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The 18th Nordic Literacy Conference
− the 70th anniversary −
&
the 21st European Conference on Literacy

• Learning from the Past for the Future: Literacy for All
• Venue: Efterslægten Secondary School, Copenhagen NV
• Federation of European Literacy Associations and Landsforeningen af Læsepædagoger

Tentative plan for the conference
•
•
•
•
•
•
•

Sunday 4th: Opening of the conference
Three keynote speakers and 190 presentations.
The conference language is English, but with possibility of having presentations in any European language
Limited to 500 participants at the conference
Including two social events
Tuesday 6th: Closure of the conference
Wednesday 7th: Special program for visiting participants

sit
e

FinRA 50 – connecting People
Tuo alun perin Nokia Oy:n tunnuslause on mitä
kuvaavin määrite myös FinRAlle, nyt 50 vuotta
täyttävälle yhdistyksellemme. FinRAn tehtävä
alusta pitäen, nyt ja tulevaisuudessa on innostaa
ihmisiä, tuoda ihmisiä yhteen, välittää lukutaitoalan tutkimus- ja käytännön tietoa. FinRA on
foorumi, ”tori”, media.

railivat maassamme v. 1995. Tuohon aikaan portfoliotyöskentely ja prosessikirjoittaminen tekivät
tuloaan. Glazer painotti lukemisessa oppilaiden
runsasta vapaasti valittavaa kirjatarjontaa yhtenäisen lukemistosarjan sijaan. Lukutaidon arvioinnin osa-alueet ja arviointiluokittelu ovat jatkuva kehitysprosessi.

Näinä vuosikymmeninä neljästi vuodessa ilmestyvä lehtemme Kielikukko on dokumentoinut
alan kehitystä ajan hermolla, kehityksen kärjessä.
Koulutuspäivät, konferenssit, kongressit niin
alueelliset, valtakunnalliset kuin kansainvälisetkin, ovat tarjonneet lukutaitoalan ammattilaisille välttämättömiä rakennuspuita oman työmme
päivittämiseen ja kehittämiseen.
Minulle henkilökohtaisesti merkittävää tänäkin
päivänä on kasvun ja oppimisen kokonaisvaltainen näkemys: varhaisen kasvun, kehittymisen
vuodet, läheisen vuorovaikutuksen merkitys,
tunne-elämän kehittyminen, sensomotorinen
kehitys, psykomotoriikka, karkea- ja hienomotoriikka, kielellinen kehitys. Oppilaan kehitysmahdollisuuksien löytämistä edistää taito- ja taideaineiden tarjonnan lisääminen.

Call for Contributions (deadline by March 30th) to
International ELINET Symposium 2018
Hosted by the ELINET Association
Improving Literacy Policies and Practices across Europe

“Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity”
23.– 24.7.2018, Köln, Saksa
2

Lisätietoja netissä http://www.eli-net.eu/events/elinet-association-symposium-2018-cologne/
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Lukemisen ja kirjoittamisen liitto on selkeä.
Vuosikymmenten tutkimus ja käytännön kokemukset ovat kirkastaneet syvempää liikkumisen,
lukemisen ja kirjoittamisen liittoa kasvussa ja
oppimisessa. Tuoreimmat kotimaiset tutkimukset liikunnan yhteydestä koulumenestykseen
vahvistavat tämän yhteyden. Samat tutkimukset
kertovat liikunnan myönteisistä vaikutuksista
opiskelu- sekä työuran menestykseen ja kestoon.
Kirjoittamisen arvostetut tutkijat ja kouluttajat
Susan Mandel Glazer ja Donald H. Graves vie-

Arja-Leena Aalto
rahastonhoitaja 1984-1990
puheenjohtaja 1994-2001
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Tervetuloa Tampereelle kohottamaan malja

50-vuotiaalle FinRAlle

perjantaina 9. maaliskuuta 2018 klo 18.
Juhlapaikkana on Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere.
Vanhat ja uudet finralaiset sekä FinRAn ystävät ja yhteistyökumppanit ennakkoilmoittautuminen 28.2.
mennessä finrainfo@gmail.com, jotta lehdenkin lukijat ehtivät mukaan.

Graves vaati opettajan vahvaa omaa esimerkkiä
kirjoittajana oppilailleen. Graves oli jo tuossa vaiheessa luopunut prosessikirjoitus-käsitteestä ja
-käytännöstä sen kaavamaisuuden vuoksi. Hän
sanoo: ”Kirjoittaminen on ajattelemisen taidetta.
Kirjoittamisen avulla opimme ymmärtämään itseämme ja maailmaa.”
Hyvät lukemisen taidot, literacy, ovat avain tasavertaiseen osallisuuteen, hyvään kansalaisuuteen,
Puheenjohtajakauteni viime vuosituhannella
osui Kontion (ent. Korhonen) Raijan ja Aallon
Arja-Leenan väliin. Innolla toimitettiin lehteä,
suunniteltiin koulutuksia, hankittiin ilmoituksia, etsittiin Suomen kartalta kunnat, joissa ei
finralaisia, lähetettiin niihin tiedotteet. Pidettiin
yhteyttä IRA:aan, Erityiskasvatusliittoon, Puheterapeuttiliittoon, Logopedis-foniatriseen yhdistykseen, äidinkielenopettajiin, kuulonhuoltoliittoon, Selkokieleen jne. Suunniteltiin testipaketteja, erilaisia julkaisuja, FinRA-logolla pikeepaitoja
ja kuulakärkikynä. Järjestettiin kuvaamataito- ja
kirjoituskilpailut apuina mm. taiteilija Veikko
Hirvimäki ja kirjailija Timo Parvela. Tehtiin ryhmämatkoja kongresseihin: Dublin, Lontoo, Tukholma, Tallinna, Wien, Berliini ja Hawaiji.
Porukka oli innostunutta. Ei yritetty vaan tehtiin!
Me finralaiset-henki oli huipussaan – ja on
edelleen. Kiitos ystävät kaikesta. Nyt eläkkeellä aamut kuntosalilla, päivät siperian huskyn
kanssa ja illat sukkaa kutoen.
Totean Theo Dorganin sanoin:
KAIKKI ON MATKAA
YHDESTÄ MAASTA TOISEEN
YHDESTÄ ELÄMÄSTÄ TOISEEN

tie toimivaan demokratiaan ja hyvään palvelevaan vallankäyttöön.
Kirjoita päivittäin 10–20 minuuttia iloksi ja hyödyksi, henkesi edestä! Lukemisen ilo myös tutkitusti
kohottaa merkittävästi elämänlaatua, pidentää ikää
– sillä on terveysvaikutuksia enemmän kuin liikunnalla ja ruokavaliolla, toteaa mm. aivotutkija ja neurologi Markku T. Hyyppä! Eläköön, FinRA!
Arja-Leena Aalto

Ennen FinRAa toimi Lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten erityisopettajat ry puheenjohtajanaan
Irja Hietanen 1968–1970. Sitä seurasi Klinikkaopetus ry, jossa Irja Hietanen toimi 1973–1976.
Puheenjohtajana Irja järjesti 6. Pohjoismaisen lukemisen konferenssin Otaniemessä, Espoossa
1973. Kuvan eturivissä Pehr-Olof Rönnholm, joka toimi kuuluttajana; äidinkielen ylitarkastaja
Terttu Tupala ja erityisopetuksen ylitarkastaja Elias Niskanen, kouluhallitus; pj Irja Hietanen;
kokeilutoimiston päällikkö Erkki Aho, kouluhallitus ja kansliapäällikkö Jaakko Numminen, Opetusministeriö.

FinRA ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 7.4.2018 klo 13.
Hämeenkatu 30 D 33−34, Turku p. 0400 591495
Johtokunta

Arja Ferm (ent. Huhtala)
4
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Finnish Reading Association sai alkunsa, kun
luokattoman erityisopetuksen toimijat, puhe- ja
lukiopettajat, yhdistivät voimansa ja perustivat
Klinikkaopetus ry:n. Vasta vuonna 1982 käyttöön
saatiin yhdistyksen nykyinen nimi FinRA. Kentältä tuli melko paljon kritiikkiä uudesta nimestä.
Muutosta olin ajanut aika itsepäisestikin, koska
yhdistyksestä oli vuosien mittaan tullut varteenotettava kansainvälinen toimija. – Klinikkaopetus ry:n puheenjohtajaksi tultuani v. 1977 minua
pyydettiin heti International Reading Associationin (IRA) ensimmäisen Euroopan kongressin ensimmäisen täysistunnon puheenjohtajaksi. Otin
kutsun vastaan ajatellen, että jos epäonnistun, ei
minulle tämän jälkeen vastaavia tehtäviä tarjota.
Jatkossa IRA kutsui minut useisiin luottamustehtäviin. Olin mm. European Subcommitteen
(nykyisin IDEC) jäsen 1979-82 ja puheenjohtaja
(1982-1985). Viimeisin kansainvälinen tehtävä
oli Intellectual Freedom Committeen jäsenyys,
jota hoidin vuoteen 1999. Tällöin olin jo jäänyt
eläkkeelle Oulun yliopiston logopedian vanhemman lehtorin virasta. – Keskeisinä kotimaan
tapahtumina omalta puheenjohtajakaudeltani
haluan ottaa esiin Euroopan kongressin järjestämisen Joensuussa 1981, Aapiskukkopalkinnon
perustamisen 1980 ja aluekerhotoiminnan aloittamisen. Tukenani on tietenkin kaikessa ollut
yhdistyksen hallitus. Mottonani on ollut Kaarlo
Marjasen aforismi ”Ei riitä, että on, on tuikutettava olon yli”.
Ritva Koivusaari, pj. 1977 – 1982 ja tyttärentytär
Melisa Huntus.
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Ritva Koivusaari

Kielikukon vaiheita
Tulin toimituskuntaan 1980-luvulla Virpin houkuttelemana. Toimituskunta koostui suurelta
osin aluekerholaisista, ja silloin sen tehtävänä oli
kokoontua katsastamaan ehdolla olevat artikkelit, valitsemaan niistä sopivimmat ja saattamaan
ne painokelpoiseen asuun, kääntää mahdolliset
vieraskieliset artikkelit, kuvittaa ja lopulta toimittaa lehden oikoluku Rota-Printin tiloissa. Sitten syötiin hyvin FinRAn laskuun. Kun lehti tuli
painosta, Virpi haki autollaan laatikot johonkin
postituspaikkaan ja siellä lehtiin liimattiin osoitetarrat ja ne jaettiin postinumeroiden mukaan
nippuihin, jotka sidottiin naruilla paketeiksi ja
vietiin sitten postiin.
Vuonna 1993 minusta tuli Kielikukon päätoimittaja ja johtokunnan jäsen tiedotussihteerin
ominaisuudessa, kun Marja Välke vetäytyi työstä. Suurten muutosten aika alkoi muutenkin:
tietokoneet tulivat mukaan. Sain yhdistykseltä
tietokoneen käyttööni ja pian myös koko johtokunnalla ja toimituskunnalla oli tietokoneet ja
sähköpostit käytössään. Koko toimitustyö ja yhdistystoiminta kierähti uusille urille. Toimitustyö
lisääntyi, sillä yhtäkkiä artikkelien tulo loppui
kuin seinään, ja saatu materiaali alkoi olla pääosin englanniksi kirjoitettuja väitöksiä, tutkimusselostuksia tai -artikkeleita. Aineistoa haettiin
ahkerasti vuoden tärkeimmistä tapahtumista,
Euroopan-konferensseista, ja myös muista lähteistä. Käännöstyötä riitti, lukijat halusivat lukea
omalla kielellään, ja aineisto oli englannin lisäksi
kirjoitettu ruotsin, tanskan ja norjan kielillä, joita
harjaannuin kääntämään, mutta espanjan, saksan
ja viron kielellä kirjoitetuista tein vain abstraktit
sekä lisäsin loppuun yhteystiedot. Tutkimustyön

ja tieteen nopea kehitys tuotti yllättävän pulman:
kaikille sanoille ei ollutkaan suomenkielistä vastinetta, vaan piti vähän keksiä sanoja tai jättää
kääntämättä. Lehden sisältö muuttui leppoisasta,
opettaja- ja kouluttajalähtöisestä oppaasta tasokkaaksi, puolitieteelliseksi julkaisuksi, jota voitiin
käyttää tutkimusten lähdemateriaalina. Jossakin
välissä lehden postitus ulkoistettiin painotalolle,
joka teki myös taiton. Tietokonetekniikalla se sujui hyvin ja helpotti työtämme. Rupeamani päätoimittajana kesti vuoteen 2000.
Vielä nykyäänkin lehtimuotoinen tiedotus puolustaa paikkaansa helppona tietolähteenä ajan
tapahtumista. Internetistä löytyy tietoa valtavat
määrät, mutta paperilehti näyttää pitävän puolensa. Aika FinRAssa oli antoisaa, joskus rankkaakin, mutta aina kiinnostavaa. Lehtihän ilmestyi neljästi vuodessa, ja kun siinä sivussa hoiti
kiertävän erityisopettajan työn ja perheen, jäivät
joskus yöunet vähiin. En päivääkään antaisi pois
siitä ajasta, sillä rankkojen toimituskausien vastapainona pidettiin joukolla hauskaa, ja syntyi
elinikäisiä ystävyyssuhteita.
Paula Malin
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Toimittaja Ulla Jylhä
taittoi lehteä ja oli myös
vähän aikaa ammattivastuussa lehden toimittamisesta. Lehteä toimitettiin intensiivisesti
Jyväskylässä, kunnes se
siirtyi Turkuun vuoden
2015 lopulla, kun Sirpa
Eskelä-Haapanen luopui
päätoimittajuudesta.

Yhdistystoimintaan
omistautumista
Puheenjohtaja 2003–2008 ja 2014, päätoimittajana 2002–2012

Onnittelut 50 vuoden ikään ehtineelle yhdistykselle, jonka parissa olen viettänyt kiinnostavia ja
työntäyteisiä, myös monella tapaa opettavia vuosikymmeniä!
Tulin mukaan FinRAn toimintaan nuorena erityisopettajana 1970-luvun lopulla Jyväskylässä.
Silloin olivat ajankohtaisia erityisopetuksen käytännön kysymykset. Lisäksi kentällä koettiin tärkeäksi tavata toisia erityisopettajia ja muita opetusalalla työskenteleviä. Alkusysäyksen FinRA-yhdistystoiminnalleni antoi Keski-Suomen aluekerho.
Meillä oli usein aluekerhossa alan asiantuntijoita
pitämässä alustuksia. Keskustelimme kiinnostavista erityispedagogisista aiheista, kannustimme
toisiamme työssä, ideoimme opetusmateriaalia ja
kokosimme testistöjä erityisopetuksen käyttöön.
Aluekerhon tapaamisista toimme myös jäsenlehteen materiaalia. Olin 1980-luvulla aluekerhotoiminnasta vetovastuussa.
Lehden toimituskuntaan tulin mukaan 1980-luvulla ja jatkoin Riitta Muhosen, Marja Välkkeen
ja Paula Malinin ollessa päätoimittajia. Olin lehden toimituksessa näin peräti 30 vuotta. Lähes
saman ajan olin johtokunnan jäsen. Vuonna 2002
otin vastuun Kielikukko-lehden päätoimittajana.
8
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Kuva: Jenni Oranen.

Lehtitoimikunnassa olivat pitkään mm. Jyväskylän yliopiston lehtorit Riitta Nissinen ja
Marjaana Kupari, tutkija Carita Kiili ja erityisopettaja Carita Vesander. Me ystävystyimme ja kokoonnuimme joskus tekemään lehteä
toistemme kodeissa. Lehti koki muutoksia ja
pyrimme kehittämään lehteä vuosien varrella.
Meillä oli aina hyvät kontaktit Jyväskylän ja
muidenkin yliopistojen asiantuntijoihin. Heiltä saimme arvokasta tietoa ja kiinnostavaa sisältöä lehteen.

Sain mahdollisuuden
osallistua International
Reading Associationin
(nykyään ILA = International Literacy Association) järjestämiin
FinRAn johtokunta Latvian yhdistyksen vie- Leadership-konferesraana suunnittelemassa ensimmäistä Baltic seihin Restonissa, VA
Sea-konferenssia Riiassa 2006. Vasemmalta pj.
Virpi Ravolainen, Kirsi Salonen ent. Nahkamäki, ja Torontossa. KonfeTimo Marjasalo ja lehteä esittelevä Paula Malin. renssit olivat kiintoisia ja minulle merkityksellisiä tilaisuuksia tavata ympäri maailmaa
Jyväskylän yliopiston henkilökunnasta Sirpa kokoontuneita literacy-aiheesta kiinnostuneita
Eskelä-Haapanen, Carita Kiili, Salla Määttä ja ihmisiä. Jo silloin vuosituhannen vaihteessa
Sari Sulkunen olivat merkittäviä viime vuosien Suomen maine lukutaitomaana oli huomattu.
lehden uudistajia. Lehti muotoutui ulkoasultaan
ja sisällöllisesti merkittävästi. Se sai myös uuden Olin puheenjohtaja vuosina 2003–2008 ja
logon vuonna 2014. Toimituskunnan tarkoituk- 2014. Tänä aikana tapahtui suuria muutoksia.
sena oli saavuttaa Julkaisufoorumin perustaso, Tällöin saimme aikaan nettisivut ja kansainjoka olisi merkinnyt kaivattua kotimaista julkai- välinen toiminta tiivistyi eurooppalaisten yhsufoorumia lukemisen ja kirjoittamisen asian- teistyökumppaneiden kanssa. Yhdistyksemme
tuntijoille.
silläkin saralla aktiiviset jäsenet Pehr-Olof
Rönnholm ja Ann-Sofie Selin olivat muodosYhdistyksen esillä pitämät painopisteet vaihteli- tamassa FELAa (Federation of European Litevat jäsenistön toivomien aiheiden mukaan sekä racy Association).
yhdistyksessä toimivien henkilöiden oman mielenkiinnon ja kokemuksen perusteella. Monet FinRAssa toimiminen oli kiinnostavaa aikaa,
kokivat kotimaan asiat tärkeiksi, toiset painotti- jolloin sain myös monia ystäviä. Heidän kansvat kansainvälisyyttä. Yritimme pitää tasapainoa saan yhteydenpito jatkuu edelleen. Nyt on aika
näiden asioiden välillä.
juhlia 50-vuotiasta yhdistystä ja muistella menneitä, unohtamatta katsetta tulevaisuuteen. OnMe finralaiset olimme hyvässä yhteistyössä Poh- nea!
joismaiden yhdistysten kanssa ja edesauttamassa
Viron yhdistyksen EstRAn syntyä ja käynnistymistä. Teimme monia kokous- ja koulutusmatkoja historialliseen, viehättävään Tallinnaan aina
ystävällisten virolaisten vieraiksi.
Virpi Ravolainen
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Bästa läsande småbarnspappa /
Hyvä lukeva pikkulapsen isä
Katarina von Numers-Ekman
Olen etuoikeutettu. Työskentelen verrattain ison
alakoulun erityisopettajana ja kaikki oppilaat ovat
oppilaitani. Kohtaamme vähintään pari kertaa
vuodessa koulun arjen lisäksi. Muistiinpanot vahvistavat ensivaikutelmaani. Siitä ei ole montakaan
vuotta kun kiinnitin huomiota niihin ekaluokkalaisiin, jotka kertoivat, ettei heille lueta iltasatua.
Tämän kouluvuoden alkaessa kiinnitin huomiota
niihin, joille luetaan iltasatu. Kohdatessani kuudesluokkalaiset keskusteluissa mietitään yksilöllisiä vahvuuksia ja tarpeita ja mietitään tulevaisuuden toiveita. Ja miten meistä jokainen kantaa
vastuuta omasta oppimisestaan. Moni oppilaista
on lukija. Heille on luettu ja heitä on kannustettu, houkutettu ja koukutettu lukijoiksi. Kaikista ei
tule kirjatoukkia, mutta kaikille soisimme monta
ääneenlukuhetkeä. Ja lukevia aikuisia malliksi!
Jokaisen aikuisen soisi lukevan Katarinan voimauttavan kolumnin: ”Bästa läsande småbarnspappa/Hyvä lukeva pikkulapsen isä”. Katarina viittaa
mm. Millenium Cohort Study -tutkimukseen,
joka toteaa, että kolmevuotiaat, joille on luettu
suuresti ääneen pärjäävät paremmin koulussa
kielissä, lukemisessa ja matematiikassa alusta alkaen kuin ne, joille ei ole luettu.
Samma dag som 2017 ABC-tuppen pristagaren
föreläser för sina gymnasieelever och sjundeklassare i Mattlidens skola om läsandet skriver 2015
pristagaren Agneta Möller-Salmela i Hufvudstadsbladet om högläsningens betydelse.
Dagen efter genomför jag ett diagnostiskt skrivprov med andraklassare. Då papperen samlas in
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säger en 8-åring: Detta var tråkigt! Och en 7-åring
i samma klass: Jag tycker om att skriva ord. Jag
övergår till att citera Katarina, om vikten av den
snabba överslagsläsningen som hastigt surfar omkring å ena sidan och den andra goda och nödvändiga ”tråkiga” långsamma, djupa, reflekterande.
Och nu tar diskussionen vid: Mamma börjar alltid
[kvällsläsningen] genom att fråga ”Hur slutade det
igår?” ”Pappa avslutar med att sammanfatta!” ”Vi
brukar stanna upp mitt i och tänka till.”
Dagen efter träffar jag en nyinflyttad fjärdeklassare. Vi talar läsning. ”Jag tycker om att läsa, allt, just
nu läser jag detektivhistorier. Hos mamma läser jag
själv. Hos pappa får jag inte!” Du får inte läsa? ”Nej,
för pappa vill läsa högt för mig. Det är vår grej. Pappa tycker det är viktigt och dessutom roligt!”
Som speciallärare är jag lyckligt lottad för alla
elever i min skola är mina elever. Jag får arbeta en
eller flera gånger om året med alla 400. Nybörjarna träffar jag under de första skoldagarna. Det
har jag gjort i decennier. Hur är det? Var allt bättre förr? – Av årets förstaklassare säger var fjärde att någon läser för hen vid läggdags. Av årets
sjätteklassare fick varannan höra en godnattsaga i
ettan. Det brukade vara en av tre som inte fick en
godnattsaga. Det är många föräldrar som skulle
behöva läsa Katarinas text här nedan.
Ann-Sofie Selin, speciallärare

Bästa läsande småbarnspappa
Jag skriver för att be dig om hjälp med något viktigt. Men först vill jag säga att jag gläder mig åt att

du märkt hur roligt det
man läser längre texter
är att läsa för ditt barn.
som kräver koncentraOch nog har du väl
tion. Den långsamma
förstått vilken enorm
djupläsningen behöver
insats du gör för hans
man träna mycket på
eller hennes språk- och
när man är ung och det
läsutveckling? The Milhjälper du ditt barn med
lennium Cohort Study
genom högläsningen.
har t.ex. genom studier
Samtidigt övar han eller
på 19 000 barn visat att
hon sig i att skapa inre
de treåringar som fått Far och son i läsningens famn
bilder, något som en del
mycket högläsning klabarn tycks ha svårt med.
rar sig bättre i språk, läsning, skrivning och mate- En förklaring är kanske det ständiga flödet av färmatik när de börjar skolan än de som inte fått det. diga bilder omkring oss? Det är i alla fall lätt att
förstå att en bok känns trist om man inte ser hänOfta är det ju kvinnor som läser högt och pratar delserna i sin fantasi.
om läsning. Det är vanligt att mammorna ansvarar
för godnattsagan och läxhjälpen. Pedagogerna på Eftersom du är en så god manlig läsande förebild
dagis, klasslärarna och bibliotekarierna är nästan undrar jag nu om du vill hjälpa mig i mitt jobb som
alla kvinnor. Och deras insats är ovärderlig. Men läsambassadör. Skulle du inte kunna prata lite om
eftersom barnen läser allt mindre på fritiden och högläsningen när du t.ex. badar bastu med polare
deras läsfärdigheter försämras är det värdefullt att som inte läser för sina barn? Bara för att påminna
också du bidrar. Dessutom har forskaren Elisabeth dem om vilken insats de faktiskt kan göra. Varje
Duursman nu visat att du är bäst på att ställa fan förälder kan läsa högt, på sitt eget sätt. Att man är
tasieggande frågor kring böckerna, vilket stöder rostig spelar ingen roll, barnet njuter av gemenskabarnets språkutveckling extra mycket.
pen i lässtunden. Och polarna kan ju få boktips av
dig. Har de äldre barn kan de också läsa pappersDu planerar säkert att hålla på länge med hög- eller e-tidningen med dem. Kanske ni rentav går
läsningen, men jag vill ändå betona att man inte till biblioteket, ni pappor och era barn?
ska sluta när barnet lärt sig läsa. Nybörjarläsaren
får inte så stora läsupplevelser av att mödosamt Enligt PISA har finlandssvenska skolelever, särskilt
traggla sig igenom läseboken. Men när ni tillsam- pojkar, i medeltal sämre läsfärdigheter än finskspråmans kastar er in i spännande berättelser bibe- kiga. Tack för att du bidrar till att ändra på det.
håller ditt barn sin positiva inställning till böcker
och läsning.
Läsningen på skärm har du säkert funderat på.
Och visst är det ju också läsning när man surfar
eller spelar mobilspel. Men kognitionsforskaren
Maryanne Wolf menar att olika delar av hjärnan
aktiveras när man läser snabba textsnuttar och när

Katarina von Numers-Ekman är modersmålslärare, författare, finlandssvensk läsambassadör och FinRAs ABC-tuppen pristagare 2017.
Texten är ur Katarinas ”Sjutton texter om läsning” tidigare publicerad i Hufvudstadsbladet
25.10.2015, och fortfarande minst lika aktuell.
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» Liisa Tainio,
toimii äidinkielen ja kirjallisuuden
didaktiikan professorina Helsingin
yliopistossa

Kuva: Linda Tammisto

Ääneen lukemisen onni
Tunnetussa teoksessaan Uses of Literature (2008)
kirjallisuudentutkija Rita Felski pohtii sitä, mikä
saa meidät lukemaan kirjallisuutta. Tunnetusti
mikään sellainen tekeminen ei yleensäkään kiinnosta, josta emme tunne saavamme iloa tai hyötyä. Myös lukemisen avulla on saavutettava hyödyllisiä kokemuksia tai iloa tuottavia elämyksiä,
jotta se koukuttaisi ottamaan jälleen uuden kirjan
käsiin. Felskin mukaan lukemiseen houkuttavat
ainakin nämä neljä tunnekokemusta: Tunnistamme itsemme teoksen henkilöistä, tapahtumista
ja maailmasta ja opimme näin lisää itsestämme.
Lumoudumme teoksen juonesta, maailmasta,
kielestä ja saamme sekä esteettistä mielihyvää
että tunteen toiseen maailmaan asettumisesta.
Saamme uutta tietoa, uudesta näkökulmasta,
opimme lisää maailmasta ja ihmisistä. Koemme
emotionaalisen shokin: teoksessa tapahtuu jotain
kauheaa, pelottavaa, odottamatonta, ja saamme
lukukokemuksen kautta mahdollisuuden käsitellä näitä tunteita. Tunnistaminen, lumoutuminen,
tieto ja shokki – nämä siis ovat Felskin mukaan
ne perimmäiset syyt lukemiseen.
Viime aikoina monissa akateemisissa ja julkisissa
keskusteluissa on kannettu huolta siitä, että lapset ja nuoret lukevat yhä vähemmän. Lukemaan
oppii vain lukemalla, joten vähäinen lukuharrastuneisuus voi johtaa myös heikkoon lukutaitoon.
Mutta miten saadaan houkuteltua lukemisen pariin sellainen lapsi tai nuori, jonka lukutaito tai
-kokemus ei riitä siihen, että hän pystyisi tavoittamaan Felskin mainitsemia elämyksiä?
Lukemista sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta pohtineet tutkijat pitävät tärkeänä sitä, että
lapsi tai nuori näkee yhteisössään lukemisen merki-
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tyksellisenä toimintana, että hän voi jakaa lukukokemuksensa myönteisessä hengessä niin, että hänen
ajatuksiaan ja kokemustaan arvostetaan. Aloitteleva
lukija kokee helposti hyväntahtoisenkin opastuksen
ja neuvomisen kritiikkinä, joten aloittelevaa lukijaa
ei tule vain kuunnella vaan myös pyrkiä kuulemaan,
mitä hän sanoo, ja perustaa lukemiseen kannustaminen ja tukeminen sen varaan.
Näihin ajatuksiin perustuvat myös ne monet
meneillään olevat lukukampanjat, joita ovat halunneet tukea ja kehitellä erilaiset toimijat aina
pienistä kansalaisjärjestöistä opetus- ja kulttuuriministeriöön saakka. Talkoisiin ovat liittyneet
omalla Lukuklaani-hankkeellaan myös Suomen
Kulttuurirahasto ja Kopiosto, jotka tukevat ja
innostavat erityisesti alakoulujen opettajia kirjallisuuskasvatukseen, oppilaita lukemaan ja kouluja kehittämään omia kirjastojaan ja muita lukusoppejaan (ks. http://lukuklaani.fi/fi/etusivu/).
Lukuklaani-hanketta tukemaan on perustettu
myös tutkimushanke, jota toteutetaan Helsingin
ja Turun yliopistoissa professori Pirjo Hiidenmaan johdolla ja jossa myös itse toimin yhtenä
tutkijana (ks. http://blogs.helsinki.fi/lukuklaani/
lukuklaani/)
Lukuklaanin tutkimushankkeen puitteissa lähetimme Suomen ala- ja yhtenäiskouluihin kyselyn, johon saatiin vastaukset viime vuoden marras-joulukuussa ja joita parhaillaan analysoidaan.
Kyselyssä etsimme tietoa muun muassa siitä,
millä tavoin lukukokemuksia alakoulujen arjessa
jaetaan. Kävi ilmi, että suuri osa yli 800 vastanneesta opettajasta opastaa oppilaitaan kirjallisuuteen, monen muun käytänteen ohella, myös
lukemalla heille ääneen.

Tämä tulos yllätti meidät myönteisesti. Missäpä
muussa kuin ääneen lukemisessa toteutuisi lukukokemuksen jakaminen ihanteellisemmalla tavalla? Yhteisyyden lisäämisen lisäksi se, että opettaja lukee oppilailleen ääneen, tukee tutkimusten
mukaan myös oppilaiden kielitaidon, varsinkin
sanaston ja tekstilajin tajun, kehittymistä. Mutta
lisäksi oppilaat nauttivat siitä.
Vaikka ääneen lukemista suositellaan erityisesti
pienille lapsille, joilla ei vielä puuttuvan tai puutteellisen lukutaidon vuoksi ole itsenäistä pääsyä
kirjallisuuteen, tutkijat korostavat sitä, että myös jo
lukutaitoisille lapsille ja nuorille tulisi lukea ääneen.
Kun yhdysvaltalaiset tutkijat Sarah K. Clarke ja Lindi Andreasen vuonna 2014 kysyivät 10–12-vuotiailta koululaisilta, mitä he ajattelivat opettajan ääneen
lukemisesta, kävi ilmi, että kaikenlaiset oppilaat pitivät siitä paljon. Ne oppilaat, jotka eivät itse olleet
kiinnostuneet lukemisesta, nauttivat sekä rauhallisesta hetkestä oppitunneilla että siitä, että eivät itse
joutuneet olemaan vastuussa itse lukemisesta. Ne
oppilaat, jotka harrastivat lukemista, pitivät puolestaan siitä, että saivat kuulla opettajan tulkinnan
tekstistä. Juuri nämä kirjallisuuden harrastajat pitivät tärkeänä myös sitä, että lukemisen jälkeen luokassa keskusteltiin luetusta tekstistä yhdessä.
Kun lukemisen pariin innostaa aloittelevia lukijoita tai niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät koe lukuharrastusta omakseen, ääneen lukeminen on
siis oiva keino. Jos opettaja on ääneen lukemisella
saanut oppilaan kokemaan Felskin mainitsemia
elämyksiä, hänet on jo houkuteltu pitkälle kohti
kirjallisuuden maailmaa. Mutta miten tukea sitä,
että aloitteleva lukija siirtyisi tekstin kuulijasta
sen lukijaksi? Yllättäen ääneen lukeminen voi
toimia tässäkin suurena apuna.
Olen yhdessä Emilia Siponmaan kanssa tutkinut
aivan erityistä lukutapahtumaa, sitä kun lapsi

lukee ääneen lukukoiralle (Lukukoira ei hauku.
Koira, lapsilukija ja aikuiset lukemistapahtuman
rakentajina. Kasvatus 3/2015). Lukukoiralle lukemista on jo pitkään Suomessakin käytetty yhtenä
keinona kannustaa lapsia lukutaidon kehittämiseen. Psykologisen tutkimustiedon perusteella
lapset – ja myös aikuiset – rentoutuvat ja suorittavat esimerkiksi testitilanteissa erilaisia tehtäviä
paremmin, kun läsnä on ystävällinen eläin. Näin
näyttää käyvän myös silloin, kun lapsi lukee ääneen. Lapsi rentoutuu, nauttii tilanteesta ja parhaimmassa tapauksessa myös onnistuu ääneen
lukemisessa paremmin. Kokemusta on kertynyt
erityisesti tilanteista, joissa kuulijana toimii koira. Itä-Suomessa koululaiset tosin ovat lukeneet
myös lehmälle, joka ei sekään hauku lukijaa, tai
ammu häntä, mutta kaikissa oppimisympäristöissä lehmälle lukeminen ei ehkä kovin helposti
onnistu.
Tutkimuksessamme analysoimme Siponmaan
kanssa tilanteita, joissa lapsi luki koulutetulle
lukukoiralle. Nauhoitteita meillä oli kahdesta
erilaisesta tilanteesta: koulun kirjastosta lukukerhon aikana ja kaupungin kirjastossa toteutetuista
lukutapahtumista. Huomasimme, että fyysisellä
tilalla oli valtavan suuri merkitys. Koulun kirjastossa toteutetulla toiminnalla ei ehkä saavutettu
yhtä hyviä tuloksia, sillä vaikka lukutilasta oli
pyritty tekemään rauhallinen, muut kerhon oppilaat puuhastelivat lähellä, ja tämä esti monia
oppilaita rauhoittumasta. Kaupunginkirjastossa
tilanne oli toinen: vaikka sielläkin lukeminen tapahtui kirjaston yleisessä tilassa, lähellä ei ollut
muita ikä- saati luokkatovereita, jotka olisivat
häirinneet keskittymistä tilanteeseen ja eläytymistä lukutapahtumaan. Kaupunginkirjaston
lukutilanteissa lapset pystyivätkin huomattavasti
paremmin keskittymään lukemiseen, tekstiin ja
vastaanottajaan.
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» Minna Maijala, Dos., FT, KT
toimii saksan kielen lehtorina Turun
yliopistossa

Rauhallista ja turvallista lukuympäristöä rakensivat tutkimuksemme mukaan aivan erityisesti
myös lukutilanteen aikuiset, sekä koiran ohjaaja että lapsen lukutilanteeseen tuonut aikuinen.
Koiran ohjaajan hienovaraisen sanallisen ohjauksen avulla lapsen lukemaan tuonut aikuinen lähti mukaan rakentamaan tilanteesta itsestään sadunomaista. Vaikka itse lukutilanteessa lapsi oli
kaksin koiran kanssa, lukutilanteen aluksi ja sen
päättyessä aikuiset juttelivat lapsen kanssa lukemistapahtumasta ja rakensivat lukemiselle otollista ilmapiiriä. Seurasimme muutaman lapsen noin
viikon välein tapahtuneita peräkkäisiä lukemistapahtumia samassa tilassa samalle koiralle. Ensimmäisissä lukutilanteissa lapsi puhui koirasta hieman etäännyttäen (toi on kiva koira; se kuuntelee
tossa). Seuraavissa hän aikuisten kannustamana
alkoi pitää koiraa yhä enemmän vastaanottajana,
jota voi suoraan puhutella ja joka aidosti haluaa
kuunnella tekstiä ja nauttii siitä (oot ihana; minä
luen sinulle nyt toisesta rodusta; haluatko antaa
mulle pusun). Lopulta lapsi eläytyi koiran rooliin
niin vahvasti, että saattoi jopa sanallistaa sen ajatuksia (sinä tykkäät niin paljon lapsista) ja leikitteli ajatuksella, että koira itsekin osaa lukea (nyt se
katto että mitkä niitten kirjojen nimet oli). Sillä ei
ollut koiralle väliä, että lukija hieman takelteli tai
lukeminen välillä keskeytyi. Lukutapahtuma siis
jaettiin hyväksyvän kuulijan kanssa, ja aikuiset
auttoivat lasta suhtautumaan myös itse tapahtumaan sadunomaisena tilanteena, jossa lapsilukija
saa koiran lumoutumaan luetusta.
Harvoihin kouluihin ja luokkiin on mahdollista
tuoda koiraa kuuntelemaan lasten lukemista. Silti lukukoiratoiminnasta voi oppia muitakin tilanteita varten. Luokassa, jossa ilmapiiri on hyväksyvä ja turvallinen, kaikenlaiset lukijat uskaltavat
lukea toisilleen ääneen. Lukuklaani-hankkeen
kyselyssä opettajat kertoivat oppilaiden lukevan
14
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toisilleen pareittain, pienissä ryhmissä tai koko
luokankin toimiessa kuulijoina. Lukijoille saatettiin antaa myös erilaisia rooleja, he lukivat
vaikkapa jonkun tietyn henkilön vuorosanat tai
toimivat kertojana. Teosta saatettiin lukea useita
viikkoja esimerkiksi niin, että lukutuokioita oli
joka päivä. Yhdessä lukemisen hetket päättyivät
usein luetun tekstin pohtimiseen.
Kuten Clarken ja Andreasenin tutkimuskin kertoo, etenkin edistyneemmät lukijat nauttivat aivan erityisesti siitä, että he saavat keskustella lukemastaan. Tällainen keskustelu onnistuu hyvin
lukupiireissä, joihin monet kirjallisuudenharrastajat kuuluvat. Lukuklaanin kyselyllä etsimmekin
tietoa myös siitä, millä tavoin opettajat hyödyntävät kirjallisuuskasvatuksessaan lukupiiritoimintaa. Vastauksista kävi ilmi, että lukupiiritoiminta
käsitetään hyvin monella tavalla mutta että lukupiiritoimintaa harrastetaan paljon koululuokissa.
Yksi Lukuklaani-hankkeen tavoitteista onkin
jalkauttaa lukupiiritoimintaa kouluihin ja antaa
opettajille tietoa siitä, millä eri tavoilla lukupiiritoimintaa on mahdollista toteuttaa. Lukupiireissä
voidaan esimerkiksi lukea ääneen itselle tai toiselle merkittäviä katkelmia teoksesta, jakaen näin
esteettisiä elämyksiä ja perustellen omia näkemyksiä. Näin lukukokemus tulee jaetuksi tavalla,
jossa voimme tunnistaa itseämme, lumoutua kirjallisuudesta, saada tietoa maailmasta ja sulatella
teoksen herättämiä tunteita – sekä niitä miellyttäviä että niitä itseämmekin kauhistuttavia tunteita, joita kirjallisuus silloin tällöin meissä herättää.
Liisa Tainio
Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan
professori, Helsingin yliopisto
liisa.tainio@helsinki.fi

Voisiko pänttäämistä helpottaa?
Oppimaan oppimisen taidot auttavat
kielten oppimisessa
Minna Maijala
Mikä on paras menetelmä oppia kieliä? Kun kysyin tätä tulevilta vieraiden kielten opettajilta,
he totesivat usein, että kielten oppiminen vaatii paljon harjoittelua, sinnikkyyttä ja ’semiahkeraa pänttäämistä’. Pänttäämistä helpottavat oppimaan oppimisen taidot, joita korostetaan
uusissa opetussuunnitelmissa (POPS 2014). On vaikea kuitenkin määritellä, miten paljon kielten
oppiminen on riippuvaista oppimaan oppimisen taidoista, koska siihen vaikuttavat niin monet
muutkin asiat, kuten oppijan motivaatio, asenteet, älykkyys, ikä jne. Oppimaan oppimisen taidoista puhuttaessa on vakiintunut mekaaniselta tuntuva oppimisstrategia-termi (Oxford 2011;
Griffiths 2013). Se määritellään usein tekniikaksi tai toimenpiteeksi, jonka oppija tietoisesti valitsee helpottaakseen omaa oppimistaan (Chamot 2001; Criffiths 2013). Samalla se on myös
oppijan toimintasuunnitelma, jonka avulla hän pyrkii tavoitteisiinsa. Kielten opettajat eivät usein
ole tietoisia siitä, millaisia strategioita heidän opiskelijansa käyttävät (O’Malley ym. 1985). Oppimisstrategioiden käyttö kuuluu vaikeasti havaittaviin kielten oppimisen hiljaisiin prosesseihin
(Chamot 2001).

Miten kielten oppijat
oppivat oppimaan?
Tutkimusten mukaan hyvät kielten oppijat
käyttävät strategioita, joiden avulla he pystyvät
keskit
tymään tehtävään, reflektoimaan omaa
oppimistaan ja hyödyntämään aikai
semmin
opittua (Chamot 2001). Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja muuttuvat kielitaidon kasvaessa. (ks.
esim. Wenden 2001; Griffiths 2013). Griffithsin
(2013) tutkimukseen osallistui 348 englannin
kielen oppijaa Uudessa-Seelannissa. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että kielten opettajilla
oli erilaisia käsityksiä oppimisstrategioista kuin

heidän opiskelijoillaan. Kävi ilmi, että alkeisoppijat käyttävät enemmän muistitekniikoita kuin
pidemmälle edistyneet ja että oppijoiden iällä ei
näyttänyt olevan merkitystä strategioiden käy
tössä. Kielten oppijat käyttävät yleensä enemmän ja useammin kielenoppimisstrategioita,
mitä useampia kieliä he ovat opiskelleet (Ks.
esim. Merkelbach 2011). Kun Suomessa opitaan
ns. harvinaisemmin opittuja kieliä, kuten saksaa
ja ranskaa, on oppilailla yleensä jo muiden kielten opintojen aikana kerättyä pohjatietoa siitä,
miten kieliä opitaan. Kolmannen tai useamman
vieraan kielen oppijat eivät kuitenkaan automaattisesti käytä aikaisemmin opittuja strategioita (Hufeisen & Marx 2007). Näin ollen opet-
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tajan toiminnalla on tärkeä rooli aikaisemmin
opittujen strategioiden
aktivoimisessa ja käyttämisessä.

kielten tunnilla ottaa
juuri silloin esille, kun
niitä tarvitaan. Tutkimusten mu
kaan monet opettajat pitävät
oppimisstrategioiden
opettamisesta erilliseMiten kielten
nä toimintana (ChaYksityiskohta
Turun
yliopiston
opettajankouluopettaja
mot 2001). Yksi keino
tuslaitoksen kielten aineenopettajaopiskelijoivoi opettaa
oppimaan
den laatimasta oppimispuusta, johon on kerätty yhdistää
erilaisia oppimaan oppimisen keinoja.
oppimaan
oppimista kielten opeoppimista?
tukseen on opettajan ja
oppijoiden yhteinen ääneen ajattelu ja pohdinta.
Miten oppimaan oppimista voi opettaa? TutkiOpettaja voi kuvailla, selittää, antaa tietoa, näytmukset ovat osoittaneet, että se on mahdollista
tää konkreettisesti, arvailla yhdessä oppilaiden
(ks. esim. Chamot 2004). Kielten oppitunnilla
kanssa tai antaa vihjeitä kielen tarkkailuun. Pohoppijaa pitäisi ohjata siihen, että hän pystyy asetdinnan tavoitteena on myös selkiyttää oppilaalle,
tamaan oppimiselleen tavoitteita ja soveltamaan
milloin ja mihin hän tarvitsee tietoa ja miten hän
sopivia keinoja ongelmien ja tehtävien ratkaivoi liittää sitä laajempiin kokonaisuuksiin.
suun. Koska oppimaan oppimisen taidot ovat
hiljaisia taitoja, on opettajan vaikea saada niistä
muuten tietoa kuin tarkkailemalla oppilaita ja Oppimaan oppiminen on
heidän tuotoksiaan. Eurooppalainen kielisalk- kielten tunnilla tunnistamista,
ku (EKS) tarjoaa keinoja ja työkaluja, joita voi tarkkailua ja kannustamista
käyttää apuna strategioiden tiedostamisessa. Kielisalkussa on ohjaavia kysymyksiä ja väittämiä, Oppimisstrategioiden käyttö on yksilöllistä ja
joiden avulla oppilaat voivat pohtia omia kielen sen pitäisi olla oppilaille mahdollisuus eikä pakoppimistaitojaan, esimerkiksi ”Näin työskentelen ko. Metakognitiiviset strategiat ohjaavat oppilasparin ja ryhmän kanssa” tai ”Jos en osaa sanoa jo- ta pohdiskelemaan parhaita tapoja oppia kieliä,
tain, toimin näin”. Kielten oppimateriaaleissa op- etsimään tietoa tehokkaista oppimistavoista sekä
pimaan oppiminen huomioidaan usein erillisinä, suunnittelemaan ja arvioimaan omaan oppimisusein symbolein merkittyinä vinkkilaatikkoina, taan (ks. Oxford 1990). Oppijoita voi kannustaa
esimerkiksi ”Jotta poikkeuksien muistaminen toimimaan kielentutkijoina: Luo omia muistihelpottuisi, kannattaa tehdä omia muistisääntö- sääntöjä, esim. saksan sprechen-verbi taipuu ”riksjä” tai ”Voit päätellä uusien sanojen merkityksen raks-poks”! Tee hassuja vääriä käännöksiä! Etsi
muiden osaamiesi kielten avulla”. Vinkit pitäisi sanontojen vastaavuuksia omalla kielellä! Analy-
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soi ja vertaile osaamiasi kieliä! On sekä tunteisiin
vetoavia että luovuuteen kannustavia strategioita:
Kerro elekielellä, jos sanat eivät riitä! Eläydy myös
vieraalla kielellä! Arvaa sanojen merkityksiä muiden osaamiesi kielten avulla! Keksi omia lauseita
uudesta sanasta ja mieti, missä tilanteessa voisit
käyttää ilmausta! Laadi ajatuskartta! Rentoudu,
sulje silmät, ajattele lomaa kohdekielisessä maassa! Muista huumorin merkitys kielten oppimisessa! Oppilaita voi ohjata oppimaan yhdessä:
Käytä kieliä eri ympäristöissä (sosiaalinen media,
ryhmäkeskustelut jne.)! Kokoa läksykerho! Lue kokeeseen parin kanssa! Hanki kirjeenvaihtotoveri/
chat-kaveri! Kysy kaverilta! Keskustele tuntemuksistasi perheesi tai ystäviesi kanssa! Kun sanat eivät riitä, voi käyttää kompensoivia strategioita
(Oxford 1990): Käytä synonyymejä! Selitä omin
sanoin! Keksi omia sanoja! Päättele substantiivin
merkitys esim. verbin tai adjektiivin perusteella!
Arvaa, mistä teksti kertoo! Oppimaan oppimisessa on lähinnä kyse siitä, että tiedostetaan yhdessä erilaisia keinoja oppia ja kannustetaan niiden
käyttöön. Oppilaat voivat myös yhdessä pohtia,
miten he oppivat parhaiten sanastoa ja kielioppia ja kerätä siihen sopivia keinoja: Tee muistiinpanoja ja alleviivauksia! Tiivistä omin sanoin!
Harjoittele käyttämään internetin sanakirjoja!
Harjoittele kieliä ”oikeassa” tilanteessa, luokkakin
voi olla vaikka kaupunki minikoossa! Toista mahdollisimman paljon! Höpöttäminenkin voi auttaa!
Tee kieliopista oma kaavio tai taulukko! Kielten
oppimiseen voi yhdistää tietoa, tunteita ja toiminnallisuutta: Kertaa aikaisemmin opittu ennen

uuden asian oppimista! Harjoittele vierasta kieltä
mahdollisimman monen aistin kautta! Laajenna
omatoimisesti sanan käyttöä, esim. lisää mennä-verbiin ’mennä bussilla’, ’mennä kotiin’ jne.!
Ryhmittele sanoja esim. aihepiirin mukaan tai sen
mukaan, miltä sanat kuulostavat! Harjoittele kieliä toiminnallisesti, esim. näytä kehollasi kellonaikoja! Ja ennen kaikkea, muista palkita itsesi, kun
olet oppinut jonkin asian!
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» FT Kaisu Rättyä, kirjallisuuskasvatuksen dosentti,
yliopistonlehtori (äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka) Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden
tiedekunta

Luokanopettajankoulutuksen
opintojen tuottama pätevyys
lukutaidon opetukseen
Kaisu Rättyä
Johdanto
Kansainvälisen lasten lukutaitotutkimuksen tulokset (Progress in International Reading Literacy Study = PIRLS, 4.-luokkalaiset) julkaistiin
5.12.2017. Raportissa kerrottiin suomalaisten
lasten lukutaidon olevan samalla tasolla kuin
vuonna 2011 mutta sijoituksen huonontuneen
verrattuna muiden maiden oppilaiden tuloksiin.
Tällä hetkellä suomalaislasten lukutaitosijoitus
oli 5. ja aiemmin se oli 2.
Valtakunnallisella tasolla huoli lasten lukutaidosta on saanut aikaan keskustelua kampanjoista
niin kuin myös edellisten PISA-‐ ja PIRLS-‐tulosten
jälkeen. Vuoden 2017 syksyllä opetusministeri
Sanni Grahn-‐Laasonen kokosi 30 asiantuntijan
foorumin parantamaan tai kohentamaan tilannetta. Hyvin usein lukutaitohankkeissa kiinnitetään huomio informaaleihin ja nonformaaleihin
oppimisympäristöihin sekä niissä toimijoihin,
esimerkiksi vanhempiin, kotioloihin ja kirjastoihin. Kansallisessa lukutaitofoorumissa ei kuitenkaan ole mukana äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan asiantuntijoita eli asiantuntijoita, jotka
kouluttavat tulevia luokanopettajia. Heitä, jotka
ympäri maan opettavat lapsille valtaosan lasten
perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksesta (80 % vuosiviikkotunneista pidetään
18
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luokilla 1–6). Opettajankoulutuksessa toimivilla
didaktikoilla on paras käsitys myös niistä rakenteista, joissa tuotetaan luokanopettajien pätevyyttä luku-‐ ja kirjoitustaidon opettamiseen.
Luokanopettajien koulutus nostetaan esiin PIRLS-‐
tutkimuksessa (Leino, Nissinen, Puhakka & Rautopuro, 2017, 46), ja tuodaan esiin huoli siitä, että
suomalaisille opettajankoulutuksessa oleville opiskelijoille tarjotaan minimaalisen vähän tukea lukemaan ja kirjoittamaan opetuksen osa-‐alueella.
Vaikka opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja äidinkieltä on alakoulun opetuksessa suurin tuntimäärä kaikista oppiaineista, ovat opettajat saaneet opettajankoulutuksessaan silti hyvin vähän
lukemiseen liittyvää koulutusta. Vain 23
prosentilla oppilaista oli opettaja, jonka
koulutuksessa oli painotettu suomen (tai
ruotsin) kieleen liittyviä sisältöjä. Lukemisen opettamisessa vastaava luku oli 21
prosenttia ja lukemisen teorioiden painotuksessa 10 prosenttia. Vuoden 2011
vastaavat osuudet olivat 24 prosenttia,
28 prosenttia ja 8 prosenttia. Toisin sanoen vuonna 2016 PIRLS-‐tutkimukseen
osallistuneilla opettajilla on ollut vieläkin vähemmän lukemisen opettamisen

painotusta koulutuksessaan kuin vuonna 2011 mukana olleilla opettajilla.
Opettajankoulutuksen sisältöjä suuniteltaessa tähän olisi syytä kiinnittää
huomiota: kun kaikki oppiminen pohjaa lukemiselle, olisi erittäin tärkeää,
että opettajilla olisi aiempaa paremmat
lähtökohdat opettaa lukemista ja että
he ymmärtäisivät laajasti lukuinnostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen. (Leino ym. 2017, 46.)
Jo vuoden 2011 tutkimuksessa (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & Nissinen 2012) huoli esitettiin lähes samoin sanoin.
Kouluikäisten lasten perustaitojen opettamisessa koululla on keskeinen rooli.
Tämä rooli ulottuu myös tasa-‐arvoisten oppimisedellytysten luomiseen, sillä
koulu on ainoa paikka, jossa tavoitetaan
koko ikäluokka ja jossa siten voidaan
tasoittaa kotitaustan vaikutusta oppimiseen PIRLS-‐ ja TIMSS-‐tutkimusten tulosten perusteella suomalainen peruskoulu
on onnistunut tässä tehtävässään kohtuullisen hyvin. Toisaalta koulussa, samoin kuin opettajankoultuksessa, riittää
myös kehitettävää. Vaikka suomalaiset
luokanopettajat ovat koulutustasoltaan
maailman pätevimpien opettajien joukossa maisterintutkinnon suorittaneiden
opettajien osuudella mitattuna, sisältyy
heidän peruskoulutukseensa kansainvälisessä vertailussa hämmästyttävän
vähän lukemisen opettamiseen liittyviä
sisältöjä. Koska luokanopettajien työssä
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaminen
mudostaa merkittävän osan opetustyöstä

ja lasten opettaminen lukemaan on yksi
luokanopettajien tärkeimmistä tehtävistä, olisi perusteltua, että luokanopettajien peruskoulutukseen sisältyisi nykyistä
enemmän pakollisia lukemisen opettamiseen liittyviä opintoja. (Kupari ym. 2012,
119.)
Jo edellisellä vuosikummenellä julkaistiin taideväen julkilausuma (Taideaineiden asemasta kannettava huolta. Alueellisten taidetoimikuntien
julkilausuma 14.11.2005), jossa myös kiinnitettiiin huomio taiteiden asemaan ja kulttuuriaineiden vähäisyyteen opettajankoulutuksessa:
Opettajankoulutuksessa sekä varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opetussuunnitelmissa vallitsee tällä hetkellä
ristiriita. Ongelmat liittyvät lähinnä
yleissivistävän koulun tuntijaossa tehtyihin muutoksiin ja luokanopettajakoulutuksen ja varhaiskasvatuksen sisällölliseen kehitykseen. Opiskelijat, opettajat
ja aineiden didaktiikan lehtoritkin ovat
nyt huolissaan siitä, että tulevilla luokanopettajilla ei ole tarpeeksi taitoja
opettaa kuvaamataitoa, musiikkia,
kirjallisuutta tai käsityöaineita.
Luokanopettajan tutkintovaatimusten
mukaan saattaa opettaja nykyään joutua opettamaan musiikkia tai kuvaamataitoa oppilailleen vain parin kolmen
viikon opintokokonaisuuden opiskelujen
perusteella, vaikka opinnot ovat kestäneet 5 vuotta.
Aineenhallintaan tähtäävä opetus on
luokanopettajakoulutuksessa vähentynyt radikaalisti. Opettajille ei enää luo-
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da ja tarjota välineistöä musiikin, laulun,
kirjallisuuden, kirjoittamisen, draaman,
piirtämisen, maalaamisen, muovaamisen, veistämisen tai tekstiilitöiden opettamiseen. Ongelmaa lisää vielä lähtötason
heikkous taideaineissa. Valintakokeista
on kymmenen viime vuoden kuluessa
poistettu mahdollisuuksia saada pisteitä
taiteellisesta osaamisesta.
Alueellinen taidehallinto edellyttää, että
yllämainitut taidekasvatuksen tilaa koskevat ongelmat otetaan laajasti keskustelun kohteeksi koulutuksesta ja taidekulttuurista vastaavien keskuudessa ja
etsitään keinoja, joilla lapsille ja nuorille
tarjotaan yleissivistävässä koulussa pätevää ja elämyksellistä taidekasvatusta
peruskoulun alkuidean hengessä.
Kannanotot kertovat huolesta kahden viimeisen vuosikymmenen ajalta sekä luokanopettajakoulutuksen että varhaiskasvatuksen osalta siitä,
etteivät tulevat luokanopettajat saa koulutuksessaan tulevaisuuden tarpeita vastaavaa kompetenssia opettaa lukemista, kirjoittamista ja kirjallisuutta.
Tässä selvityksessä tarkastelen lainausten esille
nostaamia luokanopettajankoulutuksen lukemisen opettamiseen liittyviä sisältöjä sekä suomalaisessa että pohjoismaisessa kontekstissa. (Selvitykseen ei ole liitetty teoreettista lukua lukutaidon opetuksen merkityksestä.)

ja valinnaisia opintoja, joissa käsitellään äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opetusta. Näihin opintoihin sisältyvät luku-‐ ja kirjoitustaidon
didaktiset opinnot.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
–

Miten luokanopettajan pätevyyttä määrittävässä asetuksessa näkyvät perustaitojen kuten lukemaan, kirjoittamiseen ja laskemiseen
liittyvät didaktiset opinnot?

–

Miten paljon suomalaisten yliopistojen luokanopettajakoulutuksessa opetetaan äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikkaa, jonka
oleellisena osana ovat lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen taito sekä lukuharrastukseen innostaminen?

–

Miten suomalaisen luokanopettajakoulutuksen äidinkielen ja kirjallisuuden alueen
ainedidaktiikan määrä suhteutuu oppiaineen aineenopettajan koulutukseen ja pätevyyteen?

–

Miten suomalaisen luokanopettajakoulutuksen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan
määrä suhteutuu pohjoismaisiin luokanopettajakoulutuksiin?

Tutkimusaineistona ovat luokanopettajien ja
aineenopettajien pätevyysvaatimusta koskevat
asetukset sekä yliopistojen opetussuunnitelmat
lukuvuodelta 2017-‐2018.

Tulokset
Tutkimuskysymykset ja -‐aineisto
Tutkimustehtävänä on selvittää luokanopettajakoulutuksen tarjoama määrä sellaisia pakollisia
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Luokanopettajan pätevyysvaatimukset
Opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa "opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opetta-

jana, ohjaajana ja kasvattajana" (Valtioneuvoston
asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, luku 4).

jaosta). Tämä painotus näkyy useissa suomalaisissa yliopistoissa POM-‐ opintojen jakautumisessa.

Suomalaisessa luokanopettajakoulutuksessa luokanopettajan pätevyysvaatimuksen tarjoava tutkinto koostuu 300 opintopisteestä, jonka täytyy
sisältää vähintään 60 opintopistettä perusopetuksessa opetettavia monialaisia opintoja (POM-‐
opinnot) (Asetus 986/1998, 4 §, http://www.
finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986).
Monialaisilla opinnoilla tarkoitetaan peruopetuksen
oppimäärään kuluvien kaikille yhteisten aineiden
opettamista. Asetuksen mukaan opettajankoulutuksen opintojen tulee antaa ammatillisia valmiuksia näiden aineiden opettamiseen.

Koska POM-‐opinnot rakentuvat suomalaisessa
opettajankoulutuksessa useasta kouluoppiaineesta, 60 opintopistettä on jaettu pieniin kokonaisuuksiin. Pienet kokonaisuudet tarkoittavat usein
3–5 opintopisteen opintojaksoja. Kokonaisuudessaan suomalaisessa opettajankoulutuksessa
kaikille luokanopettajaopiskelijoille annettavat
pakolliset opinnot äidinkielen ja kirjallisuuden
oppiaineen opetuksesta ovat 6–10 opintopistettä
tutkinnon 300 opintopisteestä eli 2–3,3 prosenttia.

Muut 240 opintopistettä koostuvat yleis-‐ ja kieliopinnoista, kasvatustieteen perusopinnoista,
kasvatustieteen aine-‐ ja syventävistä opinnoista.
Näihin kuuluu lähes kaikissa suomalaisissa yliopistoissa tutkimusmenetelmäopintoja vähintään 10 opintopistettä (esimerkiksi kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op ja kvalitatiiviset
tutkimusmenetelmät 5 op).
Lukutaidon opetukseen ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot luokanopettajakoulutuksessa
Lukemaan ja kirjoittamiseen liittyvät opinnot
kuuluvat äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin,
jotka ovat osa perusopetuksessa opetettavia monialaisia opintoja (POM-‐ opintoja), jotka jakavat
opinnoissa kaikkien aineiden opetukseen varattua
minimissään 60 opintopistettä. Perusopetuksen
oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden joukossa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine on
määrältään laajin, kun tarkastellaan perusopetuksen opetuksen tuntimääriä vuosiviikkotunneittain
(Valtioneuvoston asetus perusopetuksen tunti-

Seuraavassa luettelossa on POM-‐opinnoissa pakollisina mainitut opintojaksot suomalaisissa
luokanopettajakoulutusta antavissa yliopistoissa:
Helsingin
yliopisto
Itä-‐Suomen
yliopisto

8 op/
300 op
10 op/
300 op

Jyväskylän 6 op/
yliopisto
300 op
Lapin
yliopisto
Oulun
yliopisto

7 op/
300 op
10 op/
300 op

Turun
yliopisto

8 op/
300 op

Åbo
Akademi

10 sp/
300 sv

Suomen kieli koulussa 5 op
Lastenkirjallisuus koulussa 3 op
Tekstitaidot ja kielitieto 5 op
Kirjallisuuskasvatus 5 op
Suomen kielen ja kirjallisuuden
ydinosa 4 op
Suomen kielen ja kirjallisuuden
syventävä osa 2 op
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 op

Äidinkieli ja kirjallisuus I 5 op
Äidinkieli ja kirjallisuus II 5 op
Tampereen 7,5 op*/ Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op
ja kielentäminen 5 op
yliopisto
300 op Kieli
(*yhdessä matematiikan didaktiikan kanssa)
Äidinkieli ja kirjallisuus
6 op + 2 op
Modersmålets didaktik som
kulturfostrande ämne 5 sp
Modersmålets didaktik som
språkforstrande ämne 5 sp
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Aineenopettajien lukemisen opetukseen
ammatillisia valmiudet
Aineenopettajien ammatilliset valmiudet rakentuvat opetettavien aineiden pää-‐ ja sivuaineiden
opintojen kautta, joiden rinnalle pätevyysvaatimukset opettajan tehtävään opiskellaan pedagogisssa opinnoissa (60 op), joihin kuuluu oppiaineen ainedidaktisia opintoja ja yleisiä kasvatustieteen opintoja. Suomalaisella äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajalla vuosiluokilla 7–9 oppiaineen opintoja on oltava pääaineessa suomen
kielessä (tai ruotsin kielessä) tai kirjallisuudessa
opetettavassa aineessa 60 opintopistettä osana
ylempää korkeakoulututkintoa. Lukion opettajan
pätevyyteen vaaditaan opetettavassa aineessa on
syventävät opinnot jommastakummasta aineesta
(suomen kieli tai kirjallisuus). Yliopistosta riippuen pedagogisten opintojen opintojaksot jakautuvat eri tavoin painottaen kasvatustieteen opintoja, ainedidaktisia opintoja ja opetusharjoittelua.
Luokanopettajakoulutuksen äidinkielen ja
kirjallisuuden didaktiikan määrä Ruotsissa ja
Norjassa
Suomalaislasten sijoitukset (pisteet 566) PIRSL-‐
tutkimuksessa ovat lähellä norjalaisten (559) ja
ruotsalaisten (555) oppilaiden sijoituksia. Näiden
maiden nykyistä opettajankoulutusta tarkasteltaessa huomio kiinnittyy painotukseen ainedidaktiikan ja kasvatustieteellisten aineiden suhteessa.
Opintojen rakenteessa näkyy perustaitojen (lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen) opetukseen ohjaaminen.
Ruotsalaisessa luokanopettajankoulutuksessa on
äidinkielen ja matematiikan pakollisiin opintoihin
kiinnitetty yhtä suuret opintopistemäärät. Tukholman yliopiston luokanopettajankoulutus (240 op)
22
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sisältää 30 opintopistettä ruotsissa, ja 30 opintopistettä matematiikassa. Muissa kouluainealueissa
didaktisia opintoja on 15 opintopistettä kussakin.
Uppsalan yliopiston luokanopettajankoulutuksessa (4.–6-‐luokkien opetus) 240 opintopistettä sisältää kokonaista 165 opintopistettä opetettavien aineiden ja niiden ainedidaktiikkojen opintojaksoja.
Näistä vähintään 30 op + 30 op tulee olla ruotsin
kielen ja matematiikan opintoja. Määrät ovat selvästi suurempia kuin suomalaisessa luokanopettajakoulutuksessa ja äidinkielen ja matematiikan
oppiaineiden opintopistemäärä on kiintiöity.
Norjalaisessa luokanopettajakoulutuksessa rakenteet näyttävät samankaltaisilta. Oslon ja
Akershusin korkeakoulussa luokanopettajankoulutuksen 300 opintopistettä sisältää 60 opintopistettä norjaa, englantia tai matematiikkaa sekä
muita valinnaisia aineita.
Stavangerin yliopistossa 300 opintopisteen koulutuksessa on ensimmäisen kolmen vuoden aikana pakollisissa opinnoissa 30 opintopistettä pedagogisia opintoja, 30 opintopistettä kohdistuu
matematiikkaan ja 30 opintopistettä norjaan.

Pohdintaa
Tulokset kohdistavat huomion siihen, että perusopetuksessa opettavien luokanopettajien sisällöllinen ammattitaito rakentuu opetettavien aineiden
60 opintopisteen osuuteen 300 opintopisteestä.
Näistä opintopisteistä äidinkielen ja kirjallisuuden opintopisteet ovat määrältään vähäisiä, kuten
PIRLS2016-‐tutkimuksessa mainitaan. Tutkimuksessa esitetty opetusvalmiuksien prosentuaalinen
osuus lukutaidon opetuksen osalta ja erityisesti
sen väheneminen vuodesta 2011 vuoteen 2016

on huolestuttava, toimenpiteitäkin vaativa seikka.
Tarkempi selvitys lukuvuoden 2017-‐2018 opintopisteistä äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan
osalta kertoo karua totuutta siitä, miten vähäisillä
resursseilla näitä tutkintovaatimuksia opiskelevat
opettajaopiskelijat lähetetään kouluarkeen opettamaan lukemista, kirjoittamista ja kaikkea muuta
oppiaineen laajaan sisältöön kuuluvaa.
Luokanopettajien opettamien PIRLS-‐oppilaiden ja
luokan-‐ja aineenopettajien opettamien PISA-‐oppilaiden tasoa on kansainvälisten tutkimusten perusteella pidetty korkeana. 2000-‐ ja 2010-‐luvun oppilaita opettaneiden opettajien saama koulutus on
1990-‐luvun loppupuolelta tai sitä varhaisempaa.
Osa näistä luokanopettajista on seminaarikoulutuksen saaneita, osa yliopistoihin 1970-‐luvulla siirtyneen luokanopettajakoulutuksen saaneita.
Luokanopettajakoulutusta ja luokanopettajapätevyyttä määrittävä minimissään 60 opintopisteen
vaatimus on peräisin vuoden 1998 asetuksesta,
jolloin muutettiin aiemmin käytössä ollut opintoviikkoyksiköllinen määrä (35 ov) opintopisteiksi.
Kertoimissa on kuitenkin ollut vaihtelua yliopistojen ja niiden eri tiedekuntien välillä. Helsingin
yliopistossa rehtorin päätöksellä opintoviikkojen
muuntamisessa opintopisteiksi käytettiin tutkinnonuudistuksen yhteydessä 2005 kerrointa kaksi
(Helsingin yliopisto 2005a, 2005b), samoin Oulun yliopistossa (Oulun yliopisto 2005). Tuon
kertoimen mukaan monialaisten opintojen määrä olisi ollut 70 opintopistettä.
Asetuksessa määritelty vähintään 60 opintopisteen suuruisuus on useimmassa yliopistossa määrittynyt normiksi, joka ei ylity. Suomalaislasten
ja -‐nuorten oppimistaitojen näkökulmasta paine
kasvattaa tätä opintopistemäärää on suuri. Erityisesti luku-‐ ja kirjoitustaidon ja matemaattisten tai-

tojen opettamisen osalta tulisi taata riittävän suuri
määrä tai laajuus opintojaksoja suomen kielen ja
kirjallisuuden sekä matematiikan ainedidaktisiin
opintoihin, joissa käsitellään, kuinka näitä oppiaineita opetetaan, mitä opetettavat sisällöt ovat, miten oppiaineen osaamista arvioidaan ja millaisia
oppilaiden käsitykset oppiaineista ovat.
Opettajankoulutuksen nykyistä tilannetta paineistaa myös se, millaisella taitotasolla nykyiset opiskelemaan tulevat opiskelijat ovat. Esimerkiksi luokanopettajaopiskelijoiden kielitietoon liittyvästä
osaamistasosta on huolestuttanut aineen didaktikkoja useammassa tutkimuksessa (Tainio & Routarinne 2012; Tainio & Marjokorpi 2014; Tarnanen
ym. 2013; Rättyä 2013). Myös luokanopettajaopiskelijoiden osaamistason heterogeenisyys on
noussut keskusteluissa esille. Jos luokanopettajan
pätevyyden tuottavasta tutkinnosta 2010-‐luvun lopussa vain 2–3 prosenttia käytetään lukemaan ja
kirjoittamaan opettamiseen liittyviin ainedidaktisiin opintoihin, voidaanko enää kouluttaa päteviä
luokanopettajia? Kuinka heillä on mahdollisuus
kouluttaa entistä moninaistuvammille koululuokille luku-‐ ja kirjoitustaitoisia oppilaita?
Mitä mahdollisuuksia on vahvistaa tulevien
luokanopettajaopiskelijoiden ammatillista pätevyyttä lukutaidon osalta? Asetuksen määrämän
vähintään 60 opintopisteen määrä perusopetuksessa kaikille opetettaville oppiaineille on pieni,
varsinkin kun sitä jakamassa on useita oppiaineita, joiden opetussuunnitelmallisetkin sisällöt laajenivat vuoden 2014 opetussuunnitelman myötä
(Opetushallitus 2014). 2010-‐luvun loppupuolen
opetussuunnitelmauudistuksissa
yliopistojen
tiedekuntien osalta (eri yliopistoissa, esimerkiksi Itä-‐Suomen yliopistossa ja Tampereen yliopistossa) on esitetty reunaehtona, että opintojaksot
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voivat olla minimissään 5 opintopisteen jaksoja.
Tämä tarkoittaa sitä, että perusopetuksessa opetettavat oppiaineet eivät enää kukin voi saada
omaa opintojaksoaan, vaan opintojaksoja yhdistetään. Tämä asettaa myös paineita siihen, miten
paljon opintojaksoja ja kuinka laajoja opintojaksoja voidaan kohdistaa tärkeimpien (= määrällisesti laajimmat vuosiviikkotuntimäärät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa)
perusopetuksessa opetettavien aineiden eli äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan didaktiseen opetukseen. Joitakin oppiaineita voidaan
opiskella sivuaineopintoina (25 opintopistettä tai
60 opintopistettä), mutta minkään suomalaisen
yliopiston opettajankoulutuksessa ei kiintiöidä
äidinkielen ja kirjallisuuden tai matematiikan
opetukseen opiskelua.
Ruotsissa ja Norjassa perustaitojen opettamisen
opiskeluun käytettävät resurssit eivät rajoitu "kisaamaan" omasta osuudestaan 60 opintopisteestä,
vaan niille on kiintiöity omat opintopisteensä (30 +
30 opintopistettä). Tällainen ratkaisu mahdollistaa
sen, että muiden perusopetuksen aineiden didaktiikkaan sekä esimerkiksi yhteisölliseen opettajuuteen tai oppiainerajoja ylittävään ilmiöpohjaiseen
opetukseen on enemmän liikkumavaraa.
Vastaavanlaista opintopisteiden kiintiöimistä äidinkielen ja kirjallisuuden didaktisiin opintoihin
ja matematiikan didaktiikan opintoihin olisi suomalaisessakin opettajankoulutuksessa pohdittava
huolella.
Ammatillisen pätevyyden vahvistaminen luokanopettajakoulutuksen aikana on sidoksissa
myös opetukseen ja sitä tukeviin rakenteisiin.
Marras-‐joulukuun vaihteessa 2017 Odensessa
järjestettiin pohjoismainen äidinkielen didaktiikan tutkimuskonferenssi (Nordisk nettverk for
24

KIELIKUKKO 1/2018

modersmålsdidaktisk forskning). Siellä hämmennystä herätti se, että Suomessa on ainoastaan
2 täyttä professuuria äidinkielen ja kirjallisuuden
didaktiikassa (Helsingin yliopisto, Åbo Akademi) ja 1 tenure track -‐apulaisprofessuuri (Turun
yliopisto) sekä 1 professuuri, joka on jaettu sekä
suomi äidinkielenä että suomi toisena kielenä -‐
opetuksen kesken (Jyväskylän yliopisto). Neljän
professuurin määrän oletettiin koskevan yhtä yliopistoa eikä kaikkia Suomen yliopistoja. Määrä
on herättänyt runsaasti kysymyksiä myös brittitutkijoiden ja espanjalaisten tutkijakollegoiden
keskuudessa. Huomionarvoista on se, ettei yksikään suomalainen professuuri ole kohdistunut
lukemisen opetuksen kysymyksiin. Esimerkiksi
Ruotsissa Malmön yliopistossa ja Umeån yliopistossa on kirjallisuuden didaktiikkaan erikoituneet professuurit (professor i litteraturvetenskap
och litteraturdidaktik; professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning).
Pohdittaessa rahallisia investointeja koulutukseen, täydennyskoulutukseen tai erilaisiin lukemisen ja kirjoittamisen edistämisen projekteihin
ja hankkeisiin on hyvä miettiä, mitä nykyisillä resursseilla olisi saavutettavissa. Suomalainen luokanopettajakoulutus on rakenteellisesti sijoitettu
kasvatustieteellisiin tiedekuntiin tai osastoihin
ja jokaisessa näissä on olemassa äidinkielen ja
kirjallisuuden didaktiikan tai pedagogiikan lehtoreita, jotka hoitavat ainedidaktisen opetuksen
entistä pienemmin tuntiresurssein uusien opintosuunnitelmien tullessa voimaan. Keskustelut
heidän kanssaan osoittavat, että pulaa on niin
kontaktiopetuksen määristä kuin opintojaksojen
opintopisteistäkin. Ne eivät nykytilanteessa riitä
tarvittavien taitojen opettamiseen, varsinkin kun
viimeisessä Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (2014) uudistuksessa äidinkielen ja

kirjallisuuden oppiaineen sisältöjä laajennettiin.
Opiskelijoiden puolelta tulee myös toiveita siitä,
että opintojaksoissa entistä laajemmin opetettaisiin suomi toisena -‐näkökulmaa.
Moninaiset paineet eivät helpota, ellei rakenteita
muuteta.
Luokanopettajien koulutuksen kautta voidaan
turvata entistä paremmin luku-‐, kirjoitus-‐ ja laskutaitoisten oppilaiden koulutuspohja, jos pätevyyden määrittävä asetus nostaa kokonaisuuden laajemmaksi, esimerkiksi 90 opintopisteen
suuruiseksi. Tällöin ei ehkä erillisiä rakenteita
tarvitsisi luoda täydennyskoulutusta varten, ei
myöskään rahoittaa lyhytkestoisia hankkeita tai
projekteja. Jotta luokanopettajamme tulevaisuudessa olisivat entistä pätevämpiä kohtaamaan
nykykoulun haasteet luku-‐, kirjoitus-‐ ja laskutaitojen edessä, on hyvä kiintiöidä naapurimaidemme tapaan tietyt opintopistemäärät äidinkielen ja
kirjallisuuden aineen opetuksen kysymyksiin (15
op) ja matematiikan opetuksen kysymyksiin (15
op).
Lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen ja
edistämisen täytyy olla opettajankoulutuksen
yksi tehtävistä. Opettajaksi koulutettavien tulee
saada koulutuksessaan monenlaisia malleja siihen, miten lukutaitoa, lukemista ja lukuharrastusta voidaan edistää. Kun tuleville opettajille
annetaan avaimet ja eväät tuon taidon opettamiseksi, tulee lukutaito tasavertaisesti heidän oppilaidensa hyväksi.
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» Marie Ernestová, PhDr.,
Czech Reading Association, Czech Republic

Methods Currently Used in the Czech
Republic for Promoting Child Reading
Marie Ernestová
Despite a number of prodigious benefits, many current research studies show that interest in
reading is declining, especially in children. Two national studies on children and their attitude
to literature versus television and computer activities were published in Prague in 2014. The
research was supported by both quantitative and qualitative methods employing a sample of
1,519 respondents aged between 9 and 14 years. Their motivation to read books and their attitudes to, and use of, libraries were questioned. While reading is still the main way of spending
leisure time, the research revealed significant gender differences in motivation to reading. The
second study focused on readership as developed by teachers.

The basic results of the research are:
1. Reading books is still an entertaining method
of spending free time for 47% of Czech children. However, 18% of child readers regard
reading books boring.
2. With growing age, children perceive the significance of educational books more (35%).
3. One third of children read books every day,
but another third does not read more than
once a month.
4. Girls read more often and for a longer time
than boys (boys 36mins/girls 48 mins). 59%
of girls regard reading as an entertaining activity as compared with only 37% for boys.
5. As main reasons for not reading at all or not
reading more, non-readers or weak readers (i.e.
those who read only once a month) say that
they are not interested in reading (81%) – usually because they have more interesting things
to do (63%). 44% claim that everything they
need to know can be found on the internet.
6. Parents´ education influences child readership.
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Only 8% of children read evey day if their parents finished their education with an apprenticeship certificate. In families where parents at least
completed their education with a school-leaving
examination, 15% children read every day.

Scio Research consisted of two projects: The

Reader (2009-2013) and Key Competencies (20092013). The data were gathered continuously by
questionnaire interviewing at various schools. The
Reader focused on reading literacy, factors which
influence it, the number of books read, family background, time spent in front of the TV set and the
computer and school. 26,000 children were involved.
The Key Competencies project focused on problem solving, socio-personal and communicative
skills and working with information. It consisted
of a test and a questionnaire and 32,000 children
were involved.

Some key research results were:
1. The children who read for enjoyment, when
they are 10 to 16 years old, do better in mathematics and have larger vocabulary and expression skills than those who read only rarely.

2. It is important during the age of ‚first reading‘
(up to about 10 years) to expose the child to as
many sources of the language as possible. Also,
if children start their formal school attendance
with limited vocabulary, the gap between them
and their peers increases year by year.
3. The length of time spent at TV and the computer at an early age (i.e. when children are 9 and
10 years old) influences reading literacy level.
These pupils show better results in reading literacy if they work with the computer several
times a week, but not several hours a day.
4. In the past 3 years the average time spent at
the computer and the TV has significantly
exceeded the time spent with books.
One of the institutions involved in supporting
child readership and reading in the CR is SKIP,
the largest voluntary professional organisation of
librarians and information professionals.
Some SKIP regular events are:

The Day for a Child Book is a pre-Christ-

mas activity. It is organized by local libraries and
it usually contains not only reading particular
books, but also art workshops in which children,
depending on their age and choice, can make
some objects for themselves to take home. Some
libraries organize a theatre performance or a
puppet show. Libraries in big cities invite authors
of children‘s books to read selected chapters from
their books for children on site.

Library Week, a nation-wide promotional event,

is held the first week in October and in 2016 it celebrated its 20th anniversary. The aim of the event
is to offer readers the closest contact with authors
and foreign literature translators. A popular activity is the Marathon of Reading. Volunteers, popular personalities (TV announcers, actors, singers,

sportsmen, etc.) and sometimes authors themselves
come to the agreed location and take turns in reading passages from books throughout the day and
up to late at night. Sometimes, the event is themed.
Usually, older pupils in schools read to the youngest
pupils. They together then talk about the story, analyze it and finally, the young children draw pictures
relating to what they have listened to.

The We Grow with a Book Campaign aims

both at children by providing plays and competitions to foster their relationship with the book and
also at adults, (parents, teachers, librarians) who
are offered some knowledge of reading and readership theory, ideas for projects supporting reading and to sow seeds of inspiration, recommended
book titles within various child categories.
The project principally addresses pre-school and
primary school children.

Readers´ Contest has been created for pupils

of the 6th class of Primary Schools and the pilot
version was carried out in cooperation with three
Prague schools in 2010. Thanks to positive response and interest shown by schools, the number
of participants from the whole country rises year
by year. In 2016, 81 class collectives participated.
The whole class is given the task to read one of five
specified books. The whole class strives to answer
as precisely as possible a set of questions which test
the knowledge of the content of the book in considerable depth. The competition is based on actively
motivating children to compete with one another
over the thoroughness of their understanding
of the book and it helps their teachers to bring children back to books and reading in an entertaining
way. Children, both among themselves and together with their teachers, discuss the books. This has
a significant socializing impact, but, above all, it
makes children work with texts and analyze them.
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A Night with Andersen is the best known and

most popular project. It tries to bring children back
to books and reading through a night spent in libraries based upon adventure, competitions, plays
and fairy-tales. It commemorates the International
Day of the Child Book which is held on 2nd April, the
anniversary of Hans Christian Andersen´s birth.
The idea was conceived in the CR as a local action
at the Library in Uherske Hradiste in Moravia. In
2001 it became a nation-wide activity and, in 2003,
it became an international activity. Two librarians
from the Uherske Hradiste library were awarded a
medal by the Danish Queen Margrethe.

Where the World Ends
This project commenced in 2000-2001 and every
year it is given a new theme. Its aim again is the
development and support of child reading and
the promotion of library activities innovation.
There are several categories of activity:
– activities supporting child reading
– literary competitions and creative writing
– art competitions
– literary-dramatic club and group activities
The 2016´s topic was Charles IV, whose 700th
birthday anniversary was commemorated in
May. He ruled the country for more than 30 years
(1346-1378) and contributed significantly to the
rise of Prague as well as of the country.
Besides activities organized and backed by SKIP,
there are other campaigns and projects that enjoy
great popularity.

The Whole of Czechia Reads to Children
Project is a nationwide reading initiative with a
motto: “Let us read to children 20 minutes a day.
Every day!”
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This initiative, led by a non-governmental organisation, receives some financial support from
various government departments. It was highly
successful in using the media to gain publicity
and maintain public awareness.
The programme's objective is not primarily to
improve child literacy; rather it seeks to help
children establish a lifelong reading habit, to help
parents play a more influential and helpful role in
positively influencing their children's socio-emotional development, and to encourage parent-child bonding, using stories as the medium.
The emphasis is therefore on sharing the pleasure
of reading, not to suggest parents to tell children,
"Go read a book" , but to encourage parents to say,
"Let's get a book and read it together."

The I have already Become a Reader Project has been in existence for 9 years. Its aim is to

support reading literacy and reading habits from
the first year of compulsory school attendance. The
first form pupils are registered for their participation in the project by a public library in cooperation with schools in the neighbourhood. Between
December one year and May the next year, the library organizes several visits to the library for the
children. In the course of that period children participate in communal reading and discussions with
book authors. They are also invited to exhibitions
and other activities that develop interest in reading. In the end, children are rewarded with a book,
which is always a newly published, Czech authored
book which has been written and illustrated exclusively for the I Have Already Become a Reader
project participants and which will not be generally
available in bookshops for at least three years.

Reading Helps is a children’s reading initiative
that also supports deserving charities.

It generates cca 10 million CZK every year. The
project was launched in 2011 by Mr. Martin Roman, former director of CEZ, one of the ten largest energy companies in Europe.
This innovative project motivates children and
youth to read books by offering a ‚virtual‘ cash
reward for each book completed. The young
readers can then decide which charity they would
like the reward to be donated to as ‚real‘ money.
Young readers are expected to select, then read,
a book from an officially nominated list by a
jury of experts, but participants are also invited
to nominate books of their own choosing. Books
are categorised into three age classes: 3-5, 6-9,
and secondary school, and there are between 20
and 100 books available for reading in each category. Participants are given a comprehension test
on each book read and, after passing this, are invited to nominate, from a prepared list, a charity
to receive a 50,- CZK donation from funds provided by Mr. Martin Roman.
In the first year of operation (8 April 2011 to 7
April 2012) 90,747 children registered for the
project - and 162 different charities have benefitted. Well over 100,000 children have registered
to date. Children are therefore directly helping
disabled people and children from socially dis
advantaged families; they are providing funds for
animals in adversity and are also helping to sponsor training for guide dogs; they are supporting
courses on computer use and modern technologies for senior citizens. Their help is also focussing on children abroad.

Concluding Comments
It is often said that television, computers and, the
iPad and the ‚instant gratification‘ that they offer
are dominating the lives of young people, redu-

cing their attention spans and making them lazy
in their search for both information and entertainment – that the new generation lacks the concentration to, or even the interest in, the in-depth
accounts that books offer.
Well, the ‚Reading Helps‘ project is giving a quite different picture. Given only a small stimulus,
young people are reading books in increasing
numbers – and they are not doing it just for the
reward, as the reward is only virtual.
As Reading Helps consolidates the ground, it has
gained in winning over young readers, much depends on maintaining this momentum through
on-going guidance and encouragement, but we
believe the point has been emphatically made –
reading really does help.
There are certainly many other ways to promote
child reading and it is up to every library how to
implement them. I have mentioned only those
which have proved currently successful on the
national scale.
It is perhaps through concentrating on projects
where reading is voluntary that comprehension is
going to be developed most rapidly, because the
children have to understand in order to enjoy.
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Suomalaisten 4.-luokkalaisten
lukutaito – PIRLS 2016 -tutkimuksen
keskeisiä tuloksia
Kaisa Leino
Joulukuussa 2017 julkaistiin kansainvälisen lasten lukutaitotutkimuksen (PIRLS) tulokset (ks.
Leino ym. 2017). PIRLS-tutkimuksessa tarkastellaan 4.-luokkalaisten oppilaiden lukutaitoa ja
lukemista monin eri tavoin. Keväällä 2016 hieman alle 5 000 oppilasta osallistui lukutaidon
kokeeseen, jossa oppilaat vastasivat kaunokirjallisiin ja tietoteksteihin pohjautuviin tehtäviin.
Lisäksi oppilaat täyttivät kyselyn, jonka avulla kerättiin tietoja oppilaiden asenteista, erilaisten
tekstien lukemisesta ja oppilaan kotitaustasta. Tämän lisäksi tutkimuksessa oli lasten vanhemmille, opettajille ja koulujen rehtoreille omat kyselynsä, joiden avulla saatiin tietoa oppimisen
ympäristöistä sekä resursseista kotona ja koulussa.

PIRLS-tutkimus on kansainvälinen tutkimus, johon vuonna 2016 osallistui 50 maata ja aluetta.
Suomessa PIRLS-tutkimus toteutettiin nyt toisen
kerran: PIRLS-tutkimus toistetaan viiden vuoden
välein ja Suomi on ollut mukana myös vuonna
2011. Tutkimus tarjoaa tietoa lukutaidon tilasta
sekä muutoksesta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vertailtuna. Tässä kirjoitelmassa kuvailen
lyhyesti tutkimuksessa esiin nousseita vahvuuksia
ja kehitystarpeita lukutaidon näkökulmasta.

Lukutaitoon liittyvät
vahvuudet Suomessa
Suomalaislasten lukutaito on kansainvälisesti
tarkastellen erinomaisella tasolla. PIRLS-tutkimukseen osallistuneiden maiden joukossa oppilaamme olivat viidennellä sijalla (566 pistettä).
Kuitenkin vain kahden maan – Venäjän (582
pistettä) ja Singaporen (576 pistettä) – tulokset
olivat tilastollisesti merkitsevästi paremmat kuin
30
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suomalaisoppilaiden, joten voidaan myös ajatella
suomalaislasten yltäneen jaetulle pronssisijalle.
Vuoden 2011 tutkimuksessa oppilaat saavuttivat
lähes saman pistemäärän (568 pistettä), ja kansainvälisestikin muutos oli hyvin pieni, sillä tuolloin Suomi oli jaetulla toisella sijalla.
Suomen neljäsluokkalaisissa on runsaasti hyviä
lukijoita, eikä heidän määränsä ollut vähentynyt
edelliseen arviointikertaan verrattuna: 62 prosenttia oppilaistamme ylsi korkealle suoritustasolle ja heistä vielä 18 prosenttia oli erinomaisia lukijoita. Tästä huolimatta tutkimuksessa
määritellyn vähimmäistason alle jäi 2 prosenttia
oppilaistamme, mikä ikäkohortin kokoon suhteutettuna vastaa yli 1 000:ta neljäsluokkalaista.
PISA-tutkimukseen verrattuna määrä on kuitenkin pieni, sillä PISA 2015 -tutkimuksessa vähimmäistason alle jäi 11 prosenttia oppilaistamme
(Vettenranta ym. 2016).
Suomalaislapset osasivat vastata hieman paremmin tietoteksteihin liittyviin tehtäviin kuin kau-

nokirjallisiin teksteihin liittyviin tehtäviin. Tämän lisäksi tiedon hakemisen ja yksinkertaisten
päätelmien osa-alueen tehtäviä osattiin tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin luetun tulkitsemisen ja arvioinnin osa-alueen tehtäviä. Vuonna 2011 eri tekstien ja lukemisen osa-alueiden
välillä ei ollut eroja: käytännössä siis tietotekstien
lukutaito on hieman parantunut ja tiedon haun
ja yksinkertaisten päätelmien osa-alueen osaaminen on parantunut 3 pisteen verran, kun taas
luetun tulkitsemisen ja arvioinnin osa-alueen
osaaminen on heikentynyt 5 pisteen verran.
Selvä vahvuus suomalaisissa kouluissa on myös
se, ettei tutkimuksessa tullut esiin merkittäviä
alueiden, koulujen tai luokkien välisiä eroja.
Edes suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, vaikka
sellainen on havaittu monissa aiemmissa tutkimuksissa. Suomessa oppilas voi siis päästä samantasoiseen tulokseen kävipä hän isompaa tai
pienempää koulua ja missä päin maata tahansa.
Tältä osin koulutuksellisen tasa-arvon tavoite
näyttää säilyneen alakouluissa.
Merkittävimmät ryhmien väliset erot liittyivät oppilaiden kielitaustaan ja sukupuoleen. Ne
oppilaat, jotka käyttivät koulun virallista kieltä
myös kotonaan aina tai lähes aina, saavuttivat
keskimäärin 570 pistettä, kun taas niillä oppilail
la, jotka puhuivat testissä käytettyä kieltä vain
joskus tai eivät koskaan, pistemäärä oli keskimäärin 537. Tyttöjen ja poikien välinen piste-ero (22
pistettä) tyttöjen hyväksi oli hieman kansainvälistä sukupuolieroa (19 pistettä) suurempi. Ero oli
kuitenkin selvästi pienempi kuin esimerkiksi PISA-tutkimuksessa, jossa suomalaisten 15-vuotiaiden sukupuoliero oli 47 pistettä ja OECD-maiden suurin (Vettenranta ym. 2016).

Lukutaidon opettamisen
lähtökohdat
Suomalaisoppilaista vain 39 prosenttia oli hyvin
sitou
tuneita lukemisen oppitunteihin, 54 prosenttia jonkin verran ja 7 prosenttia oli vain vähän
sitoutuneita. Hyvin sitoutuneiden määrä oli kolmanneksi alhaisin kaikista osallistuneista maista.
Heikoiten sitoutuneiden lukutaidon taso oli selvästi muita alhaisempi. Viiden vuoden takaiseen
tilanteeseen verrattuna heikosti sitoutuneiden
määrä oli hieman vähentynyt, mutta ryhmän arvioinnissa saama keskimääräinen pistemäärä oli
toisaalta huonontunut 14 pistettä. Tämä kertoo
siitä, että heikko osaaminen on aiempaa vahvemmassa yhteydessä heikkoon sitoutumiseen.
Lukutaidon opetukseen sitoutuminen on toki yhteydessä moniin seikkoihin, kuten muun muassa
siihen, miten oppilas sitoutuu koulunkäyntiin
ylipäänsä. Oppilaistamme 5 prosentilla oli heikko kouluun kuulumisen kokemus. Merkittävä tähän vaikuttava tekijä on koulukiusaaminen: Suomessa vähintään kerran kuukaudessa kiusaamista koki joka neljäs oppilas ja viikoittain kiusattuja
oli 5 prosenttia oppilaista.
Kun oppilaat arvioivat oppitunteihin liittyviä
väittämiä, he suhtautuivat myönteisimmin sellaisiin väittämiin, kuten ”Opettajaani on help
po ymmärtää”, ”Opettajani yrittää auttaa oppimistamme monin tavoin” ja ”Kun teen virheen,
opettajani neuvoo minua, miten onnistuisin
paremmin”. Toisaalta keskimäärin neljännes oppilaista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämistä ”Opettajani antaa minulle mielenkiintoista
luettavaa” ja ”Opettajani kannustaa minua kertomaan, mitä mieltä olen lukemastani”. Lukuinnostuksen kannalta olisikin hyvin tärkeää tarjota
lapsille heitä kiinnostavia tekstejä sekä antaa lap-
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sille mahdollisuus keskustella lukemistaan teksteistä.
Opettajien koulutustaso Suomessa on korkea verrattuna moniin maihin, sillä meillä 92 prosentilla
oli ylempi korkeakoulututkinto. Silti vain 23 prosentilla oppilaista oli opettaja, jonka koulutuksessa oli painotettu suomen (tai ruotsin) kieleen liittyviä sisältöjä, 21 prosentilla opettajan koulutus
oli sisältänyt lukemisen opettamiseen liittyviä sisältöjä ja vain 10 prosentilla oppilaista oli opettaja, joka oli osana opettajankoulutustaan tutustunut lukemisen teorioihin. Kun ottaa huomioon,
että äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunteja on
eniten eri oppiaineiden tunneista ja tuntien sisällöissä merkittävä osuus on lukemisella ja kirjoittamisella, on huolestuttavaa, että opettajankoulutuksessa näitä sisältöjä ei painoteta enempää.
Vuoden 2011 PIRLS-arviointiin verrattuna nämä
prosenttiosuudet olivat vieläpä laskeneet. Tämän
lisäksi Suomessa oli kaikista osallistuneista maista toiseksi eniten sellaisia oppilaita (59 %), joiden
opettaja ei ollut saanut ollenkaan lukemiseen liittyvää täydennyskoulutusta kahden viime vuoden
aikana.
Tulokset osoittivat, että oppilaat osasivat paremmin tiedon hakemiseen liittyviä tehtäviä kuin
tiedon arviointiin liittyviä. Selitys tähän löytynee opettajakyselystä: Suomessa opetetaan muita
maita vähemmän vaikeampia, tekstin tulkintaan
liittyviä asioita, kuten tekstin tyylin ja rakenteen
kuvailua sekä kirjoittajan näkökulman ja tarkoituksen määrittelyä. Myös luetun vertaaminen
muihin teksteihin ja omiin kokemuksiin oli yllättävän vähäistä, kun ajatellaan, että tiedon vertailu
on yksi keskeinen tiedonmuodostuksen strategia
ja olennainen osa, jotta oppilas pystyy sijoittamaan uuden tiedon jo opittujen joukkoon. Kyse
on siis kaikkea oppimista tukevasta keskeisestä
32
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toiminnasta. Tiedon paikantamisen taitoihin taas
panostetaan opetuksessa selvästi enemmän.

Oppilaiden ja perheiden
asenteet ja lukuharrastus
Selvästi paras lukutaidon taso oli niillä oppilailla,
jotka pitävät lukemisesta ja luottavat omaan lukutaitoonsa. Lukutaitoon liittyy vahvasti asenteisiin
ja toimintaan liittyvä kehä: Ahkera lukeminen parantaa lukutaitoa, mikä lisää luottamusta omaan
lukutaitoon. Lukutaidon kehittyminen motivoi
tarttumaan yhä vaativampiin teksteihin, mikä
jälleen kehittää lukutaitoa ja lisää myönteistä suhtautumista lukemiseen. Myönteisesti lukemiseen
suhtautuva tarttuu helpommin kirjaan kuin lukemiseen kielteisemmin suhtautuva. Ne oppilaat,
jotka lukivat omaksi ilokseen päivittäin, pärjäsivät
arvioinnissa paremmin kuin harvemmin lukevat.
Jo reilu puoli tuntia riitti vahvistamaan lukutaitoa
selvästi. Siksi myönteisten lukukokemusten luominen jo pienestä pitäen on hyvin tärkeää. Suomessa
oli kansainvälisesti verrattuna kuitenkin hyvin vähän oppilaita, jotka pitivät lukemisesta paljon.
Tässä tutkimuksessa merkittävin yhteys lukutaidon tasoon oli kaunokirjallisuuden lukemisella.
Suomalaislapsista 40 prosenttia luki kaunokirjallisia tekstejä vähintään kerran viikossa. Eniten
lapsemme lukivat ohjelmien tekstityksiä ja sarjakuvia (viikoittain 77/66 % oppilaista). Sen sijaan
sanomalehtiä vähintään viikoittain luki vain kolmannes ja aikakauslehtiä viidennes 10-vuotiaista. Vaikka tässä tutkimuksessa merkittävin yhteys lukutaitoon oli kaunokirjallisuudella, osoitti
PISA 2015 -aineiston tarkastelu, että paras lukutaidon taso saavutetaan lukemalla monipuolisesti
erilaisia tekstejä, toki kaunokirjallisuutta unohtamatta (Sirén, Leino & Nissinen 2018).

Oppilaan perhetaustan vaikutus oppimisarviointien tuloksiin on voimistunut Suomessa viime
vuosina. Tämä näkyi jo vuoden 2015 PISA-tutkimuksen tuloksissa (Vettenranta ym. 2016) ja nyt
myös PIRLS-tutkimuksessa. Merkittävimmät lukutaitoa selittävät tekijät liittyivät perheen sosioekonomisiin resursseihin sekä perheen lukemiseen liittyvään toimintaan. Paras lukutaidon taso
oli niillä oppilailla, joilla oli koulutetut vanhemmat, kotona kirjoja tarjolla ja joiden vanhemmat
olivat jo ennen kouluikää lukeneet lapselleen ja
tukeneet kielitietoisuutta erilaisilla kirjainpeleillä
ja keskustelemalla sanoista ja luetusta.
Myös vanhempien lukemiseen liittyvällä asenteella oli yhteyttä lapsen lukutaidon tasoon. Edellä esitetty huomioiden asioiden välinen yhteys
onkin selvä: jos vanhempi arvostaa lukemista ja
pitää siitä, on hän myönteisenä esimerkkinä lapselle ja myös tekee mielellään lukemiseen liittyviä
toimia lapsensa kanssa. Huolestuttavaa onkin se,
että entistä harvempi vanhempi pitää lukemisesta: vuonna 2016 jopa 16 prosenttia vanhemmista
ei juurikaan pitänyt lukemisesta ja viiden vuoden
aikana heidän määränsä oli lisääntynyt 7 prosenttiyksikköä. Ne oppilaat, joiden vanhemmat
pitivät lukemisesta, saavuttivat keskimäärin 585
pistettä, eli selvästi kansallista keskiarvoa paremman pistemäärän, kun taas lukemiseen kielteisimmin suhtautuvien vanhempien lapset saavuttivat keskimäärin vain 542 pistettä.

Yhteenveto ja pohdintaa
Suomalaiset lapset ja nuoret ovat pärjänneet hyvin kansainvälisissä lukutaidon arvioinneissa, ja
Suomea voidaan hyvällä syyllä pitää yhtenä lukutaidon kärkimaana. Lukutaidon vaatimukset kuitenkin muuttuvat yhteiskunnan muutosten myötä,

ja jokainen ikäpolvi lähtee rakentamaan lukutaitoaan omista lähtökohdistaan. Siksi emme voi ajatella, että lukutaidon tasomme säilyy hyvänä, jos
vain jatkamme samoin kuin ennenkin. Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat myös ihmisten ajankäyttöön ja asenteisiin. Jo nyt on nähtävissä, että
Suomessa on aiempaa enemmän oppilaita, jotka
pitävät lukemisesta vain vähän tai eivät lainkaan.
Heidän lisäkseen myös yhä useampi vanhempi
kokee, ettei pidä lukemisesta. Lukeminen harrastuksena tuntuu yhä useammalla jäävän muiden
harrastusten jalkoihin. Lukemisesta pitäminen on
kuitenkin suoraan yhteydessä siihen, kuinka paljon lukee, ja nämä molemmat tekijät vaikuttavat
siihen, millainen lukutaidon taso kehittyy. Vaikka
esimerkiksi 4.-luokkalaisten kaunokirjallisuuden
lukemisen taidot ovat säilyneet samalla tasolla
aiempaan vastaavaan arviointiin verrattuna, on
muissa maissa taso parantunut. Kansainvälisesti
vertaillen meidänkin on siis syytä kiinnittää huomiota siihen, millaisen lukutaidon lapsemme saavuttavat, jotta voimme jatkossakin sanoa kuuluvamme lukutaidon kärkimaihin.
Pohja kaikelle lukutaidolle luodaan jo lapsuudessa.
Suomessa olisi hyvin tärkeää kiinnittää huomiota
siihen, että vanhemmat ymmärtävät sen, miten
tärkeää on, että he lukevat lapsilleen, leikkivät
lastensa kanssa kielitietoisuutta tukevia leikkejä
(esim. kirjainpalikoilla) ja keskustelevat lastensa
kanssa pohtien ja perustellen. Erinomainen kirjastoverkostomme mahdollistaa sen, että kirjojen
lukeminen ei ole kiinni perheen varallisuudesta.
Näyttää kuitenkin siltä, että poikia kannustetaan
lukemaan tyttöjä vähemmän. Lukemisen voi aloittaa jo aivan pienelle vauvalle ja sitä voi jatkaa niin
kauan, kun lapsi haluaa kuunnella. Yhdessä lukemisessa ei ole kyse vain tekstin lukemisesta vaan
myös sosiaalisesta tilanteesta, jossa kirjan ympä-
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rille muodostuu rauhallinen yhteinen hetki, joka
kertoo lapselle välittämisestä ja arvoista. Se on
arvokas niin lapselle kuin vanhemmallekin. Hyvä
uutinen on, että neuvoloissa toteutettava Lue lapselle –kampanja (http://luelapselle.fi/) on laajenemassa koko Suomeen, ja näin saadaan tavoitettua
suurin osa vanhemmista.

kaiselle oppilaalle löytyisi mieluisaa luettavaa. Reilu neljännes neljäsluokkalaisistamme on sellaisissa
luokissa, joissa oppilaita ei viedä kirjastoon kuukausittain tai käytetään korkeintaan suppeaa luokkakirjastoa. Kolmanneksessa alakouluistamme ei
myöskään ole omaa koulukirjastoa. Yläkouluissa
tilanne on vielä huolestuttavampi.

Ilmiölähtöistä ja laaja-alaista
oppimista valmistavassa opetuksessa

Vaikka lukemista harrastetaan entistä vähemmän,
toimii yhteiskunta yhä enemmän tekstien varassa.
Heikko lukutaito vaikeuttaa opiskelua, yhteiskuntaan osallistumista, päätöksentekoa ja arkipäiväistä toimintaa. Lukutaitoa vaativat niin uutismedia,
käyttö- ja ruokaohjeet kuin veroilmoituksen täyttäminenkin. Nykyisessä tietotulvassa erityisesti
kirjoittajan näkökulman ja tarkoituksen määrittely on tärkeä taito, jotta yksilö oppii erottamaan
esimerkiksi tietotekstin mainoksesta tai valeuutisesta. Siksi onkin hyvin huolestuttavaa, että tekstin
arviointiin liittyviä tehtäviä tehdään Suomen kouluissa niin vähän, vähiten maailmassa.

Jotta Suomen asema lukutaidon kärkimaana voidaan säilyttää jatkossakin, on meidän kiinnitettävä huomiota siihen, että sekä luokan- että aineenopettajillamme on hyvä pohja lukutaidon
opettamiseen ja lukemisen motivointiin. Koulujen
pitäisi toimia yhteistyössä lähikirjastojen kanssa ja
koulujen pitäisi pystyä mahdollistamaan oppilaille
helppo tapa lainata kirjoja. Erinomaisia kokemuksia on saatu esimerkiksi siitä, että aluekirjasto toimii koulun tiloissa. Uusia kouluja rakennettaessa
tämä vaihtoehtoehto olisi syytä huomioida. Näissä
toimissa kyse ei ole kuitenkaan pelkästään koulujen toimintakulttuurista ja halusta vaan myös
yleisistä arvostuksista ja niihin panostamisesta.
On tärkeää ymmärtää lukutaidon merkitys kaiken
oppimisen ja yhteiskuntaan osallistumisen avaintekijänä. Vain sen kautta voimme saada aikaan
muutosta asenteissa ja sen myötä toiminnassa.

Miten aloitit työsi?
Opiskelin luokanopettajaksi Turun yliopistossa 1990-luvun alussa, jolloin opintoihin kuului yksi puolentoista tunnin luento maahanmuuttajaopetuksesta. Turun Normaalikoulussa suoritetuissa
harjoittelujaksoissa
opetin yhteensä kahta oppilasta, joiden
äidinkieli oli muu
kuin suomi. Opiskelujeni myötä vietin
kuitenkin vapaaehtoisesti paljon aikaa
silloin Pääskyvuoren
koulussa sijaitsevissa
valmistavan opetuksen ryhmässä, joten
luokanopettajaksi
valmistuttuani minulla oli edes jonkinlainen käsitys työstä,
jota sattuman kautta
olen nyt lähes kaksikymmentä vuotta jo
tehnyt.

Tärkeää olisi myös kiinnittää huomiota siihen,
että kouluissa rakennetaan myönteistä lukemiskulttuuria ja haetaan lukemisen iloa läpi kouluajan. PIRLS- ja PISA-tutkimusten tulosten vertailu osoittaa, että alakoululaiset ovat aktiivisempia
kaunokirjallisuuden lukijoita kuin yläkoululaiset.
Yläkoulussa lukuinnostus hiipuu ja lukemiseen
kielteisesti suhteutuvia on alakoulua enemmän.
Yläkoululaisilla osaamisen erot ovat suuremmat ja
heikkoja lukijoita on merkittävästi enemmän kuin
alakoululaisten joukossa. Myös sukupuolierot ovat
merkittävästi suuremmat yläkoulussa kuin alakoulussa. Sukupuoli itsessään ei kuitenkaan ole
merkittävä selittäjä, vaan tulokset osoittavat, että
pojat lukevat tyttöjä vähemmän ja heillä on lukemiseen liittyviä oppimisen ongelmia enemmän
kuin tytöillä. Koulujen tulisikin rakentaa entistä
vahvempaa yhteistyötä kirjastojen kanssa, jotta jo34
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Tiina Forsellin haastattelu
valmistavan opetuksen ryhmä. Opettelin
työtä ja tutustuin oppilaiden kulttuuriin kantapään kautta. Haalin käyttööni kaikki vähäiset valmiit oppimateriaalit, mutta paljon
oli tehtävä itse. Työskentelimme oppilaiden
kanssa hyvin tiiviissä symbioosissa 11,5
kuukautta, siis koko
kesänkin. Opimme toisistamme ja toisiltamme paljon ja sitä myötä
taisin rakastua myös tähän työhön.

Ensimmäinen työpaikkani oli Paraisilla, johon perusErityisluokanopettaja Tiina Forsell työskentelee
tettiin silloin histo- perusopetukseen valmistavan opetuksen (VALrian ensimmäinen MON) opettajana Pansion koulussa Turussa.

Tämän oppivuoteni jälkeen Turun Pansioon
perustettiin uusi valmistavan
opetuksen
ryhmä
palvelemaan
lähinnä SPR:n vastaanottokeskuksessa asuvien alakouluikäisten
lasten tarpeita. Koska
oppilaani
Paraisilla
siirtyivät perusopetuksen luokkiin, siirryin
Pansioon ja sinne jäin.
Myöhemmin suoritin
tähän työhön lisävalmiuksia antavat erityisluokanopettajan opinnot.
KIELIKUKKO 1/2018
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Museolehtori Maiju Tuisku opasti ja opetti meitä Luostarinmäen käsityöläismuseon kanssa
syyslukukaudella 2016 toteutetussa Joulusilta-projektissa.

Millaisia oppilaita sinulla on?
Valmistavan opetuksen ryhmä koostuu kielitaidottomista tai heikon kielitaidon omaavista
peruskouluikäisistä oppilaista. Suurin osa oppilaista on ollut Suomessa alle vuoden, mutta
mukana on usein myös esikoulusta valmistavaan tulleita tai normaalia pidemmän opiskeluajan tarvitsevia lapsia. Pansion koulu on
alakoulu, joten myös minun ryhmäni oppilaat
ovat pääasiassa alakouluikäisiä. Kunkin lukuvuoden oppilasmääristä sekä ryhmien maantieteellisestä sijoittelusta riippuen meillä Pansiossa toimii 1–2 opetusryhmää. Tänä vuonna
ryhmiä on kaksi, joten minulla on ilo opettaa
iältään totuttua homogeenisempaa ryhmää,
johon kuuluu kymmenen 10–13-vuotiasta
lasta. Turussa opetusryhmät pyritään pitämään pienehköinä, noin kymmenen oppilaan
ryhminä.
Uusia oppilaita tulee ympäri lukuvuoden ja
vastaavasti vuoden valmistavassa opiskelleita siirtyy ja jatkuvasti perusopeuksen puolelle. Ryhmien kokoonpanot siis muuttuvat
jatkuvasti. Tällä hetkellä opetusryhmässäni
on edustettuna kuusi eri kansallisuutta ja puhutaan suomen lisäksi seitsemää eri kieltä.
Perheiden maahantuloperusteita saattavat
olla esimerkiksi perheenyhdistäminen, turvapaikanhaku, kiintiöpakolaisuus, työperäinen
muutto tai huoltajan avioliitto. Osa oppilaista
ei ole käynyt kotimaassaan lainkaan koulua ja
toisena ääripäänä tänäkin lukuvuonna on oppilas, jolla on kuuden vuoden koulutausta hyvin arvosanoin. Edelleen joka vuosi ryhmässä
on monen ikäisiä luku- ja kirjoitustaidottomia oppilaita. Turussa kaikki valmistavassa
opetuksessa opiskelevat lapset ovat tehostetun
tuen piirissä ja siirtyvät perusopetukseen joko
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tehostetun tai joissakin tapauksissa erityisen
tuen portaalla.
Mikä alussa oli vaikeinta?
Ensimmäinen vuosi oli täynnä uuden oppimista. Niin kunnassa kuin koulussakaan ei
ollut kokemusta vastaavanlaisesta opetuksesta vaan minä olin se, joka tiesi usein asioista
eniten – eikä se ollut kovin paljon. Loimme
siis uusia toimintatapoja niin kunnan kuin
koulunkin tasolle. Sain kuitenkin työskennellä muutoksiin positiivisesti suhtautuvien,
joustavien ihmisten kanssa, joten erityisiä vaikeuksia en kohdannut. Verkostoituminen Turun valmistavan opetuksen opettajien kanssa
auttoi paljon niin käytänteiden luomisessa
kuin opetuksen kehittämisessäkin.
Suuri haaste oli oppimateriaalin puute. Opetushallitus oli jo tuolloin julkaissut yhä käytössä olevan Aamu-materiaalin, mutta juuri
muuta valmista ei ollut, ei painettuna eikä
varsinkaan sähköisenä. Varsinaista ”nyhjää
tyhjästä”-opetustahan työ aluksi oli, mutta toisaalta se antoi erittäin vapaat kädet. Toteutimmekin jo silloin uuden opetussuunnitelman
jälleen esille nostamia monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöpohjaista oppimista.
Teimme hyvin paljon retkiä, opiskelimme ulkona ja integroiduimme tiiviiksi osaksi muun
koulun toimintaa.
Satunnaisia vaikeuksia tuottivat ja tuottavat
edelleen kulttuurien väliset erot. Perheet ja
jopa yksilöt saman perheen sisällä suhtautuvat ja painottavat oman kulttuurin merkitystä
sekä valtaväestön kulttuuriin kotoutumista
hyvinkin eri tavoin. Niin sanalliseen kuin varsinkin näin alkuvaiheessa myös sanattomaan
viestintään on kiinnitettävä paljon huomio-

ta väärinkäsitysten ehkäisemiseksi. Valmistavan opetuksen opettajalla on merkittävä
rooli myös huoltajien tutustuttamisessa niin
suomalaiseen koulumaailmaan kuin yhteiskuntaankin. Opettaja on yksi ensimmäisistä
virkamiehistä, joita maahanmuuttajahuoltaja
Suomessa kohtaa, me olemme tärkeänä tekijänä Suomi-kuvan luomisessa. Valmistavan
opetuksen opettaja tulee todennäköisesti
myös olemaan opettaja, johon he tulevat lastensa koulu-uran aikana olemaan tiiveimmin
yhteydessä. Yhdessä joustaen ja kaikkia kunnioittavia toimintatapoja hakien luodaan oppilaalle mahdollisimman sujuva koulupolku
perusopetuksessa. Esimerkkinä kerrottakoon
perheeltä ensimmäisenä vuonna tullut kielto
integroitua perusopetuksen musiikkitunneille. Asiasta puhuttaessa selvisi, että perhe oli
pelännyt musiikin olevan uskonnollista. Lainasin kotiin käytössä olevan musiikin kirjan,
he saivat tutkia kirjaa rauhassa ja käännättää
lauluja omalle kielelleen ja lopputuloksena
oppilas sai aloittaa integroinnit uudelleen.
Sinulla on ajankohtaisia projekteja. Kertoisitko
niistä enemmän?
Tuorein opetussuunnitelma nostaa esille ilmiöpohjaisen oppimisen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Valmistavan opetuksen
ryhmäni ovat opiskelleet tällä tavoin aina.
Toki meillä on paljonkin yksittäisiä oppitunteja mm. matematiikkaa tai suomen kielen
kielioppia, ja monimutkaisiin lukujärjestyksiin on merkitty jokaisen oppilaan henkilökohtaiset integrointitunnit perusopetuksen
opetusryhmiin, mutta samalla työn alla on
aina jokin suurempi tai pienempi monialainen oppimiskokonaisuus. En juurikaan ehdi
vuoden aikana opettaa erikseen esimerkiksi

ympäristöoppia, historiasta puhumattakaan,
mutta erilaisten kokonaisuuksien ja projektien myötä tutustumme alustavasti myös näiden oppiaineiden sisältöihin ja opiskeluun.
Vuonna 2015–2016 Suomeen tulleen turvapaikanhakija-aallon myötä myös perusopetukseen valmistavasta opetuksesta tuli entistä
tunnetumpaa ja media-seksikkäämpää. Hyvin monet toimijat, niin kaupungin sisäiset
kuin yksityisetkin tahot, kiinnostuivat valmistavasta opetuksesta ja yhteistyöstä kanssamme. Meille järjestettiin paljon erilaisia
tapahtumia ja hankerahoitteisia projekteja.
Eräs hyvin suunniteltu ja toteutettu, kaikin
puolin onnistunut projekti oli Joulusilta-hanke yhdessä Luostarinmäen käsityöläismuseon
kanssa. Aloite, ideoita ja ohjeistus tuli museon taholta. Projektiin sisältyisyyslukukaudella
2016 useita museokäyntejä, joiden aikana oppilaita tutustutettiin suomalaiseen arkeen ja
juhlaan sekä 200 vuotta sitten että nykypäivänä. Koulussa suunnittelimme museossa joulukauden auki ollutta näyttelyä ja valmistimme
sekä oman ryhmämme kesken että yhdessä
koulustamme valikoituneen perusopetuksen
kummiluokan kanssa koristeita näyttelyä varten. Projektin päätöksenä oli pienimuotoinen
yhdistetty joulun- ja näyttelynavajaisjuhla,
johon myös kummiluokat saivat kutsun. Projektin aikana pääsimme syventymään niin
historiaan kuin juhlaperinteisiinkin kuvien,
toiminnan, sanaston, makujen, tekstien, museokierrosten sekä päätösjuhlan myötä.
Syyslukukauden 2017 merkittävin projekti on
Suomi100. Päätimme yhdessä työparini, koulunkäynninohjaaja Mari Harkken kanssa toteuttaa koko syksyn kestävän, läpi ainerajojen
kulkevan suurprojektin, jonka aikana tutus-
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tumme sataan Suomeen ja suomalaisuuteen
liittyvään asiaan mahdollisimman monipuolisesti sekä sisältöjen että työtapojen suhteen.
Mukaan mahtuu ainakin historiaa, yhteiskuntaoppia, maantiedettä, biologiaa, musiikkia,
kotitaloutta, kuvataidetta ja käsityötä, kunkin
oppilaan oman taitotason ja lähikehityksen
vyöhykkeen mukaisesti. Tavoitteina on luonnollisesti em. oppiaineiden oppisisältöihin
liittyviä tavoitteita, mutta paljon myös tieto- ja
viestintätekniikkaan, kotoutumiseen, toiminnanohjaukseen, keskittymiseen, ryhmäytymiseen, motoriikkaan sekä erilaisiin työskentelytapoihin liittyviä tavoitteita. Konkreettisena
tuotoksena oppilaalle jää Suomi100-vihko,
johon hän on itse tehnyt tietokoneella upeat
kannet ja johon on tarkoitus syyslukukauden
aikana kertyä sata numeroitua Suomeen ja
suomalaisuuteen liittyvää asiaa piirtäen, värittäen, kirjoittaen, valokuvaten tai vaikkapa
sarjakuvalla ilmaistuna. Lisäksi luokassa on
suuri Suomi100-taulu, johon samoista asioista kerätään numeroidut kuvat.
Projektimme alkoi jo ensimmäisellä viikolla retkellä mustikkametsään. Koulussa puhuimme suomalaisista metsistä, leivoimme
ja marjoista piirakkaa ja Suomi100-vihkoon
kirjoitimme mustikasta niin biologian kuin
kotitaloudenkin näkökulmasta.
Tähän mennessä olemme tehneet vihkoihimme 1. Suomen lipun ruutusuurennoksella
oikeissa mittasuhteissa sekä liputuspäivät, 2.
Suomen vaakunan värittäen, 3. Suomen kartan
paperin läpi kopioiden, maaston korkeuserojen mukaan värittäen ja joitakin maantieteellisiä nimiä sekä ilmansuunnat samalla opetellen,
4. mustikan sekä 5. sienet. Kartan toteutimme
myös käsityön keinoin naulaamalla petsatulle
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laudankappaleelle Suomen rajat ja pujottelimme valkoista narua naulojen ympärille. Mustikan ja sienten kohdalla yhdistimme mukaan
ympäristötiedon kirjojen vastaavat kappaleet
uusine sanoineen, käsitteineen sekä tekstinymmärtämisharjoituksineen. Jokaisessa aihepiirissä tutkimme myös oppilaiden kotimaiden
vastaavia asioita: lippuja, karttoja, vaakunoita,
perinneruokia, kasvillisuutta, kansalliseläimiä
ja -kasveja, kuuluisia henkilöitä jne. Tällä hetkellä tutkimme Suomen vuodenaikoja (nro 6)
kuvien, videoiden, tekstien sekä lastenkirjojen
avulla. Opiskelemme samalla myös ympäristötiedon oppiaineksesta syyn vuodenaikojen vaihtelulle sekä syksyn mukanaan tuomat
muutokset niin kasvien kuin eläintenkin parissa. Lähiviikkojen suppeammat, nopeammin
käsiteltävät numerot 7–12 tulevat olemaan
kansalliseläimiä ja -kasveja. Vaikka valmistavassa opetuksessa ei opetetakaan mitään uskontoa, on tarkoituksenamme eräänä teemana
käydä tutustumassa Turun Tuomiokirkkoon,
Suomen kansallispyhättöön. Osallistumalla
aktiivisesti koulumme tämän syksyn monialaiseen Suomi100 -teemaviikkoon, saamme myös
lisämateriaalia vihkoihimme.
Mikä työssäsi on innostavinta ja parasta?
Omaa toimintaani ajatellen parasta on vapaus.
Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on
vain suuntaa-antava, ei se voisi oppilaiden merkittävien tasoerojen ja erilaisten valmiuksien
takia muuta ollakaan. Toisaalta opetettavaa,
kiinnikurottavaa on niin valtavan paljon, että
vuodessa lopulta vain raapaisemme pintaa. On
asioita, jotka on opittava (luku- ja kirjoitustaito, matematiikan alkeet) ja hyvin paljon asioita, joita olisi hyvä oppia. Voin kuitenkin varsin
itsenäisesti karsia ja valikoida oppisisältöjä ja

voin toteuttaa oppitunteja juuri haluamallani
tavalla, muista opettajista tai opetusryhmistä
välittämättä. Voin resurssit huomioiden valita
hyvinkin vapaasti työtavat, työvälineet ja oppimisympäristöt, juuri niin kuin katson itselleni
ja opetusryhmälleni sopivimmaksi.
Oppilaiden oppiminen, jopa harppauksin
tapahtuva edistyminen, motivoituneisuus ja
kiitollisuus ovat ehdottomasti työni motivoivimmat tekijät. Suurin osa oppilaistamme oppii vuoden aikana huikean määrän heille aivan uusia asioita, tapoja ja taitoja. Akateemiset taidot ovat toki tärkeitä, mutta aivan yhtä
tärkeitä ovat uusia kokemuksia ja elämyksiä
tuottavat hetket, päivät tai oppisisällöt. Kaiken oppimisen edellytyksenä on motivaatio
ja sen kehittäminen positiivisten oppimiskokemusten sekä yhteisen tekemisen kautta.
Motivaatio on avainasemassa oppilaan tulevia kouluvuosia pohjustettaessa. Kun oppilas
tulee hyvin toisenlaisesta koulukulttuurista ja
hänellä on ikätasoon verraten vähäiset akateemiset taidot, voimme valmistavassa opetuksessa tarjota heille valtavia oppimisen ja
onnistumisen kokemuksia. Oppilaat oppivat,
edistyvät, motivaatio kasvaa ja silmät loistavat
uuden taidon oppimisen ja positiivisen palautteen myötä – siitä valmistavassa opetuksessa on pohjimmiltaan kyse!
Miten haluaisit valmistavan opetuksen edellytyksiä parannettavan?
Käytettävissä olevat resurssit ovat valmistavan
opetuksen mielekkään ja tehokkaan järjestämisen takaamiseksi erittäin merkitykselliset.
Resursseista merkittävimmät ovat opetukseen
käytettävissä oleva tuntimäärä, opetusryhmän
koko sekä koulunkäynninohjaaja opettajan
työparina. Kaikki tämä maksaa, valmistava

opetus on kallista opetusta. Alkuvaiheeseen panostaminen on kuitenkin erittäin tärkeää niin
oppilaan tulevaisuuden kuin oppilaiden perusopetukseen siirtymisen jälkeen tarvitseman tehostetun tai erityisen tuen määränkin kannalta.
Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään pääasiassa valtion myöntämän rahoituksen turvin. Tälle lukuvuodelle tuota summaa on pienennetty, joten kunnissa
on muodostunut paineita vähentää kuluja.
Meiltä Turun kaupungin VALMO-opettajilta
vähennettiin kaksi vuosiviikkotuntia, mikä
kaventaa entisestään mahdollisuuksiamme
jakotunteihin. Kun opetusryhmässä on kymmenen oman opinto-ohjelman mukaisesti
opiskelevaa oppilasta aina luku- ja kirjoitustaidottomasta hyvinkin paljon opiskelleisiin
ja jo lähes vuoden Suomessa olleisiin oppilaisiin, on eriyttämisen tarve jatkuva. Vaikka
ryhmäkoko olisi kymmenen ja luokassa opettajan lisäksi ohjaaja, ovat jakotunnit välttämättömiä mm. luku- ja kirjoitustaidon opettamiseksi. Riittävä tuntimäärä on siis tärkeä.
Samaan, oppilasryhmän merkittävään heterogeenisyyteen, liittyy ryhmäkoon merkitys.
Valtioneuvoston oikeuskansleri on 14.12.2015
(Dnro OKV/2/50/2015) todennut opetushallituksen suosittelevan valmistavan opetuksen
optimaaliseksi ryhmäkooksi 8–10 oppilasta.
Ryhmäkokoon todetaan vaikuttavan oppilaiden ikäjakauma, koulu- ja kielitausta, opettajien kokemus sekä opetus- ja muun henkilöstön välinen suhde. Oman kokemukseni
mukaan kymmenen oppilaan opetusryhmä
on tällaisella heterogeenisella oppilasaineksella
ehdottomasti suurin mahdollinen. Lukuvuonna 2015–2016 ryhmäkokojamme kasvatettiin
kahteentoista oppilaaseen, mikä sekä alensi op-
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pimistuloksia erittämistarpeen yhä lisääntyessä
että oli henkilökunnalle liian suuri henkinen
rasite. Vuosien työuran jälkeen on erittäin hankalaa laskea tavoitteita tasolle, joka olisi vähentyneiden resurssien myötä realistinen. Opetuksen suunnitteluun ja yksilöllisten materiaalien
valmistukseen kuluu merkittävästi enemmän
työtunteja, työntekijät uupuvat nopeasti. Myös
oppitunnit muuttuvat entistä rauhattomammiksi luokassa samanaikaisesti tapahtuvien
lukuisten toimintojen vuoksi ja oppilaiden keskittyminen hankaloituu entisestään.
Vielä kolmantena tärkeänä resurssitekijänä on
jokaisella oppitunnilla käytettävissä oleva motivoitunut, oma-aloitteinen ja joustava koulutettu koulunkäynninohjaaja. Toimivimmillaan
ohjaajan työ valmistavassa opetuksessa on monipuolisempaa, vastuullisempaa ja itsenäisempää kuin perusopetuksen ryhmissä. Valmistavan opetuksen opettaja ja ohjaaja ovat parhaimmillaan aito, tasavertainen työpari, vaikka
vastuu niin opetuksesta kuin oppilaista pysyykin luonnollisesti opettajan harteilla. Kahden
aikuisen läsnäolo ja tehokas yhteistoiminta on
edellytys hyville oppimistuloksille.
Mitä haluaisit sanoa muille valmistavan opetuksen opettajille?
Tärkeimpiä mieleeni tulevia valmistavaan
opetukseen liittyviä käsitteitä ovat: motivaatio, kehittyvä alkeiskielitaito, integraatio, toiminnallisuus, verkostoituminen ja koulunkäynninohjaaja.
Motivaatio on kaiken lähtökohta, sitä pitää
kasvattaa ja vaalia, niin oppilaiden kuin henkilökunnankin keskuudessa.
Valmistava opetus ei ole mitään rakettitiedettä.
Peruskouluun valmistavan opetuksen tavoit40
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teena on kehittyvä alkeiskielitaito, perusopetukseen siirtyvän oppilaan ei siis vielä tarvitse ymmärtää nopeaa puhevirtaa tai selviytyä
opiskelusta ilman tukea. Alkeiskielitaito kehittyy kyllä, jos suunnittelun ja opiskelun keskiössä pidetään oppilaiden henkilökohtaiset
opinto-ohjelmat ja niiden mukanaan tuomat
jatkuvan eriyttämisen ja arvioinnin tarpeet.
Integraatio parhaimmillaan tukee suomen
kielen sekä eri oppiaineiden sisältöjen oppimista sekä tulevaan opetusryhmään sopeutumista, sopeuttaa tulevaa opettajaa, toimii
oppimismotivaation lisääjänä sekä valmistavan opetuksen eräänä eriyttämiskeinona. Toiminnallisuus korostuu aina vieraalla kielellä
opetettaessa: se tukee asioiden ymmärtämistä
ja oppimista sekä motivoi tutkimaan ja harjoittelemaan.
Verkostoitukaa, olkaa aktiivisia niin oman
koulun tasolla kuin muiden samaa työtä tekevien opettajien ja ohjaajien kanssa. Työ on
hektistä ja ajoittain henkisesti hyvinkin raskasta. Kollegoilta saa parhaimmillaan ideoiden ja vinkkien lisäksi erinomaista työnohjausta. Muistakaa panostaa myös ohjaajan
kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön. Antakaa
ohjaajalle mahdollisuuksien mukaan omia
vastuualueita ja ottakaa hänet mukaan suunnitteluun. Osallistamisen ja kunnioituksen
kautta usein työmotivaatiokin kasvaa, toiminta tehostuu ja yhteistyö tiivistyy.
VALMO on aivan oma maailmansa – hektinen, hallittu kaaos – mukaansatempaava ja
rakastettava työ!

Haastattelijana Vuokko Kaartinen

Nuoret FinRAn hallituksen jäsenet
esittäytyvät
Heli Ketovuori
Heli Ketovuori on kahden aikuistuneen lapsen
äiti, joka on innokas puutarhanhoidon harrastaja.
Lisäksi Helin voi tavata erilaisissa kulttuuririennoissa yhdessä miehensä kanssa. Helin aikaansaavaa ja reipasta olemusta kuvaavat hänen kirjalliset
lempihahmonsa, joita ovat Heinähattu ja Vilttitossu, Peppi Pitkätossu ja Vaahteramäen Eemeli.
Heli on koulutukseltaan alun perin luokanopettaja. Hän ehti opettaa kaikkia alaluokkia, ennen
kuin aloitti opinnot erityisopettajaksi Jyväskylässä. Perusopetuksessa hänen kiinnostuksensa kohdistui inklusiivisiin opetuskäytänteisiin
ja yhteisopettajuuteen. Työnsä ohessa hän suoritti mm. erilaisia kasvatustieteisiin liittyviä
opintokokonaisuuksia. Työkokemusta hänelle
on kertynyt niin laaja-alaisen erityisopettajan
kuin erityisluokanopettajan työstä eri puolilta
Suomea. Vuonna 2003 Heli siirtyi töihin Turun yliopistoon Opettajankoulutuslaitoksen
erityispedagogiikan opettajaksi. Työssään hän
koulutti luokanopettajia, aineeopettajia sekä
erityisopettajia. Turun normaalikoulussa hän
toimi vuoden nivelvaiheen opettajana ja siirtyi sen jälkeen Turun yliopiston Kasvatustieteen laitokselle, jossa hän kouluttaa nykyisin

erityispedagogiikan asiantuntijamaistereita ja
erityisopettajia.
Työnsä ohessa Heli on osallistunut kehitysyhteistyöhön Keniassa. Mukana hankkeessa oli joukko
Turun normaalikoulun ja Pokomon alueen koulujen oppilaita ja opettajia. Hankkeen tavoitteena
oli antaa saduttamisen menetelmää käyttäen ääni
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usein unohdetuille lapsiryhmälle alueella, joka
oli vasta muutama vuotta aikaisemmin saanut äidinkielelleen aakkoset ja aapiset lasten käyttöön.
Projektin lopputulemana oli kolmella kielellä,
suomeksi, pokomon kielellä ja englanniksi, kirjoitettu kirja, jossa lapset kertoivat unelmistaan ja
arjestaan Turun Varissuolla ja Pokomon alueella.
Lasten itsensä kuvittama ja heidän tarinansa kolmella kielellä kertova kirja oli Pokomon alueella
monessa perheessä ensimmäinen omistettu kirja.
Hankkeen taidenäyttely pidettiin sekä Turussa
että Pokomon alueella.
Opettamisen lisäksi Heli on kiinnostunut myös
tutkimuksesta. ”Inkluusio tai integraatio, joksi sitä aiemmin kutsuttiin, on mielestäni aina
ollut äärimmäisen kiinnostava tutkimuksen ja
kehittämisen kohde! Miten saisimme kehitettyä
koulutusjärjestelmän, jossa kaikkinainen erilaisuus niin oppilaissa kuin opettajissakin olisi
yhteisöä rikastuttava asia?”, Heli kysyy. Hänen
luokanopettajaopintoihinsa kuulunut gradu käsittelikin erilaisuutta, sen kohtaamista ja tukemista. Lisensiaatintyössään hän tutki opettajien
työhyvinvointia koulun arkea mullistavassa inklusiivisessa muutosprosessissa. Väitöstutkimus
käsittelee inklusiivisen koulun arvoja koulutuspolitiikan, lasten osallisuuden ja koulun henkilöstön näkökulmista. Helin mukaan ”tutkimuksen tavoitteena on luoda silmäys koulun arjen
taustalla niin päätöksentekoon kuin käytännön
työhön vaikuttaviin ja usein huomaamatta jääviin arvoihin”, sillä ” tulevaisuuden koulun mahdollisuudet ja haasteet kietoutuvat inkluusioon ja
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sekä oppilaiden, opettajien että huoltajien osallisuuteen”.
Heli on FinRAn hallituksen varapuheenjohtaja
ja toimii aktiivisesti myös Kielikukon toimituskunnassa, jossa hän kerää kiinnostavia aiheita ja
pitää huolta erityisopetuksen näkökulmasta. Heli
toteaa, että FinRA tarjoaa hänelle keskustelufoorumin eri alojen ammattilaisten kanssa. Lisäksi
monipuolinen lehti haastaa lukijansa ja tekijänsä
pohtimaan asioita uusista näkökulmista. Toiminta FinRAssa on hänen mukaansa avannut uusia
näköaloja sekä oppimiseen, opettamiseen että
kouluun. ”FinRA on aidosti toimijoittensa eli
opettajien ja alan tutkijoiden järjestö, jonka pariin
on helppo kutsua uusia jäseniä.” Yhtenä järjestön
haasteena hän pitääkin jäsenistön aktivoimista ja
Kielikukon sisällön pitämistä monipuolisena niin,
että jokainen lukija löytäisi siitä ainakin yhden itseään ja työtään koskettavan jutun. ”Kaikki hyvät
juttuideat otetaan lehtitoimikunnassamme innolla
vastaan!” hän päättää haastattelumme.

Miina Orell
Miina Orell on opettaja, ikuinen opiskelija ja
kolmen lapsen äiti, jonka vapaa-aikaa värittävät
perhearjen ohella suunnistus ja juoksu. Alun perin Rovaniemeltä kotoisin oleva Miina valmistui
luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistosta 2003.
Puolison myötä uudeksi kotikaupungiksi valikoitui opiskelun jälkeen Turku ja opettajanura
alkoi kyläkouluopettajana naapurikaupungissa
Paimiossa. Myöhemmin Miina siirtyi työskente-

lemään saman kaupungin yhtenäiskouluun, kunnes syksyllä 2016 mielenkiintoinen työtilaisuus
houkutteli Miinan laaja-alaiseksi erityisopettajaksi Turkuun.
Miina toteaa, että hänen opettajuutensa henkinen
koti on edelleen Seminaarinmäellä Jyväskylässä.
Tutkiva opettajuus ja halu kehittyä opettajana sekä
kehittää omaa työtä laajemminkin iskostuivat syvälle tajuntaan, ja niinpä Miina on kaiken aikaa
opiskellut työnsä ohessa. Kolmen lapsen vauvavuosien oltua ohi Miina kouluttautui Turun yliopistossa erityisopettajaksi. Samalla hän hakeutui
jatko-opiskelijaksi Turun yliopistoon. Erityisopettajan koulutuksesta Miinalle jäivät tiiviit yhteydet
yliopisto-opettajina toimiviin Heli Ketovuoreen ja
Päivi Pihlajaan, ja Miina onkin ohjannut opetusharjoittelijoita valmistumisestaan lähtien.
”Luovan työn ohjaaminen on intohimoni, ja
opetuksessa on tämä luova elementti”, Miina
huomauttaa ja jatkaa: ”Työvuosieni aikana olen
oppinut myös olemaan hiljaa. Mahdollisuu-

det vaikuttaa syntyvät kuuntelusta.” Kuuntelu
ja kuulluksi tuleminen liittyvät myös Miinan
jatko-opintojen tutkimusaiheeseen, kodin ja
koulun yhteistyöhön. ”Merkittävin osa koulutuksen onnistumista ennen kaikkea kasvatuksen näkökulmasta on haastavin osa työtä. Jaettujen asioiden hakeminen on tärkeää kaikessa.
Samalla tulee olla tietoinen asioista, jotka eivät
ole jaettuja.”
FinRAan Miina on tullut Heli Ketovuoren innostamana. ”Jos jokin kuulostaa kiinnostavalta, sanon kyllä. Tämä on yhdistys, johon voi
tulla paitsi toimimaan yhdessä, myös tekemään
omaa juttuaan. Yhdistys antaa siihen tukea ja
rakenteita. Yhdistystoiminta vaikuttaa olevan
paljon enemmän kuin kahvinkeittoa. Myös yhdistystoiminnassa voi tehdä valintoja, millaisia
juttuja haluaa tehdä. Minulle FinRA näyttäytyy
mahdollisuutena saada ja tarjota tietoa ja taitoja
lukemisen edistämiseksi.” Lukemisen ja lukuharrastuksen tukeminen on Miinalle tärkeää.
Opettajalle siihen tiivistyvät kaikki opettamisen
haasteet: miten tarjota kaikille onnistumisen
kokemuksia ja kannustaa jokaista etenemään
edellytystensä mukaan. Lastenkirjailijoista suurimman vaikutuksen Miinaan on tehnyt Timo
Parvela, joka ”on ymmärtänyt lukemisen realiteetteja unohtamatta tarinankerronnallista
puolta”. Oma lapsuuden suosikki on kuitenkin
Anneli ja Onneli, tarina jonka teemat ovat ajankohtaisia yhä edelleen.
Haastattelija Vuokko Kaartinen
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» Vasemmalla kuvittaja Charlotta Syrén
» Keskellä Tuija Saura:

Tuija Saura on Sotaveteraani ja minä -opetusmateriaalin
ideoija ja projektin vetäjä Sotaveteraaniliitossa. Hän toimii
liitossa ja vaalii aktiivisesti veteraaniperinnettä.

» Oikea reuna Jarna Kukkonen:

Jarna Kukkonen on lähes valmis käsityön- ja luokanopettaja, joka toimi vastuullisena opiskelijana Sotaveteraani ja
minä -opetusmateriaalin laadinnassa. Lisäksi hän huolehti
visuaalisesta ilmeestä ja taitosta.

Sotaveteraani ja minä –
opetusmateriaali tuo sotaveteraanien
tarinat lähelle lapsia
Juli-Anna Aerila, Tuija Saura ja Jarna Kukkonen
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen opiskelijat ovat toteuttaneet
yhdessä Suomen Sotaveteraaniliiton kanssa ensimmäisen lapsille suunnatun kokonaisuuden sotaveteraaniperinteestä. Sotaveteraani ja minä -opetuspaketti julkistettiin 4.12.2017 Itä-Helsingin
musiikkiopistolla. Kirjan työryhmän sekä Sotaveteraaniliiton edustajien lisäksi paikalla oli myös
sotiemme veteraaneja ja tasavallan presidentti.

Tasavallan presidentin läsnäolo julkistamistilaisuudessa kertoo materiaalin merkityksestä, sillä
kuten materiaalia valmistelleen projektin johtaja
Tuija Saura Sotaveteraaniliitosta on todennut,
muutamien vuosien kuluttua Sotaveteraaniliitossa siirrytään perinneaikaan, kun viimeisetkin
veteraanit poistuvat keskuudestamme. Materiaali
vaikuttaa osaltaan siihen, että veteraanien työ ei
unohdu.
Valtakunnallisen opetussuunnitelman (OPS
2014) mukainen opetuspaketti on suunnattu
kaikille perusopetuksen oppilaille ja siitä on
myöhemmin tulossa myös verkkoversio. Opetuspakettiin kuuluu sekä oppilaan että opettajan materiaali, ja siinä sotaveteraanien elämää
kuvataan sekä monesta näkökulmasta että monenlaisin tekstein. Lapset saavat tietää, mitä
ovat lotat, millaisia ovat kunniamerkit ja sodassa käytetty kalusto, kuka on Mannerheim ja
keitä ovat sotalapset. Materiaali onkin koulujen
ja lasten käytettävissä laaja-alaisesti ja yli ainerajojen.
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Sotaveteraani ja minä -materiaali
lähestyy sotaveteraanien
historiaa monin tavoin
Idea Sotaveteraani ja minä -materiaalin toteuttamisesta syntyi Suomen Sotaveteraanien liitossa, ja se on osa liiton 60-vuotisjuhlavuoden
toimintaa. Materiaalin lähtökohtana ovat sotaveteraaneista ja itsenäisen Suomen historiasta
kertovat laulut. Laulut ovat syntyneet Suomen
Sotaveteraaniliiton järjestämän sävellys- ja sanoituskilpailun tuloksena, ja ne kuvaavat sota-aikaa sekä kotirintaman että rintaman näkökulmasta.
Luokassa käytettävä oppilaan materiaali on
58-sivuinen kokonaisuus, joka sisältää autenttisia valokuvia, piirroksia, tarinoita, uutistekstejä,
faktalaatikoita ja monenlaisia tehtäviä. Monimuotoisuudessaan materiaali soveltuu kaikille
perusopetuksen luokille. Lisäksi se saattaa olla
sotaveteraaneille ja heidän omaisilleen kiinnostava kurkistus muistoihin ja menneisyyteen.

» Juli-Anna Aerila
oli projektissa mukana vastuullisena opettajana Turun opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen puolesta.

Muut projektissa mukana olleet
Mikael Taivalsalmi: historiallinen materiaali ja näkökulmien valinta
Laura Tamminen ja Charlotta Syrén: piirrosmateriaali
Sanni-Mari Kanto: fiktiiviset tarinat

Materiaali etenee lauettä opettaja voi edetä
luittain ja jokaisesta
materiaalissa haluamasuudesta laulusta alkaa
saan järjestyksessä: mauusi kokonaisuus, jossa
teriaaliin tutustumisen
on sekä faktaa että mievoi aloittaa vaikka itselikuvitukseen vetoavaa
näisyyspäivän aikaan ja
materiaalia laulun aiedetä joulu-aiheeseen,
hepiiristä. Yksi lauluista
tai sitten käydä materikertoo pikkulotista, jotaalia järjestyksessä läpi.
ka olivat osa Lotta Svärd
Erityisesti
ylemmillä
-järjestöä. Pikkulotakluokilla materiaalia voi
si saattoi ilmoittautua KUVA 1. Materiaalin kansikuvassa sotaveteraani integroida muihin opkuka tahansa 8-vuotias katsoo peilin kautta menneisyyteensä ja taka- piaineisiin ja toteuttaa
kannessa on teksti: ”Himmetä ei muisto koskaan
tyttö ja pikkulotan tär- saa” (Kannen ja takakannen kuvat Charlotta laajempia tehtäväkokokeimpänä tehtävä oli Syrén)
naisuuksia materiaalin
auttaa äitiä kotona. Lotpohjalta. Oppimaterita-aukeamalla on tietoa
aalin tekstejä voidaan
Lotta Svärd -järjestostä, kuvia lotista toimissaan lukea yhdessä ääneen ja niiden pohjalta voidaan
ja kaksi väritystehtävää: toisessa tehtävässä pitää keskustella tai oppilaat voivat työskennellä itseselvittää lotta-asun oikea väritys ja värittää asu näisesti. Musiikki voi toimia johdatuksena tehtäoikeanlaiseksi, toisessa piirroksessa on lotan neu- viin ja aiheisiin tai toisinpäin. Myöhemmin matelomat lapaset, jotka saa värittää haluamallaan vä- riaalin yhteyteen liitetään myös cd-levy lauluista.
rillä. Lisäksi aukeamalla kerrotaan kierrätyksestä
ja pohditaan, miksi sota-aikana kierrättäminen Oppimateriaalissa on sekä faktatekstejä että tarinoita. Faktatekstit ovat Mikael Taivalsalmen suunoli niin tärkeää ja miten
nittelemia ja tarinat ovat
nykypäivän lapset voisyntyneet Sanni-Mari
sivat korjata vaatteitaan
Kannon kynästä. Taritai kierrättää muulla tanat, joissa on lapsia tai
valla.
perheitä päähenkilönä,
Materiaali on suunnitelauttavat lapsia eläytytu niin, että sitä on helpmään itselleen vieraapo eriyttää ja soveltaa
seen aikaan ja tapaheri-ikäisille oppilaille
tumiin. Koti jää taakse
ja erilaisiin tarpeisiin.
-tarinassa kerrotaan lap2. Lotta-aukeamalla voi värittää ja oppia
Tätä helpottaa myös se, KUVA
sesta, joka joutuu eroa(Lapasten piirros: Charlotta Syrén)
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maan vanhemmistaan,
sillä hänet lähetetään sotalapseksi Ruotsiin:

täti, joista äiti puhui
kotona. He varmistavat, että me saamme
ruokaa ja pääsemme
turvallisesti uuteen
kotiin Ruotsissa. –

– Jokaisella lapsella on kaulassaan
pahvinen lappu
ja tuntolevy, myös
Koti jää taakse -tarinan
minulla ja sisaaukeamalla voi tutustua
ruksillani. Niissä
vanhoihin valokuviin ja
lukee meidän nisaada tietoa siitä, kuinmemme, ikämme
ka moni lapsi lähetetja mistä olemme
tiin turvaan kauaksi
kotoisin,
sekä
kotoaan. Lisäksi laptoistemme nimet,
sia kehotetaan tehtävä
jotta
saisimme
asettumaan sotalapsen
asua Ruotsissakin
asemaan ja pohtimaan
yhdessä. Nyt meiesimerkiksi sitä, mitä
dät kuulutetaan jo
itse ottaisi mukaan, jos
junaan. Äitini hajoutuisi itse lähtemään
KUVA
3.
Lottakanttiiniaukeman
kuvassa
voi
etlaa meitä jokaista
vastaavalle matkalle.
kuvaan kuulumattomia asioita (Kuva: Jarna
vuoron
perään siä
Kukkonen)
Sotaveteraani ja minä
ja purskahtaa it-projekti alkoi työryhkuun. Painautuesmän
ja
sotaveteraanien
yhteisessä tapaamisessa
sani äidin syliin minua alkaa itkettää,
Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseossa. Siellä työmutta muistan kuinka isä kehotti meitä
ryhmä näki ja kuuli sotaveteraanien perinnettä
olemaan reippaita lapsia sillä aikaa, kun
lähes autenttisessa ympäristössä. Heti tässä enhän on rintamalla. Tuntuu pahalta äidin
simmäisessä tapaamisessa syntyi yksi materiaalin
jäädessä itkemään, mutta onneksi takkini
innovatiivisimmista tehtävistä. Työryhmä piilotti
karvakaulukseen jäi hieman äidin tuokTalvi- ja jatkosotamuseon lottakanttiiniin joitasua. Juna on täynnä lapsia ja melkein jokin aikakaudelle sopimattomia esineitä. Kuvaa
kainen paikka on jo varattu. Löydämme
tutkimalla voi oppia, että banaanit yleistyivät
onneksi sisaruksieni kanssa paikat meille
suomalaisissa kodeissa Helsingin olympialaisten
kolmelle. Joku kauniisti hymyilevä naiaikaan vuonna 1952 ja että Jenkki-purukumi on
nen tulee ja kysyy meidän nimiämme.
melkein samalta ajalta. Niitä ei ollut saatavilla
Hän on varmaankin sellainen saattajavielä talvi- tai jatkosodan aikaan.
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KUVA 4. Charlotta Syrén vastaanottaa Sotaveteraanien liiton 60-vuotisjuhlamitalin Tuija Sauralta
ja Markku Sepältä

Upea materiaali on osoitus nuorten
ammattitaidosta, luovuudesta,
tiimityöstä ja suuresta sydämestä
Oppimateriaalin on valmistanut Turun opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella
opiskelevat Charlotta Syrén, Laura Tamminen,
Mikael Taivalsalmi, Sanni-Mari Kanto ja Jarna Kukkonen. Materiaali on hieno osoitus siitä,
kuinka taitavia tulevat opettajamme ovat ja kuinka arvostaen he suhtautuvat maamme historiaan.
Lisäksi materiaali osoittaa, kuinka uuden opsin
mukainen laaja-alainen oppiminen toteutuu
myös opettajaopiskelijoiden opinnoissa.
Raumalaisten opiskelijoiden pyyteetön työ sai
tunnustuksen perjantaina 15. joulukuuta 2017.

Silloin Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja
Markku Seppä ja opetusmateriaalin yhdyshenkilö Tuija Saura jakoivat tekijöille Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlamitalin.
Materiaalista voit lukea lisää Suomen tasavallan presidentin virallisilta verkkosivuilta
(http://presidentti.fi/Public/default.aspx?contentid=369653&culture=fi-FI) ja Suomen sotaveteraaniliiton sivuilta (https://sotaveteraanit.
fi/2017/12/05/sotaveteraani-ja-mina-opetuspaketti-julki/).

Lähde
Sotaveteraani ja minä. 2017. Helsinki: Suomen Sotaveteraaniliitto.
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TOIMITUS
Päätoimittaja Vuokko Kaartinen
vuokkokaartinen@gmail.com
Puh. +358 40 536 5821
Vuolahdentie 230
21620 KUUSISTO

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko:
Painosmäärä:
Painopinta:
Palstaleveys:

B5 (176 x 250 mm)
300 kpl
156 x 178 mm
2 x 75,5 mm

Aineisto sähköisessä muodossa, ilmoitukset: pdf.
Kuvat .jpg- tai .tiﬀ-muodossa.

PAINOPAIKKA
Kirjapaino Painosalama Oy
Tykistökatu 4 A
20520 TURKU
puh. 02 241 0105

LEHDEN TILAUSHINTA
Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa

AINEISTOAIKATAULU 2018
Nro
1
2
3
4

Aineisto
31.1.
31.3.
15.8.
24.10.

Postitus
viikolla 8
viikolla 17
viikolla 36
viikolla 47

ILMOITUSHINNAT € (ALV 0 %)
Koko ...................................m/v ..........................4-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 37. 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.
Kielikukossa vuoden 2018 teemana on FinRA 50. Juhlavuoden lehteen
toivotamme tervetulleeksi erityisesti FinRAn jäsenten ja lukijoittemme
sekä opiskelijoiden laatimaa materiaalia. Materiaalin jättö- ja lehden
julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon mediakortista lehden takakannesta.
Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella
vuokkokaartinen@gmail.com. Numeroon 2 tarkoitettujen artikkelien tulisi
olla toimituksessa 31.3. mennessä.
Mikäli haluat artikkelisi vertaisarvioitavaksi, lähetä se hyvissä ajoin ja
mainitse asiasta lähetyksen yhteydessä.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi
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