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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.  Toimitus keskittyy loppuvuoden 
numeroissa erilaisiin lukutaitotoimijoihin Suomessa ja tulevaisuuden 
pohdintaan, myös Kielikukon tulevaisuuden. Materiaalin jättö- ja lehden 
julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon mediakortista lehden takakannesta.

Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella 
vuokkokaartinen@gmail.com. Numeroon 3 tarkoitettujen artikkelien tulisi 
olla toimituksessa 15.8. 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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Hyvät lukijat
FinRA jatkaa 50-vuotistaipaleensa juhlintaa. 
Maaliskuussa vietimme Tampereella entisten ja 
nykyisten finralaisten kanssa 50-vuotisjuhlaam-
me. Lehden alussa on muutamia väläyksiä tästä 
juhlasta. 

FinRA on näkyvä lukutaitotoimija kotimaan li-
säksi myös kansainvälisissä yhteyksissä. Tätä 
puolta FinRAn toiminnasta valottaa Ann-So-
fie Selin artikkelissan FinRA Euroopassa sekä 
Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacis 
FinRAn toimintaan liittyvässä tekstissään Kan-
sainvälinen yhteistyö – osaamista, kokemusta ja 
arvokkaita kontakteja.

Kansainvälistyminen näkyy koulujen opetuksessa 
monin tavoin. Minna Maijalan artikkeli Tietoa ja 
tunteita kielten oppitunnilla valaisee kielten ope-
tuksen päämäärää: opetuksen päämääränä ei ole 
enää saavuttaa syntyperäisen kielenpuhujan kie-
litaito, vaan kasvattaa kulttuurienvälinen puhuja 
(engl. intercultural speaker), joka selviää kulttuuri-
envälisistä tilanteista ja pystyy toimimaan välittä-
jänä oman ja vieraan kulttuurin välillä.

Kaisu Rättyä tarkastelee, miten luokanopetta-
jaopiskelijat koulutuksensa myötä oppivat otta-
maan huomioon oppilaat, jotka tarvitsevat eri-
tyistä tukea kirjallisuudenopetuksessa (vuosiluo-
killa 1–6), ja oppilaat, joiden äidinkielenä ei ole 
suomi. Tarja Hänninen ottaa esille artikkelissaan 
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettami-
nen – epätoivon ja riemun hetkiä työn keskeisiä ja 
kriittisiä asioita, esimerkiksi yhteistyön vanhem-
pien kanssa ja huomauttaa, että hänen työssään 
opettajakin oppi näkemään maailmaa uudesta 
näkökulmasta. 

Aija Katriina Ahlberg työskentelee lukutaitotyön 
neuvonantajana Etiopiassa. Hän toivoo, että tut-
kimuksesta Kun kirjainmerkit vaihtuvat: konson 
kielen siirtymälukutaidon opetusmenetelmää ke-
hittämässä olisi hyötyä myös sekundaarilukutai-
toisten maahanmuuttajien lukutaito-opetuksessa 
Suomessa, sillä monet näistä osaavat lukea ja kir-
joittaa joko abjad- tai abugida-kirjoitusjärjestel-
mää.

Anita Julin ja Sirpa Koski luovat artikkelissaan 
Äidinkielen ylioppilaskoe, kypsyyskoe – Näkö-
kohtia 165-vuotiaan taipaleelta tiiviin yleista-
juisen katsauksen lukion päättökokeen histo-
riaan ja nykytilaan. He toteavat: ”Oikeastaan 
äidinkielen ylioppilaskoe on kuitenkin vain yksi 
mutta monelle tärkeä välietappi luku- ja kirjoi-
tustaidon hiomisen prosessissa, joka on alkanut 
jo alakoulussa ja jatkuu läpi elämän. Yhä enem-
män tekstualisoituvassa maailmassa kriittinen 
lukeminen ja taito kirjoittaa erilaisia tekstejä 
ovat keskeisiä kansalaistaitoja.” Näihin sanoihin 
on helppo yhtyä.

Lopuksi voimme lukea erityisluokanopettaja Jus-
si Silviuksen tekstin Lukeminen on tylsää. – Niin, 
onko? Lukijoillemme tiedoksi, että Jussi Silvius 
on luvannut esitellä ja arvioida FinRAn Face-
book-sivuilla lasten- ja nuortenkirjoja.

Antoisia lukuhetkiä ja kevään valoa toivottaen

Kielikukon toimituskunta
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Vasemmalta FinRAn kunniatoimittaja Paula Malin ja kunniapuheenjohtajat Ritva Koivusaari ent. 
Rauhala, Arja-Leena Aalto, Arja Ferm ent. Huhtala ja Virpi Ravolainen. Kuvasta puuttuu Irja Hietanen, 
joka oli estynyt saapumasta.

Paula Malinin vieressä Greg Brooks (UK), joka esitti onnittelut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja 
välitti näin myös FELAn onnittelut.

50 vuotta juhlivalle FinRAlle 
saapuneita terveisiä: 

Armi Lumiharju, Naantali,  
Varsinais-Suomen Dysleksia ry

Eldbjørg Tøsdal & Harald Lyssand,  
Norge

Greg Brooks,  
United Kingdom & FELA

Kaija Lehmuskallio,  
Hattula

Kristina Čunović, Snježana Berak & Davorka Semenić-Premec  
Hrvatsko čitateljsko društvo, CroRA Croatia

Lis Pøhler, Susan Møller & Thomas Ais Kristensen,  
Landsføreningen af Læesepædagoger, Danmark

Mare Müürsepp, Meeli Pandis, Kadi Lukanenok, Aira Lepik ja EstRA kollegat Virosta
Natalia Nikolajevna Smetannikova & Nataliya Kurikalova,  

Русская Ассоциация Чтения, Reading Associations of Russia 
Sari Sulkunen,  

Jyväskylä 
Savina Zwitter, Petra Mikeln & Veronika Rot Gabrovec,  

Bralno društvo Slovenije
Therese Salzmann & Dieter Isler,  

Leseforum Schweiz – Forum suisse sur la lecture
Ulla-Britt Persson & Eva Hallström  

SCIRA, Sverige

Katso EstRAn videotervehdys FinRAn Face-
book-sivuilta https://www.facebook.com/FinRA/
videos/491825687593234/

http://www.vsdysleksia.net/
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En lakkaa katsomasta lasta.
Perhosempaa kuin perhonen
valoisampaa kuin valo.

Liikkuvampaa kuin tuuli
joka kulkee yli
mutta ei tartu.

En lakkaa lasta katsomasta
ihon untuvaa
luomien sineä kun se nukkuu.
Hiusten ohausta.

Suuta – sanojen odotusta
en lakkaa sitä katsomasta.

Lakkaisinko katsomasta
viliseviä jalkoja nurmen yli!
Sormia tarttumasta!

− Ahnaita sanoja – kysymyksiä.
En lakkaa niitä kuulemasta.

En lakkaa katsomasta lasta.

Kaija Lehmuskallio (2018). 

Runo kuuluu Kaija Lehmuskallion runokokoel-
maan, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Kaija Lehmuskallio lukemassa runokokoelmaan-
sa Granaattiomena Hämeen kesäyliopiston 
kirjoittajakurssille Kreikan Santorinilla v. 2015. 
Kuva: Erja von Koch

Två representanter från SCIRA
tog finlandsbåt för att svira
med sin lillasyster kära
och utav henne lära
hur man 50 år kan fira.
 
En grupp pedagoger i Finland,
dess städer, såväl som dess inland,
med språket som kärna
de träffades gärna
och bildade därmed sitt FinRA.
 
Finländska barn är bäst i Norden
när det gäller att avläsa orden.
 
För FinRA en fjäder i hatten!
För oss svenskar en färd över vatten
behövs för att vi ska förstå –
hur i allsin da’r ska vi nå
samma framgång? En del av debatten.
 
Ljuset i Norden kommer från öst
oavsett om det är vår eller höst.
Att bjuda till fest
är en vacker gest
Som uppskattas djupt. Nu vi
höjer vår röst.
 
Och säger SKÅL och HURRA!
för FinRA.

Ulla-Britt Persson och Eva Hallström, SCIRA

FinRA Euroopassa
Ann-Sofie Selin

Tasan 70 vuotta sitten pidettiin ensimmäinen skandinaavinen lukemisen konferenssi. Muiden 
skandinaavien pyynnöstä tanskalaiset järjestivät kokoontumisen Kööpenhaminaan. Tänään 
voimme lukea yksityiskohtaiset muistiinpanot käydyistä keskusteluista. Lukija huomaa välittö-
mästi että asiat olivat samat kuin nykypäivän seminaareissa. Nimitykset ovat joskus toiset; esim. 
dysleksian sijasta puhuttiin sanasokeudesta. Tästä tuntemamme eurooppalainen yhteistyö lite-
racy-nimikkeen alla alkoi. 

1 IDEC eli International Development in Europe Committee of the International Reading Association

Pohjoismaalaiset ja britit muodostivat ensim-
mäisen yhteistyöverkoston johon saksalaiset, 
Benelux-maiden edustajat ja ranskalaiset yhtyi-
vät 60-luvulla ja Itävalta sekä Irlanti 70-luvulla. 
Ensimmäinen eurooppalaisen komitean puheen-
johtaja oli Gwen Bray 1979−1982 ja seuraava oli 
Klinikkaopetus-yhdistyksen, sittemmin FinRAn, 
puheenjohtaja Ritva Rauhala, nyk. Koivusaari. 
Suomalaisten asema on siitä lähtien ollut näkyvä, 
rakentava ja suunta antava. 

IDECille1 on ollut alusta asti ominaista kunnioit-
taa jokaisen kansallisen jäsenjärjestön suvereni-
teettia:

”The work of the European Sub-Cte was 
started by Gwen Bray, chairing 1979−82, 
who, from the very beginning, aimed at 
a close cooperation between all Europe-
an IRA affiliates and IRA. She was also 
anxious about the equal status of each 
affiliate…”

2nd chair Ritva Rauhala  
in the Committee Bulletin, April 1983

Komitean alkuaikoina silloinen IRA, eli Inter-
national Reading Association, vastasi nimeään, 
olihan sillä toimisto mm. Etelä-Amerikassa ja 
Pariisissa. Tanskalainen Eva Engberg oli toinen 
kahdesta toimihenkilöstä Euroopassa. Eva piti 
yhteyttä IRAn päämajaan Delawaren Newarkis-
sa. Alkuvuosina eri maanosien komiteoita ni-
mitettiin alakomiteoiksi, jonka jälkeen ne saivat 
komiteanimen IRAn maanosien mukaan, esi-
merkiksi International Development in Europe 
Committee IDEC jne. Näiden komiteoiden pu-
heenjohtajat muodostivat sateenvarjokomitean, 
joka yleensä kokoontui IRAn kustannuksella 
IRAn vuotuisen konferenssin yhteydessä. Näinä 
aikoina, jolloin Alastair Hendry Skotlannista, 
FinRAn Pehr-Olof Rönnholm ja Heather Bell 
Uudesta-Seelannista johtivat vuorollaan tätä 
koordinoivaa toimintaa, kansainvälinen vaikutus 
IRAn toimintaan oli suhteellisen merkittävä. 

IRA tuki IDECin toimintaa, ja IDEC tuli puo-
lestaan muodostamaan IRAn vahvimman ei- 
pohjoisamerikkalaisen yhteistyöalueen. Eu-
roopassa on edelleen yli puolet IRAn, nykyisin 
ILAn, kansallisista jäsenjärjestöistä. IRAn ra-

» Ann-Sofie Selin,
IDEC, puheenjohtaja 2007−2010
FELA, puheenjohtaja 2016− edelleen
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hallinen tuki vähe-
ni kuitenkin kerta-
heitolla 80-luvulla 
24000 dollarista 
k o l m a n n e k s e e n , 
kun Pariisin toi-
misto lakkautettiin. 
Sitä mukaan kun 
koettiin, että IRAn 
johto ummisti kor-
vansa kansainväliseltä vaikutukselta, Euroopan 
komitea ryhtyi toimimaan yhä itsenäisemmin. 
Oikeudenmukaisuuden nimessä pitää kuiten-
kin sanoa, että tähän päivään saakka IRA on 
myöntänyt Euroopan komitealle avustuksen 
joka on kattanut noin 25 % komitean matka- ja 
majoituskustannuksista. 

Miksi FELA?2

IDEC on varsin vahvasta eurooppalaisuudes-
taan huolimatta muodollisesti ollut amerikka-
laisen järjestön komitea ja näin Euroopassa ke-
hittyvän yhteistyömallin ulkopuolella. Runsaat 
10 vuotta sitten todettiin siten, että komitea, 
joka USAn lainsäädännön mukaan ei saanut 
avata edes pankkitiliä, ei enää vastannut nyky-
päivän kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. 
IDEC ei myöskään voinut esimerkiksi osallis-
tua EU-rahoitteiseen tutkimus- ja projektityö-
hön. Jo 1984 Pehr-Olof Rönnholm oli tehnyt 
ensimmäisen esityksen Euroopan komitealle: 
“to form a confederation in Europe”. Kesti kui-
tenkin 20 vuotta ennen kuin ajatus oli selkiy-

2 FELA eli Federation of European Literacy Associations

tynyt. Vuonna 2008 aika 
oli Euroopassa kypsä ja 
samat kansalliset järjes-
töt, joiden edustajat oli-
vat muodostaneet IDECin 
perustivat Federation of 
European Literacy Asso-
ciation -nimisen järjes-
tön, joka rekisteröitiin 
Belgiassa. Tammikuussa 

2018 IDEC päätti sulautua FELAan. 

Elokuussa on tarkoitus lakkauttaa vanha FELA ja 
rekisteröidä uusi FELA Suomen Patentti- ja re-
kisterihallituksessa.

Uuteen FELAan voi liittyä ulkojäseninä myös 
esimerkiksi tutkimuslaitos, säätiö tai jokin muu 
alan järjestö.

Eurooppalaisen yhteistyön 
saavutuksia 

IDEC on ylläpitänyt kontakteja kaikkiin Euroo-
pan maihin ja myös nuorimpaan EurAsia -ko-
mitean maihin. 1980-luvulla itävaltalaisen Peter 
Schneckin ja Pehr-Olof Rönnholmin puheen-
johtajakausilla yhteistyö ulottui rautaesiripun-
kin taakse. Komitea on kutsunut aktiivisia alan 
ammattilaisia kokouksiinsa ja järjestänyt tapaa-
misia uusiin maihin tukeakseen niiden toimin-
taa. Tammikuussa Italian yhdistys hyväksyttiin 
uusimmaksi jäseneksi ja FELAssa on tätä nykyä 
neljättäkymmentä jäsenjärjestöä.

Tiedon välittäminen ja jakaminen ja toisilta op-
piminen ovat johtotähtiä, joita ovat edistäneet 
Bulletiinit, kansalliset raportit, Leadership-se-
minaarit uusille kansallisille johtajille, Exchange 
vaihto-ohjelma sekä European Literacy Award - 
ja ennen kaikkea konferenssit.

Euroopan konferenssit, yhteistyön 
merkittävin saavutus

Joka toinen vuosi on löytynyt vapaaehtoinen 
kansallinen järjestö, joka on ollut halukas järjes-
tämään konferenssin yhteistyössä Euroopan ko-
mitean johdon kanssa. Konferenssien merkitys-
tä ei varmaan tarvitse erityisesti kuvata. Onhan 
itsestään selvää, että kun noin kolmesataa alan 
asiantuntijaa kokoontuu, niin tietoisuus tiivistyy. 
Mutta tämän lisäksi esimerkiksi FinRAn edusta-
jat ovat keränneet tietoa ja taitoa siitä, miten kon-
ferenssit järjestetään. Suomessa tällä vuosisadalla 
järjestetyt Itämeren ja Pohjoismaiden konferens-
sit ovat tuoneet FinRAlle lisää osaamista ja myös 
luonut FinRAlle tunnustetun aseman pedagogi-
sella kentällä. 

Brussels 97
Berlin 89
Mons 11
Berlin 07

Budabest 95
Wien 83
Klagenfurt 15

Zagreb 05

Dublin 85
Edinburgh 91
Dublin 01

Joensuu 81
Malmö 93
Stavanger 99
Jönköping 13
Copenhagen 19

Tallinn 03

Salamanca 87
Braga 09
Madrid 17

European Reading and Literacy Conferences 
1977−2019

IDEC, and FELA today, is based on voluntary 
work. Professionals all over Europe come togeth-
er on National level and within the European 
network to promote Literacy for all, to work for 
equality in education, for languages, and minor-
ities.

International 
Development in  

Europe Committee 
IDEC 

of the International  
Reading Association 

 

~30 National 
Associations 

European 
Exchange 
Programme  

Business Meetings face to face 
twice a year 

Professional Seminars 

European Conferences odd 
years 

The European Award of 
Literacy  

* Schools Where 
Literacy Thrives 

* Early Literacy 

* Teacher Education Handbook 

Regional 
Collaboration & 
Conferences 

www.literacyeurope.org  Professional projects  

Bulletin 
National 
Reports 

International 
Development in  

Eurasia Committee 

IDEAC 
of the International  
Reading Association 

Federation of 
European Literacy 

Associations 

FELA 
 

Leadership 

IDEC, organisaatio- ja ammattiyhteistyön foorumi; yleiskatsaus.

IDEC is now FELA – The Federation of Eu-
ropean Literacy Associations

The International Development in Europe 
Committee of the International Literacy 
Association has merged with the Federation 
of European Literacy Association in Janua-
ry 2018.
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Applications are Open for the 2019 
Federation of European Literacy 
Associations Award for Innovative 
Literacy Promotion in Europe!
Greg Brooks

Would you like to see your name added to the roll of Award winners, to be publicly presented 
with an Award Certificate, and to receive financial support to attend the European Conference 
on Literacy in Copenhagen in August 2019?

The deadline is September 1st, 2018. GIVE IT A TRY!

Applications and any questions about the pro-
cedure should be sent to: 

Ann-Sofie Selin, FELA Chairperson, Finland
FELALiteracyEurope@gmail.com

Please, write to the same address and ask for the 
detailed Award Guidelines.

The work for which the Award is sought must 
have been completed between August 2016 and 
August 2018.

It must constitute a change in literacy activities 
within your country, and can involve pedagogy, 
research, contributions to thinking about liter-
acy, professional development, remediation, or-
ganisation of your association, publication, pub-
licity, or recruitment of members.

The purpose of the Federation of European Literacy 
Associations Award for Innovative Reading Promo-
tion in Europe is to recognize, celebrate and reward 
innovative work for reading promotion in Europe 
carried out by or for a European national reading 
association. The IDEC initiated Award is presented 

at the European Conferences. The first was present-
ed in Brussels at the 10th Conference.

Nominations must be 
submitted by associ-
ations, and not by in-
dividuals. They must 
be written in English, 
and contain a descrip-
tion of the relevant 
work, including its 

eligibility, aim, na-
ture, scope, national 
and cultural context, 
innovative aspect and 
outcomes. Joint appli-
cations from more 
than one association 
are welcome.

2013 Award
to the Reading Association of Ireland members Yvonne 
Mullan and Tish Balfe for 
An intervention to improve the literacy skills of deaf 
children.
A successful project that increased the boys’ confidence 
about reading. The project concerned a small-scale ex-
periment for improving the literacy skills of deaf children. 

» Dr. Greg Brooks
FELA treasurer
Sheffield, UK

2015 Award
The Innovative Reading Promotion in Europe Award 2015 
was presented to Mestna knjižnica Kranj, Slovenia
for an original idea To read and to talk with the wise 
− reading circles in support of elderly readers and read-
ing-disabled people. The application was submitted by 
the Slovenian Reading Association.
The project is not a national one, but it has a potential 
for expansion. This is an important area and pretty origi-
nal. The involvement of trained volunteers is a form that 
makes this a project that can be multiplied.
Librarians form the Kranj City Library built up a growing 
network of reading groups for the elderly, developed pro-
visions for groups who need special support (the blind, 
people with cognitive problems), trained volunteers and 
also establishing an intergenerational reading group.

2007 Award, Portugal, artist Sofia Frisk

2015 Award recipients Ms Damjana Mustar, Di-
rector Viljem Leban, IDEC Chairperson Renate 
Valtin & Slovenian RA Veronika Rot Gabrovec

2015 Award, Slovenia, artist Sofia Frisk

2017 Award
The Croatian Reading Association project Croatian pris-
on reading program for parents and children was 
awarded the International Reading Association Award for 
Innovative Reading Promotion in Europe 2017.
Children who are in contact with their parents-detainees 
through literacy activities are at a lower risk of developing 
undesirable behavior, and they experience smaller stress 
of separation from the absent parent. By listening to their 
parents’ reading, the children can develop reading skills 
and thus succeed at school. The program also has a pre-
ventive role for a parent prisoner because the prisoner 
who managed to retain or develop a close relationship 
with his/her child during imprisonment shows a lower risk 
of repeating crime after release. The Prison Reading Pro-
gram contributes to the rehabilitation of the whole family. 
Through the project the prison staff also get a chance to 
learn about the importance of literacy as a means of com-
munication, and the staff can use this kind of knowledge 
in their work with many inmates.

mailto:FELALiteracyEurope@gmail.com
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» Ilmi Villacis,
toiminnanjohtaja, Lukukeskus

Kansainvälinen yhteistyö – osaamista, 
kokemusta ja arvokkaita kontakteja.
Ilmi Villacis

Kun Suomessa puhutaan lukutaidosta, ensimmäiseksi tulee mieleen Pisa-tutkimus ja muut kan-
sainväliset vertailututkimukset. Samalla kuitenkin vaikuttaa siltä, että käytännön yhteistyö kan-
sainvälisellä tasolla on vähäistä. Heikkenevä lukutaito on kuitenkin haaste, joka yhdistää Suomea 
ja monia muita Euroopan maita. Alan yhteistyöstä ja kokemusten vaihdosta hyötyvät kaikki. 

Vuoden 2018 alussa saimme Lukukeskukses-
sa varsin konkreettisesti kokea monen vuoden 
kansainvälisen verkostoitumisen tuloksen. Yksi 
menestyneimmistä hankkeistamme, UPM:n tu-
ella toteutettu Sanat haltuun -hanke päättyi ja 
tulokset julkistettiin. Sanat haltuun -hankkeen 
idea syntyi pilotista, jonka toteutimme EU:n 
verkostohankkeen Elinetin puitteissa vuon-
na 2015 (Elinet – European Literacy Policy 
Network). Silloin todettiin, että juuri ammatti-
koulujen opiskelijoiden lukutaitoon kannattaa 
panostaa. Hanke pystyttiin toteuttamaan kan-
sainvälisistä kontakteista syntyneen yritysyh-
teistyön rahoituksella. 

Vuonna 2014 Lukukeskus loi ensimmäiset kon-
taktit eurooppalaiseen lukutaitoverkostoon, kun 
saimme ehdotuksen edustaa Suomea kahden 
muun toimijan kanssa EU:n Elinet-verkosto-
hankkeessa. Lukukeskus tarttui haasteeseen ja 
lähti mukaan aktiivisesti lupautuen pilotoimaan 
kahta Elinetin työkalua: tietoisuuden nostamista 
lukutaidosta ja varainhankintaa/yritysrahoitusta. 

Koska Elinet oli pitkälle akateeminen verkosto, 
oli meidänkin kannaltamme hyvin merkittävää, 

että Jyväskylän yliopisto oli mukana vahvalla pa-
noksella. Lisäksi Suomea edusti pitkäaikaisella 
kansainvälisellä kokemuksellaan FinRA. Luku-
keskukselle uutena tulokkaana oli siis varsin tur-
vallista ja helppoakin aloittaa kansainvälistymis-
retkensä kokeneempien ja tunnetumpien kump-
panien matkassa. 

Suomella on lukutaitomaana hyvä maine ja mal-
limaan imago, jota saattoi hyödyntää monissa yh-
teyksissä. Sillä ei kuitenkaan pitkälle päästä, sillä 
aktiivinen verkosto haluaa nopeasti nähdä toi-
mintaa ja tekoja. Lukukeskus lunasti lupauksensa 
ja tuotti Elinetin työkalupakkiin lupaamansa pi-
lottien tulokset. Selvisi, että olimme ahkerampia 
ja tunnollisempia kuin monet eurooppalaiset yh-
teistyökumppanimme. Suomalaista työmoraalia 
selvästi arvostettiin. 

Pienenä yhdistyksenä haaste oli kuitenkin suu-
rempi kuin osattiin odottaa. Täytyy tunnustaa 
rehellisesti, että oli hetkiä, jolloin tehtävä tuntui 
lähes ylivoimaiselta. Yhteistyökumppaneita oli 
valtava määrä, ja kaikilla oli omat toimintata-
pansa. Lähes joka toinen viikko toistuvat pitkät 
Skype-kokoukset kymmenen eri eurooppalai-

sen organisaation edustajan kanssa tuntuivat 
ajoittain turhauttavilta ja suorastaan ajan tuh-
laukselta. Tarkat tilitysohjeet ja talousseuranta 
tuntuivat pitkin matkaa aivan liian työllistävältä 
pienelle järjestölle. Jälkikäteen tarkastellen ne 
olivat kuitenkin välttämättömiä matkalla pää-
määrään. 

Toisaalta sitten yhteiset tapaamiset kerran vuo-
dessa olivat hyvinkin antoisia. Eurooppalais-
ten kollegojen tapaaminen kasvokkain, yhteiset 
luennot, seminaarit, aivoriihet mutta myös rento 
iltaohjelma saivat aikaan tekemisen ja yhteen-
kuuluvuuden tunteen. Kokemus siitä, että muis-
sa maissa painitaan samojen haasteiden parissa, 
auttoi paremmin ymmärtämään myös omaa toi-
mintaympäristöä. Tärkeintä näissä tapaamisissa 
oli kuitenkin tutustuminen ihmisiin, aidot kon-
taktit eurooppalaisiin kollegoihin. 

Kansainvälisillä verkostoilla on se hieno omi-
naisuus, että ne johtavat usein uusiin verkos-
toihin ja kumppanuuksiin. Elinet-yhteistyö oli 
hyvä tilaisuus tutustua paremmin oman alan 
asiantuntijoihin, ja näiden tapaamisten tulok-
sena ryhdyttiin tekemään tiiviimpää yhteistyötä 
muiden Lukukeskuksen kaltaisten organisaati-
oiden kanssa. Elinet-hankkeen loputtua Luku-
keskus liittyi EUReadiin – Euroopan lukutaitoa 
edistävien järjestöjen yhdistykseen. EURea-
dissa on 12 eurooppalaisen maan edustajia, ja 
sitä hallinnoidaan Saksasta ja Hollannista kä-
sin. Se on osoittautunut hyvinkin mielekkääksi 
kumppaniksi, koska monet sen jäsenet toimivat 
omissa maissaan samalla kolmannen sektorin 
statuksella kuin Lukukeskus ja niillä on samat 
toimintaperiaatteet ja tavoitteet. 

EURead kokoontuu kerran vuodessa, mut-
ta muutakin yhteistyötä tehdään. Lukukeskus 
kutsui äskettäin saksalaisen yhteistyökumppa-
nimme Stiftung Lesenin tutkimuspäällikön Dr. 
Simone Ehmigin Suomeen luennoimaan Sak-
sassa tehdystä lukemistapojen tutkimuksesta. 
Saksassa on seurattu varsinkin perheiden luke-
mistapoja vuosia, ja sieltä löytyy Suomessakin 
varsin käyttökelpoisia tutkimustuloksia esim. 
lapselle ääneen lukemisesta. Monet suomalaiset 
yhteistyökumppanimme saivat oivalluksia sak-
salaisen vieraan puheenvuorosta. Suomella on 
syytä ottaa mallia muusta Euroopasta monessa 
asiassa. 

EURead -järjestön vuosittainen kokoontumi-
nen pidetään yleensä lokakuussa Brysselissä. 
Siinä porukassa tuntee selvästi, että olemme 
yhteistuumin tärkeän asian äärellä ja oikeilla 
linjoilla. Jaksan ihmetellä, miten samankaltaisia 
kokemuksia, onnistumisia ja haasteita meillä 
kaikilla on. Toisaalta käy kateeksi tarmo, jol-
la varsinkin isoissa EU-maissa haasteeseen on 
tartuttu jo vuosia sitten. On perustettu valta-
kunnallisia ohjelmia perheille, koululaisille ja 
aikuisille sekä lisäksi kokonaisia organisaatioita 
tutkimaan pelkästään lukemisen vaikutuksia. 
Näiden aiheiden äärellä olen ollut hiukan hiljai-
sempi, koska en voi kehuskella samanveroisilla 
saavutuksilla.

Kun kerron, että Suomessakin ollaan huolis-
saan lukutaidosta ja lukemisen vähenemisestä, 
saan yleensä epäuskoisia katseita osakseni. Suo-
mihan on lukemisen mallimaa, ja kaiken pitäisi 
olla kunnossa. Tosin jokunen kommentti viittaa 
siihen, että Pisa-tulosten heikkeneminen on huo-
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mattu muuallakin. Suomea ylistetään kuitenkin 
edelleen ainakin maailman parhaiden opettajien 
ja äitiyspakkauksen vuoksi (jonka Skotlanti on 
Babybox-nimisenä juuri kopioinut).

Viimekertaisen EURead-kokouksen teemana 
oli digitalisaatio ja sen vaikutukset lukemiseen. 
Kaikki mukana olleet organisaatiot olivat yhtä 
mieltä siitä, ettei lukemista voi enää edistää pel-
kästään perinteisin keinoin. Puhuttiin mm. siitä, 
että digitalisaatio auttaa varsinkin lukemisvai-
keuksista kärsiviä ja heikoimpia lukijoita. Käsitel-
tiin myös sitä, miten pelit ja pelillistäminen voi-
vat innostaa lukemaan. Tästä esiteltiin yllättäen 
esimerkkinä suomalaisen IT-firman ja puolalai-
sen sisällöntuottajan yhteisprojekti ActionTrack. 
Lukukeskus sai tilaisuuden kertoa toissavuona 
päättyneestä digilukemista tutkivasta hankkees-
taan Suomen uusi lukutaito.

EUReadin ylätason tavoite on vaikuttaa EU-ta-
solla, jotta lukutaito ja lukeminen nostettaisiin 
politiikkojen ja virkamiesten agendalle. Kokouk-
seen olikin kutsuttu puhumaan europarlamentin 
ja -komission jäseniä. Puhujat ylistivät ajatusta, 
mutta konkreettinen apu jäi vielä tarjoamatta. 
Vaikuttamistyötä kuitenkin jatketaan ja toivon, 
että suomalaisetkin mepit olisivat asiassa aktiivi-
sia.

Kaikissa maissa on kunnioitusta herättävä määrä 
ja kirjo lukemaan innostamiseen tähtääviä oh-
jelmia ja hankkeita, mutta yhdestä asiasta ollaan 
suloisen yksimielisiä: lukemaan innostaminen 
alkaa varhaislapsuudesta ja kodista. Kaikkialla 
maailmassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
juuri ensimmäisten elinvuosien vuorovaikutus 

vanhempien kanssa on ratkaiseva lapsen kielelli-
sen ja älyllisen kehittymisen kannalta. Ainoa to-
distettavasti tehokas keino kasvattaa lukemisesta 
kiinnostunut aikuinen on lukea lapselle ja lapsen 
kanssa syntymästä lähtien. Niinpä lapselle luke-
misella on kansantaloudellisia vaikutuksia koko 
kirja- ja kustannuselinkeinon säilymisen kannal-
ta.

Varhaislapsuuden lukemiskokemuksen takaa-
miseksi toimii 25 maassa Bookstart-ohjelma, 
joka sai alkunsa Iso-Britanniasta 25 vuotta sit-
ten. Huhu kertoo, että Bookstart puolestaan sai 
inspiraationsa Suomen äitiyspakkauksesta, jossa 
oli kirja. Suomessa ollaan vieläkin siinä pistees-
sä, että vanhempainpakkauksessa on kirja, tosin 
useampana vuotena kokonaan ilman tekstiä. Jos 
vanhemmat eivät ole aktiivisia kirjastossa ja kir-
jakaupassa kävijöitä, lapsen kosketus kirjoihin 
voi jäädä tähän.

Bookstart on yksinkertaisuudessaan kirjojen lah-
joitusohjelma, jossa perheille jaetaan kirjapaket-
teja ja tietoa lukemisesta vuositarkastuksen yh-
teydessä lapsen ensimmäisestä elinvuodesta läh-
tien. Englannissa ideana on, että kaikki syntyneet 
lapset saavat kirjapaketin ensimmäisen elinvuo-
den aikana ja seuraavan paketin 3–5-vuotiaana. 
Lisäksi järjestetään ohjelman tavoitteita tukevia 
kampanjoita, keräyksiä ja tapahtumia. Bookstar-
tin toteutuksen tavat ja rahoitusmallit vaihtelevat 
maittain mutta perusidea on kaikilla sama – saa-
da vanhemmat ja muut aikuiset lukemaan lapsille 
ja antaa kaikille lapsille kokemus kirjasta.

Englannissa kirjoja jaetaan vuosittain 3 mil-
joonalle lapselle. Skotlannissa on oma Books-

tart-ohjelmansa, ja siellä ikäluokan koko on 
suunnilleen sama kuin Suomessa. Skotlannissa 
saavat kirjapaketin kolme ikäluokkaa, yhteensä 
noin 200 000 perhettä vuosittain: kaikki vasta-
syntyneet, 3-vuotiaat ja 5-vuotiaat. Skotlannis-
sa valtio tukee ohjelmaa, onhan se pieni sijoi-
tus vaikutuksiin nähden. Ruotsi pilotoi oman 
Bookstart-ohjelmansa vuonna 2014 ja aloitti 
sen toden teolla tänä vuonna (www.kulturradet.
se/bokstart). Ruotsin valtio on myöntänyt oh-
jelmalle miljoona euroa. Lukukeskuksen käyn-
nistämä Lue lapselle -hanke on askel Suomen 
oman Bookstartin suuntaan, ja eurooppalaisten 
sisarorganisaatioiden kokemuksen innoittama-
na Suomen eduskunta on myöntänyt pilotin jat-
kamiselle rahoitusta. 

Kansainvälinen yhteistyö on vuosien määrä-
tietoisen toiminnan tulosta ja perustuu hyvin 
pitkälle omaan aktiivisuuteen solmia kontak-
teja ja kiinnostukseen vaihtaa kokemuksia. Se 
vaatii jonkun verran henkilöresursseja mutta 
vielä enemmän rohkeutta ja halua katsoa asioita 
laajemmin. Kolmannen sektorin kulttuurialan 
toimijalta ei vaadita aktiivista kansainvälistä 
toimintaa, ja kokemukseni mukaan se nähdään 
joskus jopa ylimääräisenä riesana. Lukukeskuk-
sen kokemuksen mukaan se on kuitenkin nyky-
aikana lähes välttämättömyys, jos haluaa kasvaa 
ja kehittyä organisaationa ja vakiinnuttaa paik-
kansa oman alan asiantuntijana. Kansainvälisty-
miseen satsattu resurssi maksaa itsensä takaisin 
moninkertaisesti. 

Mark your calendar

4–7 August 2019 

Look for more on the website

• 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

2018
June 15th: Call for abstracts
December 1st: Registration opens
December 15th: Deadline for submission of abstracts

2019
February 1st-15th: Letter of acceptance
May 1st: Latest registration of presenters
May 1st: Latest registration for early birds
August 1st: Deadline for registration

The 18th Nordic Literacy Conference 
− the 70th anniversary −  

&
the 21st European Conference on Literacy

http://www.lukukeskus.fi/suomen-uusi-lukutaito-tutkimusraportti/
https://www.booktrust.org.uk/supporting-you/families/our-programmes/bookstart/
http://www.kulturradet.se/bokstart
http://www.kulturradet.se/bokstart
http://www.luelapselle.fi
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Äidinkielen ylioppilaskoe, kypsyyskoe 
– Näkökohtia 165-vuotiaan taipaleelta
Anita Julin ja Sirpa Koski

Suomalaisen ylioppilaskokeen tarina alkaa vuodesta 1852, jolloin keisarillisissa statuuteissa sää-
dettiin, että suullisten kuulustelujen lisäksi on ylioppilaaksi päästäkseen suoritettava kirjallinen 
koe. Seuraavan vuoden keväällä saivat todistuksensa ensimmäiset ylioppilaat, alle 100 miestä. 

Alkuaikoina kokeet suoritettiin yliopistossa, 
mutta kun kirjalliset kokeet siirrettiin koulussa 
suoritettaviksi ja suullisesta osuudesta luovuttiin, 
ylioppilaskoe sai yhä selvemmin päättökokeen 
luonteen. Vähitellen yliopistot alkoivat järjestää 
omia pääsykokeitaan. Ympyrä on kuitenkin ta-
vallaan sulkeutumassa: suullisia kokeita suunni-
tellaan kieliin, ensimmäiseksi ruotsin kokeeseen, 
ja ylioppilastodistuksen merkitystä yliopistoon 
ja korkeakouluun pyrittäessä ollaan ratkaisevas-
ti lisäämässä jo vuonna 2018. On kiinnostavaa 
nähdä, miten äidinkielen kokeen arvosanaa tu-
levaisuudessa painotetaan jatko-opiskeluun py-
rittäessä. Onhan äidinkielen ylioppilaskokeella 
kautta sen historian ollut erityinen kypsyysko-
keen leima ja sen arvosanalla merkitystä moneen 
opiskelupaikkaan hakiessa.

Toistuvia keskustelunaiheita

Tytöt

Itsenäistymisen jälkeen ylioppilaiden määrä li-
sääntyi vähitellen. Esimerkiksi vuonna 1935 sai 

lakkinsa 2059 kokelasta, mutta jo silloin perus-
tettiin ylioppilastulvan ratkaisemista varten en-
simmäistä kertaa oikein komitea. Sen kritiikki 
kohdistui erityisesti suomenkielisten ylioppilas-
tyttöjen suureen määrään. Ruotsinkieliset tytöt 
ymmärsivät komitean mukaan paikkansa parem-
min. Kyse oli siis myös kielipolitiikasta ja naisten 
asemasta. Samoista teemoista - liikaa ylioppilai-
ta, erityisesti naisylioppilaita (Naiset saivat vasta 
vuonna 1901 osallistua ilman erillislupaa osallis-

Kirjoittajat ovat pitkäaikaisia äidinkie-
len sensoreita ja lukion opettajia.

Alkuaikojen sensorit olivat pääasiassa 
helsinkiläisiä yliopistomiehiä, mutta ny-
kyään mukana on muidenkin yliopisto-
jen väkeä ja myös opettajia. Sensorien 
tehtävänä on vastata valtakunnallisen 
kokeen arvioinnin yhdenmukaisuudesta. 
Tämän varmistamiseksi äidinkielen sen-
soreita koulutetaan ja he kokoontuvat 
syksyisin ja keväisin pohtimaan näyttei-
den avulla sekä kirjoittamisen että luke-
misen kokeen arviointikysymyksiä.

tua ylioppilaskokeeseen) ja liikaa ruotsin kieltä - 
on keskusteltu myöhemminkin, vielä aivan viime 
aikoina.

Stressiä ja kritiikkiä

Pitkin ylioppilaskirjoitusten historiaa ja varsin-
kin uusien opetussuunnitelmien muuttamisen 
ja ylioppilastutkinnon kehittämisen yhteydessä 
on ryöpsähtänyt keskustelu myös ylioppilaskir-
joitusten aiheuttamasta liikapaineesta. Suomen 
Kuvalehti tilasi 1950-luvun loppupuolella jopa 
tieteellisen tutkimuksen siitä, "aiheuttavatko 
ylioppilaskokeet kokelaiden sisälmyshermoston 
tai hormonijärjestelmän ainesosissa muutok-
sia". Nimenomaan äidinkielen kokeen on vuosi-
kymmenten varrella arveltu eniten aiheuttavan 
stressiä. Sehän on aina aloittanut varsinaiset 
kirjalliset kokeet, ja lisäksi aina 1970-luvulle 
saakka kirjoittamisessa oli onnistuttava kerral-
la. Ensimmäiset 120 vuotta äidinkielen kokeessa 
epäonnistuminen oli nimittäin tiennyt koko yli-
oppilaskokeen hylkäämistä. Vasta vuonna 1970 
lisättiin kirjoituskertoja kahteen. Samana vuon-
na poistui myös äidinkielen kokeen kompensoi-
mattamuus, ja nykyään kaikkia kokeita koskevat 
samat kompensaatioehdot. Äidinkielen kokeen 
liikapainetta helpottanee sekin, että kokeita on 
kaksi ja niiden yhteistulos ratkaisee. Lisäksi ko-
keet voi uusia.

Arviointikiivailuja

Myös äidinkielen kokeen arvostelu, tavallisesti 
opettajien antaman pistemäärän liikamuutos, 
on ollut omiaan herättämään jännitystä sekä kir-

joittajissa että heidän opettajissaan. Alkuaikoina 
opettajien työ olikin varsin hankalaa: mitään 
virallisia kriteereitä ei edes ollut. Vasta vuonna 
1947 annettiin ylimalkaiset kriteerit, joissa to-
dettiin, että kokelaan tulee kirjoittaa "tyylillises-
ti ja asiallisesti hyväksyttävä kokonaisuus jos-
tain hänen kokemuspiiriinsä tai lukiotasoiseen 
yleissivistykseen kuuluvasta aiheesta". Vuonna 
1949 kanneltiin äidinkielen arvostelusta ensim-
mäisen kerran oikeuskanslerille saakka, mutta 
vasta vuoden 1967 suuren arvostelujupakan jäl-
keen kriteereitä on moneenkin kertaan täsmen-
netty. Nykyään on käytössä tarkat piirrearvioon 
perustuvat arvostelutaulukot, jotka on laadittu 
kaksiosaisen kokeen molempia osioita varten, 
siis erikseen sekä kirjoittamisen kokeen (ent.
aine, essee) että lukemisen kokeen (ent. teksk-
titaidon koe) arvioimisen avuksi. Molempien 
kriteerit löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan 
sivuilta. Arviointikiivailuja hillitsee nykyään se-
kin, että kokeensa arvostelusta halutessaan teh-
dä oikaisupyynnön.

Kahlitsevatko kirjoitukset?

Pitkällinen stressin aihe on ollut myös opetuksen 
ja ylioppilaskirjoitusten suhde. Useaan otteeseen 
on käyty kiivaitakin keskusteluja siitä, kahlitse-
vatko kirjoitukset liikaa lukion opetusta. Ennen 
kokeita on arvuuteltu kysymyksiä ja mietitty ai-
hetärppejä. Näin myös äidinkielessä varsinkin 
viime vuosisadan loppupuolella, jolloin reaaliin 
tiukasti kytköksissä ollut aihepiirijako oli voimis-
saan ja vahdittiin tarkasti, että eri oppiaineista oli 
laadittu aineen aihe. Kuitenkin jo 50-luvulla ai-
hepiirijako oli niin tiukka, että esimerkiksi kirjai-
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lija Paavo Haavikon aineen arvosanan arvellaan 
pudonneen reippaasti, koska valmis otsikko Kuu 
oli luonnontieteiden otsikkopaikassa eikä siitä 
niin ollen ollut syytä kirjoittaa mitään proosaru-
non tapaista tunnelmointia.

Vaikka 2000-luvun kokelaat eivät liene aihepii-
rijaosta kuulleetkaan, ylioppilasirjoitukset eivät 
nykyäänkään ole paras paikka mille tahansa va-
paalle kirjoittamiselle. Ylioppilastutkintolauta-
kunnan määräyksissä ja ohjeissahan todetaan 
nimenomaan, että äidinkielen ylioppilaskokeen 
tehtävänä on mitata kypsyyttä niihin opintoihin, 
joihin ylioppilastutkinto on edellytyksenä. Ko-
keessa arvioidaan myös, miten kokelas on saavut-
tanut lukion tavoitteiden mukaiset taidot tulkita, 
ymmärtää ja arvioida monimuotoisia tekstejä ja 
miten hän itse osaa tuottaa tekstiä. Samoin siis 
"tätä asiaa ja tietoa teiltä kysytään" -väitteet kuu-
luvat menneisyyteen.

Uusvanhoja huolenaiheita

Lukutaito

Yli sata vuotta äidinkielen koe oli pelkästään 
kirjoitustaidon koe, kirjoitettiin aine. Nykyään 
äidinkielen ylioppilaskokeessa mitataan sekä 
luku- että kirjoitustaitoa. Viime Pisa-tulosten 
tultua julki yleiseen keskusteluun ponnahti eri-
tyisesti lukutaidon heikkeneminen, mutta kyllä 
jo 1900-luvun lopulla tilastot kertoivat äidinkie-
len ylioppilaskokeen tulosten heikenneen. Syitä 
äidinkielen taitojen heikkenemiseen on esitet-
ty monia. Jotain varsin tuttua on jo 1800-luvun 
loppupuolella kirjastomies Kaarle Werkon esittä-

missä arvioissa: " Ne harvat, jotka vähän lukemis-
ta rakastavat, lukevat sentähden saadakseen jota-
kin lystiä nauttia ja kuluttaakseen aikansa, vaan 
ei suinkaan oppiaksensa eikä tietoja ammentaak-
seen. He usein tiedustelevat hauskoja kirjoja ja 
kun eivät saa mielensä mukaisia, niin jättävät kai-
ken lukemisen." Werkko harmittelee, että ihmiset 
tahtovat "mieluummin kuulla" ja että "todellista 
lukuhalua – ja siis luku-taitoa" on niukalti.

- - ja pojat

 Erityisesti poikien tulokset ovat huonontu-
neet mutta toisaalta yksilölliset erot kasvaneet: 
osa lukee ja kirjoittaa loistavasti, osa – kauniis-
ti ilmaistuna – surkeasti. Poikien heikenneitä 
tuloksia eivät kuitenkaan selitä pelkästään vä-
hentyneet lukuhalut, äidinkielen pakollisten 
kurssien vähentäminen 1990-luvulla (ainakin 
joissakin kouluissa pojat osallistuvat äidinkielen 
lisäkursseihin tyttöjä vähemmän), netissä roik-
kuminen, vielä vähemmän luulo poikien tyttöjä 
huonommasta kielipäästä: esim. englannin ko-
keessa pojat ovat menestyneet tyttöjä parem-
min. Kyse on ainakin jossain määrin asenteis-
ta, suhtautumisesta omaan äidinkieleen ja sen 
opiskeluun. Jos asenteita saadaan muuttumaan, 
ollaan jo matkalla parempaan. Lukion opettaji-
na ja sensoreina olemme nähneet, että esimer-
kiksi ns. lukivaikeuksista huolimatta kokelas voi 
saada ylioppilaskokeesta hyvänkin arvosanan, 
kun sanottavaa on, taitoja on harjoiteltu ja hiot-
tu. Ensiarvoisen tärkeä pohjatyö on tehty jo ala- 
ja yläkoulussa. Pelkkä lukion lukion opettajan 
ohjaus ei kirjoitusvaikeuksissa kamppaileville 
olisi riittänytkään.

Äidinkielen ylioppilaskoe, 
kypsyyskoe

Ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaok-
sen pitkäaikaisen puheenjohtajan Pentti Leinon 
mukaan äidinkielen ylioppilaskoetta pidetään 
tärkeänä kypsyyskokeena siksi, että se testaa 
luku- ja kirjoitustaitoja mutta paljon muutakin: 
kirjoittajan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, 
ajatella analyyttisesti ja esittää näkemyksensä 
jäsentyneesti ja uskottavasti. Ja ennen kaikkea 
se osoittaa, pystyykö kirjoittaja näkemään ilmi-
öiden välisiä yhteyksiä, onko hänellä rohkeutta 
itsenäiseen ajatteluun ja uskallusta esittää omia 
näkemyksiään. Lyhyesti sanottuna äidinkielen 
kokeesta tekee kypsyyskokeen se, että siinä kir-
joittaja saa tilaisuuden lyödä peliin niin kielen 
kuin ajattelun taitonsa ja koko persoonallisuu-
tensa.

Alakouluajoista läpi elämän

Oikeastaan äidinkielen ylioppilaskoe on kuiten-
kin vain yksi mutta monelle tärkeä välietappi 
luku- ja kirjoitustaidon hiomisen prosessissa, 
joka on alkanut jo alakoulussa ja jatkuu läpi 
elämän. Yhä enemmän tekstualisoituvassa maa-

ilmassa kriittinen lukeminen ja taito kirjoittaa 
erilaisia tekstejä ovat keskeisiä kansalaistaitoja. 
Siksi onkin huolestuttavaa, että on nuoria – ja 
aikuisia, jotka eivät ymmärrä äidinkielen mer-
kitystä yksilön ja koko yhteiskunnan kannalta. 
Asenteiden muuttamisessa nykyisiä myöntei-
semmiksi on niin koulumaailmassa kuin kaik-
kialla yhteiskunnassa tehtävä entistä enemmän 
työtä, lisättävä kielitietoisuutta, ellei haluta, että 
suomen yleiskielen ainutlaatuinen menestysta-
rina muuttuu kyökkisuomella kerrotuksi mene-
tystarinaksi.

Lähde:
Äidinkielen kokeen määräykset. https://www.ylioppilastutkinto.fi/maa-

raykset/koekohtaiset-maaraykset-ja-ohjeet
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Tietoa ja tunteita kielten oppitunnilla
Minna Maijala

Vieraat kielet ja kulttuurit kiehtovat ja usein juuri kulttuuriin liittyvät seikat innostavat oppimaan 
uutta kieltä. Kielten oppitunneilla kuitenkin on tavallista, että kulttuuriin liittyvät aiheet jäävät 
kieliopin varjoon. Opiskelijatkin tuntuvat pitävät kulttuuriin liittyviä asioita ”mukavana lisänä”. 
Myös kielten oppikirjoissa kielioppiasiat on yleensä listattu sisällysluetteloon ja kulttuuriin liit-
tyviä asioita käsitellään usein kappaleen lopussa olevassa erillisessä osiossa. Kulttuurisissa si-
sällöissä ei ole nk. hierarkkista oppimisjärjestystä eikä myöskään sellaista ydinsisältöä, kuten 
esimerkiksi kieliopin opettamisessa. Tutkimuskirjallisuudessa kulttuurin oppimista pidetään 
kielten oppimisen ”viidentenä osa-alueena” (engl. fifth dimension, Damen 1987). Kielioppia ja 
sanastoa myös testataan eniten kokeissa, koska niitä on helpompi arvioida kuin kulttuurienvä-
listä oppimista (ks. esim. Scarino 2010).

Kielten oppija välittäjän roolissa 

Viime vuosikymmenten aikana vieraan kielen 
opettamista ja oppimista on muokannut oman 
kulttuurin rajat rikkova ja kansallisrajat ylittävä 
kulttuurienvälisen oppimisen käsite. Kulttuu-
rienvälinen kommunikatiivinen kompetenssi 
(engl. intercultural communicative competence) 
on Eurooppalaisen kielen oppimisen ja opetuk-
sen alalla ansioituneen Michael Byramin (2012) 
mukaan kyky käyttää kieltä sosiaalisesti kulloi-
seenkin tilanteeseen sopivalla tavalla eikä vain 
kieliopillisesti oikein. Nykyään kielten oppijoi-
ta pidetään monikielisinä yksilöinä, jotka ovat 
kasvaneet erilaisissa kansallisissa, ylikansallisis-
sa ja etnisissä kulttuureissa (ks. esim. Kramsch 
2006). Opetuksen päämääränä ei ole enää saa-
vuttaa syntyperäisen kielenpuhujan kielitaito, 
vaan kasvattaa kulttuurienvälinen puhuja (engl. 
intercultural speaker), joka selviää kulttuurien-
välisistä tilanteista ja pystyy toimimaan välittä-

jänä oman ja vieraan kulttuurin välillä (Byram 
2012; Wilkinson 2012). Tähän hän tarvitsee si-
ten tietoa sekä kielestä että kulttuurista. Kielten 
oppitunnilla oppijan pitäisi pystyä omaksumaan 
strategioita ja saada sellainen perustavaa laatua 
oleva kulttuurinen kompetenssi, joka antaa hä-
nelle eväät ylittää kulttuurien rajoja (ks. esim. 
Holliday 2012). 

Kielten oppijoiden katsotaan olevan kulttuurien 
välisessä ”kolmannessa tilassa” (engl. third place, 
third culture, Kramsch 2009), josta he tarkaste-
levat sekä omaa että vierasta kulttuuria. Tässä 
kulttuurienvälisessä tilassa oppijoiden tuntos-
arvet ovat koholla monen kulttuurin suuntaan 
ja sitä kautta heidän pitäisi pystyä kehittämään 
monikielistä mielikuvitustaan (engl. multilin-
gual imagination) eli kykyä nähdä asia monesta 
eri näkökulmasta (Kramsch 2009). Tutkimus-
kirjallisuudessa kulttuurienvälisyyden käsitettä 
pidetään usein liian idealistisena ja teoreetti-

» Minna Maijala, Dos., FT, KT
toimii saksan kielen lehtorina Turun 
yliopistossa

sena (ks. esim. Wilkinson 2012). Sitä ei voi so-
veltaa kaikkiin kielten oppijoihin ja tilanteisiin. 
Kaikessa yksinkertaisuudessa kulttuurienväli-
syys tarkoittaa kielten tunnilla siltojen rakenta-
mista kielten ja kulttuurien välille, kiinnostusta 
ja avointa suhtautumista eri kulttuureja koh-
taan. Kielten oppijoilla on taipumus määritellä 
itsensä johonkin tiettyyn ryhmään kuuluvaksi, 
vaikka eivät asettaisikaan omaa ja vierasta kult-
tuuria vastakkain. Opetustilanteessa kansalliset 
rajat tuntuvan olevan jatkuvasti implisiittisesti 
läsnä, esimerkiksi saksan tunnilla oppijat ha-
luavat tietää tarkemmin, miten joku ilmiö on 
nimenomaan juuri Saksassa tai Itävallassa. Toki 
esimerkiksi englannin opetuksessa konteksti on 
hyvin globaali (ks. esim. Nault 2006), kun taas 
saksan tunnilla pysytellään mieluummin sak-
sankielisissä maissa. Opettaja voi laajentaa kan-
sallisen aiheen kulttuurienväliseksi esimerkiksi 
ohjaavien kysymysten avulla. 

Tietojen ja tunteiden aktivointia 
kielten oppitunnilla

Kulttuurin oppimisen keinoja ovat mm. oman ja 
vieraan kulttuurin pohdinta (kulttuurien vertai-
lu), herkistyminen kulttuuriin liittyville ilmiöille 
ja tietojen hankkiminen omasta ja vieraasta kult-

tuurista sekä niiden suhteista. Kulttuurin oppimi-
sen pitäisi aktivoida sekä oppijan tietämystä että 
tunteita. Vierasta kieltä opittaessa merkittäviä 
ovat autenttiset omakohtaiset kokemukset, jot-
ka syventävät kulttuurin oppimista ja innostavat 
usein myös kieliopin oppimiseen. Kielten opet-
tajien haaste on se, miten tuoda aitoja, tunteita 
herättäviä kulttuurisia kohtaamisia luokkahuo-
neeseen, jota ei yleensä pidetä luonnollisena op-
pimisympäristönä. Alakoulussa englantia opet-
tava tanskalainen opettajakollegani kertoi, että 
hänen tunneillaan johdantona oppimiskeskuste-
luihin luetaan joku pieni kulttuuriin liittyvä juttu 
tai katsotaan aiheeseen liittyvä lyhyt filminpätkä. 
Tällä hetkellä hänen oppilaansa valmistelevat 
pieniä kulttuurienvälisiä projekteja. He kirjoitti-
vat oman ruokalistansa englanniksi ja lähettivät 
sen ystävyysluokalleen Suomeen. Omassa ai-
kuisopetuksessani kutsun usein saksalaisia vaih-
to-opiskelijoita kylään, koska olen huomannut, 
että erityisesti keskustelua herättävät aiheet jäävät 
opiskelijoiden mieleen. Viime vuoden viimeisillä 
saksan tunneilla suomalaiset opiskelijat ja sak-
salaisen vaihto-opiskelijat vertailivat Suomen ja 
Saksan yliopistojen pääsykoekäytäntöjä. Se oli 
mielenkiintoista siksi, että Saksassa ei yleensä ole 
pääsykokeita ja Suomessa niistä ollaan osittain 
luopumassa. Tämä aihe herätti suomalaisetkin 

Kuva 1. Opiskelijoiden laatimia tietoiskuja Münchenin nähtävyyksistä saksan alkeiskurssilla.
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opiskelijat keskustele-
maan.

Kielten oppijat peilaa-
vat uutta kieltä ja kult-
tuuria melkein auto-
maattisesti omaa kult-
tuuritaustaansa vasten. 
Kun omilta opiskelijoiltani kysyttiin, mikä 
saksankielisten maiden kulttuurin liittyvä asia 
jäi heidän mieleensä saksan kurssilta, he muis-
tivat pääasiassa oman maan tavoista poikkeavia 
asioita, kuten karnevaalijuhlia tai saksalaisten 
mielenosoituksia. Merkityksellisiksi muodos-
tuvat usein sellaiset aiheet, jotka ovat erilaisia 
kohdekulttuurissa ja jotka saavat oppijan rea-
goimaan emotionaalisesti. Tätä kuvastaa hyvin 
erään opiskelijani perustelu, jossa hän kertoi 
muistaneensa ”suomalaisten kannalta ’oudot’ ta-
vat ja menettelyt”. (Maijala 2017.) Uuden kielen 
oppiminen voi olla paitsi omakohtainen myös 
joskus jopa eksoottinen kokemus. Kulttuurin 
oppimisen yhteydessä usein siteeratun Claire 
Kramschin (2009) tutkimuksen mukaan alkei-
soppijat muodostivat hyvin erilaisia assosiaa-
tioita ja totuuksia kielestä kuin syntyperäiset 
puhujat. Alkeisoppijoilla oli fantasianomaisia 
kuvitelmia uudesta kielestä, sen ääntämyksestä 
tai kieliopillisista rakenteista. Kuitenkin juuri 
nämä assosiaatiot tekevät uudesta opeteltavasta 
kielestä kiehtovan. Kramsch havaitsi, että alkei-
soppijoiden arviot uudesta kielestä olivat usein 
stereotyyppisiä. Vaikka tutkimuskirjallisuudes-
sa stereotypioita pidetään negatiivisena asiana 
(ks. esim. Dervin 2011), niillä on tärkeä emo-
tionaalinen tehtävä, kun ei-syntyperäiset puhu-

jat jäsentävät opittavan 
kielen uutta symbolista 
järjestelmää. Niitä voi 
kohderyhmän huomi-
oiden ottaa mukaan 
opetukseen. Kun pu-
huimme tanskalaisen 

kollegani kanssa kulttuurin opettamisesta, ha-
vaitsimme sen, että hänen pienillä englanninop-
pijoilleen ei ollut ehtinyt muodostua stereotyyp-
pisiä käsityksiä muista kielistä ja kulttuureista, 
kun taas minun aikuisoppijoitteni kanssa pystyy 
keskustelemaan niistä ja niiden herättämistä 
tuntemuksista. Stereotypiat voivat toimia haus-
koina virikkeinä keskusteluille. Muutenkin huu-
morilla on tärkeä merkitys kulttuurin oppimi-
sessa ja opettamisessa. Vieraan kielen tunnilla 
on lupa ihmetellä ja kyseenalaistaa oman ja vie-
raan kulttuurin erikoisuuksia. 

Kohtaamisia kielten oppitunnilla

Kulttuurienväliset oppimistilanteet ovat ihan-
teellisesti konkreettisia kohtaamisia vieraan 
kulttuurin kanssa. Omilla oppitunneillani py-
rin antamaan opiskelijoille mahdollisuuksia 
tehdä ’minitutkimuksia’, reflektoida ja analysoi-
da oppimaansa. Pienelläkin kielitaidolla oppi-
laat voivat tehdä esimerkiksi pieniä tietoiskuja 
kaupunkien nähtävyyksistä Padlet-seinälle (ks. 
kuva 1), etsiä asuntoa kohdemaasta tai tarkistaa 
päivän säätilanteen jossakin kohdekulttuurin 
kaupungissa. Kulttuurisia kohtaamisia voi hy-
vin harjoitella omassa luokassa esimerkiksi ko-
keilemalla tervehdyksiä ja kohteliaisuuksia vie-

Kuva 2. Opiskelijoiden laatimia saksalaisia 
identiteettejä saksan alkeiskurssilla.

raalla kielellä ja simuloimalla arkipäiväisiä ti-
lanteita. Ensimmäisillä saksan tunnillaan omat 
aikuisopiskelijani loivat itselleen saksankielisen 
identiteetin (ks. kuva 2), jonka jälkeen kaikki 
uudet ’saksalaiset’ tapasivat simuloiduilla Sak-
san suurlähetystön järjestämillä Cocktail-kut-
suilla. Myös kielten oppikirjoissa seikkailevat 
henkilöt ohjaavat oppijoita kohtaamaan uutta 
kulttuuria. He kertovat oppikirjojen teksteissä 
omista arkipäiväisistä kokemuksistaan kohde-
kulttuurissa, joiden avulla kirjan lukijat voivat 
itse verrata niitä omiinsa kokemuksiinsa (ks. 
tarkemmin Maijala 2013). 

Uusia näkökulmia kielten opiskeluun tuo se, 
että kulttuuriin liittyviä aiheita lähestytään eri 
lähteiden kautta. Kramsch (2011) pitää kauno-
kirjallisuutta hyvänä tapana lähestyä vaikeita ja 
herkkiä aiheita, mutta usein vieraiden kielten 
oppikirjoissa (ainakin suomalaisissa) kaunokir-
jallisia tekstejä on hyvin harvoin ja alkeisope-
tuksessa niiden käyttö voi olla vaikeaa. Kielten 
tunnilla maailma ei saisi rajoittua oppikirjaan, 
vaan opetuksen pitäisi ulottua oppikirjojen jos-
kus keinotekoisen maailman ulkopuolelle nk. 
oikeaan elämään. Sähköisten medioiden myötä 
vieraan kielen opettajan on nykyään helpompi 
”värittää” opetustaan, ulottaa se luokkahuoneen 
ulkopuolelle ja näin avata autenttinen näkö-
kulma kohdekielisen kulttuurin arkipäivään. 
Luokkahuone yhdistettynä virtuaalisiin oppi-

misympäristöihin voi tuoda kohdekulttuurisen 
arkipäivän osaksi luokkahuonetta ja mahdol-
listaa kontaktien luomisen vieraan kulttuuriin 
edustajiin. Kielten oppitunnilla pitäisi pystyä 
omaksumaan strategioita ja saada sellainen pe-
rustavaa laatua oleva kulttuurinen kompetenssi, 
joka antaa opiskelijalle eväitä kielten ja kulttuu-
rien rajojen ylittämiseen. 
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Kun kirjainmerkit vaihtuvat: 
konson kielen siirtymälukutaidon 
opetusmenetelmää kehittämässä
Aija Katriina Ahlberg

1 Lähde: Segen Area People’s Zone office of Culture and Tourism 2014/15.

Taustaa

Konso on kuusilainen kieli, jota puhuu äidin-
kielenään noin 265 600 ihmistä Lounais-Etio-
piassa, Konson maakunnassa1. Paikallinen 
kirkko on kehittänyt 1980-luvulla ortografian 
konson kielelle tuolloin voimassa olleen kie-
lilain mukaisesti käyttäen perinteistä etiopia-
laista, konsonanttipohjaista abugida-kirjoitus-
järjestelmää ja järjestänyt 1990-luvulta lähtien 
lukutaito-opetusta aikuisille. Kirkon tilastojen 
mukaan vuosittain lukutaitokursseille osallis-
tuu noin 2500–4000 ihmistä. Osa heistä ei ole 
käynyt lainkaan valtion amharankielistä pe-
ruskoulua. Lukutaito-opetuksen tulokset nä-
kyvät kirkon toiminnassa, sillä seurakuntalai-
set lukevat ahkerasti hengellistä kirjallisuutta, 
ja monet kirjoittavat lauluja. Lisäksi ihmiset 
lähettävät toisilleen kirjallisia viestejä, jotka 
kulkevat vastaanottajan kotikylälle nyrkkipos-
tissa.

Vuonna 2012 Konson maakunnan paikallishal-
linto päätti aloittaa äidinkielisen perusopetuksen 
kehittämisen konsolapsille luokka-asteilla 1–4. 

Samalla päätettiin luopua etiopialaisen abugi-
dan käytöstä, ja konson kielelle kehitettiin uusi, 
alfabeettinen ortografia. Myös kirkossa ollaan 
nyt vähitellen siirtymässä käyttämään uutta or-
tografiaa, ja konson abugidaa lukeville aikuisille 

Etiopia Afrikan kartalla
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järjestetään siirtymälukutaitokursseja, jotta he 
oppisivat lukemaan ja kirjoittamaan konson al-
fabeettista ortografiaa. 

Väitöstutkimukseni Konsossa pyrkii tukemaan 
kirkkoa siirtymälukutaidon opetusmenetel-
män kehittämisessä, tavoitteena opettaa konson 
abugidan lukijoille sujuva alfabeettinen luku- ja 
kirjoitustaito käyttäen mahdollisimman paljon 
hyödyksi heidän jo osaamiaan taitoja. Olen ollut 
mukana suunnittelemassa ensimmäisten siirty-
mälukutaitokurssien oppimateriaalia ja kerännyt 
aineistoa tutkimukseeni seuraten siirtymäluku-
taito-oppilaiden oppimisprosessia ja keskustellen 
heidän kanssaan siitä, mikä alfabeettisen kirjoi-
tusjärjestelmän oppimisessa on heidän mieles-
tään vaikeaa. 

Ortografia ja fonologinen 
tietoisuus

Siirtymälukutaidon opetuksessa keskiöön 
nousee fonologinen tietoisuus ja sen yhteys or-
tografiaan. Fonologisella tietoisuudella tarkoi-
tetaan kykyä tunnistaa ja manipuloida kielen 
fonologisia yksiöitä kuten tavuja ja yksittäisiä 
äänteitä (Seymour 2006). Fonologisen tietoi-
suuden tiedetään kehittyvän suuremmista yk-
siköistä pienempiin siten, että tavutietoisuus 
kehittyy pitkälle osana normaalia äidinkielen 
oppimista, äännetietoisuus puolestaan kiin-
teämmin yhteydessä luku- ja kirjoitustaidon 
oppimiseen (Ziegler & Goswami 2005). Orto-
grafialla on tärkeä rooli äännetietoisuuden ke-

Etiopian kielitilanteesta
• Etiopiassa puhutaan yli 80 kieltä, jotka 

kuuluvat afroaasialaiseen ja nilosaharalai-
seen kielikuntaan, afroaasialaiset jakau-
tuvat edelleen kuusilaisiin, omoottisiin ja 
seemiläisiin kieliin. 

• Vuoden 1995 perustuslaki takaa kieliryh-
mille oikeuden kehittää äidinkieltään, käyt-
tää sitä paikallishallinnon kielenä ja antaa 
lapsille äidinkielistä peruskouluopetusta. 

• Uuden perustuslain myötä monet kielet 
ovat siirtyneet käyttämään alfabeettista 
kirjoitusjärjestelmää. Aiemmin ainoa sallit-
tu kirjoitusjärjestelmä oli etiopialainen abu-
gida ja ainoa laajasti kirjallisessa käytössä 
ollut kieli amhara. Amharalla on edelleen 
valtakunnallisen virallisen kielen asema.

• Etiopialainen abugida on kehitetty see-
miläiselle ge’ezin kielelle neljännellä vuo-
sisadalla. Seemiläiset kielet Etiopiassa 
(mm. amhara, tigrinya, silte) käyttävät 
sitä edelleen. 

• Siirtyminen abugidasta alfabeettiseen kir-
joitusjärjestelmään on haasteellista etio-
pialaisissa kielissä, sillä amharan pitkä 
historia ainoana laajemmin tunnettuna 
kirjakielenä vaikuttaa vahvasti lukijoiden 
käsityksiin kirjainmerkkien ja äänteiden 
välisistä suhteista. 

Eri kielten puhujien prosentuaaliset osuudet:

 
Oromo 39 %

Amhara 31 %
Somali 7 %

Tigre 7 %

Sidama 4 %

Gurage 3 %

Wolaita 3 %
Hadija 2 %

Afar 2 %
Gamo 2 %

Lähde: Central Statistical Authority of Ethiopia



24  KIELIKUKKO 2/2018 KIELIKUKKO 2/2018  25

hittymisessä, sillä äänne-kirjainvastaavuudet 
määrittelevät, mitä fonologisen tietoisuuden 
tasoja lukija joutuu käyttämään purkaakseen 
kirjainmerkit merkityksellisiksi äännejonoik-
si. Alfabeettinen kirjoitusjärjestelmä vaatii 
lukijalta tarkempaa äännetietoisuutta kuin 
esimerkiksi abugida, koska alfabeettisessa kir-
joitusjärjestelmässä kirjainmerkit vastaavat 
yksittäisiä äänteitä. Abugidassa puolestaan 
kirjainmerkit vastaavat etupäässä konsonant-
ti-vokaaliyhdistelmiä, ja siksi siirtymäluku-
taito-opetuksessa abugidasta alfabeettiseen 
kirjoitusjärjestelmään tulee selvittää, osaako 
abugidan lukija erottaa saman kirjainmerkin 
sisällä kirjoitettavan konsonantin ja vokaalin 
toisistaan. 

Konson abugidan kirjain-
äännevastaavuudet

Abugida määritellään kirjoitusjärjestelmäksi, 
jossa peruskirjainmerkki vastaa konsonanttia 
ja ns. sisäsyntyistä vokaalia (inherent vowel) 
(Daniels 1996). Muut vokaalit kirjoitetaan 
muuntelemalla peruskirjainmerkkiä. Konson 
abugidassa jokaiselle peruskirjainmerkille on 
kuusi muunnosta, jotka yhdessä peruskirjain-
merkin kanssa muodostavat seitsemän kirjai-
men perheen (ks. Taulukko 1). Vokaali kirjoi-
tetaan erillisellä kirjainmerkillä sanan alussa. 
Tavunloppuinen konsonantti kirjoitetaan sa-
malla kirjainmerkillä kuin konsonantti ja lyhyt 
/i/.

Taulukko 1. Konson abugidan kirjainperheet 
konsonanteille /l/ ja /m/ ja sananalkuisille 
vokaaleille.

ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ

la lu lii laa le li/l lo
መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ

ma mu mii maa me mi/m mo
አ ኡ ኢ ኣ ኤ እ ኦ

a u ii aa e i o

Konson fonologiassa sekä vokaali- että konso-
nanttiäänteiden pituus tekee usein merkitys-
eron, mutta konson abugidassa pituus merki-
tään ainoastaan vokaaleille /i/ ja /a/. Muiden 
äänteiden kohdalla lukija joutuu päättelemään 
lauseyhteydestä, onko kyseessä pitkä vai lyhyt 
äänne. Alla esimerkkejä sanoista, joilla äänteen 
pituus tekee merkityseron, mutta jotka abugi-
dassa kirjoitetaan samalla tavalla. (Esimerkeis-
sä kirjainmerkit on erotettu toisistaan pisteillä)

ኩተ  /ku.ta/  ’koira’; 

 /ku.tta/  ’suuri’; 

 /kuu.ta/ ’kärki’ 

ቶረ /fu.ra/  ’avain’ 

 /fuu.ra/  ‘pelko’ 

 /fuu.rra/  ’pelätä’

Konson alfabeettisessa ortografiassa jokaiselle 
äänteelle on oma kirjainmerkki. Sekä vokaalin 
että konsonantin pituus merkitään suomen orto-
grafian tavoin kirjoittamalla kaksi samaa kirjain-
ta. 

Yksittäisten äänteiden 
erottamisen vaikeus
Konson siirtymälukutaito-oppilaat kokivat abu-
gidan konsonantti-vokaali kirjainmerkin purka-
misen kahteen osaan vaikeaksi. Ohessa muuta-
man oppilaan mietteitä asiasta, kun kysyin heiltä, 
miten abugida ja alfabeettinen kirjoitus eroavat 
toisistaan, ja mikä alfabeettisen kirjoitusjärjestel-
män oppimisessa oli heille vaikeaa. 

(1) Uusi kirjoitusjärjestelmä on vaikea, sillä kun 
ennen kirjoitimme yhden kirjaimen, nyt 
meidän pitää kirjoittaa kaksi tai kolme. 

(2) Uudella kirjoitusjärjestelmällä kirjoitettaessa 
sanoista tulee pitkiä, koska kirjaimia tarvi-
taan niin paljon. Abugidan sanat ovat lyhyitä.

(3) Alfabeettinen kirjoitusjärjestelmä on vaikea op-
pia, koska yhdestä kirjaimesta tulee kaksi. Mut-
ta se on hyvä, sillä nyt me opimme enemmän. 

Siirtymälukutaito-oppilaiden mietteet menevät 
yksiin teorian kanssa: alfabeettisen kirjoitusjär-
jestelmän hallitseminen vaatii tarkempaa ään-
netietoisuutta kuin abugida, ja siirtymälukutai-
to-oppilas joutuu opettelemaan, miten abugidas-
sa yhdellä kirjainmerkillä kirjoitettavat, yksittäi-
set äänteet erotetaan toisistaan.

Siirtymälukutaito-oppilaiden fonologisen tietoi-
suuden testitulokset antoivat viitteitä siitä, miten 
abugidan kirjain-äännevastaavuudet olivat muo-
kanneet heidän äännetietoisuuttaan. He tun-
nistivat äänteitä erillisinä yksikköinä parhaiten 
kontekstissa, jossa abugida merkitsee ne omalla 
kirjainmerkillään. Esimerkiksi suullisissa äänteen-
poistotehtävissä he suoriutuivat parhaiten tehtä-
vistä, joissa piti poistaa sananalkuinen vokaali tai 
tavunloppuinen konsonantti, jotka molemmat 
kirjoitetaan omalla kirjainmerkillä (ks. esimerk-
kisanat Taulukko 2, tehtävätyypit 1–2). Sen sijaan 
tehtävät, joissa piti poistaa tavunalkuinen konso-

Taulukko 2. Ote äänteenpoistotehtävän tuloksista

 
 
Tehtävätyyppi

 
 
Ärsyke 

 
Ärsykkeen  
kirjoitusasu

Oikean  
vastauksen  
kirjoitusasu

Oikeiden  
vastausten luku-
määrä (N=22)

1. Sananalkuisen 
vokaalin poisto

eetoota ilman ee:tä ኤቶተ ቶተ 20

2. Sanasisäisen, 
tavunloppuisen 
konsonantin poisto

parka ilman r:ää
unta ilman n:ää

ፐርከ
ኡንተ

ፐከ
ኡተ

19
18

3. Sanansisäisen, 
tavunalkuisen 
konsonantin poisto

parka ilman k:ta
kalta ilman t:tä

ፐርከ
ከልተ

ፐረ
ከለ

14
10

4. Sananalkuisen 
konsonantin poisto

poyta ilman p:tä
kela ilman k:ta

ፖይተ
ኬለ

ኦይተ
ኤለ

4
7
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nantti sanan keskeltä, 
olivat vaikeampia (ks. 
Taulukko 2, tehtävä-
tyyppi 3), ja kaikkein 
heikoimmin oppilaat 
suoriutuivat tehtävis-
tä, joissa piti poistaa 
sananalkuinen konso-
nantti (ks. Taulukko 2, 
tehtävätyyppi 4). Kuten 
taulukosta 2 selviää, jos 
äänteenpoistotehtävä 
tehtäisiin kirjallisesti, sa-
nansisäisen, tavunalkui-
sen konsonantin poisto 
vaatisi kirjainmerkin 
muuntamista toiseksi 
kirjaimeksi saman kir-
jainperheen sisällä ja 
sananalkuisen konsonantin poisto ensimmäisen 
kirjainmerkin korvaamista vokaalikirjainmerkillä. 

Yleisin virhetyyppi tavunalkuisissa poistotehtävis-
sä oli poistaa pelkän konsonantin sijasta myös sitä 
seuraava vokaali (esim. kela ኬለ ilman k:ta *la ለ; ja 
kalta ከልተ ilman t:tä *kali, *kal ከል). Tämä osoittaa, 
etteivät koehenkilöt kyenneet erottamaan saman 
kirjainmerkin sisällä kirjoitettavaa konsonanttia 
ja vokaalia toisistaan ja poistivat siksi molemmat. 

Äänteen pituuden 
tunnistamisen vaikeus

Sen lisäksi, että konson siirtymälukutaito-oppi-
laat kokivat alfabeettisessa kirjoitusjärjestelmässä 
vaikeana purkaa konsonantti-vokaalikirjainmer-

kin kahteen osaan, he 
kokivat vaikeana myös 
pituuden tunnistami-
sen ja kirjoittamisen 
kaikille äänteille. Eri-
tyisesti tarve kiinnittää 
huomiota konsonantin 
pituuteen (geminaatta) 
oli aluksi uusi ja vaikea 
asia. Siirtymälukutai-
tokursseilla noudatet-
tiin äänteen pituuden 
opetuksessa amharan 
kielessä vakiintunutta 
tapaa puhua pitkistä ja 
lyhyistä vokaaleista ja 
vahvoista ja heikoista 
konsonanteista. Kysyes-
säni oppilailta, mikä al-

fabeettisen kirjoitusjärjestelmän oppimisessa oli 
heille vaikeaa, yksi kaikkein yleisimmistä vasta-
uksista oli juuri äänteen pituus. Alla muutaman 
oppilaan mietteitä asiasta.

(1) On vaikea osata ääntää oikein, kun kaksi sa-
maa vokaalia tai konsonanttia kirjoitetaan 
peräkkäin.

(2) Saman kirjaimen kirjoittaminen peräkkäin 
kaksi kertaa on vaikeaa.

(3) Minä en kerta kaikkiaan ymmärrä pitkää ja 
lyhyttä ja vahvaa kirjainta. 

(4) En meinaa millään oppia vahvoja konsonantte-
ja, esimerkiksi kk, tt, yy, ovat kauhean vaikeita.

Myös oppilaiden tekemissä sanelutehtävissä 
näkyi selvästi äänteiden pituuden tunnistami-
sen vaikeus, sillä kaikkein tavallisimmat virheet 
saneluissa liittyivät pituuden kirjoittamiseen. 
Eniten virheitä tehtiin kirjoittamalla pitkä vo-
kaali tai konsonantti lyhyenä (esim. fuurra kir-
joitettiin virheellisesti *fuura tai *furra), mutta 
tavallista oli myös kirjoittaa lyhyt vokaali tai 
konsonantti pitkänä (esim. mana kirjoitettiin 
virheellisesti *maana tai *manna). 

Myös kurssin aikana tehtyjen äänteen pituuden 
tunnistustehtävien tulokset osoittivat pituuden 
tunnistamisen vaikeuden. Esimerkiksi siirtymä-
lukutaitokurssin alussa tehdyssä tehtävässä, jossa 
oppilaat kuulivat kymmenen pseudosanaparia, 
joissa kussakin ainoa ero sanojen välillä oli yh-
den äänteen pituus (esim. kerompiilota-kerom-
pilota; deypanaytima-deypannaytima) ja heidän 
piti tunnistaa, mikä äänne se oli, ainoastaan yksi 
51 oppilaasta sai kaikki kymmenen sanaparia oi-
kein, ja 30 oppilasta sai oikein korkeintaan kol-
me sanaparia. Kahden viikon intensiivikurssin 
lopussa oppilaat te-
kivät saman tehtävän 
uudelleen, ja vaik-
ka he olivat kurssin 
aikana harjoitelleet 
pituuden tunnista-
mista monin tavoin, 
vain neljä oppilasta 
sai 9–10 sanaparia 
oikein, ja edelleen 
puolet oppilaista sai 
oikein korkeintaan 
kolme sanaparia. 

Vokaalin, konsonantin ja tavun 
käsitteet oppimisen apuna 

Äänteiden tunnistamisen opettelemisessa tär-
keään asemaan nousi vokaalin ja konsonantin 
käsitteiden ymmärtäminen. Kurssin alussa op-
pilaille selitettiin, että kielessä on kahdenlai-
sia äänteitä, vokaaleja ja konsonantteja. Aluksi 
hankaluuksia tuotti ymmärtää, että vaikka kon-
sonantin lausumiseen tarvitaan vokaali, mo-
lemmat ovat omia, itsenäisiä äänteitä, joilla on 
alfabeettisessa kirjoitusjärjestelmässä aina omat 
kirjainmerkit. Mutta opittuaan ymmärtämään 
konsonantin ja vokaalin käsitteet siirtymäluku-
taito-oppilaat käyttivät niitä oma-aloitteisesti 
paljon prosessoidessaan eroavaisuuksia abugi-
dan ja alfabeettisen kirjoitusjärjestelmän kir-
jainmerkkien ja äänteiden välisissä suhteissa, 
ja käsitteet auttoivat heitä hahmottamaan al-
fabeettista ortografiaa.

Konsonantin ja vokaalin käsitteiden ohella 
tärkeä uusi käsite siirtymälukutaito-oppilail-

le oli tavu. Vaikka 
konson abugidassa 
kirjainmerkki vas-
taa pääsääntöisesti 
avointa konsonant-
t i - v o k a a l i t a v u a , 
suljettujen tavujen 
kohdalla abugi-
dan kirjainmerkit 
rikkovat tavurajan 
kahdella eri taval-
la: sanassa, jossa 
on geminaatta, ta-
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vuraja kulkee keskeltä kirjainmerkkiä (esim. 
ኩተ ku.tta), konsonanttiklustereissa puoles-
taan suljettu tavu jakaantuu kahteen kirjain-
merkkiin, (esim. ከርመ ka.r.ma)2. Näin ollen 
tavun käsite ei ole hyödyllinen opeteltaessa 
lukemaan ja kirjoittamaan abugidaa, eivätkä 
abugidan lukijat ole tottuneet hahmottamaan 
tarkkoja tavurajoja. Siirtymälukutaitokurs-
seilla opetettiin sanojen tavutusta ja kiinnitet-
tiin huomiota tavurajoihin. Oikean tavutuk-
sen oppiminen ei pienen harjoittelun jälkeen 
tuottanut vaikeuksia heikoimmillekaan op-
pilaille, ja alfabeettisen ortografian opettele-
misessa tavutus auttoi siirtymälukutaitokurs-
silaisia sekä geminaatan että konsonanttik-
lustereiden hahmottamisessa. Tavuttaessaan 
sanan hitaasti mielessään he oppivat kiinnit-
tämään huomiota sanansisäisen konsonantin 
pituuteen ja tunnistivat, oliko sanassa lyhyt 
konsonantti vai geminaatta, ja moni oppilas 
totesi hyötyneensä paljon tavutuksesta ope-
tellessaan geminaattaa. Myös suljetun tavun 
loppukonsonantin hahmottamisessa tavutus 
osoittautui hyödylliseksi. 

Sekä konsonantti- että vokaaliäänteen pituuden 
tunnistamista harjoiteltiin paljon myös vertaile-
malla minimipareja suullisissa fonologisen tie-
toisuuden harjoituksissa ja sanelutehtävien avul-
la. Vähitellen oppilaiden taidot paranivat, mutta 
harjoitusta tarvittiin paljon. 

2 Koska konson fonologia ei salli sananalkuisia konsonanttiklustereita ja sanan sisällä on peräkkäin korkeintaan kaksi kon-
sonanttia, tavurakenne sallii ainoastaan yhden tavunalkuisen ja yhden tavunloppuisen konsonantin (Ongaye 2013).

3 Abjad-kirjoitusjärjestelmää käyttävät mm. arabia, farsi, dari, urdu ja pashtu, abugidaa puolestaan mm. tigrinja, amhara, 
thai, bengali, nepali ja lukuisat intialaiset kielet. 

Konson siirtymälukutaito-opetus 
ja sekundaarilukutaitoisten 
maahanmuuttajien lukutaito-
opetus Suomessa

Vaikka tutkimukseni ensisijainen tavoite on ke-
hittää siirtymälukutaidon opetusta konson kie-
lelle, pohdiskelen samalla, voisiko tutkimukseni 
tuloksista olla hyötyä myös sekundaarilukutai-
toisten maahanmuuttajien lukutaito-opetukses-
sa Suomessa, sillä monet heistä osaavat lukea ja 
kirjoittaa joko abjad- tai abugida-kirjoitusjärjes-
telmää3. Abjad on abugidan tavoin konsonantti-
pohjainen kirjoitusjärjestelmä, jossa abugidasta 
poiketen vokaalit voidaan jättää kokonaan kir-
joittamatta. Molemmissa kirjoitusjärjestelmissä 
konsonanteilla on dominoiva rooli, ja voidaan 
olettaa, että abjadin tai abugidan hallitsevalle lu-
kijalle suomen kaltaisen alfabeettisen ortografian 
oppimisessa haasteellista on konsonanttien ja vo-
kaalien hahmottaminen erillisinä yksikköinä. 
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Eriyttämisen näkökulma 
kirjallisuudenopetuksessa
Kaisu Rättyä

Kirjallisuudenopetuksen yhteydessä opettajat pohtivat valittavien kirjojen ja työtapojen rin-
nalla myös sitä, millä tavoin ottaa erilaiset lukijat huomioon. Tässä artikkelissa tarkastelen 
tapoja, joilla tulevien opettajien kanssa olemme lähestyneet kysymystä erityisoppilaiden ja 
eri kielitaustoista tulevien oppilaiden lukemisesta. Mukana on myös opetuksenkehittämisnä-
kökulma ja opettajankoulutuksen opetussuunnitelmauudistus, sillä vuonna 2014 Itä-Suomen 
yliopiston luokanopettajakoulutuksessa uudistettiin opetussuunnitelmia. Siinä yhteydessä 
mietittiin, miten erityispedagogiikan sisältöjä voidaan integroida luokanopettajille perusope-
tuksessa opetettavien monialaisten opintoihin. 

Kirjallisuuskasvatuksen 
eriyttämistä opintosuunnitelmassa

Tarkastelen, miten luokanopettajaopiskelijat 
koulutuksensa myötä oppivat ottamaan huo-
mioon oppilaat, jotka tarvitsevat erityistä tukea 
kirjallisuudenopetuksessa (vuosiluokilla 1-6) ja 
oppilaat, joiden äidinkielenä ei ole suomi. Ky-
seessä on tapaustutkimus, joka kohdistuu yh-
teen suomalaiseen opettajankoulutuslaitokseen 
ja sen opetussuunnitelmaan vuosille 2014–2017.  
Tutkimusaineisto koostuu kaikille luokanopet-
tajaopiskelijoille (ja erityisopettajille) pakolli-
sen Kirjallisuuskasvatus-opintojakson (5 op) 
materiaaleista eli opetussuunnitelmasta, opetta-
jan opetusmateriaali (luennot, muistiinpanot ja 
harjoitusten tehtävänannot) sekä opettajaopis-
kelijoiden tutkimusaineistoksi palauttamat loki-

kirjatekstit vuosilta 2015, 2016 ja 2017 (n = 72, 
n=13 ja n= 63).

Kirjallisuuskasvatus-opintojakson laajuus oli 5 
opintopistettä, joka koostui 44 tunnista kontak-
tiopetusta (20 tuntia luentoja ja 24 tuntia har-
joituksia) sekä 91 tuntia itsenäistä työskentelyä 
(teosten ja artikkeleiden lukeminen, lasten- ja 
nuortenkirjojen lukeminen, tehtävien työstä-
mistä ja lokikirjan kirjoittamista). Opintojakson 
tavoitteena oli, että opiskelija perehtyy kirjalli-
suuden, erityisesti lasten- ja nuortenkirjallisuu-
den, käyttöön ja että hän perehtyy kirjallisuuden 
lajeihin, käsitteisiin ja tutkimuksellisiin näkö-
kulmiin ja osaa soveltaa niitä kirjallisuuskasva-
tuksen lähtökohdista käsin. Tavoitteisiin kuului 
myös, että opiskelija saa valmiuksia kirjallisuu-
den käyttöön osana draama- ja teatterikasvatus-

» FT Kaisu Rättyä, kirjallisuuskasva-
tuksen dosentti, 
työskentelee äidinkielen ja kirjalli-
suuden pedagogiikan yliopistonleh-
torina Soveltavan kasvatustieteen 
ja opettajankoulutuksen osastolla 
Jensuun kampuksella Itä-Suomen 
yliopistossa.



30  KIELIKUKKO 2/2018 KIELIKUKKO 2/2018  31

ta sekä että hän tietää draaman keskeisimmät 
lajit ja tuntee draaman keskeisiä käsitteitä ja 
työ- ja sovellustapoja. Opintojakson tavoiteku-
vauksessa nostettiin esille erityispedagogiikan 
näkökulma seuraavasti: "Opiskelija osaa ottaa 
työskentelytapojen valinnassa huomioon erilai-
set oppijat". Opintojakson suoritettuaan opis-
kelija tulee osata valita teoksiin sopivat käsit-
telytavat eri luokka-asteille. Sisältökuvauksessa 
tuotiin esiin lasten- ja nuortenkirjallisuus, kir-
jallisuuskasvatuksen perusteet, kirjallisuustie-
teen peruskäsitteet. Kriittisen lukemisen lisäksi 
sisältöalueina olivat myös lukemisprosessin ja 
lukuharrastuksen näkökulmat. Opetussuunni-
telma mahdollisti myös kampuskohtaisen pai-
nottamisen joko draamaan, ekokritiikkiin tai 
monikulttuurisiin teemoihin ja näistä kumpua-
viin työtapoihin.

Erilaisten lukijoiden huomioonottaminen ta-
voite- tai sisältökuvauksissa ja harjoitusten 
sisällöissä oli vähäistä. Kuitenkin kaksi erity-
isaluetta eli lukivaikeudet ja kielelliset lähtö-
kohdat mainittiin. Näitä alueita sivuttiin myös 
kurssikirjallisuudessa, jossa oli neljä teosta: jo 
vuonna 1999 ilmestynyt Helena Linnan Luku-
onni. Kirjallisuuden opetus ala-asteella sekä 
Kulttuurisia kohtaamisia (2010, toim. Jouko 
Jokisalo ja Raisa Simola), Kaikille lapsille. Las-
tenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurises-
sa maailmassa (2013, toim. Anna Rastas) sekä 
Tapio Toivasen Lentoon! Draama ja teatteri 
koulussa (2007). Luettavan kauno- ja tietokir-

jallisuuden joukossa tuli olla yksi selkokielinen 
kirja ja yksi kirja Kansainvälisen lasten digikir-
jaston kirjoista http://www.childrenslibrary.org/
icdl/. [Erillinen kainalojuttu digikirjastosta ar-
tikkelin lopussa.]

Opiskelijoiden oli luettava opintojakson aikana 
8–10 vapaavalintaista kirjaa, joiden tuli mielel-
lään olla uutta lasten- ja nuortenkirjallisuutta. 
Ensimmäisessä tapaamisessa opiskelijat saivat 
täytettäväkseen taulukon, johon he kirjasivat 
valintansa (kirjastovierailun ja alan lehtien tai 
verkkojulkaisujen avulla valitut kirjat): kansan-
satu tai kuvitettu kansansatu (Andersenilta, To-
peliukselta tai Swanilta), kuvakirja, ICDL-kir-
jaston vieraskielinen kirja, helppolukuinen tai 
selkokielinen lastenkirja, lastenromaani, nuor-
tenromaani, runokokoelma ja lasten tai nuor-
ten tietokirja. Opetussuunnitelma tai opettaja 
ei vaatinut "kaanoniin" kuuluvia teoksia, vaikka 
opettajan ohjeistuksissa mainittiinkin joitakin 
kirjailijanimiä esimerkinomaisesti. Tämä linjaus 
tuki opetusmateriaalina käytetyn Lukuonni-kir-
jan ohjeistusta motivoida opiskelijoita heidän 
omilla kirjavalinnoillaan. Taulukkoon tuli lisätä 
myös kirjaus siitä, miten kirjat oli valittu (esi-
merkiksi tutustumalla alan lehtiin Onnimanni, 
Virikkeitä tai Rouva Huun Lastenkirjahylly-blo-
giin) sekä perustelut valinnoille. Valintojen te-
koa tuli reflektoida myös opintosuorituksena 
tehtyyn lokikirjaan. Opintolokikirja on muo-
kattu suoritusmuoto kirjallisuuden lokikirjas-
ta, jonka Helena Linna on esitellyt lukumatkaa 

kuvaavana tekstilajina Lukuonnessa. (Lisää loki-
kirjasta Rättyä, K. 2016: Lokikirja ainedidaktis-
ten opintojen arviointimenetelmänä julkaisussa 
Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka http://
helda.helsinki.fi/handle/10138/174336). Loki-
kirjatyöskentelyä varten annettiin esimerkki-
sivu nelisarakkaisesta lokikirjasta, johon piti 
merkitä oppimistapahtuman aika, työskentely 
ja sisältö, työtavat ja harjoitusmuodot sekä omat 
oivallukset opit, teoreettinen pohdinta sekä so-
vellusideat opituista sisällöistä ja luetuista kir-
joista ja artikkeleista. 

Opintojakson tavoitteena oli paitsi tutustua 
kurssikirjallisuuden kautta erilaisiin työskente-
lytapoihin, myös keskustella kirjoista ja analy-
soida teoksia eri tavoin jokaisessa harjoituksessa. 
Ensimmäisenä tehtävänä ollut kirjalistan laati-
minen ohjasi opiskelijat valitsemaan kirjastosta 
kirjojaan. Koska kirjojen tuli olla 2010-luvulta, 
ei listojen pitänyt sisältää opiskelijoiden omasta 
lapsuudesta tai nuoruudesta tuttuja teoksia vaan 
heitä ohjattiin keskustelemaan kirjastoon uu-
tuuksista myös ammattialan lehtien ja verkko-
julkaisujen pohjalta. Opiskelijoiden havainnot 
opintojakson jälkeen olivat usein hämmästynei-
tä, kuinka monenlaista ja monipuolista lasten-
kirjatarjonta on tällä hetkellä.

Opettaja käsitteli selkokirjallisuutta yhdellä 
luentokerralla yhdessä tietokirjallisuuden kans-
sa. Luentokertaan liittyvässä harjoituksessa käsi-
teltiin molempia teemoja. Harjoituksen työpis-

tetyöskentelyssä kaksi viidestä pisteestä keskittyi 
selkokieleen, selkokirjallisuuteen ja selkokuvi-
tukseen. Työpisteillä oli esillä selkokieleen ja 
selkokirjallisuuteen liittyvää kirjallisuutta, Sel-
kokeskuksen esite ja Selkokirjaesite 2017–2018 
sekä Celia-kirjaston esite. Myös Selkokeskuksen 
verkkosivut (selkokeskus.fi) olivat esillä harjoi-
tuksen aikana. Yhdellä harjoituskerralla käsi-
teltiin kuvakirjojen yhteydessä ICDL-kirjaston 
kuvakirjaa. Muutoin S2-oppijoiden kirjavalin-
taan liittyvät näkökulmat oli integroitu muuhun 
opetukseen. Esimerkiksi aihetta ja teemaa käsit-
televän luennon (Temaattisia valintoja – erilai-
suuden kohtaaminen) yhtenä näkökulmana oli 
ksenosofia, jota tarkasteltiin nuortenromaanie-
simerkein. 

Selkokirjat monimuotoinen resurssi

Luokanopettajaopiskelijat kokivat Kansainväli-
sen lasten digikirjastoon tutustumisen ja sieltä 
valitun kirjan lukemisen tärkeänä. Opiskelijat 
kuvasivat lokikirjoissaan yhteiskunnallisia muu-
toksia ja sitä, miten yhteiskuntamme on tullut 
kielellisesti, etnisesti ja kulttuurisesti heterogee-
nisemmäksi. He nostivat esiin myös uskonnot 
ja islam-tematiikan pohtiessaan kurssikirjojen 
ääressä suvaitsevaisuuskasvatuksen toteutumista 
kirjallisuudenopetuksessa.

Selkokirjallisuuteen tutustuminen oli monelle 
opiskelijalle ensimmäinen kerta, vaikka mukana 

http://www.childrenslibrary.org/icdl/
http://www.childrenslibrary.org/icdl/
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oli erityispedagogiikankin pääaineopiskelijoita. 
Opiskelijat ymmärsivät, että erityisoppilaiden 
huomioiminen selkokirjatarjonnan avulla tulee 
ulottaa jokaiselle luokka-asteelle. Tällöin oppi-
laat, joilla on vaikeuksia lukemisen kanssa, voi-
vat ottaa osaa yhteisiin kirjallisuustuokiohin. 

"Mitä selkokirjoihin tulee, niin hieman 
häpeäksenikin joudun myöntämään, 
että kuulin selkokirja-käsitteen ensim-
mäisen kerran tämän kurssin luennolla. 
Kuultuani käsitteen ajattelin, että se on 
toinen nimitys helppolukuisille kirjoille, 
mutta pian opin, että näin ei asia ole. 
Tuntuu hölmöltä, etten ollut ajatellut, 
että kaikille ei riitä, että kirjoitetaan 
selkeällä yleiskielellä vaikeimpia sano-
ja tavuttaen. Nyt ymmärrän, että on 
olemassa paljon myös lukijoita, jotka 
lukemisharrastuksen mahdollistami-
seksi tarvitsevat yleiskieltä yksinkertais-
tetumpaa, lähinnä lyhyitä päälauseita 
sisältävää tekstiä.

Pienryhmätunnilla käsiteltiin tie-
to- ja selkokirjoja kuudessa työpis-
teessä, joita käytiin parin kanssa läpi. 
Lopuksi oli tietokirjamaistiaiset. Sel-
kokieleen tutustuttuamme tulimme 
pienryhmäparini kanssa siihen tulok-
seen, että selkokielisiä kirjoja on hyvä 
hyödyntää alkuopetuksessa lukemaan 
opettelevien oppilaiden kanssa. Jos 
oppilaan lukemaan oppiminen on hi-

dasta ja lukeminen ei motivoi, niin 
selkokirja saattaa olla suureksi hyö-
dyksi. Tämän oivaltaminen oli minul-
le todella hyödyllistä, koska haaveilen 
juuri alkuopettajan työstä. Näkisin, 
että myöhemmillä luokilla selkokirjat 
tulisivat kysymykseen lähinnä luki-
häiriöisten ja maahanmuuttajalasten 
kanssa, ja heidän kanssaan voisi hyö-
dyntää Linnan (1999, 73–74) esittele-
mää pareittain lukemista. Vanhemmat 
lukivaikeuksista kärsivät tai maahan-
muuttajalapset auttavat nuorempia 
kaltaisiaan lukemisessa, mikä auttaa 
molempia lukuparin osapuolia oppi-
maan (Linna 1999, 73–74)." (Opiske-
lija 6, 2016)

"Uutena asiana opin harjoitusryhmäs-
sä sen, miten selkokieli ja selkokirjat 
toimivat. Olen kyllä kuulut ja nähnyt 
selkokielisiä uutisia, mutta en ollut 
tiennyt, että selkokielellä kirjoitetaan 
myös kirjoja, ja vielä kaikenikäisille. 
Mielestäni selkokirjallisuutta voitai-
siin hyödyntää enemmän opetuksessa, 
sillä jokaisessa luokassa löytyy luku-
taidoiltaan hyvin vaihtelevia oppilai-
ta. Opettajalla tulisikin olla tietynlais-
ta ”tilannetajua”, ja helpottaa luku-
kokemusta oppilaalle, jonka mielestä 
lukeminen tuntuu vaikealta." (Opis-
kelija 1, 2016)

Opiskelijat löysivät myös muita (verkko)lähteitä 
ja keksivät harjoituksiin tuoduista omien kirja-
listojen selkokirjavalinnoista vinkkejä omaan 
opetukseen:

"Porinaryhmässä mietimme, missä 
olemme tutustuneet selkokieleen tai 
selkokirjoihin. Huomasin, etten ole 
tiennyt edes tällaisten kirjojen olemas-
saolosta. Opin myös, että http://www.
verneri.net/ -sivustosta ja http://pa-
punet.net/- sivustoista löytyy tietoa, 
palveluita ja monenlaista materiaalia 
selkokielellä. Meidän piti hetken aikaa 
miettiä, mikä on selkokielisten mate-
riaalien kohderyhmä? Ensimmäisenä 
tuli mieleen kehitysvammaiset ja maa-
hanmuuttajat, joiden äidinkieli ei ole 
suomi. Opettajana voisimme hyödyn-
tää selkokielisiä materiaaleja sellaisten 
lasten opetuksessa, jotka tarvitsevat 
erityistä tukea oppimisessa, ymmärtä-
misessä ja kommunikoinnissa." (Opis-
kelija 2, 2016) 

"Oli myös mielenkiintoista tutustua sel-
kokirjoihin. Yllätyin positiivisesti kuin-
ka monille eri kohderyhmille selkokie-
listä kirjallisuutta on tarjolla ja siitä 
että myös klassikkoja on muunnettu 
selkokielelle. Harjoituksessa esillä ol-
lutta Rufus -spesiaali lapsi -selkokirjaa 
voisin lukea omalle luokalleni, jos jol-

lain oppilaalla olisi Touretten oireyhty-
mä, koska aiheesta oli kirjoitettu siinä 
todella selkeästi ja lapsen näkökulmas-
ta.

Selkokielisten kirjojen laajuus ilah-
duttaa myös senkin takia että monesti 
lapsilla, joilla on lukemisen vaikeuk-
sia, voi olla myös lukemaan innos-
tumisessa motivaatio ongelmia. Kun 
selkokielisiä kirjoja löytyy monenlai-
sia, on niistäkin mahdollista löytää 
jokaisella lapselle kiinnostava kirja. 
Ja jos niistä ei löydy, koen että myös 
helppolukuiset kirjat voivat toimia." 
(Opiskelija 3, 2016)

Kulttuurinäkökulman 
laajentaminen

S2-oppilaiden tukemiseen kohdistuva eriyttä-
vä kirjallisuuskasvatus ei näkynyt opiskelijoi-
den lokikirjoista yhtä selkeästi kuin selkokir-
jallisuuden käsittely, koska yhtään yksittäistä 
luentoa tai harjoitusta ei kiinnitetty aiheeseen 
vaan integroitiin muihin yhteyksiin. Opiske-
lijoiden teoriakirjallisuuden refereoinnit lo-
kikirjoissa sisälsivät jonkin verran pohdintaa 
aiheesta. Samoin he kirjasivat lasten digikir-
jaston (ICDL-kirjan) valintaan ja kuvakirja-
harjoitukseen liittyen huomioita valittavasta 
kirjallisuudesta sekä siitä, millaisia harjoituk-
sia aiheeseen voisi liittyä. Opiskelijat pohtivat 

http://www.verneri.net/
http://www.verneri.net/
http://papunet.net/-
http://papunet.net/-
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kirjavalikoiman merkitystä erikielisten oppi-
laiden kirjaresurssina ja ICDL:n käyttöä S2-op-
pilaiden tukemisessa.

"Lukulistaltani puuttuvat vielä molem-
mat kuvakirjat. ICDL-tietokanta olikin 
huima kokemus ja ilahduin kovasti kun 
sen hakumahdollisuudet olivat ihanat. 
Tietokannan hakutoiminnot oli toteu-
tettu helppokäyttöisiksi painikkeiksi, 
joka suoritti halutun hakurajauksen 
automaattisesti. Näin informaatio-
tutkimuksen alan ihmisenä kyseinen 
hakutoteutus ilahdutti kovasti. Nämä 
helppokäyttö-liittymän ratkaisut tuo-
vat kirjat jopa lasten ulottuville. Tätä 
tietokantaa tulen varmasti käyttämään 
myöhemmin. Tietokannasta ilahtunee-
na pörräsin siellä omaksi ilokseni mel-
koisen tovin kunnes huomasin, että pal-
velu sisälsi paljon vanhoja, digitoituja 
kirjoja. Yritin etsiä palvelusta Grimmin 
satuja ja jotain vanhaa painosta mut-
ta en onnistunut. Sen sijan löysin Liisa 
ihmemaassa -teoksen vanhan, vuodelta 
1912 olevan painnoksen digitoidun ver-
sion. Tämän mina otan lukulistalleni." 
(Opiskelija 40_2017)

"Luennolla käytiin yhdessä läpi ICDL 
– sivustoa. Sivusto vaikutti aluksi se-
kavalta, mutta luennolla sen logiikka 
aukeni. Opintojakson aluksi ihmette-

lin, miksi lukeminen pitää valita juuri 
siltä sivustolta, mutta nyt siihenkin 
tuli selvyys. Ajatus oli, että opettaja-
na osaisin etsiä luettavaa vieraskieli-
sille oppilaille omalla kielellä. Lisäksi 
se, että sama kirja voi olla käännet-
ty usealle eri kielelle, mahdollistaa 
saman kirjan lukemisen useilla eri 
kielillä. Mietin aluksi myös sitä, että 
voinko ottaa vieraskielisen kirjan, kun 
opintojakso liittyy äidinkieleen. Taju-
sin kuitenkin opintojakson kuluessa, 
että kirjallisuuskasvatuksen tavoitteet 
voivat täyttyä ainakin osittain myös 
vieraalla kielellä. Jossain tapauksessa 
kirjallisuuden sisälle pääseminen ja 
analysointi voi onnistua jopa parem-
min, jos oppilas saa lukea oman kie-
listä kirjallisuutta." (Opiskelija 11, 
2015).

Lokikirjaan merkityt oivallukset ja opit luettu-
jen artikkeleiden pohjalta kohdistuivat usein 
omaan tulevaan koululuokkaan ja sen alati mo-
nikulttuuristuvampaan ilmeeseen ja oppilai-
den taustojen (uskonnollisten ja kulttuuristen) 
huomioonottamiseen. Osa opiskelijoista heräsi 
pohtimaan myös omia koulukokemuksiaan ja 
esimerkkejä omista opettajista kulttuurisina 
kasvattajina. Merkinnöissä korostuivat rasisi-
miin liittyvät artikkelit, rasismia käsittelevät 
kirjat ja niistä syntyvät ajatukset, kuinka moni-
kulttuurisuutta voisi käsitellä oppilaiden kanssa. 

Opiskelijat arvostivat valittua kurssikirjallisutta 
ja pitivät sitä inspiroivana.

"Kirjassa ”Kaikille lapsille-Lastenkir-
jallisuus liikkuvassa, monikulttuurises-
sa maailmassa” pohdimme erityisesti, 
kuinka monikulttuurisuutta voitaisiin 
edistää suomalaisessa lastenkirjallisuu-
dessa siten, että kaikille lapsille löytyisi 
samaistumisen kohde ja heitä henkilö-
kohtaisesti koskettava teos. 

Meidän mielestämme [lukupiirim-
me] olisi todella tärkeää, että erityises-
ti maahanmuuttajalasten näkökulma 
otettaisiin paremmin huomioon lasten-
kirjallisuudessa. Olisi tärkeää tuottaa 
teoksia, jotka käsittelevät myös heidän 
kotikulttuuriaan ja perinteitään. Myös 
erilaisten kulttuurien kohtaaminen on 
niin tärkeä teema, että siitä voitaisiin 
tehdä monipuolisemmin teoksia. Tär-
keää on myös kirjan kirjoittajan aito 
kiinnostus monikulttuurisuutta koh-
taan.

Pohdimme myös sitä, että on todella 
tärkeää, että kulttuuria koskevien kirjo-
jen kirjoittajat tuntevat käsittelemänsä 
kulttuurin kattavasti, jotta osaisivat 
kirjoittaa siitä kunnioittavasti ja asian-
mukaisesti, eikä esimerkiksi vahvista-
malla vahingossa vääriä stereotypioita 
yms. Tuntiessaan kulttuurin kunnolla, 
kirjoittaja osaa nostaa esiin oikeita ja 

merkityksellisiä asioita." (Opiskelija 2, 
2017)

Opiskelijat kirjoittivat lokikirjoihinsa, miten he 
voisivat soveltaa oppimaansa omassa opetukses-
saan. 

"Loistava idea integrointiin: koskettelu-
kirjan teko käsitöissä (näkövammaiset 
ja kehitysvammaiset lapset). Tutustu 
Celiaan vielä paremmin; kirjallisuuteen 
innostaminen; kuuntelu tilanteissa jol-
loin lukeminen ei mahdollista, erilaiset 
oppijat). Käytä selkokirjoja reilusti ope-
tuksessa; madaltaa kynnystä lukemi-
seen ja ymmärrykseen; liudentaa luku-
kokemisen ”muhevoittamista”." (Opis-
kelija 44, 2017)

Näissä oivalluksissa tuotiin esille kuvakirjojen 
käyttäminen maahanmuuttajataustaisten op-
pilaiden opetuksessa, sillä kuva toimii tukena 
merkityksen ymmärtämisessä. Myös pohdintaa  
pulpettikirjan merkityksestä tehtiin ja S2-oppi-
laiden mahdollisuudesta lukea omakielistä pul-
pettikirjaa. Oivalluksia ja uusia ideoita esitettiin 
runsaasti. Opiskelijoiden näkemys kulttuuri-
taustojen erilaisuuteen näkyi muun muassa sii-
nä, miten he kehittivät ajatusta huomioida op-
pilaat, jotka tulevat kertomaperinteen kannalta 
vahvoista kulttuureista.
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Lasten kansainvälinen digikirjasto

en.childrenslibrary.org 

on 2001 julkistettu kansainvälinen lasten kirjako-
koelma

Kirjoja on luettavana yli 4500 ja kieliä on yhteen-
sä 59. Vuonna 2002 perustettu ICDL-kirjasto 
on todellakin "A Library for World's Children". 
Verkossaluettavien 
kirjojen määrä on kas-
vanut vuosien aikana 
muutamasta sadasta 
useisiin tuhansiin ja 
tavoittaa lapsilukijoi-
ta seuraavilla kielillä: 
afrikaans, amhara, 
arabia, dari, englanti, 
gujarati, heprea, hin-
di, hollanti, indonesia, 
japani, jiddi, kanna-
da, katalaani, ketšua, 
kiina, kinyarwanda, 
kreikka, kroatia, korea, latina, majhi, makedo-
nia, malaiji, malta, maori, mongoli, niue, norja, 
paštu, persia/farsi, portugali, puola, ranska, ra-
rotonga, romania, samoa, serbia, shona, sinhali, 
slovakki, sloveeni, espanja, ruotsi, saksa, suomi, 
swahili, tagalog, tamili, tanska, telugu, tonga, 
turkki, unkari, urdu ja venäjä. 

Verkossa oleva kirjasto oli vuosituhannen vai-
heessa aikaansa edellä, jos mietitään tämän het-
ken e-kirjoja ja niiden saavutettavuutta. Idea oli 
myös hieno: kannustaa suvaitsevaisuuteen ja 
kunnioittamaan eri kulttuureja tarjoamalla pää-
sy maapallon lattavaan lastenkirjavalikoimaan. 
Innostavaa oli myös suunnittelun lapsilähtöi-

syys, sillä lapset olivat 
mukana suunnittele-
massa käyttöliittymää. 
Kirjoja ei siis haeta 
ainoastaan teosten 
tai tekijöiden nimillä, 
mutta myös henki-
löhahmojen (lapset, 
eläimet, kuvitteelliset 
eläin- ja satuhahmot), 
kohderyhmän iän, 
kirjallisuudenlajien, 
palkintojen, kirjojen 
paksuuden ja kirjo-

jen kansien värin mukaan. Kustakin kirjasto on 
lyhyt koonti englanniksi ja mahdollisesti myös 
muilla kielillä. Kirjoja voi selata paitsi aukeamit-
tain, myös valiten sivuja sivuspriaalista (tähän 
kuva?). ICDL-kirjastosta on olemassa iphone ja 
ipad-sovellukset, vaikka kirjastoa ei enää aktii-
visesti päivitetäkään.

Pohdinta

Opiskelijoiden huomioita ICDL:n digikirjas-
ton kirjavarannosta voidaan tarkastella myös 
Byramin (2012) kulttuurienvälisen kielellisen 
kompetenssin näkökulmasta, jota tässä lehdessä 
myös Minna Maijala käsittelee. Kirjastoa käyttä-
ville opettajille tarjoutuu erikielisten kuvakirjo-
jen kautta mahdollisuus käyttää eri kulttuurien 
kirjallisuutta opetuksessa, ja opetuksessa ole-
vien monikielisten oppilaiden on mahdollista 
avata kieltä monin eri tavoin – mikä edellä si-
teerattu opiskelijakin huomioi. Vaikkapa saman 
kirjan erikieliset käännökset tuovat kielen ihan 
eri tavoin tarkasteltavaksi kuin yksittäiset tekstit. 
Kielten tarkastelu voi lähteä liikkeelle myös op-
pilaiden omista havainnoista. 

Olen aiemmin kirjoittanut kirjallisuudenope-
tukseen liityvien opintojaksojen vähäisyydestä 
luokanopettajakoulutuksessa. (Rättyä, K. Luo-
kanopettajakoulutuksen opintojen tuottama 
pätevyys lukutaidon opetukseen, Kielikukko 1/ 
2018). Opiskelijoiden reflektiot lokikirjoissa 
vahvistavat näkemystä siitä, että opintojen mää-
rä koetaan vähäisenä, vaikka kyseessä ollut opin-

tojakso näyttää edelleenkin olevan laajin kirjal-
lisuudenopetukseen keskittyvä luokanopettajil-
le tarkoitettu pakollinen opintojakso Suomessa. 
Silti usea opiskelija totesi, että opintojakso vasta 
pääsi raaputtamaan pintaa useasta aiheesta. Tä-
mänkin opintojakson yhteydessä eriyttämisen 
kysymykset ovat opintosuunnitelmassa suppeat. 
Kurssipalaute, lokikirjat ja opettajan kokemuk-
set vahvistavat kuitenkin käsitystä että kirjalli-
suudenopetukseen liittyvissä opintojaksoissa 
opettajaopiskelijoille tulisi opintojakson tavoit-
teissa ja sisällössä eksplisiittisesti nimetään lu-
kijat, joiden äidinkieli ei ole suomi (tai svenska) 
ja oppilaat, joilla on dysleksia, luki- tai oppi-
misvaikeuksia. Molempien ryhmien kirjallisuu-
denopetukseen, kirjavalintoihin ja työtapoihin 
liittyvää kurssimateriaalia tulee myös opintojak-
soissa olla mukana. Tämän tapaustutkimuksen 
opintojakson kurssimateriaalissa kirjat koros-
tavat keskustelua rasismista, monikulttuurisuu-
desta, etnisyydestä ja kysymyksestä erilaisista 
kulttuureista. Opiskelijat kuitenkin kaipasivat 
ajantasaista suomenkielistä kirjallisuutta siitä, 
miten tämä vaikuttaa kirjallisuusdidaktisiin va-
lintoihin. 

» FT Kaisu Rättyä, kirjallisuuskasva-
tuksen dosentti, 
työskentelee äidinkielen ja kirjalli-
suuden pedagogiikan yliopistonleh-
torina Soveltavan kasvatustieteen 
ja opettajankoulutuksen osastolla 
Jensuun kampuksella Itä-Suomen 
yliopistossa.
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Maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden opettaminen – epätoivon 
ja riemun hetkiä
Tarja Hänninen

Olen toiminut opettajana kolmekymmentä vuotta ja puolet tuosta ajasta Turussa suuren lähiön 
kupeessa toimivassa koulussa. Opetan äidinkieltä, historiaa ja yhteiskuntaoppia sekä ilmaisu-
taitoa. Koulumme on nähnyt opettajavuosinani niin suomalaisen yhteiskunnan kuin Suomen 
koulutuspolitiikankin muutoksen konkreettisesti arjessaan. Oppilasaineksen muuttuessa yhä 
heterogeenisemmäksi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on kasvanut.

Ensimmäiset maahanmuuttajataustaiset oppi-
laani olivat kaksi vietnamilaispoikaa. Tuolloin 
1980-luvulla ei tunnettu lisäresursseja erilaisille 
oppijoille, mutta toisaalta nykytilanteeseen ver-
rattuna resursseja ei tarvinnut edes miettiä – niitä 
oli. Pojat saivat tukiopetusta ja pärjäsivät muiden 
mukana ja pääsivät jatko-opintoihin.

Itse asiassa maahanmuuttajataustaisista oppilais-
ta ei voi puhua yhtenä ryhmänä. He ovat joukko 
hyvin erilaisia oppijoita. Lapset eroavat luonnol-
lisesti kansalaisuudeltaan toisistaan. Koulussam-
me on erityisesti arabimaista ja Somaliasta saa-
puneita pakolaisstatuksella tulleita lapsia, jonkin 
verran myös entisen Jugoslavian alueelta saapu-
neita. Suurimman ryhmän muodostavat kuiten-
kin venäläis- ja virolaistaustaiset oppilaat. Kan-
sallisuus puolestaan vaikuttaa siihen, millainen 
koulutausta oppilaalla on. Maahanmuuttajataus-
taisista, yläkoulussa opiskelevista oppilaista osa 
on käynyt koko peruskoulunsa Suomessa, he ovat 
ehkä syntyneetkin Suomessa, osalla ei ole juuri 
ollenkaan koulukokemuksia. Venäläinen koulu-

järjestelmä puolestaan opettaa koulunkäynnin 
valmiudet jo pienenä. Siis jo lähtökohdat opiske-
lulle ovat oppilailla hyvin erilaiset.

Miten yhteistyö huoltajan 
kanssa onnistuu?

Paljon oppilaan menestykseen peruskoulussa vai-
kuttaa tunnetusti lapsen kotitausta. Tämä näkyy 
myös maahanmuuttajaperheissä. Useiden maa-
hanmuuttajaperheiden tietämys suomalaisesta 
koulujärjestelmästä on vähäinen. Olenkin usein 
huomannut, että keskustellessani (usein tulkin 
välityksellä) oppilaan koulunkäynnin ongelmis-
ta huoltajan kanssa, emme pysty ymmärtämään 
toisiamme. Huoltaja ei käsitä, mitä oppilaalta 
odotetaan, mitä on riittävä läksyjen teko, oppi-
laan vieressä ei voi koko ajan olla apuopettajaa 
jne. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden van-
hempia tulisikin perehdyttää Suomen koulujär-
jestelmään. Se helpottaisi paljon käytännön arkea. 
Vanhempien omat koulukokemukset ja erityisesti 

» Lehtori Tarja Hänninen
toimii äidinkielen, historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana Turun Lyseon 
koulussa.

odotukset lapsen tu-
levaisuuden suhteen 
vaikuttavat luonnolli-
sesti myös tilanteeseen. 
Muistan olleeni muka-
na useassa palaverissa, 
jossa huoltaja vuolaasti 
kertoi, miten hän enti-
sessä kotimaassaan oli 
jäänyt luokalleen ja sitten viisastunut viimeise-
nä kouluvuonna. Hän uskoi, että hänen lapsel-
leenkin käy samoin, vaikka oppilaalla oli todettu 
tunne-elämän ongelmia ja oppimisvaikeuksia. 
Kovan pehmittämisen jälkeen saimme ylipäätään 
luvan oppimisvaikeuksien tutkimiseen. Huoltaja 
ei koskaan suostunut pienluokkasiirtoon, perus-
tellen asiaa sillä, että pienluokalla hänen lapsensa 
oppii huonoille tavoille. Koulu yritti auttaa lasta 
erityisopettajan runsaalla tuella ja sosiaalipuolen 
panostuksilla. Oppilas sai kuitenkin peruskoulun 
päättötodistuksen vasta puoli vuotta muita myö-
hemmin erityisjärjestelyjen avulla.

Toisaalta olen tavannut myös vanhempia, joiden 
vahva tuki ja kovat vaatimukset ovat saaneet lap-
sen menestymään koulussa erinomaisesti ja pääse-
mään hyvään jatko-opiskelupaikkaan. Eräs vietna-
milaistaustainen äiti totesi, ettei hänen lapsillaan 
ole Suomessa kunnon tulevaisuutta kuin lääkärinä 
tai lakimiehenä. Niitä lapsista myös tuli.

Miten säilyttää oppilaan 
uskon tulevaisuuteen?

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kuten 
kaikkien oppilaiden opiskeluun vaikuttaa op-

pilaan oma motivaatio. 
Motivaation säilyttämi-
nen on varmaan suurin 
haaste heidän kohdal-
laan: kovasta yritykses-
tä huolimatta tulosta ei 
näytä tulevan. Maahan-
muuttajataustainen op-
pilas tarvitseekin muita 

oppilaita enemmän opettajan kannustusta ja tu-
kea siihen, että hän jaksaa uskoa itseensä oppija-
na. Opettajan usko siihen, että ajan kanssa asiat 
opitaan, luo uskoa myös oppilaaseen. Opettajan 
tuki on senkin vuoksi tärkeää, koska kodin kyky 
tukea lasta voi olla vähäinen. Lapsi ei yleensä 
halua rasittaa kotiaan kouluhuolilla; omat mur-
heet perheen arjessa voivat tuntua pieniltä.

Jos lapsella ei ole tulevaisuudennäkymiä, hänen 
opiskelumotivaationsa on luonnollisesti heikkoa. 
Suomessa maahanmuuttajien työllistyminen on 
vaikeaa, joten ei ole ihme, jos maahanmuuttaja-
nuori kokee tulevaisuutensa muita epävarmem-
maksi. Motivaation merkitystä ei voi koskaan 
aliarvioida. Tämän todisti minulle afgaanipoika, 
joka valmistavasta opetuksesta tuli kahdeksan-
nelle luokalle ja opiskeli niin ahkerasti, että hän 
saattoi hakea peruskoulun jälkeen lukioon. Yk-
sin Suomeen tulleen pakolaispojan sanat ovat 
jääneet mieleeni: ”Olen tehnyt pitkän ja vaikean 
matkan ja haluan valmistua kunnon ammattiin.”

Miten riitän kaikkeen?

Maahanmuuttajataustaisen lapsen opettaminen 
on haasteellista; se vaatii oppilaan tarkkailua ja 
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herkkää havainnointia. Vaikka tiedätkin, mitä pi-
täisi tehdä, on vaikea löytää aika tuen antamiselle, 
koska erityisopettajaa/ apuopettajaa ei yläkoulus-
sa resurssien vähäisyyden vuoksi ole paljoakaan 
oppitunneilla apuna. Opetusryhmissä on saman-
aikaisesti useita apua tarvitsevia oppilaita. Liian 
usein tuntee riittämättömyyttä, kun eriyttäminen 
ei suuresta halusta huolimatta onnistu. Lisäksi 
oppimateriaalia eriyttämiseen ei tahdo löytyä; 
kaikki pitäisi tehdä itse. Millä ajalla?

Historian ja yhteiskuntaopin opettamisessa vaikeu-
tena on päivittäin se, että maahanmuuttajaoppi-
laalla on usein hyvä arjen sanasto hallussaan, mutta 
käsitteellisempi termistö on täysin vierasta, varsin-
kin jo he tulevat täysin erilaisesta kulttuurista kuin 
mitä Suomi edustaa. Kielitaito kehittyy kieltä käyt-
tämällä, niinpä mitä enemmän maahanmuuttaja-
taustainen lapsi lukee suomen kielellä, sitä enem-
män käsitteitä hänen käytössään on. Samahan on 
todettu suomalaislastenkin osalta, ja yleisesti ollaan 
huolissaan lasten vähäisestä lukemisesta. Toinen 
suomen kielen kehittymistä vaikeuttava asia on 
se, että oppilaat ovat koulun ulkopuolella ja väli-
tuntisin vain omaa äidinkieltään puhuvien kans-
sa. Tämä on ymmärrettävää, mutta koulussa tulisi 
mielestäni kiinnittää tähän hieman huomiota.

Onnistumisen iloa – 
hauskoja muistoja

Kaikista haasteista huolimatta maahanmuuttaja-
taustaiset oppilaat rikastuttavat oppitunteja. On-
nistumisen hetket tuntuvat erityisen riemastut-
tavailta, koska takana on kova uurastus. Muistan 
yhteiskuntatopin tunnin, jossa käsittelimme nai-

misiin menemistä ja häitä. Uskon, että kaikista oli 
mielenkiintoista ja opettavaista kuulla kurditytön 
kertomusta kurdihäistä. Sellaista ei opi googlet-
tamalla, ainakaan yhtä mielenkiintoisesti kerrot-
tuna. Tästä oppineena olenkin pyytänyt sopivan 
tilaisuuden tullen muista kulttuureista tulleita ker-
tomaan oman kielen ja kulttuurin näkökulmasta 
käsiteltävästä aisasta. Tässä täytyy toki olla tarkka-
na, koska kaikki oppilaat eivät halua kertoa omasta 
taustastaan. Uskon kuitenkin, että jos tunnilla syn-
tyy kaikkia arvostava ilmapiiri, kaikesta voi kertoa.

Monet naurut on myös koko luokan kesken nau-
rettu maahanmuuttajataustaisten itseironisille 
huomautuksille omasta asemastaan Suomessa. 
Koulussamme opiskeli suomalaisen näköinen 
poika pellavahiuksineen. Hän oli kuitenkin syn-
tynyt ja elänyt Pohjois-Afrikassa ja ollut vasta 
pari vuotta Suomessa. Luokka mietti, kuka oppi-
las osallistuu mihinkin kilpailuun koulun liikun-
tapäivänä. Viestijuoksuun ei tahdottu saada osal-
listujaa ja kyseistä pellavapäätä ehdotettiin. Poika 
vastusteli. Siihen saman luokan somalialaispoika 
totesi:” Suostu ny. Näytä, että oot afrikkalainen.” 
Yhteisen huvituksen keskellä poika suostui.

Lukuisista maahanmuuttajataustaisista oppilais-
tani eniten mieleeni on jäänyt somalialaistyttö, 
jonka aineita odotin aina mielenkiinnolla, koska 
hän tarjosi teksteissään aina aivan uusia näkökul-
mia aiheeseen kuin aiheeseen. Teksteistä huokui 
syvä empatia ja ymmärrys ihmisiä kotaan. Hänen 
syvästi uskonnollinen kotinsa vaikutus näkyi sel-
västi ja havahdutti minut huomaamaan islamin 
uskon ja kristinuskon yhteiset piirteet. Opettaja-
kin oppi näkemään maailmaa uudesta näkökul-
masta. 

Lukeminen on tylsää
Jussi Silvius

Otsikon lause voisi olla oppilaideni suusta. Heidän mielestään kirjojen lukeminen on maailman 
tylsin ja turhin asia. Hiihtäminen on puolestaan minun mielestäni tylsin asia, mitä ihminen voi 
tehdä. Se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että en osaa sitä. Hiihtäminen on mielestäni aivan 
älyttömän vaikeaa. En tosin koskaan ole sitä kunnolla edes kokeillut. Minua ei huvita opetella 
hiihtämään, vaikka tiedän että se olisi kuntoilumuotona mitä parhain. Se auttaisi minua voimaan 
paremmin sekä fyysisesti että henkisesti. En kuitenkaan halua hiihtää, koska tiedän että taitojen 
puutteellisuuden vuoksi edessä olisi sekä turhautumista että epäonnistumisen ja häpeän koke-
muksia. Oppilaillani on täysin samanlainen suhtautuminen lukemiseen. He toki osaavat lukea. 
He tunnistavat kirjaimet ja osaavat muodostaa niistä sanoja. Aivan samoin kuin minäkin tunnis-
tan hiihtämiseen tarvittavat välineet ja osaan liikuttaa raajojani hiihtämisen vaatimalla tavalla.

Periaatteessa. Mutta toisin kuin minulla, oppilail-
lani on varsin päteviä syitä pitää lukemista vai-
keana ja sitä kautta tylsänä. Ne syyt ovat lukivai-
keus ja tarkkaavuuden ongelmat.

En usko, että on olemassa ihmistä, joka ei nauttisi 
tarinoista. Erilaiset kertomukset ovat kuuluneet ih-
misten elämään aina. Aikoinaan ihmiset ovat kuun-
nelleet niitä leirinuotiolla, nykyään nuoret kuulevat 
tarinoita pääasiassa internetissä. Myös peruskoulun 
päättöluokkaa käyvät oppilaani elävät jatkuvasti 
näiden tarinoiden maailmassa. YouTube, Netflix ja 
konsolipelit täyttävät ison osan tuntemieni nuorten 
elämästä. Perinteisen kirjan on vaikea kilpailla nii-
den kanssa. Kirjan luke-
minen on hidasta. Kirjaa 
lukiessa ei pysty juttele-
maan kaverin kanssa tai 
selamaan Instagramia, 
vaan on keskityttävä ajat-
telemaan, kuvittelemaan 
ja sisäistämään. Tässä 
piilee myös kirjan hie-

nous. Enää pitäisi saada nuoret ymmärtämään se. 
Yritys on ainakin kova.

Vuosikaudet olen käynyt säännöllisesti kirjastos-
sa luokkieni kanssa. Oppilaat ovat kiltisti lainan-
neet kirjan, jota on luettu tai oltu lukevinaan, ja 
lopulta on kirjat palautettu lähes koskemattomi-
na takaisin kirjastoon. Noin kaksi vuotta sitten 
ajattelin ottaa asiaan erilaisen lähestymistavan. 
Aloin lukea ääneen oppilailleni.

”Pikkulapsille luetaan ääneen!” kuului keskellä 
pahinta murrosiän myllerrystä olevan poikavoit-
toisen joukon vastalause.

Jos lukeminen on hidas-
ta verrattuna visuaali-
siin kerrontamuotoihin, 
niin oppilaille ääneen 
lukeminen oli niin hi-
dasta, että se meinasi 
tuskastuttaa opettajan-
kin. Lukeminen piti 
keskeyttää lähes jokai-

» Jussi Silvius
on yläkouluikäisten kanssa työsken-
televä erityisluokanopettaja, jonka 
vapaa-aika kuluu pääasiassa palloa 
potkien ja lukien.
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sen lauseen jälkeen, kun 
oppilaiden keskittymi-
nen herpaantui. Vieruskaveria tökittiin kynällä, 
kännykät kaivettiin esille, kuminpalat viuhuivat 
ilmassa. Kuuntelemisen vaikeus yllätti minut täy-
sin. Kirjan lukemista jatkettiin kuitenkin sään-
nöllisesti ja lopulta Jorma Kurvisen nuorten-
kirjaklassikko Susikoira Roi saatiin päätökseen. 
Luku-urakan päätteeksi katsoimme kirjaan poh-
jautuvan neliosaisen TV-sarjan.

”Toi on ihan erinäköinen mitä mä kuvittelin!” 
”Tästä puuttui se yksi kohta!”

Sen enempää johdattelematta oppilaat löysivät 
itse ne ominaisuudet, joilla kirja pesee elokuvan, 
television tai pelit mennen tullen. Kirja antaa raa-
mit, joiden sisällä oma mielikuvitus saa muokata 
hahmoja ja tapahtumapaikkoja lähes rajattomasti. 
Kirjan ja tv-sarjan välisistä eroavaisuuksista syntyi 
hieno keskustelu. Ja viimeistään siinä vaiheessa, 
kun oppilaat osasivat hyvinkin tarkasti vertailla 
tarinoiden yhtäläisyyksiä ja eroja, minulle kävi sel-
väksi, että kaikesta kangertelusta huolimatta oppi-
laat olivat kuunnelleet. Ja mielikuvissaan he olivat 
onnistuneet muokkaamaan tapahtumat itsensä 
näköiseksi kokonaisuudeksi. Televisiosarjan katse-
leminen oli keskittymisen kannalta oppilaille huo-
mattavasti helpompaa kuin kirjan kuunteleminen. 
Kuitenkin vertailtaessa kirjaa ja tv-sarjaa jokainen 
oppilas oli sitä mieltä, että kirja oli parempi. Kir-
jassa asiat selitettiin tarkemmin ja monipuolisem-
min. Tämä lämmitti mieltäni kovasti ja tuli tunne, 
että pieni askel on otettu eteenpäin.

Nykyään luokassani luetaan ääneen lähes päi-
vittäin. Ja vastalauseet ovat vaienneet. Lukuhet-

ki ajoittuu joko aamun 
ensimmäiselle yhteiselle 

tunnille tai ennen ruokailua olevan oppitunnin 
viimeisille hetkille. Hetki kestää yleensä noin 
viisitoista minuuttia, yhden tai kahden luvun 
verran. Opettamani ryhmän maksimikoko on 
kymmenen oppilasta ja vietän heidän kanssaan 
aikaa yli kaksikymmentä tuntia viikossa. Viiden-
toista minuutin hetken löytäminen päivän sisältä 
käy siis melko vaivattomasti. Ymmärrän toki, että 
kaikilla tämä ei olisi mahdollista.

Rehellisyyden nimissä eivät lukuhetket vieläkään 
ole hiirenhiljaisia ja harmonisia hetkiä, joissa 
oppilaat silmät kiiluen odottavat miten tarina 
tänään etenee. Osaa kertomukset kiinnostavat 
enemmän, osaa vähemmän. Eivät kirjat ole kaik-
kien juttu. Mutta niin se menee myös kaikkien 
koulussa opiskeltavien oppiaineiden kanssa. Ja 
niin se menee ylipäätään kaikkien asioiden kans-
sa elämän kaikilla osa-alueilla. Jokaisella on omat 
kiinnostuksen kohteensa. Ja niin pitääkin olla.

Edelleen jonkun keskittyminen herpaantuu tai 
joku eksyy somen ihmeelliseen maailmaan. On-
neksi luokassa on tarkkasilmäinen koulunkäyn-
ninohjaaja, joka haistaa hyvin herkästi jos joku 
puuhailee omiaan. Jotta keskittyminen olisi hel-
pompaa oppilaat saavat halutessaan piirtää tai vä-
rittää värityskuvia kuuntelemisen lomassa. Joku 
tykkää puristella stressipalloa tai pyöritellä sor-
missaan sinitarran palaa. Myös puhelimen käyt-
töön kuuntelun aikana olen nykyään heltynyt. 
Tähän pätevät tosin hyvin tiukat säännöt. Mitään 
ajattelua vaativaa puhelimella ei saa tehdä. Myös 
sosiaalisen median selailu on kiellettyjen asioi-
den listalla. Käytännössä ainoa hyväksytty toi-

minta puhelimella on pelit, jotka ovat toiminnal-
taan kuin virtuaalista kuplamuovin puristelua. 
Yllättävän harva edes kaivaa puhelintaan enää 
esiin. Kun alan lukemaan, suurin osa keskittyy 
ainoastaan kuuntelemaan. Edelleen lukemisen 
joutuu keskeyttämään aina silloin tällöin, mutta 
ei lähellekään joka päivä.

Kuuntelemiseen keskittyminen on parantunut 
valtavasti ihan jokaisella oppilaalla. Lukutuokio 
koetaankin joko rauhallisena, pehmeänä laskuna 
uuteen koulupäivään tai vaihtoehtoisesti tervetul-
leena rauhoittumishetkenä keskellä päivän vilinää.

Erään lukutuokion jälkeen esitin oppilaille kysy-
myksen “Kenelle teistä on luettu lapsena?”. Noin 
puolet oppilaista nosti kätensä. Sattumalta nämä 
oppilaat olivat samoja, jotka keskittyvät kuun-
telemiseen kaikkein parhaiten. Ja samoja, jotka 
osaavat parhaiten vastata tekstistä esitettyihin 
kysymyksiin. Toki luokkani on pieni, eikä toteut-
tamani kysely täytä sellaisia kriteerejä, että sen 
pohjalta voisi vetää kovin laajoja johtopäätöksiä. 
Monet tutkimustulokset kertovat kuitenkin sa-
maa mikä näkyy pienoiskoossa luokassani. Van-
hempien lukutottumukset antavat eväät lapsen 
tulevaisuudelle. Lukuinnostuksen lisäksi ääneen 
lukemisen on todettu edesauttavan koulumenes-
tystä ja parantavan empatiakykyä. On todettu, 
että lapselle ääneen lukemista ei voi aloittaa liian 
aikaisin. Haluan uskoa, että koskaan ei myöskään 
ole liian myöhäistä.

Kuluneen parin vuoden aikana luokassa on luettu 
sekä kotimaista että käännettyä nuortenkirjallisuut-
ta. Punaisena lankana on kuitenkin ollut se, että 
olen pyrkinyt löytämään kirjoja, jotka kiinnostavat 

nimenomaan minun luokkani oppilaita. On ehdot-
toman tärkeää, että kirjassa on henkilöitä, joihin 
oppilaat pystyvät samaistumaan. Todennäköisyys 
on hyvin lähellä nollaa sille, että kirja jonka hahmot 
ja tapahtumat eivät millään tavalla kosketa kuulija-
kunnan elämää, pysäyttäisi heidät kuuntelemaan. 
Mutta yksi oikea kirja saattaa muuttaa paljon.

Riemastuttavimpana esimerkkinä on oppilas, 
joka löysi lukuinnon, kun aihepiiri oli oikea. Ha-
luan siis esittää kiitokseni Aleksi Delikourasille ja 
Nörtti-kirjasarjalle. Suosittelin sitä tietokoneis-
ta kiinnostuneelle oppilaalleni. Kirjan ansiosta 
nuori miehenalku löysi hengenheimolaisensa 
kirjaston hyllystä. Nykyään kirjasarjan tuoreim-
man osan vapautumista kirjaston pitkistä vara-
usjonoista odotetaan yhtä suurella innolla kuin 
Call of Duty-pelisarjan uusinta julkaisua. Toinen 
tärkeä asia on, että kirjan on oltava mielekäs lu-
kijalle. Lapset ja nuoret huomaavat helposti onko 
lukija tarinassa mukana vai ei.

Jos saisin esittää kolme toivomusta, toivoisin en-
simmäiseksi, että ääneen lukemistani kirjoista olisi 
ollut konkreettista hyötyä. Että kirjat olisivat kas-
vattaneet oppilaideni sanavarastoa sekä opettaneet 
heille keskittymisen jaloa taitoa. Ja että edellä mai-
nituista asioista olisi heille hyötyä sekä jatko-opin-
noissa että elämässä niiden jälkeen. Toiseksi toivoi-
sin, että lukutuokioiden kautta oppilaat tarttuisivat 
kirjoihin tulevaisuudessa ja jatkaisivat lukemista 
itsenäisesti senkin jälkeen, kun minä en enää pak-
kosyötä tarinoita heille. Toivottavasti he tekevät sen 
viimeistään silloin, kun heillä on omia lapsia.

Kolmanneksi toivoisin, että joku opettaisi minut 
hiihtämään.
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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.  Toimitus keskittyy loppuvuoden 
numeroissa erilaisiin lukutaitotoimijoihin Suomessa ja tulevaisuuden 
pohdintaan, myös Kielikukon tulevaisuuden. Materiaalin jättö- ja lehden 
julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon mediakortista lehden takakannesta.

Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella 
vuokkokaartinen@gmail.com. Numeroon 3 tarkoitettujen artikkelien tulisi 
olla toimituksessa 15.8. 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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