, Aukusti. 1929. Puhumisen ja lukemisen opetus. Alakansakoulun opetusoppi IV. Helsinki: Otava
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Pia H. Mikander: Länsimaalaiset ja
toiset Suomen oppikirjoissa

Kolumbus sai loistavan vastaanoton, kun
hän palasi takaisin Espanjaan. Hänellä oli
mukanaan intiaaneja, kultaisia koruja, kasveja ja jopa papukaijoja. (Historian tuulet
II, 2010, s.93)

Pia H. Mikanderin haastattelu

Espanjalaiset saivat hämmästellä intiaaneja, kuten Kolumbus tuomiaan alkuasukkaita nimitti, papukaijoja ja värikkäitä höyhenpäähineitä. (Matkalippu historiaan 6,
2008, s.99)

Pehr-Olof Rönnholm
Olet väitellyt aiheesta ”Westerners and others in
Finnish school textbooks” (Länsimaalaiset ja toiset Suomen oppikirjoissa)
Miksi kiinnostuit aiheesta?
Olen aineenopettaja ja olen opettanut ennen
kaikkea historiaa, yhteiskuntaoppia ja elämänkatsomustietoa yläkoulussa. Kun opetin, huomasin erityisesti historian ja yhteiskuntaopin
oppikirjoissa usein kohtia ja muotoiluja, joita piti
mielestäni kyseenalaistaa. Joskus aloitin tuolloin
keskustelun kyseisestä aiheesta luokassa. Huomasin, että oppilailla oli taipumus arvostaa oppikirjojen tietoa. Sitä pidetään oikeana ja totena
toisin kuin esimerkiksi internetin tekstien tietoa.
Joskus yksinkertaisesti hyppäsin sellaisten sivujen yli, joita pidin ongelmallisina. Kun ryhdyin
tutkimaan, kävi nopeasti selväksi, että halusin
keskittyä oppikirjoihin.
Kerrotko lyhyesti tutkimusaiheestasi?
Mitä on länsimaisuus, keitä ovat länsimaalaiset ja millaisia ovat länsimaiset arvot ja miten
nämä asiat rakentuvat teksteissä, jotka kuvaavat maailmaa. Samanaikaisesti kiinnostuin enemmän ja enemmän siitä, miten voisi
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kehittää kriittisen ajattelun opetusta. Luulen,
että jo aika nuoret oppilaat pystyvät oppimaan
tietynlaista diskurssianalyyttistä tapaa katsella
yhteiskuntatietoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että tekstille tehdään kysymyksiä, käännetään ja väännetään tekstiä ja mietitään näkökulmaa, toisin sanoen keiden ääni kuuluu siinä
ja keiden ääni ei kuulu.
Mikä on tärkein havaintosi?
Oppikirjoissa on päästy irti useimmista – mutta
ei kaikista – vanhoista siirtomaan aikaisista mielikuvista, mutta ajatus ylivoimaisista länsimaalaisista elää edelleen toisella tavalla.
Mistä yllätyit?
Kuinka epäkriittisesti länsimainen ylemmyys
paikoitellen kuvataan. Tähän kuuluvat esimerkiksi kuvaukset thaimaalaisista hiekkarannoista,
siitä kuinka Thaimaan ilmasto on mukavaa talvisin, kun eurooppalaiset enimmäkseen kaipaavat
aurinkoisia rantoja. Syntyy käsitys, että luonnollisesti Thaimaan rannat ovat olemassa eurooppalaisia varten, kun taas ei nähdä yhtä luonnollisena, että ei-eurooppalaiset voisivat puhua Euroopasta vastaavasti.

Kun Kolumbus palasi Espanjaan, hänet otettiin vastaan sankarina. Hän toi näytteille
vangittuja ihmisiä, kultaa, tupakkakasveja,
ananaksia, kalkkunoita ja muun muassa
riippumaton. (Historia kertoo 6, 2010, s. 41)

Pia H. Mikander Filosofian tohtori
(kasvatustiede)

Myös eri oppikirjojen erilaiset näkemykset hyökkäyksistä New Yorkiin syyskuussa 2001 yllättivät
– tietyt olivat kriittisiä USA:ta kohtaan ja tietyt
eivät juuri ollenkaan. Epäkriittinen ja todellisuudessa myös tieteellisesti perusteeton negatiivinen
asenne maailman väestönkasvuun Länsimaiden
ulkopuolella hämmästytti minua, samoin se miten kolonialismin päätoimijat (kuten esimerkiksi
Kolumbus) vielä esitetään sankareina. Tästä teemasta olen kirjoittanut erillisiä artikkeleita.
Kertoisitko enemmän tuosta Kolumbus-esimerkistä?
Eri oppikirjoissa on mahdollista esitellä samaa
tapahtumaa hyvin eri näkökulmasta, kuten näistä
historiankirjoissa näkyy:

Ensimmäisessä esimerkissä ”intiaanit” ovat osa
muita ”eksoottisia esineitä”. Toisessa todetaan,
että ”intiaani”-sana on Kolumbuksen keksimä.
Kun ”intiaani”-sanan tilalle ruvetaan puhumaan
vangituista ihmisistä, kuten kolmannessa esimerkissä, on mahdollista nähdä väkivaltaa paljon selkeämmin.
Miten opettajat ja opettajankouluttajat voisivat
hyödyntää tuloksiasi?
Millaisia tehtäviä opettajat voisivat antaa oppilaille?
He voivat harjoittaa oppilaiden kykyä tehdä
kriittisiä kysymyksiä tekstille. Usein oppikirjoissa ilmiöt esitetään neutraaleina, vaikka ne
ovat ideologisesti latautuneita. Tämä pätee esimerkiksi talouspolitiikassa (tämän ovat muut
voineet osoittaa), mutta myös, kuten minä
osoitan, esimerkiksi maantiedon oppikirjas-
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» FM Eeva Hallivuori
suomen kielen ja viestinnän opettaja
Turun kaupunki, sivistystoimiala
Valma-koulutus
Turun ammatti-instituutti/Aikuiskoulutus

sa: ”On ollut pakko rajoittaa maahanmuuttoa
Isoon-Britanniaan.” Se kuulosta neutraalilta
väittämältä mutta on mitä suurimmassa määrin ideologisesti latautunut. Kenen on ollut
pakko rajoittaa? Kuka on se, josta puhutaan
passiivissa? Voidaan kysyä: Kenen näkemys
kuvataan neutraalina? Kenen ääni kuullaan (ja
kenen ei)? Tuollaisiin näennäisesti neutraaleihin ilmauksiin kytkeytyy paljon vallankäyttöä.
Näitä ilmauksia voidaan oppia tulkitsemaan ja
kiertämään. Tämä koskee sekä opettajaa että
oppilasta. Miltä tämä olisi kuulostanut toisenlaisesta perspektiivistä ilmaistuna. Opettajan
ei ole vaikeaa löytää vaihtoehtoisia kertomuksia internetin, blogien tai vastaavien ansiosta.
Kuka saa puhua ja kuka ei? Nämä kysymykset
sopivat luokkahuoneeseen, mutta myös kauttaaltaan yhteiskuntaan.
Miten ajattelet, edistäisikö oppilaiden kriittistä
ajattelua sellainen menettely, että jokin teksti kirjoitettaisiin kokeeksi uudestaan ei-länsimaisesta
näkökulmasta?
Se olisi mielestäni ihan hyvä ja helppo tapa. Joissakin tehtäväkirjoissa on tämän tyyppisiä tehtäviä, mutta niitä voisi olla enemmän. Jo nuoret
oppilaat voisivat ruveta miettimään tällaisia kysymyksiä.

Finländska skolböcker förmedlar
en eurocentrisk världsbild
Min avhandling fokuserar på den världsbild
som konstrueras i finländska (finska och svenska) läroböcker i historia, samhällslära och geo-
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grafi. Fokus ligger på hur globala maktrelationer, särskilt gällande "västerlänningar" och "andra" beskrivs. Idag består världen inte längre
av kolonialmakter och kolonier, däremot finns
det röster som talar för att globaliseringen kan
ses som en fortsättning på kolonialismen. Läroböcker återspeglar de dominerande värderingarna i ett samhälle. Att studera dem är ett sätt
att tydliggöra hur samhället konstruerar vad
som är normalt, lämpligt och idealiskt. Jag har
gått igenom de sex största finländska läroboksförlagens läroböcker i historia, samhällslära och
geografi (åk 5–9) som är tryckta mellan 2005
och 2010. Böckerna är baserade på läroplanen
från år 2004, som betonar mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati i. Jag visar hur
hegemonin om västerlänningar som överlägsna
avbildas på olika sätt. Medan de flesta gamla
stereotyper om icke-västerlänningar har börjat försvinna från läroböckerna, finns det andra uttryck som stärker bilden av västvärlden
som överlägsen. Västerländskt våld är dolt eller
rättfärdigat i beskrivningar av både historiska
och nutida konflikter. Värden som demokrati
och mänskliga rättigheter beskrivs som typiskt
västerländska. Jag har också visat hur hegemonibegreppet fungerar genom att få ideologiska
påståenden att låta icke-ideologiska, som "sunt
förnuft". Som lärare upplever jag att vi borde fokusera mer på kritisk läsning.

Pää, olkapäät, peppu, polvet, varpaat,
Kadulla tuulee ja Ystävän laulu
Eeva Hallivuori
Opettaja: Minkälainen sää on tänään?
Opiskelija: Siellä tulee! Tulee kovasti.
Opettaja: Ahaa. Joo…Hei, kuunnellaanko
Jari Sillanpään esittämä laulu Kaduilla tuulee?

Pidän testiä ihmisen ruumiinosista maahanmuuttajaopiskelijoilleni. Heidän pitää kirjoittaa
kuvaan nämä nimitykset. Parinkin opiskelijan
huomaan tekevän ajatuksissaan liikettä käsillään:
kädet hipaisevat päätä, sitten takapuolta, sitten
polvia ja viimeksi sormet sojottavat kohti varpaita. Samaan aikaan he muodostavat huulillaan
äänettömästi sanoja. Sitten he kirjoittavat testipaperiin vastauksia. – ”Pää, olkapäät, peppu, polvet,
varpaat...”
Siinä on jo yksi hyvä syy käyttää lauluja opetuksessa: sanat jäävät helpommin mieleen, kun
laulun melodia ja rytmi vievät ne syvempään
tietoisuuteen kuin vain lukemalla oppien olisi
mahdollista. Sieltä opiskelija poimii ne testipaperille kirjoitetuiksi sanoiksi, ja ennen kaikkea myös omaan aktiiviseen käyttösanavarastoonsa. Lastenmusiikkiorkesteri Fröbelin Palikoiden Jumppalaulussa yhdistyy melodiaan ja
rytmiin vielä liikekin – tämä yhteispeli toimii
lapsilla, samoin se toimii myös aikuisilla oppijoilla.

Maahanmuuttajia valmentamassa
Työskentelen nyt kolmatta lukuvuotta suomen
kielen ja viestinnän opettajana Turun ammatti-instituutin (TAI) aikuiskoulutuksessa. Opetan
jonkun verran viestintää eri ammatialojen aikuisryhmille, mutta päätyöni on suomen opettaminen aikuisille maahanmuuttajille. Tämänhetkiset vastuuryhmäni koostuvat 1–2 vuotta Suomessa asuneista alle 30-vuotiaista opiskelijoista.
He opiskelevat ammattiopintoihin valmentavassa
Valma-koulutuksessa. Takanaan heillä on 6–12
kuukautta suomen kielen ja kulttuuritiedon opiskelua työvoimapoliittisessa kotoutumiskoulutuksessa.
Opiskelijani ovat uuden edessä uudessa kotimaassaan. Yksi on päätynyt Suomeen avioliiton
myötä; toinen on saapunut pakolaisena, kolmas
taas on tullut saatuaan työtä telakalla tai automaalaamossa. Jos työhön tulee katkos, ei uutta
pestiä kielitaidottomana välttämättä saakaan –
TE-toimisto ohjaa nuoren tällöin koulutukseen.
Oleskelulupa-asiat tietenkin ovat usein keskusKIELIKUKKO 1/2017
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telunaiheena opiskelijoidemme keskuudessa. Kotoutumiskoulutus tai Valma-koulutus eivät ole sinänsä
perusteita oleskeluluvan saamiseen, vaan
seurauksia luvasta.

Aikuisopiskelijasta
aikuisten opettajaksi
Melko uutta oli S2-opetus myös minulle aloittaessani työni TAI:ssa syksyllä 2014. Taustaltani
olen aikuisopiskelija itsekin. Vuonna 1998 aloitin
suomen kielen ja kirjallisuuden opinnot Jyväskylän yliopistossa, noin 18 vuotta vanhempana
kuin suurin osa kurssitovereitani
Perheellisenä aikuisena otin opinnoissa tavoitteekseni edetä mahdollisimman pikaisesti ja keskittyä vain olennaiseen, vaikka esimerkiksi draamapedagogiikkaan, erityisopetukseen, S2-opintoihin tai soveltavaan kielentutkimukseen laajentaminen olisikin kiinnostanut. Oli päästävä
aika nopeasti töihin, koska opiskelu tiesi myös
perheestä erossa asumista. Aiemmalta koulutukseltani olin käsityöalan ammattilainen, ennen
yliopisto-opintojani valmistin niin mittatilausvaatteita kuin pieniä sarjoja lasten trikoovaatteita
omassa yrityksessäni.
Niin kandidaattitutkielmani kuin pro gradu
-työnikin aiheet löytyivät JY:n Soveltavan kielentutkimuksen laitoksen (Solki) tutkimusprojektista. Solkissa oli opiskeluaikanani meneil-
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lään tutkimushanke
nimeltään Tilanteinen
kielellinen tietoisuus ja
vieraan kielen oppiminen. Hannele Dufvan
ja Riikka Alasen vetämä hanke oli pitkittäinen tapaustutkimus,
jossa tutkittiin alakouluikäisten lasten
metakielellistä tietoisuutta, kielikäsityksiä ja
niiden peilautumista vieraan kielen oppimiseen. Minulle hanke tarjosi ensinnäkin valmiin aineiston kandidaatintutkielmaani ja
mahdollisuuden oman aineiston keruuseen jo
taustoitetuilta informanteilta, tuolloin peruskoulun kolmannella luokalla olevilta oppilailta.
Opinnäytetyöni oli otsikoltaan Hengittääkö
kala? : Kolmasluokkalaiset ympäristötiedon
oppikirjatekstin äärellä. Pro gradussani selvitin, miten lapset lukevat ympäristötiedon
oppikirjatekstiä, miten he tekstistä keskustelevat, sen parissa toimivat ja miten soveltavat siitä saamaansa tietoa. Loppupäätelmissäni jouduin toteamaan, että oppikirjateksti
osoittautui epäkoherentiksi. Sen termistö oli
varsin kaukana lasten kokemusmaailmasta,
eivätkä kaikki oppilaat kyenneet lukemansa
tekstin perusteella soveltamaan tietoa. Olennainen päätelmä oli myös se, että oppilaiden
yhteistyö lukemistehtävässä oli varsin tiivistä,
eli lähtöoletukseni lukemisesta vahvasti vuorovaikutuksellisena tapahtumana sai vahvistusta.

Korkeakoulusta peruskouluun
– ekaluokan matikkaa teineille
opettamaan
Lukututkimuksen parista tempauduin kuitenkin
työelämään varsin erilaiseen maailmaan. Ensimmäinen pitkä työsuhteeni opettajana oli lyhyellä
varoitusajalla alkanut suomen kielen ja viestinnän lehtorin sijaisuus Mikkelin ammattikorkeakoulussa (Mamk) syksyllä 2002. Opiskelu- ja
työelämässä tarvittavien viestintävalmiuksien
opettaminen insinööriopiskelijoille oli sisällöllisesti hyvin erilaista kuin mihin perusopetuksen
ja lukion äidinkielen opetukseen painottuneet
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnot
olivat valmentaneet.
Graduni sainkin valmiiksi vasta keväällä 2007,
tehtyäni töitä sekä amk-opettajana että saatuani tuntumaa myös maahanmuuttajaopetukseen
Mikkelin aikuiskoulutuskeskuksessa. Vaikka
opinnäytetyöni valmistuminen venähtikin, työni
valittiin edustamaan suomen kielen oppiainetta
JY:n humanistisen tiedekunnan gradukilpailussa
valmistumisvuotenani. Graduohjaajani minua
tukemassa oli professori Maisa Martin.
Mamkissa työskentelin kevääseen 2013 saakka.
Työni painottui sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opettamiseen alkuvuosien insinöörikoulutuksessa työskentelyn jälkeen. Ohjasin opinnäytetöitä, opetin puheviestintää, vedin työelämän viestinnän opintojaksoja, verkkoviestinnän
kursseja, annoin S2-opetusta vaihto-opiskelijoille. Amk-opettajan arki kiristyvien resurssien paineessa oli varsin hektistä ja kalenteri jatkuvasti
täynnä – hyvä työyhteisö onnekseni tukena jak-

samisessa. Aloin kuitenkin tuntea, että olisi ehkä
aika vielä tehdä jotain muuta.
Monen sattumuksen summana päädyin pitkäaikaiselta asuinseudultani Etelä-Savosta takaisin lapsuuteni maisemiin Varsinais-Suomeen,
asumaan Salon kaupunkiin ja työhön Turkuun.
Topeliuksen koulussa 2013–2014 työskentelin
vastikään maahan saapuneitten 13–16-vuotiaitten nuorten opettajana – repertuaariin kuului
peruskoulun oppiaineista suomen kieli, matematiikka, tekstiilityö, musiikki, ympäristötieto. Ensimmäinen ammattini käsityöammattilaisena antoi osaltaan rohkeutta tarttua tähän
toimeen. Perusopetukseen valmentavissa valmo-luokissa Turussa on noin kymmenen oppilasta. Valmentavien luokkien määrä vaihtelee
kaupungin maahanmuuttotilanteen mukaan.
Oppivelvollisuusikäiset otetaan kouluun, riippumatta Suomessa oleskelun perusteesta. Se on
hyvä periaate.
Oma ryhmäni oli huikean heterogeeninen. Kenellä on takanaan ikävuosiensa edellyttämä määrä hyvää tasoa olevaa peruskoulutusta, kenellä
taas pari kuukautta koraanikoulua. Omaa sukellustani tähän maailmaan olivat avittamassa kokeneet koulunkäynninohjaajat, opettajakollegat
niin omassa koulussa kuin muutkin kaupungin
valmo-luokkien opettajat.

Mikä laulaen tulee, se
sydämeen jää
Jo Mikkelissä työskennellessäni laulatin vaihto-opiskelijoita, lauloimme helppoja kansanlauluja. Mamkissa oli myös hoitoalan ammat-
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tiopettajien kanssa kainoa puhetta siitä, että
hyvinvointialojen työntekijöille olisi suurta etua
rohkeudesta laulaa – laulaminen voisi olla yksi
syvä ja hyvä keino päästä hoidettavaansa lähelle.
Sairaanhoidon opiskelijoille en sitten kuitenkaan
ollut järjestämässä hoivaavan laulamisen opintojaksoa. Peruskouluikäisten maahanmuuttajanuorten kanssa laulaminen tuntui erittäin luontevalta tavalta toimia koulussa ja oppia.
Oppilaat tulevat valmo-luokkaan pitkin lukuvuotta, mahdollisimman pian oman kaupunkiin
asettautumisensa jälkeen. Yhtenä mieleenpainuvana hetkenä tuon lukuvuoden ajalta jäi mieleeni
erään opiskelijan aito hämmästys musiikkitunnillamme – se oli hänen ensimmäisensä musiikkiluokassa. Aloin vaatimattomalla pianonsoittotaidollani säestää jotakin lauluamme, kun
oppilas pomppasi tuoliltaan kuin salamaniskun
kokeneena: ”Ope miten sinä teet?” Hän ei ollut
koskaan aiemmin kuullut eikä nähnyt kenenkään
soittavan pianoa. Oppilas tuli itse pianon ääreen
ja koetti tehdä samoja liikkeitä kuin oli nähnyt
minun tekevän – lopputulos ei ollut ihan samanlainen. Hän ymmärsi että tässä ei olekaan kyse
minkään musakoneen käyttämisestä. On hätkähdyttävää olla osallisena nuoren ihmisen ekoissa
kokemuksissa.
Tuon lukuvuoden tunnuslaulukseni nousi J.
Karjalaisen Sankarit-kappale. Ehkä suomalaisia
varhaisteinejä on vaikea saada innostumaan laulamisesta. Maahanmuuttajanuoria ei. Luokassa
kohtasin myös melko vakavia käytös- ja oppimishäiriöitä. Laulaminen siloitti niitä. Aika puhuttelevaa oli nähdä isokokoinen seitsemättätoista
ikävuottaan lähentelevä huppariinsa piiloutuva
26
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kaveri uppoutuneena ihan tavallisen suomalaisen
kansanlaulun laulamiseen. Niinä hetkinä opettajakin kokee jonkinasteista sankaruutta työnsä
ääressä.
Kautta vuosikymmenteni musiikki on ollut tärkeä elämänsisältö itselleni. Kuuntelen ja käytän
kaikenlaista, nykytaidemusiikista iskelmän kautta kovimpaan rockiin. Olen opiskellut nuorena
huilunsoittoa, aikuisiällä hakeuduin piano-opintoihin. Olen myös jonkun verran harrastanut
kuorolaulua. En kuitenkaan ole mikään huipputaitava, en laulamisessa enkä soittamisessa. Ehkä
tärkein oppi tältä saralta tuli aikoinaan lapsuudenkodistani, jossa laulettiin ja soitettiin paljon
ihan vain omaksi huviksi, osana arkea.
Koska laulaminen on osa omaa olemistani, olen
kokenut luontevaksi ottaa sen myös mukaan
työhöni. Maahanmuuttajaopetuksessa laulamisen avulla autan opiskelijoitani omaksumaan
suomen kielen rytmiä, ääntämistä, intonaatiota.
Laulun avulla monet asiat iskostuvat syvemmälle tietoisuuteen kuin akateemisesti opittu. Tästä kertoo sekin, että monilla dementiapotilailla
saattaa olla puhekyky menetetty, mutta tuttuja
lauluja he kykenevät laulamaan. Omat nykyiset
opiskelijani ovat nuoria reippaita aikuisia, joita ei
vielä dementia uhkaa, ja myös he laulavat varsin
mielellään. Opettajan vain on voitettava omaan
lauluääneensä liittyvä kainostelunsa ja annettava
mennä!
Nautin siitä, kun huomaan opiskelijoiden heittäytyvän laulun vietäviksi, he unohtavat muun,
ja keskittyvät. Toisinaan nuorten aikuisten ryhmissämme on mukana myös se luokan pelle, joka

vetää korkeelta ja kovaa ja tahallaan nuotin vierestä – silläkin
lienee tarkoituksensa
ja välillä täytyy pitää,
näille
aikuisillekin,
ihan erikseen jokin
mölinälauluhetki, sellaisetkin energiat on
hyvä päästää ilmoille.
Mieluummin laulumölisten kuin turhautuneena
vaikkapa pulpettia kaivertaen tai opetuspuhetta
häiriten!
Laulaminen avaa eri tavalla tietä kielen intonaatioon kuin vain puheen kuunteleminen. Melodia
iskostaa sanat soimaan, ja esimerkiksi kaksoiskonsonanttien ääntämisen opettelussa laulut ovat
hyvä apu. ”Me ollaan sankareita kaiKKi, kun oikein silmiin katsotaan...” Usein tunneillani myös
vain kuunnellaan lauluja – tosin se kuuntelukin
lähes aina kääntyy laulamiseksi, koska opiskelijat ovat laulamiseen tottuneita ja aina on käsillä
myös kuunneltavan laulun sanat.
Valitsen niin kuunneltavat kuin varsinaiset laulettavat laulut pääosin siten, että ne liittyvät
päivän aiheeseen joko teemaltaan tai kielelliseltä
sisällöltään. Runebergin-päivänä lauloimme
Maamme-laulua, kylmänä pakkaspäivänä lauloimme Papu & Pojat -kokoonpanon Pakkanen-laulua. Kansanlauluja olemme paljon laulaneet netin Suomea sävelin -sivuston tuella (http://
www.suomeasavelin.net/index.php). Sivustolle
on koottu suomalaisia lauluja sanoituksineen ja
säestyksineen varta vasten S2-opetusta silmällä
pitäen. Itselläni ei ole tätä nykyä käytössäni

mitään säestyssoitinta, joten siksikin yllämainittu sivusto on
käyttökelpoinen.
Opiskelijat
pitävät
myös siitä, että laulamme säännöllisesti
heidän kurssin mittaan oppimiaan suomalaisia lauluja – vain laulamisen ilosta, niin
kuin luonnollista onkin. Silloin laulu palvelee
tarkoitustaan ilmapiirin luojana, rentoutumisen
välineenä, yhteenkuuluvaisuuden lujittajana.
Laulaminen tuo hymyä luokkahuoneeseen. Äsken kollegani totesi saaneensa käytävällä nauttia
opiskelijaryhmäni laulusta: nuoret lauloivat tauollakin Vysotskin Ystävän laulua, jota kävimme
laulamassa tänään ystävänpäivänä myös naapuriryhmien tunneilla.
Ymmärrän myös, että kaikki opiskelijat eivät ole
niin innostuneita laulamisesta – siispä kohtuus
tämänkin työtavan hyödyntämisessä. Eräs montenegrolainen nuorimies, joka ei laula mukana,
mutta aina kuuntelee sujuvasti, kertoi omasta
kouluajastaan: hänen lapsuudessaan koulussa ei
hänen mukaansa laulettu juuri ollenkaan. Ne olivat Balkanin sodan vuosia.
Työssäni haastavimmaksi koen opetusryhmien
heterogeenisyyden – se lienee arkipäivää monen
S2-opettajan työssä ainakin perusopetuksessa,
kotoutumiskoulutuksissa ja valma-koulutuksissa. Näihin ei opiskelijoita karsita, kuten on laita
esimerkiksi yliopistojen suomen kursseille. Koulutukset, joihin opiskelijalla on velvollisuus osal-
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listua, kantavat vastuutaan siitä, että aivan kaikki
myös oppivat.
Juuri tänä lukuvuonna olemme TAI:n aikuiskoulutuksessa siinä onnellisessa tilanteessa, että
heterogeenisyyttä tasoittaa aloittaneiden valma-ryhmien aiempaa isompi määrä. Sen ansiosta
on voitu jakaa opiskelijat neljään noin 18 opiskelijan ryhmään suomen kielen taitotason mukaan.
Voin luonnehtia itseäni hyvinkin perinteiseksi
kielen opettajaksi: etenemme oppikirjan mukaan, teemme kirjan tehtäviä, pidän kielioppikokeita. Hyödynnän tarjolla olevaa valmista
verkko-opetuksen materiaalia ja erityisesti Ylen
Areenaa. Erilaiset mobiilisovellukset tuovat opetukseen mukavaa vaihtelua, mutta perustyö tehdään kynän, paperin ja vuorovaikutuksen avulla.
Oppimisen vaikeudet opiskelijoillamme juontuvat usein muun elämän ongelmista. On vaikea
keskittyä opiskeluun, jos vielä kaukaisessa kotimaassa asuvan perheen henki on vaarassa. Joillakin opiskelumotivaatiota alentaa epävarmuus
oleskeluluvan jatkumisesta. Opiskelukulttuurien
erot aiheuttavat joitakin yhteentörmäyksiä. Jos
opiskelija on tottunut siihen, että hyvä arvosana keinolla millä hyvänsä on oleellisempi tavoite kuin opiskeltavan asian sisäistäminen, kestää

aikansa että hän suuntaa aktiivisuutensa meidän
koulukulttuurimme opiskelutapojen mukaisesti.
Varsinaisista oppimisvaikeuksista on erittäin vaikea päästä jyvälle, koska aikuiselle opiskelijalle
vieraalla kielellä toimiminen aiheuttaa esimerkiksi luki-vaikeuksien testaamisessa omat haasteensa. Meillä ei ole erityisopettajaa tukenamme.
Työni suola on se, kun näen opiskelijoitten konkreettisesti edistyvän opinnoissaan ja työurallaan
sekä toisaalta Suomeen kotoutumisensa poluilla.
He ovat aidosti kiitollisia saamastaan opetuksesta. ”Kiitos ope!” kuulen päivittäin – on hienoa
saada suoraa palautetta työstään. Maahanmuuttajanuorissa on paljon dynaamisia ja kovalla
innolla elämässä eteenpäin puskevia opiskelijatyyppejä. Heille koulutus on suuri mahdollisuus,
jota osataan arvostaa. Näitä nuoria aikuisia on ilo
olla valmentamassa.

Lähteitä
Hallivuori, E, 2007. Hengittääkö kala? : kolmasluokkalaiset
ympäristötiedon oppikirjatekstin äärellä. Suomen kielen
pro gradu -tukielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/
URN:NBN:fi:jyu-2007261
Suomea sävelin -sivusto (http://www.suomeasavelin.net/
index.php).

Seuraa FinRA:n nettisivuja, niin saat tietoja ajankohtaisista tapahtumista, konferensseista ja
seminaareista.
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/
Kolla FinRA:s nätsidor! Vi lägger upp delvis olika innehåll på de svensk-, finsk- och engelskspråkiga
sidorna. På den senaste tiden har vi lagt upp presentationer från den 3:e Östersjökonferensen om
läsning som också var den 17:e Nordiska lässtämman.
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Lukiolaisten näkökulma opettajien
kiroiluun
Anna Sarasmo
Opettajien käytös on havaintojeni mukaan paljon
puitu aihe varsinkin internetin keskustelupalstoilla. Kun opettaja on esimerkiksi kiroillut oppitunnilla oppilaiden kuullen, internetissä pohditaan, saisiko opettaja käyttää kirosanoja missään
tilanteissa. Koulusta ja opetuksesta ovat kiinnostuneita kaikenlaiset ihmiset iästä riippumatta, sillä koulutus koskettaa jokaista ja kaikki ovat joskus olleet opetettavina (ks. Viskari & Vuorikoski
2003). Huomattavan usein internet-keskustelun
aloittanut on kuitenkin lapsen tai nuoren huoltaja, joka on kuullut opettajan toimineen oudosti
koulupäivän aikana ja tiedustelee palstalla muiden huoltajien mielipidettä asiaan liittyen. Koska aiheeseen kantaaottavat ovat yleensä aikuisia,
olen usein keskusteluja lukiessani miettinyt, millaista käytöstä nuoret itse sallisivat opettajalta.

Mallikelpoinen opetuskone?
Viskari ja Vuorikoski (2003) ovat tutkineet kasvatustieteen opiskelijoiden käsityksiä ja tulkintoja opettajista. Tutkimusaineistona ovat opiskelijoiden kirjoittamat fiktiiviset tarinat opettajan
tavanomaisesta arkipäivästä. Koska opiskelijoilla ei ollut tutkimusajankohtana vielä juurikaan
opettajakokemusta, tarinat on kirjoitettu lähinnä
oppilaan näkökulmasta. Tarinoissa opettaja kuvataan mallikansalaiseksi, jotka paitsi pukeutuu

siististi myös käyttäytyy mallikelpoisesti. Lisäksi
opettaja on työlleen omistautunut tunnollinen
puurtaja, jonka ajankäyttöä työ sääntelee aamusta iltaan. Sen sijaan, että opettaja nähtäisiin
tavallisena ihmisenä, jolla on oma persoonallisuutensa, hänet kuvataan tarinoissa etäiseksi
tiedonjakajaksi, joka keskittyy työtehtäviinsä ja
hallitsee tunteensa. Opettajuus nähdään roolin
kantamisena, jolloin ihminen ei pane itsestään
kaikkea likoon.
Opiskelijoiden kirjoittamiin tarinoihin vaikuttavat heidän oman elämäntilanteensa ohella yhteiskunnassa opettajista elävät käsitykset, joita
he tulkitsevat omista lähtökohdistaan. Opettajiin kohdistettavat yhteiskunnalliset odotukset
muuttuvat jatkuvasti ajan kuluessa: yhteiskunnassa on eri aikoina määritelty kunkin ajan ihanteiden mukaan, millainen opettajan tulee olla,
ja siten tuotettu julkista kuvaa ammattikunnasta. Esimerkiksi vielä 1900-luvun ensimmäisinä
vuosikymmeninä virallisissa säädösteksteissä
opettajilta vaadittiin kristillissiveellistä mallikelpoisuutta sekä ulkoisen olemuksen ja käytöksen
nuhteettomuutta. Nykypäivänä opettajuutta säätelevistä teksteistä on mallikansalaisuuden vaatimus poistettu. Aiemmasta malliopettajasta on
tullut tavoite- ja päämäärätietoinen didaktikko.
(Viskari & Vuorikoski 2003.)
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Vaikka käsitykset opettajista ovat vuosien saatossa muuttuneet, tuntuu ihmisten mielissä yhä
elävän lujasti opettajan ammattiin kuuluva mallikelpoisuus. Onhan opettaja esimerkki aikuisesta
kansalaisesta, jonka käytöksestä oppilaat omaksuvat käsityksiä yhteiskunnallisista säännöistä ja
toimintaperiaatteista. Koulussa oppilaat saavat
kaiken aikaa vaikutteita opetuksesta, oppimateriaaleista ja opettajan toiminnasta sekä omaksuvat
sosiaalisia viestejä opettajan käytöksestä ja suhtautumisesta. Yhteiskunnan ylläpitämällä koulujärjestelmällä on keskeinen rooli kansalaisten
valmentamisessa toimintakykyisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. (Nivala 2006.)

Lukiolaiset ja opettajan kiroilu
Opettajan pedagogisten opintojen seminaarityössäni ”Saako opettaja kiroilla? Lukiolaisten
suhtautuminen opettajan kiroiluun” (huhtikuu
2015) tarkastelin turkulaisen lukion opiskelijoiden ajatuksia lukio-opettajan kiroilusta. Toteutin
tutkimuksen kyselyllä 28:lle lukion äidinkielen
ja kirjallisuuden 4. kurssin opiskelijalle tammikuussa 2015. Kyselyllä selvitin, miten eri kirosanojen käyttö ja sosiolingvistiset taustamuuttujat
eli esimerkiksi opettajan sukupuoli ja ikä vaikuttivat lukiolaisten suhtautumiseen. Lisäksi tutkin,
miten lukiolaiset arvioivat opettajan kiroilun paheksuttavuutta kiroilutilanteen mukaan. Tutkimuskysymykset olivat näin ollen seuraavat:
1. Minkä kirosanan käyttö olisi lukiolaisten
mielestä opettajalta paheksuttavinta ja minkä
käyttö hyväksyttävintä?
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2. Miten sosiolingvistiset muuttujat eli esimerkiksi opettajan sukupuoli ja ikä vaikuttavat
siihen, miten lukiolaiset suhtautuvat opettajan kiroiluun?
3. Miten lukiolaiset suhtautuvat erilaisiin kuvitteellisiin tilanteisiin, joissa opettaja kiroilee?
Halusin rajata tutkimuksen aiheen nimenomaan
kiroiluun, koska olen ollut pitkään kiinnostunut
kiroilusta kielen ilmiönä ja muutama vuosi sitten
tutkin kiroilua myös kandidaatintutkielmassani.
Kiroilu oli aiheena mielenkiintoinen myös siksi,
että yleisen käsityksen mukaan nuoret kiroilevat
itse paljon tai ainakin enemmän kuin aikuiset, joten halusin saada selville, ovatko nuoret jo ikään
kuin tottuneet kiroiluun kouluympäristössä vai
nähdäänkö kiroilu edelleen vankasti opettajan
rooliin kuulumattomana tapana.

V-sanan valtava voima
Kyselylomakkeen ensimmäisessä kohdassa lukiolaisten tuli merkitä kirosanojen perkele, jumalauta, saatana, vittu ja helvetti eteen numerot 1–5
siten, että 5:n käyttö olisi opettajalta paheksuttavinta ja 1:n käyttö hyväksyttävintä. Halusin rajata kirosanojen määrän pieneksi ja päädyin juuri näihin sanoihin, koska kirosanakirjailija Jari
Tammi (2007) nimittää niitä Suuri kirosanakirja
-teoksessaan suomen kielen vahvimmiksi kirosanoiksi, niin sanotuiksi pääkirosanoiksi. Vaikka
lomakkeessa pyydettiin merkitsemään kirosanojen eteen myös numerot 2, 3 ja 4, otin tuloksia
analysoidessani huomioon vain ne kirosanat, joiden eteen opiskelijat olivat merkinneet numerot

1 ja 5. Kaikki informantit vastasivat tähän tehtävään, eli vastauksia oli yhteensä 28.
Lukiolaisista ehdottomasti suurin osa (n = 22) oli
sitä mieltä, että vittu olisi paheksuttavin kirosana.
Saatana (n = 3), jumalauta (n = 2) ja perkele (n =
1) saivat vain satunnaisia ääniä. Kukaan ei pitänyt helvettiä paheksuttavimpana sanana.
Hyväksyttävimmän kirosanan kohdalla esiintyi
selvästi enemmän hajontaa kuin paheksuttavinta
kirosanaa valittaessa. Hyväksyttävin kirosana oli
lopulta perkele (n = 10), mutta helvetti (n = 9) ja
jumalauta (n = 8) saivat lähes yhtä paljon kannatusta. Yksi lukiolainen piti vittua hyväksyttävimpänä sanana, mutta kenenkään mielestä saatana
ei ollut hyväksyttävin.
Vastausten mukaan lukiolaiset olivat pääosin
samaa mieltä pääkirosanojen paheksuttavuudesta, mutta selvää yksimielisyyttä lukioryhmän
keskuudessa ei ollut. Esimerkiksi jumalauta oli
joidenkin mielestä paheksuttavin sana, kun taas
toiset pitivät sitä kaikista hyväksyttävimpänä.
Paheksuttavin sana oli kuitenkin ylivoimaisesti
vittu.

Nuoren naisopettajan epäonni
Kiroilun sosiolingvistisiä eroja käsittelevässä
kohdassa lukiolaiset arvioivat, uskoisivatko he
todennäköisemmin 1) miesopettajan vai naisopettajan ja 2) nuoren vai vanhan opettajan
käyttävän kirosanoja opetustilanteessa. Lisäksi
vastaajien tuli päättää, kumman kohdalla kiroilu
olisi paheksuttavampaa. Tämä opettajan sukupuoleen ja ikään keskittyvä kohta oli koko ky-

selyn ainoa, joka tuotti muutamalle opiskelijalle
vaikeuksia. Jotkut opiskelijat olivat ympyröineet
vaihtoehdoista molemmat tai jättäneet kokonaan
vastaamatta. Tulkitsin tällaiset vastaukset en osaa
sanoa -vastauksiksi.
Opiskelijoista valtaosa (n = 21) uskoi miehen
käyttävän kirosanoja opetustilanteessa naista todennäköisemmin. Vain muutama (n = 5) oli sitä
mieltä, että naisopettaja olisi todennäköisempi
kiroilija. Kaksi opiskelijaa ei osannut vastata.
Paheksuttavampana lukiolaiset pitivät naisopettajan kiroilua: tätä mieltä oli 15 lukiolaista.
Miesopettajan kiroilua piti paheksuttavampana
vain 6 lukiolaista. Toisaalta jopa 7 lukiolaista ei
osannut vastata kysymykseen.
Lukiolaiset uskoivat vanhan opettajan (n = 15)
kiroilevan nuorta opettajaa (n = 12) todennäköisemmin, joskin vastaukset jakautuivat tässä kysymyksessä varsin tasaisesti. Yksi lukiolainen oli
jättänyt vastaamatta.
Lukiolaisten mielestä nuoren opettajan kiroilu
olisi paheksuttavampaa: sitä piti paheksuttavampana 17 ja vanhan opettajan kiroilua 8 lukiolaista.
Kolme ei osannut sanoa kantaansa.
Yhteenvetona todettakoon, että lukiolaiset sallisivat kiroilun ennemmin miesopettajalle kuin nais
opettajalle, ja paheksuttavampana pidettäisiin
nuoren opettajan kiroilua. Kirosana siis hyväksyttiin molemmissa tapauksissa mieluummin siltä, jonka uskottiin kirosanaa todennäköisemmin
käyttävän. Voisin olettaa opiskelijoiden suhtautuvan vanhojen opettajien kiroiluun hyväksyvämmin ainakin siksi, että nuoret opettajat nähdään
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usein epävarmempina ja erehtyväisempinä kuin
vanhat opettajat (ks. myös Viskari & Vuorikoski
2003). Todennäköisesti opiskelijat siis kunnioittavat vanhojen opettajien tapoja ja kyseenalaistavat niitä nuorten opettajien tapoja harvemmin.
Kiroilu on yhdistetty varsinkin ennen miehiseen
kielenkäyttöön (Jay 2000), mikä varmasti osaltaan selittää sitä, että miesopettajan oletetaan yhä
kiroilevan naisopettajaa todennäköisemmin ja
miehen kiroilua myös paheksutaan vähemmän.

Opettaja muihin
ammatteihin nähden
Kyselyn kolmannessa, joskin edelleen sosiolingvistisiin taustamuuttujiin liittyvässä kohdassa lukiolaisten tuli arvioida kiroilun paheksuttavuutta
ammatin mukaan. Kyselyyn oli listattu seitsemän
ammattia (jääkiekkovalmentaja, pappi, poliisi, lukio-opettaja, rakennusmies, lääkäri ja vaatekaupan myyjä), joiden eteen opiskelijat merkitsivät
numerot 1–7 siten, että 1:n kohdalla kiroilu virka-aikana oli hyväksyttävintä ja 7:n kohdalla paheksuttavinta. Tämän kysymyksen avulla tutkin,
miten lukio-opettaja sijoittui asteikolla muihin
ammatteihin nähden.
Kaikkien vastaajien (n = 28) mukaan rakennusmiehen ja jääkiekkovalmentajan kiroilu oli hyväksyttävämpää kuin lukio-opettajan. 18 lukiolaista
piti myös poliisin kiroilua hyväksyttävämpänä.
Vaatekaupan myyjä osoittautui suurimmaksi
mielipiteiden jakajaksi: puolet (n = 14) lukiolaisista salli kiroilun ennemmin vaatekaupan myyjälle kuin opettajalle, ja vastaavasti puolet ei sallinut. Sen sijaan lääkärin (n = 5) ja papin (n =1)
32
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kiroilua piti lukio-opettajan kiroilua hyväksyttävämpänä vain muutama lukiolainen.
Eri ammattien edustajien kiroilun paheksuttavuutta arvioitaessa opiskelijat siis sijoittivat opettajan asteikon keskivaiheille, mikä viestii paitsi
opettajalta odotettavasta asiallisuudesta myös
ammatin keskiluokkaisuudesta. Esimerkiksi
alempaan sosiaaliluokkaan liitettävältä rakennusmieheltä kiroilu sallitaan, mutta lääkäri sen
sijaan ei saa kiroilla. Toisaalta opettajan kiroilua
voidaan pitää esimerkiksi asiakaspalvelijan (vaatekaupan myyjä) kiroilua hyväksyttävämpänä
siksi, että opettaja on oppilailleen yleensä melko
tuttu ja hän viettää oppilaiden kanssa paljon aikaa viikoittain, mutta harvat asiakkaat tuntevat
asiakaspalvelijan. Kuitenkin jopa puolet lukiolaisista piti opettajan kiroilua paheksuttavampana
kuin asiakaspalvelijan.

Sähköiskua, vihaa ja yllättymistä
Kyselylomakkeen viimeiseen kohtaan olin listannut viisi erilaista kuvitteellista tilannetta, joissa
opettaja kiroilee oppitunnin aikana. Kehittelin tilanteet Lars-Gunnar Anderssonin (1985) esimerkin pohjalta: Andersson listaa Fult språk -teoksessaan viisi esimerkkitilannetta, joissa ihmiset
tuntevat voimakkaita tunteita ja joissa kiroilu on
siksi yleistä. Tilanteet ovat fyysinen kipu, psyykkinen kipu, viha/inho, yllättyminen ja kieltäminen.
Lukiolaisten tuli arvioida kuvitteellisten kiroilutilanteiden paheksuttavuutta asteikolla 1–4
(1 = ei lainkaan paheksuttava, 2 = ei kovinkaan
paheksuttava, 3 = melko paheksuttava, 4 = erittäin paheksuttava). Käytin kaikissa esimerkeissä

helvetti-sanaa, jotta lukiolaisten suhtautuminen
ei olisi vaihdellut käytetyn kirosanan mukaan.
Seuraavassa esittelen kiroilutilanteet ja niiden perässä suluissa lukiolaisten arvion kiroilutilanteen
paheksuttavuudesta (kyseessä kaikkien vastausten keskiarvo).
1. FYYSINEN KIPU: Opettaja huutaa refleksinomaisesti ”Ai helvetti!” saadessaan sähköiskun pistorasiasta. (1,4)
2. PSYYKKINEN KIPU: Opettaja huutaa tunnin alussa ”Ai helvetti!” huomatessaan, että
hän on unohtanut kotiin DVD-elokuvan,
joka piti katsoa tunnilla. (2,0)
3. VIHA JA INHO: Opettaja huutaa vihaisesti
”Voi helvetti teidän kanssanne!”, kun opiskelijat eivät ole tehneet läksyjään. (3,5)
4. YLLÄTTYMINEN: Opettaja huudahtaa
”Mitä helvettiä!”, kun yksi opiskelijoista kertoo, että kaikki loppuviikon oppitunnit on
peruttu lukioiden välisen koripalloturnauksen vuoksi. (3,2)
5. KIELTÄMINEN: Opettaja vastaa ”No ei helvetissä!”, kun opiskelija kysyy, voisiko kokeen
peruuttaa. (3,1)
Tulosten perusteella opiskelijat suhtautuivat varsin negatiivisesti opettajan kiroiluun: joissakin
tapauksissa sitä pidettiin jopa erittäin paheksuttavana. Kivusta johtuvaan kiroiluun suhtauduttiin armollisemmin kuin muiden tunnetilojen
vallassa tapahtuvaan kiroiluun. Tulee kuitenkin
muistaa, että tulokset ovat melko mustavalkoisia,
sillä jokaisesta tilanteesta oli kyselyssä vain yksi

esimerkki. Jos fyysistä kipua kuvaavassa esimerkissä opettaja olisi sähköiskun saamisen sijaan
vaikka kopauttanut reitensä pöydänjalkaan, ei
kiroiluun olisi todennäköisesti suhtauduttu yhtä
suopeasti. Uskon kuitenkin lukiolaisten suhtautuvan kivun aiheuttamaan kiroiluun pääasiassa
ymmärtäväisesti: kaikki varmasti tietävät, että
äkillisen kivun aikana kirosana saattaa tulla selkäytimestä täysin tahattomasti ja suunnittelemattomasti. Vaikka opettaja usein näyttäytyykin
opiskelijoiden silmissä etäisenä ja tunteettomana
tiedonjakajana, opiskelijat varmasti ymmärtävät,
että opettajan roolin takana työskentelee tavallinen tunteva ihminen.

Lopuksi
Tutkimuksen mukaan lukiolaiset suhtautuvat
varsin paheksuvasti lukio-opettajan kiroiluun.
Fyysisestä tai psyykkisestä kivusta johtuvia kirosanoja ymmärretään, mutta muuten kiroilua
pidetään melko tai jopa erittäin paheksuttavana.
Tutkimukseni vahvistaa näin ollen yhteiskunnassa yhä lujasti elävää käsitystä opettajan mallikansalaisuudesta ja nuhteettomuudesta. On tietysti
itsestään selvää, ettei opettaja voi käyttäytyä epäasiallisesti, koska hänen tehtävänsä on näyttää
hyvää esimerkkiä nuorille ja puuttua huonoon
käytökseen. Toisaalta nuoret kiroilevat yleisen
käsityksen mukaan itse paljon ja kuulevat kirosanoja jatkuvasti niin koulussa kuin vapaa-ajallaankin, joten olisin voinut olettaa opiskelijoiden
ikään kuin turtuvan kiroiluun kouluympäristössä, jolloin se ei kuulostaisi niin pahalta myöskään opettajan suusta. Opiskelijat siis kiroilevat
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» Laura Tolkkinen
johtaja, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Lisätietoja:
www.vamlas.fi
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itse, mutta tulosten mukaan he eivät salli kiroilua
opettajalta.
Kyselyn yhteydessä tiedustelin lukiolaisilta silkasta mielenkiinnosta, olivatko he koskaan kuulleet
opettajan kiroilevan opetustilanteessa. Vaikka lukiolaiset paheksuivat kyselyn mukaan opettajan
kiroilua, heistä lähes jokainen paria poikkeusta
lukuun ottamatta oli kuullut niin yläkoulun kuin
lukio-opettajankin käyttävän kirosanaa opetustilanteessa. Myös itselläni on kokemusta kiroilevista opettajista sekä yläkoulu- että lukioajoilta: joiltakin opettajilta ei olisi koskaan voinut odottaa
lievintäkään kirosanaa, mutta toiset saattoivat kirota monta kertaa oppitunnin aikana. Nähtäväksi
jää, miten yhteiskunnassa elävät käsitykset opettajien nuhteettomuudesta ja mallikelpoisuudesta
muuttuvat ajan myötä.
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Vamlasin
opiskelija-asunnot
Vamlasin opiskelija-asunnot sijaitsevat Haahkakujalla HOAS:n kiinteistössä Lauttasaaressa,
joka on noin kolmen kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Samassa talossa on muitakin
HOAS:in opiskelija-asuntoja.
Asunnot ovat tarkoitettu peruskoulun jälkeen opintojaan jatkaville nuorille, joilla on vammaispalvelulain mukainen oikeus palveluasumiseen. Henkilökunta koostuu ammattitaitoisista ja sitoutuneista asumispalveluohjaajista, yksikön johtajasta ja talon osa-aikaisesta isännästä.
Palvelussa korostuu asukkaan itsenäisyyden ja omien tarpeiden tukeminen. Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat yksilöllisyys ja joustavuus. Jokaisen asukkaan kanssa tehdään yksilöllinen
palvelusuunnitelma.
Asumispalveluohjaajat ovat tarvittaessa asukkaan tukena harrastusten ja opiskelun mahdollistamisessa. Opiskelija-asunnoissa järjestetään myös yhteistä vapaa-ajan toimintaa, johon kaikki
talon asukkaat ovat tervetulleita.

Omannäköistä elämää
Lauttasaaressa

20 eurooppalaisen verkostomme lukemisen konferenssi.

Early Bird rekisteröitymismaksu 140 euroa
31. maaliskuuhun mennessä
http://aelemadrid2017.com/en/registration/
Alustava ohjelma löytyy FinRAn nettisivuilta.

34

KIELIKUKKO 1/2017

”Olen 18-vuotias tyttö Helsingistä, Nina
eli ”Ninnu”. Harrastan eläintenhoitoa,
piirtelyä, Rainbow Loom -korujen tekoa,
vapaaehtoistyötä ja isosjuttuja ja erityisesti kokkausta ja leipomista. Sairastan
Nagerin syndroomaa, mikä näkyy kasvojeni erilaisuudesta ja käsien asennosta. Älä välitä siitä, en minä kiduta hevosia jos näyttää siltä.

kanssa Lauttasaaren opiskelija-asunnoissa. Olen aktiivinen nuori kun menen missä haluun ja olen melkein joka
päivä liikenteessä.”
Ninnun muutto omaan vuokra-asuntoon Lauttasaareen tapahtui askel askeleelta: ensin oli asumis-

Aloitin opinnot 10.8.2016 Seurakuntaopistolla, Järvenpään kampuksella,
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnossa. Asuin aikaisemmin lastenkodissa, nyt asun yksin lemmikkieni
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kokeilu- ja valmennusjakso, jonka jälkeen hänellä oli eväät elää omaa
itsenäistä
elämäänsä.
Ninnu elää ihan tavallista nuoren naisen elämää,
joskin arkeen kuuluvat
myös erilaiset hoidolliset
rutiinit.
Kirjoittaminen
on
tärkeä osa Ninnun
elämää. Nina kirjoittaa blogia http://ninnu1998.blogspot.fi/,
joka löytyy myös Facebookista.
Ninnun reseptiblogin
osoite on http://ninnu98.blogspot.fi/

Kirjoittamisen
merkitys on siksi suuri,
ettei Ninnu tuota itse
lainkaan puhetta, vaan
kommunikoi kirjoittaen, kännykällä ja
puhelaitteella.
Hän
kirjoittaa haluamansa
tekstin ja näyttää sen tai
laittaa puhelimen toistamaan sen. Ninnulla on kuulolaite, joten
hän kyllä kuulee hyvin
puheen ja toisten vastaukset. Joskus asioiminen kirjoittamalla
ei ole mahdollista, ja
silloin hän tarvitsee
avustajaa. Ninnu saa
harvinaisen sairautensa
vuoksi myös vammais-

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas auttaa vammaisia lapsia ja nuoria
sekä heidän perheitään toimimaan yhteiskunnassa.
Vamlas nostaa vammaisten lasten ja heidän perheidensä ääntä esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä lisää tietoa heidän asemastaan ja oikeuksistaan. Vamlas tekee
myös yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta vammaisille lapsille, nuorille ja heidän
perheilleen tarkoitetut palvelut olisivat paremmin saavutettavissa ja paremmin kohdennettuja. Se tukee työllään lasten ja nuorten itsenäistymistä.
On tärkeää, että vammaiset lapset ja nuoret voivat elää yhdenvertaisina muiden kanssa, ja pääsevät muiden ikäistensä lailla mukaan harrastuksiin, koulunkäyntiin, opiskeluun ja työelämään. Vamlas tarjoaa asumispalveluja, koulutusta ja apurahoja tämän
tukemiseksi.
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palvelujen kautta mm.
henkilökohtaista apua,
kuljetuspalveluja
ja
asumisen palveluja.

Unelmia kohti:
oma kuulokoira
Ninnu haaveili kauan
omasta kuulokoirasta.
Itsenäisen elämän vaiheessa unelmasta tuli
totta, kuten myös hänelle sopivasta autosta
ja ajokortista.

itä voi lukea lisää
täältä: Suomen kuulo- ja tukikoirat ry
Päivittelen blogia nyt
vähän
useammin,
kun kerron Gismon
matkasta kuulokoiraksi. ”

Blogi 20.12.2016:
”Siis 8.12. minulle tuli perheenlisäys, nimeltään
To u k o h o u s u n
Gismo, rodultaan
Papillon, eli yleisnimeltään perhoskoira. Rakastaa ylikaiken kaikkea, erityisesti rapisevaa kana-lelua ja palloja.
On erittäin utelias, ja tottuu erittäin
nopeasti. Ihmisrakas ja sellainen joka
haluaa lähelleen ihmisen. On tässä sylissä nukkumassa, kun kirjoitan tätä
blogia, ei välitä yhtään tästä.
Gismosta tulee kuulokoira, pistin siitä
hakemuksen ja se on käsitelty, mutta tieto tulee vasta vuodenvaihteessa.
Gismolle ainakin opetetaan ovikello,
palohälytin, puhelin ja herätyskello. Si-

Laura Tolkkinen
Ratsastuskuva: Ninnun kotialbumi
Muut kuvat: Heikki Kivijärvi
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OAJ:N EHDOTUKSET MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISEEN

Kotoutumiskompassi

Kotoutumiskompassi
Miten varmistetaan jokaisen maahanmuuttajan pääsy koulutukseen ja työelämään?

https://www.oaj.fi/cs/oaj/Kotoutumiskompassi
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat nyt
osa elämäämme. OAJ korostaa, että koulutus on
parasta kotouttamispolitiikkaa ja jatkaa sivuillaan: ”Vaikka asia on yleisesti tunnettu ja tunnustettu, ei Suomessa ole mielestämme pystytty
riittävästi etenemään konkreettisiin kotouttamista
edistäviin toimiin. Kotoutumiskompassi on tehty
tähän tarpeeseen.”

•

Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on
yhdenvertainen mahdollisuus suomen tai
ruotsin sekä oman äidinkielen laadukkaaseen opiskeluun.

•

Monikulttuurisuusosaaminen on selkeä osa
opettajan ammattitaitoa, ja sitä edistetään
koulutuksen keinoin.

OAJ:n Kotoutumiskompassi tarjoaa keinoja maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten
parempaan kotoutumiseen. Kompassin esittelysivuilla todetaan, että kaikessa koulutuksessa korostuu kielen oppimisen merkitys. Edelleen korostetaan, että jokaiselle tulee tarjota riittävä pedagoginen tuki oppimiseen. Korostetaan sitä, että opettajien monikulttuurisuusosaamista pitää vahvistaa.

•

Maahanmuuttajanuorten syrjäytyminen koulutuksesta vähenee ja työllisyysaste kasvaa.

Kotoutumiskompassia pääsee lukemaan OAJ:n
sivuilta https://www.oaj.fi/cs/oaj/Kotoutumiskompassi. Kotoutumiskompassin pdf-tiedoston
voi myös tulostaa OAJ:n sivujen linkistä sekä
suomeksi että englanniksi. Samoilta sivuilta voi
selata kompassin sisältöä. Näille sivuille on koottu kotoutumisen tavoitteita ja keinoja sekä sisältösivuja eri aiheisiin.

•

Monikulttuurisuus on mahdollisuus

•

Kotoutuiskoulutus nopeasti käyntiin jne.

•

Varhaiskasvatus auttaa kotoutumaan

•

Kielitaito kuntoon

•

Oma äidinkieli on pohja uuden oppimiselle

•

Tukea tarvitaan myös toisella asteella

•

Opettajille lisää moniulttuurisuustaitoja

Tavoitteet on Kotoutumiskompassissa kirjattu
seuraavasti:

•

Koulutetut maahanmuuttajat saatava töihin

•

Kaikille oikea polku koulutukseen

•

Mitä muuta pitäisi tehdä?

•

Mitä kotouttaminen maksaa?

•

Sanasto

•
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Suomalainen koulutusjärjestelmä tukee maahanmuuttajien joustavia ja yksilöllisiä koulutuspolkuja.
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Keinoissa korostuu lakien ja säädösten muuttaminen sekä resurssien kohdentaminen niin, että
edellä luetellut tavoitteet ovat mahdollisia.
Kompassissa on linkit sisältösivuille, joita aihealueita on kaikkiaan 12:

Lukija saa nopean yleiskuvan kotoutumisen eri
puolista tämän kompassin avulla. On helppo yhtyä
sisältösivujen otsikoiden ilmaisemiin ajatuksiin.
Kotoutumiskompassi on kiinteä ja monipuolinen
paketti, jota on helppo lukea ja joka auttaa kasvatusalalla työskenteleviä jäsentämään tilannetta,

esimerkiksi opiskelijoita, opettajia, kouluviranomaisia päättäjiä ja lainlaatijoita. Tätä kompassia
on odotettu. Monikulttuurisuusosaaminen on
osa opettajan ammattitaitoa!

Vuokko Kaartinen
KIELIKUKKO 1/2017
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» FT Kaisu Rättyä, kirjallisuuskasvatuksen dosentti,
työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan yliopistonlehtorina Soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osastolla Jensuun kampuksella Itä-Suomen yliopistossa.

12 askelta selkokielellä opettamiseen

Sarjakirjojen lukeminen yhteisöllistää
lukemiskulttuuriin

KANSALAISOPISTOJEN LIITON MATERIAALEJA 1

Kaisu Rättyä

Johanna Kartio

http://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2016/10/12-askelta-selkokielell%C3%A4-opettamiseen.pdf

Materiaalin laatija Leena Kartio ja Kansalaisopistojen liiton
toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen toteavat, että kansalais- ja
työväenopistot ovat matalan
kynnyksensä takia luontevia
maahanmuuttajkoulutuksen
järjestäjiä . 12 askelta selkokielellä opettamiseen -materiaali
on tarkoitettu opettajalle, joka
opettaa kansalaisopistossa ja
kohtaa kurssillaan ensimmäisiä
kertoja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Ryhmässä voi
olla näitä opiskelijoita yksi tai
muutama. Koko ryhmäkin voi
koostua maahanmuuttajaopiskelijoista. Materiaali soveltuu erilaisiin oppiaineisiin. Siitä saa
yleisemminkin vihjettä siihen, miten sanot asiat
selvällä, yksinkertaisella suomen kielellä ja miten
voit asettua oppijan asemaan.
Materiaalipaketin alussa selvitetään aiheen kannalta keskeisiä käsitteitä: selkokieli, selkokeskus,
suomenoppija, kielitaidon arviointi. Näihin annetaan nettilähdeviitteitä. Samoin esitellään ly40
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hyesti , millaisten linkkien takaa
löytyy muita maahanmuuttajaopetuksen materiaaleja.
Tämän jälkeen edetään askel askeleelta. Samalla luija saa vinkkejä nettilähteistä ja esimerkkejä
konkreettisista toiminnallisista
harjoituksista, esimeriksi tutustumisleikeistä. Näitä eri asteiden
sekä eri aineiden opettajien soisi
hyödyntävän työssään
Materiaalipaketin 50 sivua ovat
täyttä asiaa. Materiaaliin pääsee
helposti käsiksi verkon kautta.
Materaalia voi lämpimästi suositella kaikille opettajille, joiden oppilailla on oppimisen haasteita.

Vuokko Kaartinen

Lasten ja nuorten lukuharrastuksesta ja sen määrästä keskustellaan paljon, aika ajoin hyvinkin
vilkkaasti ja huolestuneesti. Yhden uuden näkökulman lukuharrastuksen kehittymiseen tarjoaa
sarjakirjojen lukeminen. Sarjakirjoilla tarkoitetaan
samoista päähenkilöistä kirjoitettuja kirjoja, jotka
julkaistaan yhdessä sarjassa ja markkinoidaan sarjamaisena. Olen tutkinut sarjakirjoja 1990-luvulta
lähtien ja alkuvuosina keskusteltiin vielä runsaasti
sarjakirjojen mahtumisesta esimerkiksi koulussa
luettavaan kirjakaanoniin, koska niiden kirjallista
tasoa ei pidetty tarpeeksi hyvänä. Lukemisen määrään liittyvät huolestuneet keskustelut ja kirjallisuuskasvatuksen moninaistuneet tavoitteet ovat
ohjanneet huomion pois siitä, miten arvottavaa
sarjakirjoista puhuminen vielä viime vuosituhannella oli. Huomio onkin kiinnittynyt entistä enemmän siihen, mitä sarjakirjat tarjoavat.
Sarjakirjojen suosion syyksi olen löytänyt seitsemän avainta. Ensinnäkin lukijan uteliaisuus ja tiedonhalu. Lukija haluaa tietää, miten sankarille tai
sankareille käy jatkossa. Toiseksi, erityisesti salapoliisi- tai etsiväsarjoissa käytetään usein cliffhangereita eli jätetään luvun lopussa avoimeksi, miten
tilanne ratkaistaan. Olipa kyseessä vaarallisen tilanteen tai emotionaalisesti latautuneen tilanteen
avoimeksi jättäminen, juoneen koukuttaminen
on tarkoituksellista. Kolmanneksi henkilöhahmojen, tilanteiden ja tapahtumaympäristöjen tuttuus
auttaa lukijaa pääsemään fiktiiviseen maailmaan
helpommin, kun ne ovat samoja osasta toiseen.

Tällainen tuttuus helpottaa erityisesti aloittelevaa
lukijaa. Henkilökuvauksen suppeus ja mahdollisesti kaavamaisesti toistuvat juonikuviot auttavat
fiktiivisten tapahtumien "haltuunotossa", joka
esimerkiksi fantasiakirjallisuudessa voi olla haastavaa. Tuttuuden ansiosta lukukokemuksen helppous tuo lukijalle onnistumisen tunteita, jotka
ovat merkittäviä erityisesti lukemaan opettelevien
ja lukemaan harjaantuvien kohdalla.
Tuttuus liittyy myös sarjakirjoihin liittyvään tuotteistamiseen. Mediasidonnaisuus lisää sarjakirjojen suosiota. Erilaiset oheistuotteet, kalenterit,
lelut tai televisio-ohjelmat ja nykyään myös elämyspuistot nostavat kirjojen suosiota. Toki niiden
tavoitteena on lisätä myyntiä, eikä tuotteistaminen
tietenkään liity vain sarjakirjoihin. Tuotteistamisen rinnalla sarjakirjoissa on nähtävissä sarjojen
irrottaminen kansallisesta perinteestä eli universaalistaminen. Teosten ympäristönkuvauksessa
pyritään tietoisesti siihen, etteivät sarjan kirjat
viittaa mihinkään yksittäiseen kansalliseen kulttuuriin, jotta sarjaa voidaan tarjota kansainvälisille
markkinoille. Tällaisissa tapauksissa sarjan takana
voi olla anonyymi kirjoittajaryhmä, joka tuottaa
sarjoja ja niiden spin-offeja maailmalle. Vastakohta tälle on kotimaisen sarjakirjan suosio, joka saattaa rakentua kirjailijan suosion ympärille. Tällainen suosio on tuttua myös aikuistenkirjallisuudesta jo vaikkapa Päätalon ja Hietamiehen kirjojen
suosion jatkuvuudesta, joka on nyt korvautunut
vaikkapa Remes-intoilulla ja Rönkä-odottelulla.
KIELIKUKKO 1/2017
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Kirjanurkka
Lasten lukuharrastuksen kehittymisen kannalta
mielenkiintoisin ja tärkeä syy sarjakirjojen suosiolle on kaveripiirin hyväksyntä.
Mielenkiintoisen tutkimustuloksen sarjakirjojen
merkityksestä lukuharrastukseen esittelee singaporelainen tutkija Sally Ann Jones artikkelissaan
Children Reading Series Books: Ways into Peer
Culture and Reading Development (2015). Tällä
hetkellä yhä monikulttuuristuvammissa suomalaisissakin kouluissa artikkelissa esille otettu monikielisten oppilaiden sosiaalistuminen lukemisyhteisöihin. Etnografisella tutkimusmenetelmällä
(havainnointi ja haastattelut) toteutettu tutkimus
selvitti 76 singaporelaisen 9-vuotiaan koululaisen
vapaa-ajan lukemista ja erityisesti sarjakirjojen lukemisen vaikutusta. Teoreettisena viitekehyksessä
tutkimuksessa esitettiin kolme näkemystä: lukemiseen harjaantuminen sosiaalisena ja kulttuurisesti
sitoutuneena käytäntönä, interaktio lukijan ja eri
tahojen välillä sekä lukeminen yksilöllisenä, kielellisenä prosessina, joka liittyy lukijan tiedolliseen ja
emotionaaliseen kasvuun. Tulososuudessa Jones
nostaa esille, kuinka oppilaiden itsevalitsemia ja
vapaa-ajallaan lukemia sarjakirjoja voi kiittää siitä,
että ne harjaannuttavat lukemiseen. Sarjakirjojen
osat tarjoavat mahdollisuuden samantasoista lukutaitoa vaativien kirjojen valintaan ja harjoittelemiseen. Koulun tarjoamien kirjojen tai tekstivalikoimien koetaan ohjaavan sanaston ja moraalisten
arvojen kehittämiseen, mutta omavalintaisten
teosten tarjoavan kokonaisia ehjiä teoksia. Nyky-Suomessa tätä on ehkä hankala ymmärtää,
mutta muualla maailmassa koulun kirjallisuudenopetus voi perustua yksinomaan ennaltakoottujen
tekstivalikoimien tarkasteluun. Onneksi meillä
kokonaisteosten lukeminen on yleinen käytäntö,
ja runsas lasten- ja nuortenkirjatuotanto sekä upea
42
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kirjastojärjestelmä tarjoaa lukemaan opetteleville
ja harjaantuville mahdollisuuksia taidenautintoihin ja Jonesinkin mainitsemaan fiktiivisen maailman flow-kokemukseen.
Merkittävänä tutkija pitää sitä, kuinka paljon kaveriryhmän merkitys kirjavalinnoissa innostaa
lukemaan lisää. Eri kulttuuritaustoista tulevat
singaporelaiset lapset löysivät yhteisöllisyyden
lukiessaan kansainväliseen levitykseen markkinoituja sarjoja, jotka eivät sitoudu paikalliseen
kulttuuriin. Tutkimukseen osallistuneista lapsista 60 prosenttia kertoi luottavansa kaveripiirin
suosituksiin luettavien kirjojen valinnassa. Sarjan osien hankkiminen myös kertoi siitä, miten
osallistuvia lapset olivat lukuharrastukseensa.
Sarjakirjoihin suuntautuneen kansainvälisenkin
kritiikin sijaan singaporelaisten lasten vanhemmat
arvostivat sarjakirjoja. Englanninkieliset sarjat
esimerkiksi tarjosivat hyvän harjaantumismahdollisuuden englantia toisena kielenä käyttäville
perheille. Tutkimuksen perusteella sarjakirjojen
merkitys lukemiseen löytyi vanhempien mukaan
lukutaidon kehittymisen, lukemaan harjaantumisen ja sanavaraston kasvun näkökulmasta. Lapset
puolestaan arvostivat sitä mielihyvää, jota kokonaisteosten lukeminen sekä kaveripiirin yhteisöllisyyden muodostuminen lukuyhteisönä tuottivat.
Tutkija puolestaan nostaa esiin yhteisenä näkemyksenä sen, miten sarjakirjat johtavat itsenäisen
lukuharrastuksen kehittymiseen. Suomalaisessakin kouluympäristöissä kannattaisi pohtia sarjakirjojen lukemista myös L2-näkökulmasta.

Lähde
Jones, S. A. 2015. Children Reading Series Books: Ways into
Peer Culture and Reading Development. Changing English 22: 3, 307–325. DOI 10.1080/1358684X.2015.1049513.

Vuoden 2016 päiväkoti-ikäisten
kuvakirjoja
Pirkko Tiuraniemi
Lasten kommentit kirjoihin olen saanut asiantuntijaraadiltani, johon kuuluivat Varpu (5½ v),
Martti (5½ v) ja Fanni (3 v)

”Olen Koira nimeltä Kissa”
Tomi Kontion a Elina Warstan ”Koira nimeltä
kissa” (Teos 2016) on yllätyksellinen ja hauska
ja kaunis kirja. Se kertoo hylätyn koiran ja asunnottoman miehen tasavertaisesta ystävyydestä.
Samalla se käsittelee kipeitä aiheita: pentukoiran
yksin jäämistä ja selviytymistä hankalissa olosuhteissa. Sanoma on vahvan inhimillinen: kaikki järjestyy, kun löytää yhden todellisen ystävän,
johon voi luottaa. Tarina on selviytymiskertomus
ja itsensä löytämisen viisas kirja. Se sopii hyvin
esikoululaisille ja koululaisillekin, joilla on tärkeitä käännekohtia elämässään.

Vaikka Kontion tarinan ihminen on helsinkiläinen asunnoton mies nimeltä Näätä ja hänen kaverinsa isätön, äitinsä hylkäämä sekarotuinen koira,
jonka nimi on Kissa , tarina on 5½-vuotiaan kuulijan mielestä hauska. Kirjan lopussa vieras lapsi
kiteyttää saman ajatuksen:”Kissa on hieno koira.”
Viisas teksti avautuu eri -ikäisille lukijoille eri
tavoin. 5½-vuotias hämmästelee koiran pipoa ja
sitä, miten koiran korvat ovat alaspäin. Kolmivuotias näkee kaupan ikkunasta, että yksinäinen
koira voi ehkä kohdata lampaita tai lehmiä. Elina
Warstan kuvitus on ihana. Hulivili-isän särkemiä
sydämiä on yhdeksän kappaletta haljenneina taivaalla lumisateessa. Miljööt ovat huikeat: pohjoisen tuntureita ja isän jättämiä jälkiä lumessa.
Pitkäpuista synkkää syntymämetsää, taivaaseen
siivillä lentäviä koirasisaruksia, maalaismaisemaa poispäin koirasta säntäävine eläimineen ja
loputonta mustaa maantietä, jossa on valkoinen
keskiviiva. Maaseudun vastakohtana on laatikkotalojen kaupunki, metro ja merenrantaa ja laivoja: ”Taivas nojasi mereen. Meri nojasi taivaaseen.”
Elina Warstan hahmojen kuvat huokuvat hellyyttä: Jo kirjan kannessa miehen ja anovan koiran
silmät ovat kaipuuta ja rakkautta täynnä ja Näädän ja Kissan naamat ihan kiinni toisissaan. Kuva
ei syö tekstin voimaa, vaan näyttää yhdessäolon
ihanuutta: yhteistä luuta, äidin nisiä imeviä pen-
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Lopussa aurinko paistaa ja tarinaa itse kertova
koira toteaa tyytyväisenä:
”Etäältä kuului raitiovaunu kolinaa, kun
se ryömi raiteillaan. Elämä oli raiteillaan.
Minä luotin lapsiin, ihmisiin, lintuihin ja
sammakoihin. Minä luotin mieheen nimeltä Näätä ja taivaaseen nimeltä Maa.
En ollut enää yksinäinen sekarotuinen
piski. Olen koira, jonka nimi on Kissa. Ja
sillä nimellä ystäväni minua kutsuvat.”
Mummu Leena Laippala lukee lastenkirjaa
Martille 51/2 ja Fannille, 3 v.

tuja ja miestä sulkemassa koiran syliinsä. Niissä
on lumoavan paljon suuria ja pieniä havainnollisia yksityiskohtia: sivunkorkuisia profiileita,
meren auringossa kimmeltävää selkää, pusikkoja
lintuineen, erilaisia muotoja kiemurtelevista teistä laajaan syksyiseen viljapeltoon ja toisaalta kaupunkilaisia metrossa ja puistossa, Helsingin karttaa ja sivunkorkuista punaista Punavuorta, jonka
profiili toistuu samankokoisena seuraavassakin
kuvassa. Kuvittaja on keksinyt yhden odottamattoman yllätyksen lukijalle; Kun koira nimeltä
Kissa kohtaa asunnottoman miehen, käännetään
konkreettisesti kirjan vaakasuora aukeama pystysuuntaan ja luetaan tekstiä yläsivulta alasivulle.
Kirjan teksti on kaunista, paikoin vaativaakin.
Kirjasta 5½-vuotias sanoo ykskantaan, että se
on hieno. Silti kirja sopii hyvin koululaisillekin.
Teksti on kaunista, paikoin vaativaakin. Tommi
Kontion sanoja kannattaa yhdessä kuulijan kanssa maistella. Huumoria ja tulkinnan tasoja on hykerryttävällä tavalla itse tekstissä ja myös kuvissa,
siksi hyvä mieli valtaa katsojan ja kuuntelijan.
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isona astronautiksi, ja kirja viekin lukijan Kukan
ja avaruustyyppien maailmaan, jossa nämä yhdessä pelastavat maailman pahiksilta. Leikkeihin
eivät päiväkotilapset Kukkaa ota. Aikuiset ohjaavat tilannetta niin, että lopulta Kukka Kapteeni
ehdottaa muutamalle lapselle avaruusaluksen tekemistä. Päivä kuluu hauskassa puuhassa.
5½-vuotiaasta kirja oli hauska ja kiva. Juoni ei ollut suoraviivainen. Lukemisen lomassa on hyvä
keskustella vaikka siitä, miltä tuntuu jäädä leikkien ulkopuolelle. Kirjassa aikuiset puhuvat näkymättömästä haavasta, jonka lapsi hyväksyy ajatuksena. Kirjan sanoma on, että kaikki mahtuvat
leikkiin. Tämä tunnuslause nostetaan kaikkien
eteen päiväkodin seinälle .
Sarjakuvataiteilija Ville Tietäväisen kuvitus on
vahvapiirteistä, herkkyys on siitä kaukana. Toinen kirjaan tutustuva lähes kuusivuotias kieltäytyi kuuntelemasta mielestään kuviltaan pelottavaa kirjaa, toinen taas piti kovasti kuvituksesta.
Häntä ei häirinnyt edes se, että muuten tummanpuhuvissa sivuissa toistuivat pääasiassa vihreän
ja oranssin värisävyt. Sarjakuvamaiset hahmot
ovat ilmeikkäitä ja kuvissa on mielikuvituksellisuutta ja tekemisen meininki.

”Kaikki mahtuvat leikkiin”
Elina Hirvosen kirjoittama ja Ville Tietäväisen
kuvittama ”Näkymätön” (Lasten keskus 2016)
kertoo Kukka-nimisen tytön päivästä.Kukka haluaa itseään kutsuttavan Kapteeniksi.
Kukan eli Kapteenin päivä alkaa kotona, jatkuu
päiväkodissa ja lopulta hän äidin kanssa juteltuaan nukahtaa päivän päätteeksi. Kukka haluaa

Avaruustyypit olivat lasten mielestä kirjassa todellisia, eivät aikuisen mieleen tulevia mielikuvituskavereilta. Kirjassa on mukavasti ongelmia
ratkova meininki. Aikuiset välittivät lapsesta ja
kuuntelivat ja ohjasivat hänen toimintaansa vaivihkaa. Kapteeni Kukka selätti itse ongelmansa,
sai leikkikavereita ja meni tyytyväisenä nukkumaan. Avaruustyypit käyvät kirjan lopussa Kapteeninsa viereen nukkumaan ja sanovat: ”Kotipesä.Tehtävä suoritettu!”

Jokainen tarvitsee ystävän
Katri Kirkkopellon Piki (Lasten keskus 2016) on
myös kirja yksinäisyydestä ja kaveruuden tärkeydestä. Se kertoo siitä, miten voi joutua jäämään uutena toisten leikin ulkopuolelle ja tulla
onnettomaksi. Kaikki selviää kuitenkin. Yksi
uusista lapsista pitää Pikistä ensi näkemältä ja
irrottautuu lopulta vähitellen toisesta leikistä
ja alkaa leikkiä Pikin kanssa. Kirjan päähenkilö Piki on hellyttävä karvainen pallero, jolla on
vanhempi nimeltä Iso. Lukutilanteessa läheisen
aikuisen sukupuoli kiinnostaa kuuntelijalapsia.
Kolmivuotias kertoi, että Pikin ”Iso” on äiti,
5½-vuotias taas kysyy ärtyneenä, kumpi se oikein on, äiti vai isä. Kirkkopelto jättää vanhemman sukupuolen tarkoituksella kertomatta. Se
sopii tämänhetkiseen sukupuolineutraaliin kasvatukseen.
Iloinen ja leikinhaluinen Piki torjutaan Majalla
olijoiden ryhmästä, koska sen pomo ei halua lisää väkeä. Kirjaa luettaessa pohditaan sääntöjä
ja lapset toimivat lopulta itsenäisesti ja jättävät
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johtajansa yksin. Paha saa palkkansa. 5½-vuotiaan kuvakirjan katsojan mielestä pulleat hahmot eivät miellytä, ne eivät saa kuuntelemaan
kirjaa. Pienempää ja aikuista kuvitus viehättää.
3-vuotias myös aktivoituu itse ja sanoo leikkijöiden johtajan tylyn kommentin jälkeen, että
sen pitäisi pyytää Pikiltä anteeksi. Pienempi
kuulija nautti hahmojen etsimisestä ja siitä, että
Piki löysi vihdoin kaverin. Koska lapset itsenäistyvät eri aikaan, Isoon tukeutuva innostuva, mutta nopeasti pettyvä päähenkilö Piki voi
tuntua isommista päiväkotilapsista liian lapselliselta.

ja uskottavaa. Lapset taitavat kaikenlaisen päiväkotipuheen. Kirjassa unikaveri Pilvi on päähenkilö Rebekan paras ystävä, joka nuhtelee, ohjaa
ja lohduttaa.
Kirjassa unikaveri Pilvi , pehmolelu, joka muistuttaa oikeaa pilveä, on päähenkilö Rebekan paras ystävä, omatunto ja yliminä. Se nuhtelee, ohjaa ja lohduttaa Rebekkaa. Kirjan henkilöissä on
molemman sukupuolen aikuisia: Rebekan isä ja
Tsjon-Osman, miespuolinen ohjaaja sekä mummu ja päiväkodin Siiv Siivooja ja Ulla ohjaaja.
Tunteitten käsittelyn apuna on unikaveri Pilveä
muistuttava Paha Mieli –niminen pilvi.
”Tson-Osman tuli luokseni ja kysyi: Onko sinulla paha mieli?
-Jep, sanoin minä ja silloin minä näin,
kuinka Paha Mieli ratsasti Pilven selässä.
- Miksi? kysyi Tsjon Osman.
Minä en kertonut, sanoin vain: -Puksu.
poksu,paksu.
Pilvi alkoi pomppia Paha Mieli kyydissään. Sitä niin nauratti. Se poksahti kattoon asti ja huusi:

”Heippakamun päiväkoti on paras”
Veera Salmen kirjoittama ja Ellina Warstan kuvittama Päiväkoti Heippakamu. Rebekan rapupäivä
(Otava 2016) kertoo Rebekasta ja yhdestä päiväkotipäivästä. Veera Salmi tietää mistä kirjoittaa,
koska hän on työskennellyt lastentarhanopettajana. Lasten kieli on kirjassa hersyvää, voimakasta
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Puksu paukku pöksy!”
Paha mieli on kirjassa musta pahakatseinen
pilvi, jota Siiv Siivooja yrittää imuroida pois ja
osittain onnistuukin. Pian Rebekka ensin hätistää pahan mielen unikaveri Pilvestä ja sitten
pian molemmat menevät leikkiin mukaan. Kir-

jassa on lukemattomia keskustelemiseen sopivia kohtia ja pahasta mielestä voi puhua. Toisaalta lapsi ei käytä vertauskuvia, enkä tiedä,
miten hyvin hän pahaa mieltä ymmärtää. Sen
lapsi osaa sanoa, ettei pidä mustasta pilvestä
eli Pahasta mielestä. Kirjassa on paljon tekemisen meininkiä, Varsinkin saksileikit, vesileikit,
nukkumajuttelut ja mutaleikit pihalla ovat riemukkaat. Veera Salmi käyttää myös yrittäjyyskasvatussanastoa: Lapset perustavat vesifirman
ja löllötehtaan eivätkä halua olla ”yksinäisyrittäjiä”. Aikuinen saa nauraa omissa kohdissaan
ja lapsi viihtyy kirjassa toistensa kohtaavien ja
toistensa kanssa keskustelevien päiväkotilaisten seurassa. Roolileikit kiinnostavat.
Ajoittain tehdään päiväkotipäivänä sellaista,
mikä ei oikein ole sallittua, mutta aikuiset johtavat joukkoa viisaasti. Hyvä mieli syntyy, kun on
tekemistä ja uusia yllätyksiä, kuten rapujuhlat ulkona. Voi olettaa, kuten Rebekka lopussa sanoo,
että Heippakamun päiväkoti on Paras!
Elina Warstan kuvat ovat viehättäviä. Aina ei tiedä, mistä sivua alkaisi katsella tai lukea, mutta se
ei haittaa, koska joka sivulla pääsee oivalluskyky
vauhtiin. Tämä oli ehdottomasti yhden lapsilukijan lempikirja.
Kirjassa esitellään kuvan avulla päiväkotiryhmä. Lapset ottavat pieniä ja mummotorkkuja ja
lopulta Rebekan hakee Mummo, joka pelastaa
Rebekan loppupäivän: He menevät hampurilaiselle ja katsomaan Rebekan äidin pelaamaa
lätkäottelua. Kirjassa on sopivasti vauhtia ja tapahtumia, ennakoitavuutta, toistoa, huumoria
ja iloa, kuten leikeissä aina. Viisaita aikuisia on

parantamassa Rebekan tuulta. Sekä kirjan kuvitus että teksti ovat viisas ja iloinen kurkistus
vaihtelevaan ja elämänmakuiseen päiväkodin
arkeen.

Kaikkein rakkain lelu
Tuula Korolaisen kirjoittama ja Christel Rönnsin kuvittama Kissa Killin villi lelupäivä (Tammi
2016) kuvaa nimensä mukaisesti Kissa Killin lelupäivää päiväkerhossa.
Korolaisen teksti on hauskaa. Aikuinenkin saa
sivurepliikkejä lukemalla nauttia kirjan vitseistä.
Possu replikoi alkusivuilla, miten kerhossa on sikakivaa. Kissa Killin päivä alkaa huonosti. Toiset
leikkivät villisti ja halveksivat hänen vanhaa possuaan. Lapset kuitenkin pystyvät ottamaan toisensa huomioon ja neuvottelemaan uusia ratkaisuja. Killi saa haluamansa robotin kylään kotiinsa yöksi lalinaan, mutta ei voi robotin vilkkuvien
silmien takia nukahtaa. Tonttua ja äitiä tarvitaan
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ahdistavassa tilanteessa. Vanhemmat ja Killi ja
Martti tekevät lelujen takaisinvaihtokaupan ja
kaikki ovat lopulta tyytyväisiä.

3- että 5½-vuotias tarkkailija. Molemmat sanoivat myös, että tuoli oli Natalia Nokkoselle liian
pieni ja itse päähenkilö oli valtavan iso, kuten
muumit.

Kirja kritisoi lempeästi jatkuvaa kulutusta ja uuden ostamisen pakkoa ja kilpailemista päiväkotilaisten parhaasta lelusta. Kaikki kiiltävä ei aikaa
myöten säily rakkaimpana leluna, vaikka siinä
olisi uutuuden viehätystä ja hienoa tekniikkaa,
kuten robotissa.
Loppulaulun Paras lelu sanoin:
Mikä on kaikkein hienoin lelu? /
Sitä ei tiedä kukaan.
Joka päivä uusia tehdään /
uusien muottien mukaan.
Mikä on kaikkein rakkain lelu?
Sen sinä tiedät kyllä:
se on se tutuin ja mukavin,
jonka suosioon muut ei yllä.
Christel Rönnsin kuvitus on vauhdikas, värikäs
ja yksityiskohtainen. Siinä on liikettä ja lapsen
elämää. Kirja on pienemmillekin päiväkoti-ikäisille sopivan lyhyt ja kuvitus värikkään aktivoiva. Jokainen lapsi on asiantuntija leluaiheessa ja
jokaisella on kokemuksia ja muistoja lelupäivistä. Keskusteltavaa riittää kirjan lukemisen jälkeen. Kissa Killi on söpö ja tunteitaan näyttävä
sinnikäs kissa, jolle muiden kanssa leikkiminen
ja lelut ovat tärkeitä. Se käy päivän aikana koko
tunteittensa kirjon läpi ja on yön tullessa onnellinen vanha possu kainalossaan. Se oppi paljon
lelupäivästä.
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Aurinkolinnut laulavat
Mila Teräksen kirjoittama ja Ilona Partasen kuvittama eri kulttuurien ihmisiä esittelevä Aurinkolinnut (Karisto 2016) on kuvaus yksinäisen
keski-ikäisen naisen, Natalia Nokkosen, elämänmuutoksesta eristyneisyydestä lasten ja muiden
naapureiden kohtaamiseen. Muutos lähtee liikkeelle salaperäisestä teekannusta, jonka kyljessä
on kirjava lintu. Natalian mielestä se katsoo silmällään häntä, kun hän tiskaa sitä. Hän pelästyy,
rikkoo kannen ja saa teekannun lintukuviosta
lentämään lukuisia erivärisiä lintuja ilmaan. Samalla hänkin vapautuu ja alkaa saada uusia ajatuksia, kuten sen, että lapset voivat leikkiä kannettomalla teekannulla.
Aluksi kirjaa silmäillessä kuvia ei hahmota. Väripinnat täyttävät sivut laidasta laitaan, suihkivat sinne ja tänne. Ehkä tämä katsomisen
hämmennys vaikuttaa siihen, että lapsi alkaa
odottaa muutenkin järjestystä ja helposti sanoo
yksityiskohtia, jotka eivät ole ”oikein”.Tekstissä
lasten huudot kiirivät erivärisinä ja tarkkaavaiset kuuntelijalapset näyttivät, ettei kaikkia
värejä ollut tekstissä mainittu. Näin teki sekä

Tarinan maailmassa oli keski-ikäisen päähenkilön, yksineläjä Natalia Nokkosen koti ja pihapiiri, mutta myös naapurin pihapiiri. Päähenkilö
oli alussa tiukkailmeinen ja käsillään ilmehtivä
aikuinen. Sukunimi Nokkonen sai ajattelemaan,
että henkilö voi olla toisia satuttava, ainakin
pikkuisen polttava, jos siihen vaikka leikisti
koskee. Natalia on tarinan alussa yksinäinen ja
onneton ja huutaa pihan uusille lapsille. Nämä
muualta tulevan näköiset lapset ovat rohkeita
ja kutsuvat hänet leikkiin. Myös suomalaisen
tytön kohtaaminen on lapsilla mutkatonta, he
alkavat heti leikkiä kolmestaan. Natalia tulee
tuomaan teekannuaan lasten leikkeihin lehtimajajuhlaan ja jää runsaaseen ruokapäytään,
jonka keskelle teekannu asetetaan. Erityisesti
kuuntelijat kommentoivat lehtimajan leikkiruokia. Tarinassa teekannun lintukuva muuntautuu
eläväksi aurinkolinnuiksi, jotka lehahtavat kirjan sivun täyttämään. Nämä aurinkolinnut saavat laulullaan naapuritalojen väenkin tulemaan
katsomaan, mitä tapahtuu ja lapset ja Natalia
johdattavat muut yhteiseen ketjutanssiin. Ilonpito loppuu aikanaan ja Natalia sulkee naapurin
portin ja menee kotiin nukkumaan. Pihan äänet
tuntuvat hänestä nyt mukavilta ja elämä maistuu.

Kirjassa monet aistit herkistyvät, huudetaan kovaa, nauretaan, tanssitaan ja syödään. Kolmivuotiaasta jotkut kakut voivat tuntua limaiselta ja ne
voivat tarttua kitalakeen, mutta olla silti hyviä.
Natalian naapurin oven kiinni panoa lapsi vertaa
päiväkodin oveen, jossa riemukkaasti sanoo olevan kyltin:”Älä käytä kännykkää.” Lopussa aurinkolinnut tuovat iloa ihmisten elämään,niin kuin
aurinko tuo.
Kuvittaja Ilona Partanen ei ole aliarvioinut kuvakirjaan tutustujia. Kuvien liike ja värimaailma on
runsaan pursuavaa. Joku lapsi saattaa silti aluksi
vierastaa, kun ei hahmota kuvaa. Lapsi on kuitenkin avoin ja yhdessä aukeama aukeamalta edeten
saadaan lapsi mukaan kirjan maailmaan. Kannesta 5½-vuotias sanoo, että sen lintu on kuin
nainen, jolla on parhain puku päällään, helmiä
ja koristeita. Koko kuvitus on kuin itämaisvaikutteisen gobeliinin värikästä pintaa. Myös tässä
kirjassa lapset ja Natalia oli vedetty välillä suurella pensselinvedolla ja välillä pienellä. Kuvissa
mielikuvituksellisuus ja liioittelu on mahdollista,
mutta keskeistä on, että lapset ovat tekstin voimaihmisiä, jotka avoimuudellaan saavat aran aikuisenkin heräämään elämän ihanuuteen. Kirja
on yhteisöllisyyden ja yhteisen toiminnan ylistystä. Yksin ei kannata jäädä suremaan!
Kirja ei osoittele ihmisten erilaisia kulttuurisia
lähtökohtia, vaan näyttää kaikkia ihmisiä yhdistäviä asioita ja näyttää, että ihmisten on hyvä olla
yhdessä.
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LEHDEN TILAUSHINTA
Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa

AINEISTOAIKATAULU 2017
Nro
1
2
3
4

Aineisto
30.1.
31.3.
15.8.
24.10.

Postitus
viikolla 8
viikolla 13
viikolla 36
viikolla 47

ILMOITUSHINNAT € (ALV 0 %)
Koko ...................................m/v .......................... 2-värisenä
aukeama ......................250 € .................................... 310 €
1/1 .....................................164 € .....................................188 €
1/2 .................................... 95 € .....................................125 €
1/8 ..................................... 45 € ......................................68 €
ILMOITUSKOOT
Leveys x korkeus
1/1 s. ............................................................... 170 x 256 mm
1/2 s. vaaka ................................................. 170 x 126 mm
1/2 s. pysty ...................................................85 x 256 mm
1/4 s. vaaka ...................................................170 x 70 mm
1/4 s. pysty ....................................................80 x 125 mm
1/8 s. vaaka ................................................. 170 x 40 mm
1/8 s. pysty ............................................... 40 x 256 mm

LEHDEN TILAUSOSOITE

PANKKI

finrainfo@gmail.com
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 36. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti,
jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen ja
oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä opetuskäytänteistä. Kielikukossa
julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja,
haastatteluja ja kirja-arvioita.
Kielikukon vuoden 2017 numeroissa julkaisemme vielä FinRAn elokuussa
2016 järjestämän konferenssin satoa. Ennen kaikkea toivotamme
tervetulleeksi kotimaisen alaamme koskevan materiaalin. Erityisesti
toivomme materiaalia opiskelijoilta ja heidän ohjaajiltaan vuoden 2017
viimeiseen numeroon. Nyt keväällä Kielikukon numeron 2 artikkelien tulisi
olla toimituksessa 31.3. mennessä.
Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Vuokko
Kaartiselle osoitteella vuokkokaartinen@gmail.com. Mikäli haluat
artikkelisi vertaisarvioitavaksi, mainitse siitä lähetyksen yhteydessä.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta.
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi
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