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Hyvä lukija
Käsissäsi on kielitietoista koulua ja monikielisyyttä käsittelevä teemanumero. Näitä teemoja
lähestytään monesta näkökulmasta, sillä lehden
artikkelit sivuavat sekä aikuisten että lasten kotouttamista ja suomen kielen opetusta. Koulujen
monikieliseen arkeen kurkistetaan niin oppilaiden kuin opettajankin silmin.
Minna Bogdanoff, Heidi Vaarala ja Taina Tammelin-Laine kuvaavat Perustaidot haltuun -hanketta, jossa kehitetään uudenlaista täydennyskoulutusta aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja
ohjaajille. Kirjoittajat kuvaavat, kuinka haastavia
arkisia tekstitilanteita aikuiset maahanmuuttajat
kohtaavat ja millainen rooli älypuhelimella voi
olla näissä tilanteissa.
Annele Laaksonen puolestaan vie lukijat koulumaailmaan. Laaksonen kuvaa artikkelissaan
S2-opetuksen haasteita ja mahdollisuuksia. Annastiina Kettunen taas kuvaa artikkelissaan Niilo Mäki
Instituutin kehittelemää ja kaikkiin Suomen peruskouluihin lähetettyä Arvaa sana -sananselityspeliä. Tanskalaiset Bylander ja Krogh painottavat
ruotsinkielisessä artikkelissaan, että monen kielen
oppiminen on lahja ja mahdollisuus. Kielet lisäävät
oppilaiden työmuistin käyttöä ja monia kieliä käyttävän koulun ilmapiiri on vapaa ja rakentuu luottamukselle ja keskinäiselle arvostukselle.
Noora Rantanen kuljettaa lukijat varhaiskasvatuksen pariin. Hän kuvaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen S2-opetuksen ja kielitietoisen toimintakulttuurin kehittämistä Raumalla. Kehittämistyötä
on tehty Opetushallituksen rahoittaman Luanikast
gotoutumist Raumal -kotoutumishankkeen puitteissa. Varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevat
Katri Borm ja Sarah Goncalves esittelevät Kielinuppu-projektiaan, jossa tuotetaan lasten suomen
kielen oppimista tukevaa laulumateriaalia.

Lehdessä esitellään myös, mistä löytää sopivaa
luettavaa lapsille. Miina Orell kertoo uunituoreesta Lukulumo-nimisestä sähköisestä lastenkirjapalvelusta. Artikkelissa kuvataan, millaisia
kokemuksia saatiin tämän lukemiseen innostavan palvelun käytöstä neljän viikon aikana peruskoulussa. Riitta Hämäläisen artikkeli kertoo puolestaan monikielisen kirjaston palveluista. Monikielinen kirjasto tarjoaa lapsille luettavaa monella
eri kielellä sekä muun muassa lukemisen ja leikin
merkityksestä kertovaa opasmateriaalia lukuisilla
kielillä, muun muassa albanian, arabian, somalin
sekä vietnamin kielillä. Tarkoituksena on tukea
lasten varhaista kielellistä kehitystä.
Aikuisen maahanmuuttajan kotoutumispolku ei
ole yhtä selkeästi säädelty kuin koululaisten. Kokemuksiaan esittelevät perheidensä takia Suomeen
muuttaneet naiset, romanialainen Elena ja venäläinen Ludmila. Myös 30-vuotias Rrahim Sahiti
kuvaa koulupolkuaan Suomessa. He kaikki pitävät haasteellisena sitä, että maahanmuuttajat eivät
tunnu työllistyvän, vaikka työvoimasta on pulaa.
Opettajan näkökulmasta kielitietoisen koulun arkea esittelee Samran Kezri, jonka päivässä näkyvät eri opettajanimikkeiden roolit. Samran Kezri
on niin samanaikaisopettaja, omankielinen kuin
kurdin kielen opettaja. Lopuksi kurkistamme
maahanmuuttajavaltaiseen Ritva Aarras-Saaren
luokkaan, jonka oppimisen menetelmät voimauttavat oppilaita draaman ja ilmiöpohjaisen oppimisen keinoin.
Antoisia lukuhetkiä!

Toimituskunnan puolesta
Pirkko Tiuraniemi ja Sari Sulkunen
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Perustaidot haltuun – älypuhelin
osana aikuisten lukutaito-oppijoiden
monilukutaitoa
Jyväskylän yliopistossa pilotoidaan uudenlaista täydennyskoulutusta aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille. Verkkopainotteisen koulutuksen aikana osallistujat rakentavat
yhdessä tietoa luku- ja kirjoitustaidon, matemaattisten ja tietoteknisten taitojen sekä opiskelutaitojen opetuksesta. Kerromme artikkelissamme ensin Perustaidot haltuun -täydennyskoulutuskokonaisuudesta. Sen jälkeen pohdimme sitä, millaista monilukutaitoa luku- ja kirjoitustaitoa
opiskeleva aikuinen tarvitsee erityisesti käyttäessään älypuhelinta. Lopuksi pohdimme aikuisen
lukutaito-oppijan kielitaitotarpeita.

Perustaidot haltuun
-täydennyskoulutuskokonaisuus
Jyväskylän yliopiston Perustaidot haltuun: malli
maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön
koulutukseen -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan täydennyskoulutusta aikuisten maahanmuuttajien parissa työskenteleville opettajille ja
ohjaajille1. Tavoitteena on vahvistaa opettajien ja
ohjaajien osaamista perustaitojen tukemisessa ja
sen myötä edistää välillisesti maahanmuuttajien
koulutuspolun etenemistä tai työelämään siirtymistä. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama
hanke käynnistyi keväällä 2017, ja se jatkuu aina
alkuvuoteen 2020 saakka. Puolitoista vuotta kestävässä pilottikoulutuksessa on mukana noin 70
osallistujaa, joista osa suorittaa koko koulutuksen ja osa yksittäisiä moduuleita.

Hankkeen näkemys perustaidoista pohjautuu
PIAAC-tutkimuksessa (OECD 2013) käytettyyn
jakoon: perustaitoja ovat luku- ja kirjoitustaito,
matemaattiset taidot sekä tieto- ja viestintätekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot. Listaan on hankkeessa lisätty myös opiskelutaidot,
jotka ovat edellytyksenä kaikkien edellisten taitojen oppimiselle.
Perustaidot haltuun -hankkeessa pilotoitava
koulutusmalli vastaa laajuudeltaan 15 opintopistettä. Pilottikoulutus koostuu kuudesta moduulista, joiden sisällöt muodostavat kumulatiivisesti rakentuvan kokonaisuuden (ks. kuvio 1).
Ensimmäisessä moduulissa kartoitetaan omien
opiskelijoiden resursseja ja tarpeita perustaitojen saralla. Toisessa moduulissa rakennetaan
resurssi- ja tarvekartoituksen tuloksiin perustu-

1

Koulutusta ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa Jyväskylän yliopistossa työskentelevät FT Heidi Vaarala, FT Taina Tammelin-Laine ja FM, KM Minna Bogdanoff sekä FT Katarzyna Kärkkäinen, FT Sanna Mustonen, professori Tarja
Nikula-Jäntti, professori Sari Pöyhönen, FM Nina Reiman, FT Marja Seilonen, professori Minna Suni, professori Mirja
Tarnanen, HuK Sanni Törmänen ja FT Aija Virtanen.
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Aikuisten
maahanmuuttajien
perustaitojen
opettamisen
lähtökohdat
3 op

- Oppimisympäristöt
ja -materiaalit
- Monikielisyys
- Käsitykset kielestä,
kulttuurista ja
oppimisesta

Aikuisten
maahanmuuttajien
perustaitojen
opettamisen
pedagogiset
käytänteet

Monilukutaidon
perusteet
3 op

Oppiminen ja
arviointi
monikielisessä
ryhmässä I

Oppiminen ja
arviointi
monikielisessä
ryhmässä II

3 op

2 op

Perustaitojen
vahvistaminen
työelämässä
2 op

2 op

- Pedagogiset työkalut

- Yhteistoiminnallisuus
- Eriyttäminen

- Luku- ja
kirjoitustaidon
oppiminen ja opetus
- Sopivien
opiskelumateriaalien
ja työtapojen valinta

- Yhteisopettajuus

va opetuskokeilu. Kolmas moduuli perehdyttää
erityisesti monilukutaidon sekä luku- ja kirjoitustaidon kysymyksiin. Neljännessä moduulissa
suunnitellaan laajahko oppimiskokonaisuus, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti tavoitteiden
asetteluun ja arviointiin, ja viidennessä moduulissa oppimiskokonaisuutta testataan käytännössä omien opiskelijoiden kanssa. Kuudennessa ja
viimeisessä moduulissa keskitytään työssäoppimisen ja ohjauksen tematiikkaan.
Pilottikoulutuksen päätyttyä koulutusmalli kootaan julkaistavaan muotoon, ja tavoitteena on,
että mallia tai erillisiä moduuleja voidaan käyttää
valtakunnallisesti esimerkiksi osana opettajankoulutusta tai itsenäisenä täydennyskoulutuspakettina. Malli julkaistaan verkossa syksyllä 2019.
Koulutuksen pedagoginen ajattelu ja käytänteet
Perustaidot haltuun -koulutuksen pedagogisena
lähtökohtana on yhteinen tiedon rakentaminen
ja yhteisöllinen oppiminen. Koulutukseen osallistuvat opettajat ja ohjaajat ovat työnsä asiantuntijoita, jotka hyötyvät tiedon ja kokemusten
jakamisesta sekä työn ja toiminnan reflektoinnista. Yhteisöllisen oppimisen lähtökohdan mukaisesti koulutuksessa hyödynnetään runsaasti parija ryhmätyöskentelyä organisaatioiden sisällä.
Kouluttajien tehtävänä puolestaan on tarjota
osallistujille materiaalia ja virikkeitä pohdinnan
ja toiminnan tueksi. Lisäksi he ohjaavat osallistu-

- Perustaitojen
opetuksen
integrointi
asiasisältöihin

- Oppimisprosessien
tukeminen ja
arviointi

- Syvennetään
edellisen
moduulin sisältöjä

- Työyhteisöt
monikielisinä
ympäristöinä
- Ammatillinen
kielitaito

jia kiinnittämään huomiota erilaisiin teemoihin
ja näkökulmiin ja tarjoavat näin mahdollisuuksia
osaamisen kehittämiseen.
Koulutus suoritetaan pääasiassa etäopiskeluna
Peda.net-verkko-oppimisympäristössä. Suljetulla sivustolla koulutuksen osallistujat voivat tutustua koulutusmateriaaleihin, keskustella toistensa
ja kouluttajien kanssa, palauttaa tehtäviä ja seurata viestintää ajankohtaisista asioista. Sivuille on
myös kerätty laaja materiaalipankki, joka sisältää
esimerkiksi asiantuntijahaastatteluja, artikkeleita
ja linkkejä muille hyödyllisille verkkosivuille.
Verkko-opiskelun ja etäohjauksen lisäksi moduuleihin sisältyy kasvokkaisia ohjaustapaamisia, joita järjestetään alueellisesti ympäri Suomen. Alueellisia ryhmiä on yhteensä seitsemän,
ja ohjaustapaamisissa on mukana kaksi kullekin
ryhmälle nimettyä ohjaajaa. Ohjaajat ovat Jyväskylän yliopistossa työskenteleviä opetus- ja
koulutusalan asiantuntijoita, joiden erityisosaaminen liittyy esimerkiksi suomen kielen opetukseen muunkielisille, kielitaidon arviointiin sekä
luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen maahanmuuttaja-aikuisten näkökulmasta. Koska kaikilla koulutettavilla ei ole mahdollisuutta saapua
paikan päälle lähitapaamisiin, heille järjestetään
myös etäohjausta. Tapaamisten tarkoituksena on
tukea koulutettavia oppimistehtävien teossa sekä
tarjota aika ja paikka pedagogisille keskusteluille
kollegoiden ja ohjaajien kanssa.
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Palautetta ja kehityskohteita
Koulutusta kehitetään jatkuvasti osallistujilta kerättävän palautteen sekä koulutuksen aikana tehtyjen havaintojen pohjalta. Tähänastisen palautteen perusteella koulutus on koettu sisällöiltään
hyödylliseksi ja tarpeelliseksi, ja koulutettavat
ovat myös olleet tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen. Lisäksi keskustelut ja yhteistyö muiden
opettajien ja ohjaajien kanssa on koettu tärkeäksi.
Kiva oli kuulla mielipiteitä ja uusia näkökulmia – niistä oppii aina jotain uutta ja huomaa miten asia laajenee kun
kuulee toistenkin mielipiteitä (Opettaja
1)
Haasteita opiskelulle on aiheutunut ennen kaikkea ajanpuutteesta. Oppilaitosten arki on kiireistä, ja itsenäiselle opiskelulle ei aina tahdo järjestyä riittävästi aikaa. Joissakin oppilaitoksissa
opettajat ja ohjaajat eivät voi käyttää työaikaa täydennyskouluttautumiseen, vaikka se edistäisikin
sekä opettajan itsensä kehittymistä että opiskelijoiden parasta. Tällöin opiskelu täytyy ajoittaa
kokonaan vapaa-ajalle.
En ole erityisen tyytyväinen työskentelyyni tässä moduulissa, koska en ole
oikein onnistunut löytämään riittävästi
työskentelyaikaa, jotta olisin voinut
kunnolla paneutua moduulin oheislukemistoon sekä kartoitustehtävien
suunnitteluun. (Opettaja 2)
Myös koulutuksen verkkopainotteisuus on osaltaan haaste, vaikka se tuo myös joustavuutta
opiskeluun. Verkkokeskustelut eivät ole kaikille
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koulutettaville entuudestaan kovin luonteva tapa
vaihtaa ajatuksia, ja osa kokeekin, että kynnys
omien ajatusten julkaisuun keskustelualueilla on
korkea. Verkkopainotteisessa, pitkäkestoisessa
koulutuksessa haasteena on myös osallistujien sitouttaminen koko koulutuksen ajaksi (ks. Lee &
Choi 2011).
Koulutuksen aikana havaittuihin haasteisiin on
etsitty jatkuvasti myös ratkaisuja. Verkkokoulutukseen sitoutumista on vahvistettu kasvokkaisilla tapaamisilla ja etäohjauksella. Osallistujia
on kannustettu hyödyntämään koulutuksen tehtävissä joustavia, omaan työtilanteeseen soveltuvia opiskelumuotoja, ja kouluttajat ovat yhdessä
osallistujien kanssa pohtineet, miten käsiteltävistä teemoista voidaan muokata kunkin osallistujan näkökulmasta mielekkäitä tehtäviä.

Aikuisen maahanmuuttajan
monilukutaidon piirteitä
Täydennyskoulutushankkeen aikana osallistujat
ja kouluttajat ovat pohtineet aikuisten luku- ja
kirjoitustaidon oppijoiden monilukutaitoa useista näkökulmista. Aikuisen lukemisen ja kirjoittamisen tarpeet nousevat paljolti arjen todellisista
tilanteista eikä niinkään mahdollisen oppikirjan konstruoiduista tilanteista. Saville-Troiken
(2012, 88) mukaan aikuisten kielenoppijoiden
etuja ovatkin juuri maailmantieto sekä olemassa
olevat analyyttiset ja käytännölliset tiedot ja taidot, jotka tukevat uuden oppimista. Vähän koulutetuilla aikuisilla akateemisia kielenopiskelun
malleja ei välttämättä ole. Heillä on kuitenkin
paljon muuta tietoa ja taitoa, joka auttaa kielen

oppimisessa erityisesti, jos opettaja tuntee opiskelijoidensa vahvuudet ja osaa hyödyntää niitä
oppimisen tukena.
Kouluttajat ovat hankkeen aikana haastatelleet
aikuisia maahanmuuttajia ja keskustelleet heidän
kanssaan siitä, miten he käyttävät älypuhelimia
ja muita digitaalisia laitteita arjessaan. Haastattelujen aikaan haastateltavat opiskelivat aikuisten
perusopetuksen lukutaitovaiheessa. Olemme nimenneet haastattelijat kirjaimin H ja M, ja opiskelijat puolestaan on nimetty lyhenteellä op, jota
seuraa haastateltavan numero. Lyhimmän aikaa
Suomessa viettänyt opiskelija oli saapunut maahan puoli vuotta sitten, kun taas kauimmin Suomessa asunut oli ollut täällä jo kymmenen vuotta.
Haastatteluissa osoittautui selkeästi, että opiskelijoille tärkein laite oli älypuhelin, kun taas muiden
laitteiden käytöllä ei näyttänyt olevan heille suurta merkitystä. Pöytäkonetta he olivat käyttäneet
oppilaitoksessa IT-perustaitojen tunneilla noin
kaksi tuntia viikossa. Kun opiskelijoilta kysyttiin
haastattelussa, onko heidän mielestään helppoa
käyttää puhelinta, eräs opiskelija (op1) vastasi:
mm, vähän vaikeaa koska minä, en tiedän, en tiedän, mm kirjoitaa. Älypuhelin ja siihen ladattavat multimodaaliset sovellukset tarjoavat opiskelijoille kuitenkin hyvin runsaasti erilaisia toimimisen mahdollisuuksia kirjoitustaidon puutteista huolimatta. Viestien lukeminen sen sijaan on
haasteellista.
Viestien ymmärtäminen
Aikuinen opiskelija tarvitsee monilukutaitoa
kyetäkseen toimimaan tasavertaisesti yhteis-

kunnassa. Hänen pitäisi osata toimia muun
muassa verkkopankissa, sosiaalisessa mediassa ja Wilmassa ja lisäksi hänen pitäisi pystyä
viestimään viranomaisten kanssa. Seuraavassa
esimerkissä opiskelija näyttää viranomaisilta
saamaansa viestiä haastattelijoille, joista toinen
lukee sen ääneen.
Esimerkki 1. Viesti vammaispalvelusta
H:
tässä on tämmönen ”vammaispalvelu
on myöntänyt henkilökohtaisen avustajan vapaa-ajalle, tapaaminen tulkin
kanssa”, päivämäärä, missä, kellonaika.
mi- mikä. tiedätkö sinä mikä tämä on.
op8: ei ole
H:

nii.

op8: minu ei ole.

Opiskelija on saanut ilmeisesti lastaan koskevan
tekstiviestin vammaispalvelusta. Haastattelun
perusteella näyttää siltä, ettei hän ole ymmärtänyt viestiä. Viranomaisten olisi syytä tulla tietoiseksi siitä, että lukemaan ja kirjoittamaan opiskelevat aikuiset eivät ymmärrä kompleksista suomea. Olisikin hyvin toivottavaa, että viestit laadittaisiin ääniviesteinä yksinkertaisella suomella
tai jollakin maahanmuuttajan osaamalla kielellä.
Lukemaan ja kirjoittamaan opittaessa puheen
ymmärtäminen ja tuottaminen on aluksi parhaiten hallittu kohdekielen osataito (Anderson &
Larsen-Freeman 2011).
Myöskään oppilaitoksesta saapuvat viestit eivät
aina avaudu luku- ja kirjoitustaidon opiskelijoille. Kuvassa 1 on Wilman kautta lähetetty viesti,
jossa koulun henkilökunnan edustaja ohjeistaa
opiskelijoita kopiokoneen käyttöön.
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Kuten keskustelusta käy ilmi, opiskelija ei ymmärrä viestin sisältöä. Myös koulun sisäisessä
viestinnässä on siis keskeistä ottaa huomioon
kieltä ja lukutaitoa opettelevat opiskelijat.
Aikuisopiskelijat saavat Wilman kautta viestejä
ja ohjeistuksia myös omien lastensa kouluista.
Opiskelija näyttää seuraavassa lastaan koskevan
viestin haastattelijoille.
Esimerkki 3. Automaattiset muistutusviestit
H:
täällä on, voidaanko katsoa joku. voidaanko katsoa, tai tuo mitä tuolla on.
op5: vietsi (lapsen nimi). lapset (lapsen
nimi). opettaja, viesti.
H:

aijaa siellä tulee niin kun

op5: joo. mm, (lapsen nimi).

Haastattelussa opiskelija kiinnittää haastattelijoiden huomion tähän viestiin. Seuraavassa viestin
tarkasteluun liittyvä keskustelunkatkelma.
Esimerkki 2. Paperilokerikkoasetukset
H:
määpäs luen tästä tässä on tämmönen
viesti kun, kopiokoneiden paperilokerikkoasetuksiin ei saa tehdä muutoksia,
pape- kopiokoneiden paperilokerikkoasetuksia ei saa muuttaa jos lokerikkoasetuksiin tehdään muutoksia niin tulostus kopiointi ei toimi, koska laite ottaa automaattisesti oikean paperikoon
esim A ka- kolme.
M:

mm.

H:

ymmärsitkö. ehh

op4: en.
((naurua))

6
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M:

tuleeko se, tuleeko wilmasta.

H:

tää tää tulee wilmasta tämmönen viesti
automaattisesti tähän googlee, google
meiliin, ja siinä on et seuraavat, sinulle lähetetyt uudet viestit tai vastaukset
ovat vielä lukematta. elikkä tässä on yksi
viesti jonka on lähettäny opettaja nimeltä
(opettajan nimi), ja täs nyt huomautetaan
et se on lukematta. ja sitten tota, samanlainen viesti tulee ja taas huomautetaan
että, on kaks viestiä jotka on lukematta,
ja, tästä tulee ilmeisesti monta kertaa
tästä samasta viestistä huomautus. wilma-järjestelmä lähettää automaattisesti
näitä että on lukematta näitä viestejä.

Haastattelusta voidaan tulkita, että aikuisopiskelija tietää viestin koskevan lastaan tai lapsiaan ja
että se on tullut opettajalta. Opettajan lähettämän
viestin lisäksi opiskelija on saanut sähköpostiinsa
kaksi kertaa automaattiviestin, jossa muistutetaan, että kaksi viestiä on edelleen lukematta.

Edellä esitetyt esimerkit kuvaavat konkreettisesti, miten haasteellisia tekstimaisemia lukuja kirjoitustaitoa opetteleva aikuinen kohtaa
jo opintojensa alkuvaiheessa. Kohdatut tekstit
vaatisivat usein myös reagointia ja toimimista,
mikä ei opiskelijoilta vielä tässä vaiheessa aina
onnistu. Voidaankin kysyä, päättyykö näiden
opiskelijoiden kohdalla viestin lähettäjän vastuu
siihen, että toimitettava asia on saatettu tiedoksi
mahdollisesti hyvinkin monimutkaisten viestien
välityksellä. Ennakoivaa vastuullisuutta olisi se,
että viestin lähettämisen vaiheessa pohdittaisiin,
onko käytettävä kieli ymmärrettävää ja selkeää
suomea. Toinen askel olisi luoda käytänteitä ja
toimintatapoja siihen, miten varmistetaan, onko
opiskelija todella ymmärtänyt viestin sisällön.
Kuka oppii pelaamalla?
Haastattelemamme opiskelijat käyttävät ahkerasti WhatsApp-ryhmää, jonka opettaja on perustanut lukutaitoryhmälle. Ryhmässä käydään
vilkasta keskustelua ja hyödynnetään kirjoitetun tekstin lisäksi runsaasti myös ääniviestejä,
kuvia ja emojeita. Ryhmässä käytävä keskustelu
on mielenkiintoinen sekoitus informaalia ja formaalia oppimista: opiskelijat vaihtavat siellä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kuulumisiaan, mutta
tämän lisäksi opettaja käyttää ryhmää myös kotitehtävien antamiseen ja opiskelumateriaalien jakamiseen. WhatsApp-ryhmässä on jaettu muun
muassa linkki Ekapeliin, jonka avulla on tarkoitus opiskella suomen kielen äänteitä ja äänteiden
pituuksia. Ekapeli on kielen oppimiseen ja harjoittelemiseen suunniteltu peli. Useimmat haas2

tateltavat kiinnittivät haastattelijoiden huomion
juuri tähän peliin ja esittelivät sitä mielellään.
Esimerkki 4. Tervetuloa pelaamaan!
op8: joo. minu, ei paljon katsoja.2
M:

nii.

op8: ei ole.
M:

et sulla on, paljon muutakin tekemistä.

op8: joo. paljon kotona istu ja, ruoka ja, siivo
ja pesi ja,
M:

mm. nii.

op8: lapsia katsoja.
(---)
op8: ei Facebookkia katso ja täälä mm, paljon, tässä katsoja. Tämä. [näyttää puhelintaan]
H:

nii just näitä pelejä.

op8: joo.
M:

nii se o hyvä.

[puhelimesta kuuluu: ”Tervetuloa pelaamaan!”]
op8: minu pieni tyttöjä.
M:

joo.

H:

nii.

op8: paljon katsoja.
H:

no mut sehän on hyvä, se oppii paljon.

Esimerkissä opiskelija-äiti näyttää haastattelijoille
puhelimeensa ladattua Ekapeliä ja toteaa samalla,
ettei hän itse ehdi (tai halua) harjoitella kirjaimia ja
ääntämistä sen avulla, koska kotityöt vievät hänen
aikansa. Sen sijaan hänen lapsensa, joista nuorin
on alle kouluikäinen, ovat innokkaita ja haluavat
pelata Ekapeliä. Haastateltava ei myöskään vaikuta

Opiskelija on yliyleistänyt katsoja-substantiivin katsoa-verbin eri tehtäviin; perusmuoto, y. ja m. 3 p.; tässä: Minä en katso
paljon.
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arvostavan pelaamista oman oppimisensa keinona,
mutta suo sen mielellään lapsilleen. Opiskelija ei
tässä hyödynnä tarjoumaa eli oppimispelin pelaamista, koska hän ei koe sitä itselleen merkitykselliseksi. Monissa tutkimuksissa (Piirainen-Marsh &
Tainio 2009; Mátyás 2009; Malessa 2018) on kuitenkin pystytty osoittamaan, että erityyppinen pelaaminen tukee myös kielenoppimista.
Kuvanlukutaito ja konkreettinen ajattelu
Kuvien lukeminen tulee keskeiseksi osaksi harjoiteltavia taitoja, kun opiskelijoiden monilukutaitoa
halutaan kehittää – ovathan kuvat olennainen osa
uutta tekstikäsitystä. Älypuhelimilla tehtävästä
viestinnästä suuri osa perustuu liikkuvaan kuvaan, kuviin tai erilaisiin ikoneihin ja emojeihin.
Perustaidot haltuun -koulutuksen verkko-oppimisalustalla täydennyskoulutukseen osallistuneet
opettajat toivat esiin arjen tilanteita, joissa he
havainnoivat opiskelijoitaan ja ryhmätoimintaa
erityisesti kuvanlukutaidon ja ajattelun konkreettisuuden näkökulmasta. Seuraavassa keskusteluketjusta löytyneessä esimerkissä opettaja 3 pohtii
maahanmuuttaja-aikuisen kuvanlukutaitoa.
8
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Esimerkki 5. Kuvanlukutaito.
Otit esille kuvanlukutaidon. Tämä hämmästyttää minua joka kerta opiskelijoiden kanssa. Viimeksi tänään iltapäivällä. Miten omasta
mielestäni selvää kuvaa voi tulkita niin monella tavalla? Aina porukassa on opiskelijoita, jotka tulkitsevat kuvaa tavalla, joka ei edes juolahtaisi mieleeni. Joillekin taas nämä kirjoita/
kerro kuvasta -tyyppiset tehtävät ovat erittäin
vaikeita, koska kuvan pitäisi olla 100 % sama
kuin tämä ympärillä oleva reaalimaailma. Esimerkki tältä päivältä: Katsoimme humoristisia
kuvia. Yhdessä kuvassa oli piirretty mummo
urheiluvaatteissa pelaamassa amerikkalaista
jalkapalloa. Yksi opiskelija nauraen hihkaisi
heti "Hän on minun anoppi." Toinen alkoi kysellä, onko sinun anopilla harmaat hiukset ja
pelaako hän tätä peliä. Kun vastaus oli ei, niin
opiskelija suuttui "Miksi sinä sanot, että hän
on sinun anoppi, vaikka se ei ole totta? Se on
kuva ja pitää puhua oikein kuvasta." (Opettaja
3:n kommentti keskusteluketjussa)

Jo 1970-luvulta peräisin oleva Lurian (1976, 104–
114) klassinen tutkimus, jossa tarkasteltiin muun
muassa luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten
loogista päättelykykyä, osoitti, että esimerkiksi
yleistysten tekeminen ja asioiden etäännyttäminen kauemmas omasta kokemuspiiristä kehittyvät
koulutuksen myötä, eikä niitä voi siten olettaa automaattisesti olevan jokaisella aikuisella. Monilukutaitoon kuuluvaa kuvanlukutaitoa voidaan harjoitella opetuksessa, jolloin myös ajattelun taidot kehittyvät konkreettisesta kohti abstraktimpaa tasoa.

Aikuiset lukutaidon oppijoina
Monilukutaidon ja kielen oppiminen aikuisena rakentuu ja etenee eri tavoin kuin lapsena, ja tämä
on syytä tiedostaa myös opetuksessa. Aikuisilla on
jo lähtökohtaisesti paljon osaamista, ongelman-

ratkaisutaitoa, elämänkokemusta ja maailmantietoa, jotka tukevat oppimista (Saville-Troike 2012,
88–89). Ne voivat olla peräisin aiemmasta, omasta
kulttuurista tai suomalaisesta kulttuurista. Opetuksessa on tärkeää tunnistaa nämä resurssit ja
antaa aikuisille oppijoille mahdollisuus näyttää ja
käyttää jo olemassa olevaa osaamistaan.
Luku- ja kirjoitustaidon opiskelu aikuisena eroaa
lasten maailmasta myös siinä mielessä, että aikuiset joutuvat heti opiskelun alkuvaiheessa tekemisiin hyvin monimutkaisten ja abstraktien tekstien
kanssa. Tällaisista lukutapahtumista myös artikkelimme esimerkit kertovat. Lisäksi esimerkiksi
postin mukana saapuu laskuja, jotka tulisi maksaa,
taloyhtiön seinällä on kaikille tarkoitettuja yhteisiä
tiedotteita ja lasten päiväkodeista ja kouluista otetaan yhteyttä monin tavoin ja välinein. Opiskelijat eivät siis elä kuplassa, jossa olisi aikaa opiskella
tarpeellisia tietoja ja taitoja ja siirtyä vasta sitten
käyttämään niitä, vaan suomalaisen yhteiskunnan
tekstit koko kirjossaan ovat läsnä alusta alkaen.
Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon oppijoiden
opetuksessa on keskeistä tarttua siihen, millaisia
taitoja he tarvitsevat välittömästi arjessaan (ks.
DeCapua & Marshall 2011, 9–31). Opettajan onkin hyvä pohtia, miten opittavat asiat voi liittää
mahdollisimman tiiviisti opiskelijan elämään.
Kouluikäisen lapsen vanhemmalle voi olla olennaista pystyä lukemaan Wilmaan saapuvia viestejä ja tarvittaessa informoimaan opettajaa lapsen
hammaslääkärikäynnistä. Tärkeää on myös oppia, miten kotiin saapuvien laskujen kanssa toimitaan. Opetuksessa voi hyvin hyödyntää näitä
opiskelijoiden arjen tekstejä eri tavoin; näin päästään saman tien kiinni opiskelijoille relevantteihin teemoihin ja autenttisiin materiaaleihin.

Suomessa on pitkään eletty PISA-huumassa ja
luotettu siihen, että koko väestö osaa lukea ja kirjoittaa. Tosiasiassa 11 prosentilla suomalaisista on
heikot luku- ja kirjoitustaidot (OECD 2013; Malin,
Sulkunen & Laine 2013). Viimeaikaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat tuoneet esiin sen, että myös
osa aikuisista maahanmuuttajista tarvitsee luku- ja
kirjoitustaidon opetusta. Tilastointia luku- ja kirjoitustaidon oppijoiden määrästä ei toistaiseksi ole,
mikä hankaloittaa huomattavasti opetuksen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta. Olemme tässä artikkelissa kuvanneet pilotoitavana olevaa opettajien
täydennyskoulutuskokonaisuutta ja kohdistaneet
katseemme kielenoppijoiden (ja -käyttäjien) tekstimaailmoihin ja kielitaitotarpeisiin. Alalla toimivat
opettajat tarvitsevat kipeästi koulutusta ja opiskelijat ohjausta monilukutaitoon.
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» Annele Laaksonen
KT, erityisopettaja, eläkk.

Suomi toisena kielenä – oppimisen
haasteita ja mahdollisuuksia
Nykyään maailmassa on entistä enemmän lapsia, joiden koulutus on osittain tai kokonaan toisella kielellä. Näitä lapsia on enemmän kuin lapsia, jotka saavat opetusta pelkästään ensimmäisellä kielellä. Opetusryhmät ovat myös yhä moninaisempia niin kielitaidon, kulttuurien, identiteettien, tietämyksen kuin ajattelun ja toimintakulttuurienkin osalta. (Vaarala, Reiman, Jalkanen
& Nissilä 2016.) Tämän vuoksi on tärkeää, että oppilas voi hyödyntää kaikkia osaamiaan kieliä
oppimisessa.

Monet oppilaat ovat toisen polven maahanmuuttajia. He ovat syntyneet Suomessa eikä heillä ole
kokemusta muun maan päiväkodista tai koulusta.
Maahanmuuttajataustaiset Suomessa syntyneet
kasvavat ja käyvät koulunsa Suomessa. He ovat
suomen kansalaisia tai heillä on kaksoiskansalaisuus. Oppilaat haluavat olla suomalaisia, mutta
he haluavat säilyttää myös oman kulttuurinsa ja
kielensä. Ne ovat osa heidän identiteettiään.
Suomalainen koulumaailma kaikkine tavoitteineen, sisältöineen ja käytänteineen on vanhemmille aluksi vieras. Yhteistyö kodin ja koulun
välillä on ensiarvoisen tärkeää. Vanhemmat voivat joskus kokea, että koulu on opettajien reviiri eikä sinne ole kohteliasta mennä. Opettajien
tehtävänä on kertoa, kuinka opetussuunnitelma
pitää tärkeänä yhteistyötä kotien kanssa. Se tukee
myös oppilaan koulunkäyntiä.

Oppilaan ja perheen lähtökohta
Maasta toiseen muuttava lapsi tai nuori kokee paljon uusia haasteita ja ristiriitoja, sillä hän kuuluu
kahden tai useamman kulttuurin vaikutuspiiriin.
Hän on voinut jättää taakseen paljon hänelle itsel10
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leen tärkeitä henkilöitä tai asioita, kuten sukulaisia, ystäviä, koulun, ympäristön jne. Osa lapsista
on valmistautunut muuttoon, osa taas on joutunut
lähtemään yhtäkkiä. Jotkut heistä ovat tulleet suoraan entisestä kotimaastaan Suomeen, osa on tullut eri maiden kautta tai eripituisen pakolaisleirillä
vietetyn ajan jälkeen. He ovat kokeneet menetyksiä, ja he voivat tuntea kaipausta ja ikävää. Jotta he
voivat kiinnittyä uuteen maahan ja kouluympäristöön, opettajan on hyvä joskus työstää näitä asioita
heidän kanssaan. (Talib, Löfström & Meri 2004.)
Monet tutut asiat eivät toimi niin kuin ennen.
Haaste perheelle on se, että perheen oman kulttuurin kasvatusnäkemykset, -odotukset ja -tavoitteet saattavat erota kovasti suomalaisista. Tällöin vanhemmat saattavat tarvita tukea isänä ja
äitinä olemiseen. Lapsen ja nuoren elämään voi
vaikuttaa myös se, että hän ja vanhemmat läpikäyvät maahanmuuttoprosessia eri tahdissa.

Vuorovaikutussuhde S2-oppilaaseen
Oppilas on aina ensisijaisesti tasavertainen oppilas muiden joukossa, tulee hän kouluun mistä
päin maailmaa tahansa. Opettajien on hyvä poh-

diskella avoimesti omaa ihmiskäsitystään: Onko
opettajalla esimerkiksi ennakkoluuloja joitakin
ihmisryhmiä kohtaan? Uuden pelko tai oudoksuminen sekä epävarmuus on luonnollista, mutta
asian esille ottaminen kouluyhteisössä tukee ammatillisuutta ja vähentää ennakkoluuloja. Opettajankoulutuksessa käydään läpi ihmiskäsitystä
ja oppimiskäsitystä. Opettajalla on yhteiskunnallinen tehtävä, ja jokainen opettaja kokee moninaisuutta luokassaan. Siksi on tärkeää, millaista
ihmiskäsitystä ja arvomaailmaa hän välittää oppilailleen.
Jokainen oppilas tarvitsee opettajan taholta
myönteistä lähestymistä, kannustamista, hyvää
vuorovaikutusta ja tunnetukea. Se luo hänelle turvallisen oppimisympäristön. Oppilas voi kokea
pelkoa ja epävarmuutta koulua kohtaan. Tärkeää
vuorovaikutuksessa on, että tulee ymmärretyksi
ja itse ymmärtää toista. Toisen kuunteleminen
kärsivällisesti, ajan antaminen, kunnioittaminen
ja arvostaminen liittyvät toimivaan vuorovaikutukseen. Se edellyttää rauhallista, ystävällistä ja
turvallista ilmapiiriä. (Sallila & Malinen 2002, 36
– 37.) Kieli ei saa eikä sen pidä olla esteenä hyvälle vuorovaikutukselle.
On hyvä muistaa, että oppilaan kognitiivinen
taso voi olla hyvä, vaikka hänen suomen kielen
taitonsa on vielä heikko. Opettajan ei tule aliarvioida tai yliarvioida oppilaan tiedollista tasoa
suomen kielen osaamattomuuden mukaan. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja suhteutettu
määriteltyihin tavoitteisiin ja oppisisältöihin.
Oppilaan tulee saada edetä omien kykyjensä ja
taitojensa mukaan. Yhteisen kielen puuttuminen
asettaa haasteita molemmille osapuolille, mutta

oppilaalle on annettava aikaa suomen kielen oppimiseen.

Oppimisen haasteet
Maahanmuuttajaoppilasta ei tule kohdella automaattisesti erityisoppilaana pelkästään suomen
kielen vaikeuden takia. Mikäli oppiminen ei edisty monista tukitoimista huolimatta, erityisopettaja pohtii yhteistyössä muiden opettajien kanssa,
mistä on kyse. Onko kyseessä suomen kielen vaikeuden lisäksi oppimisvaikeus? Vai onko kyseessä pikemminkin se, ettei oppilaalle ole koskaan
opetettu kyseistä asiasisältöä, ja siksi asian omaksuminen vaatii aikaa ja harjoitusta?
Joskus oppisisältöjen toistoista, harjoituksista,
kertauksista ja koulun antamasta tehostetusta
tai erityisestä tuesta huolimatta oppilas ei etene,
vaan oppiminen jumittaa. Oppilaan kielitaitoprofiili voi olla myös erilainen eri kielen osa-alueilla.
Jokin osa-alue on kehittynyt, esim. puheen tuottaminen, mutta kirjallinen tuottaminen on vielä
haastavaa. Oppilaan koulutausta lähtömaassa voi
olla hyvinkin puutteellinen tai se on keskeytynyt
erilaisten konfliktien takia.
Koulussa opettajat pystyvät tunnistamaan oppilaat, joiden oppiminen ei näytä etenevän tai
jotka menestyvät jossakin oppiaineessa heikosti.
Hyvin usein oppimisen ongelmat näkyvät ensin
melko yleisinä havaintoina siitä, että oppiminen
ei edisty. Tällöin ongelman tarkempi määrittely ja oppijan taitojen tarkempi selvittäminen
on tärkeää. Kaikkia maahanmuuttajaoppilaan
pulmia ei voi sivuuttaa vain toisen kielen oppi-
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misen pulmiin vetoamalla.
Koulussa maahanmuuttajaoppilaita opettavat
luokanopettajien lisäksi eri aineiden opettajat,
suomi toisena kielenä -opettaja, erityisopettaja,
oman äidinkielen opettaja, omankieliset opettajat, oman uskonnon opettajat, koulunkäynninohjaajat. Kaikilta edellä mainituilta saadaan tietoa
lapsen ja nuoren oppimisesta ja hänen kehityksestään. Lisäksi koulussa toimii oppilashuolto,
jonka kautta oppilaan ”lukkoja” voidaan selvittää
yhteistyössä vanhempien kanssa.
Opettajat voivat kuvata oppilaan edistymistä
eri näkökulmista. Voidaan muun muassa pohtia
•

miten eri tavoin ongelmat ilmenevät

•

mitä vahvuuksia oppilaalla on

•

miten hän ymmärtää ohjeita ja toimii ohjeiden mukaan

•

miten oppilas kirjoittaa erilaisia tekstityyppejä ja miten hän vastaa koekysymyksiin

•

miten oppilas hallitsee eri oppiaineiden tiedonalojen kieltä

•

miten oppilas saa tehtyä tehtävät ja kotitehtävät

•

miten oppilaat toimivat eri oppiaineiden tunneilla, mm. taideaineissa.

Yhteistyössä opettajat voivat arvioida, missä suhteessa ongelmat ovat oppijan kielitaitotasoon,

12

KIELIKUKKO 2/2019

koulunkäyntihistoriaan
ja saadun opetuksen
määrään. Oppimisen
perustaitojen varmistaminen on tärkeää.
Kokonaiskuvan saamiseksi voidaan tarkentaa,
näkyykö yhdessä oppiaineessa havaittu vaikeus
laajemmin muissa oppiaineissa. Perinteiset testit koulussa on tehty suomalaiseen kulttuuriin ja
koulumaailmaan, joten monipuolinen arviointi
on tärkeää.
Oppimisen ongelmiin pitäisi aina puuttua, johtuivatpa ne sitten kielestä, taitojen harjaantumattomuudesta tai mahdollisista oppimisvaikeuksista. Mitä varhaisemmin tuen tarve huomataan,
sitä aikaisemmin päästään oppilasta auttamaan.
(Ala-Harja 1999.)
Perinteinen psykologisiin testeihin perustuva
tutkiminen ei yksistään anna pätevää tietoa
S2-oppijasta, sillä oppilas tekee testin suomella
kielellä, mikä voi olla haastavaa hänelle. Kykyja taitoprofiilin kartoitukseen tarvitaan yhteistyötä psykologin, oppilaan, vanhempien ja
opettajien välillä. Koulupsykologi voi testien lisäksi havainnoida oppimistilanteita. Opettajilta
saatu tieto on tärkeää, ja erityisesti oman äidinkielen opettajalta voi saada viitteitä siitä, onko
kyseessä yleisempi kielellinen oppimisvaikeus
vai uuden kielen omaksumiseen liittyvä hitaus.
Lapsen ja nuoren omia näkemyksiä ja mielipiteitä omasta oppimisesta tulee kuunnella. Hänen subjektiivisia kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
toiveitaan voi kartoittaa haastattelun ja itsearvioinnin keinoin.

Kun oppimisesta ja oppimisen pulmista muodostetaan kokonaiskuvaa, pitää ottaa kantaa hyvin
monen tason kysymyksiin. Tulisi ratkaista
•

milloin on syytä antaa aikaa taitojen harjaantumiselle

•

milloin pitäisi panostaa ensisijaisesti toisen
kielen oppimisen tukemiseen

•

voiko oppijan ongelmissa olla kyse laajemmista kielellisistä vaikeuksista, jotka näkyvät
myös oman äidinkielen vaikeuksina

•

näkyvätkö oppijan vaikeudet vain akateemisissa aineissa vai laajemmin

•

minkälainen oppijan kokonaiselämäntilanne
on ja miten tämä vaikuttaa oppijan vaikeuksiin.

Oppimiseen vaikuttavat aina oppilaan psyykkiset
ja fyysiset tekijät.
Ennen kuin maahanmuuttajaoppilaan psykologiset tutkimukset voidaan tehdä, on varmistettava, että oppilas on asunut riittävän kauan
Suomessa. On huolehdittava siitä, että oppilas
on saanut tukea suomen kielen oppimiseen
(mm. valmistavaa opetusta, suomi toisena kielenä -opetusta ja oman äidinkielen opetusta).
Koulupsykologit käyttävät Suomessa maahanmuuttajaoppilaiden tutkimisessa samoja testejä kuin kantaväestön oppilaiden kanssa, mutta
erityisellä tarkkuudella ja toistaen. Psykologien
mielestä on joissakin tilanteissa haastavaa arvioida, milloin on kyse kielellisistä oppimisvaikeuksista, milloin pelkästä uuden kielen oppimisen hitaudesta. Nykyään tätäkin tilannetta

helpottaa, kun kouluissa alkaa olla enenevässä
määrin toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajia. Oppijan kokonaistilanteen ja oppimiseen vaikuttavien tilanteiden selvittämisessä
tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa.
Näin asioita tarkastellaan useammasta eri näkökulmasta, ja niihin saadaan laajempaa asiantuntemusta. Maahanmuuttajaoppilaalla on
oikeus koulun kolmiportaiseen tukeen, osa-aikaiseen erityisopetukseen ja oppilashuollon tukitoimenpiteisiin.
Maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla on tärkeää
selvittää eri tekijöiden vaikutus mahdollisiin
koulunkäyntivaikeuksiin. Useimmilla oppilailla
voi olla vaikeuksia sekä kielellisellä että ei-kielellisellä alueella. Kaksi- ja monikielisillä lapsilla voi
esiintyä kehityksellisiä ja neurologisperäisiä kielenkehityksen häiriöitä, kehityksellisiä viivästymiä ja kielen kehityksen erityishäiriöitä. Kognitiivisten taitojen (verbaalisten taitojen, muistitoimintojen, havaitsemisen, tarkkailukyvyn ja
keskittymisen) heikkeneminen on vakavimpia
traumaattiseen kokemukseen liittyviä seurauksia. (Harry & Klingner, 2006).
Lähteet
Ala-Harja, M. 1999. Maahanmuuttajalasten ja -nuorten psykologinen arviointi koulumaailmassa. Espoon, Helsingin ja Vantaan BACU-koulupsykologien työryhmä. Vantaan kaupunki.
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Sallila, P. & Malinen, A. 2002. Opettajuus muutoksessa. Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura.
Talib, M., Löfström, J. & Meri, M. 2004. Kulttuurit ja koulu. Avaimia
opettajille. Vantaa: WSOY:
Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen J. & Nissilä, L. 2016. Tilanne päällä!
Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.
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» Annastiina Kettunen
Filosofian maisteri
Niilo Mäki Instituutti
2019

Sanaston hallinnan tukeminen Arvaa
sana -sananselityspelin avulla
Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut viime vuosina Suomessa, mikä on lisännyt koulujen kielellistä monimuotoisuutta. Opetuksen tavoitteena on mahdollistaa kaikille lapsille riittävä suomen tai ruotsin kielen taito yhteiskunnassa pärjäämiseen ja toimimiseen. Oppimisvaikeuksiin erikoistuneessa tutkimusperustaista tietoa tuottavassa Niilo Mäki Instituutissa keskitytään keinoihin, joilla tukea kouluja muun muassa niiden oppilaiden kanssa, joilla on haasteita
lukemisessa ja muussa kielenkäytössä.

Vuonna 2012 aloitettiin Niilo Mäki Instituutissa
Lukumummi ja -vaari -toiminnan kehittäminen.
Toimintamallissa vapaaehtoiset seniorit lukevat
koulussa oppilaiden kanssa kahden kesken kaunokirjallisuutta. STEA rahoitti vuosina 2015–
2017 Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen
-hanketta. Tässä kehittämis- ja tutkimushankkeessa kehitettiin lukivaikeusoppilaita tukevien
Lukumummien ja -vaarien rinnalle toimintamalli maahanmuuttajaoppilaille. Uudemmassa
mallissa vapaaehtoiset Lukumummit ja -vaarit
lukevat alakouluikäisten S2-oppilaiden kanssa
eli niiden oppilaiden kanssa, joiden ensikieli on
jokin muu kuin suomi. Yhteisessä lukemisessa
S2-oppilaiden kanssa
keskitytään erityisesti
sanavaraston kehityksen tukemiseen. Kaikki
Lukumummien ja -vaarien käyttämät sanaston
tukemisen keinot ovat
tutkimusperusteisia.
Lukumummi ja -vaari -toiminnan lisäksi
14
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hankkeessa haluttiin kehittää myös muita keinoja
sanaston ja kielellisen kehityksen tukemiseen, sillä sanasto on merkittävä kielen alue toisen kielen
hallitsemisessa. Puutteet kielen rakenteen hallinnassa eivät haittaa ymmärtämistä yhtä radikaalisti kuin puutteet sanastossa. (Nation 2016.) Tästä
huolimatta opetus on historiallisesti painottunut
enemmän kielioppiin sanaston jäädessä vähemmälle huomiolle (Masonen 2013).
Sanaston laajuudella on suora yhteys lukutaitoon.
Jotta kokonaisen tekstin sisällön voi ymmärtää,
pitää suurin osa tekstin sanoista ymmärtää. Sanaston hallinta korreloikin luetun ymmärtämisen kanssa. (Castles,
Rastle, & Nation 2018.)
Kuitenkin jo ennen luetun ymmärtämisen tasoa yksilön sanastolla
on vaikutus lukutaidon
kehitykseen
(Vellutino, Tunmer, Jaccard &
Chen 2007, 26; Lervåg
& Aukrust 2010). Hyvä
sanaston hallinta on siis

oleellista koulumenestyksen kannalta (Honko 2013), sillä monissa
oppiaineissa pitää ottaa
haltuun laajoja, kirjoitettuja asiakokonaisuuksia. Heikko sanaston hallinta vaikeuttaa myös sanaston laajentamista (Cain,
Oakhill & Lemmon 2004; Qian & Schedl 2004).
Täten on selvää, että yksi tärkeimmistä kielellisen
kompetenssin tekijöistä onkin juuri sanaston hallinta (Hulstijn 2010: 189).
Kuinka siis tukea sanaston kasvua ja innostaa
lapsia käyttämään suomen kieltä? Sanaston laajenemisen tukemiseen päätettiin luoda peli, sillä
tutkitusti tiedetään, että pelit voivat olla hyödyksi myös oppimisessa. Pelatessa joutuu käyttämään aivoista myös vähemmän käytettyjä osia,
mikä tehostaa aivojen käyttöä. Uudet ärsykkeet
sekä vahvistavat hermosolujen välisiä vanhoja
yhteyksiä että luovat uusia. (Mäyrä, Sihvonen,
Paavilainen, Saarenpää, Kultima, Nummenmaa,
Kuittinen, Stenros, Montola, Kinnunen & Syvänen 2016, 19.) Pelit lisäävät opiskelumotivaatiota
(Niinistö 2010, 57). Sisäinen motivaatio voi kehittyä pelien avulla ja ne voivat lisätä keskittymistä ja tuoda iloa oppimiseen. Pelien hyvä puoli on myös se, että ne mahdollistavat itsenäisen
etenemisen ilman opettajaa. (Mäyrä ym. 2016,
19.)
Pelaamiseen liittyy myös itse tekeminen ja kokeileminen, jotka ovat tehokkaita tapoja oppia
(Mäyrä ym. 2016, 20). Monet pelaamiseen liittyvät tilanteet ovat hyviä myös kielen harjoittelun
kannalta. Tällaisia ovat erilaiset vuorovaikutustilanteet sekä tarve asioiden, tunteiden ja tahdon

ilmaisemiseen. Pelaamista voikin verrata
leikkiin. (Niinistö 2010,
57.)
Hyviä oppimispelejä on
kuitenkin varsin vähän. Opettajilla ei pääsääntöisesti ole resursseja niiden kehittämiseen ja
peliyritysten kiinnostusta rajoittaa taloudellinen
kannattamattomuus. Oppimispelin suunnittelussa tulee myös miettiä tarkasti, kuinka tehdä opetuspeli, jossa toteutuvat oppimistavoitteet mutta
jota on myös hauska pelata (Mäyrä ym. 2016, 21).
Hyvä peli onkin toisaalta haastava, toisaalta hauska tapa oppia ja sen parissa voi testata omia rajojaan turvallisesti (Niinistö 2010, 59). Hankkeen
tavoitteena oli siis tehdä peli, joka tukee lasten
sanavaraston kasvua ja kielen monipuolista käyttöä, mutta on myös aidosti hauska ja viihdyttävä.
Peli haluttiin myös suunnitella siten, että se sopii
monenikäisille ja -tasoisille pelaajille eli siitä on
iloa ja hyötyä myös äidinkielisille.
Useammalle pelaajalle suunniteltu sananselityspeli oli luonteva valinta pelityypiksi, sillä
siinä yhdistyy kielenkäyttö monella eri tavalla.
Koska peli tehtiin osana Kielellisten taitojen ja
lukemisen tukeminen -hanketta, valittiin teemaksi Lukumummien ja -vaarien vapaa-ajan
vietto. Toiminnassa mukana olevilta vapaaehtoisilta kysyttiin, mitä he harrastavat ja heitä
pyydettiin lisäksi kertomaan lempipuuhistaan
ja hauskoista sattumuksista. Nämä vastaukset
inspiroivat pelin suunnittelussa ja korteissa
esiintyvät sanat ja kuvat paljastavatkin jotakin
siitä, mitä nykyajan todelliset Lukumummit ja
-vaarit tekevät.
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Vapaaehtoisille teetetyn kyselyn vastausten perusteella pelin
kortit jaettiin kuuteen
eri teemaan: kulttuuri, kotiarki, luonto, leikit ja pelit, liikunta sekä
extreme-mummit. Lopullinen peli sisältää 45
kuvakorttia ja 45 sanakorttia. Tämä lisää pelin
käyttöikää, sillä peli toimii myös joko pelkkien
kuvien tai pelkkien sanojen kanssa. Jokaisessa sanakortissa on neljä suomenkielistä sanaa, joista
kaksi on verbejä ja kaksi substantiiveja.
Pelin viisi eri selitystapaa on suunniteltu siten,
että pelissä sanoja tulee käsiteltyä monipuolisesti
ja erilaisin keinoin. Tapoja ovat sanat toisin sanoen, pantomiimi, piirtäminen, kolme sanaa ja
samaa tarkoittava sana. Selitystavoista osa on selvästi helpompia ja osa vaikeampia, jotta jonkin
selitystavan poisjättämällä voi pelin vaikeustasoa
muuttaa senkertaiselle pelaajajoukolle sopivammaksi. Selitystapakortissa kerrotaan myös se, sopiiko selitystapa paremmin verbien vai substantiivien selittämiseen.
Kuvituksesta on pyritty tekemään hyväntuulinen. Pelissä esiintyvät hahmot on myös nimetty.
Kuvakorteissa toistuvat Hermanni-vaari ja Helmi-mummi sekä Pauli- ja Pauliina-ketut. Lokit
Vilske, Tyrsky ja Jätskinryöstäjä näyttävät, millä
tavalla sana selitetään tai mikä on selitettävän sanan sanaluokka.
Arvaa sana – Mummeja ja vaareja vilisevä sananselityspeli on lähetetty keväällä 2018 ilmaiseksi
kaikille Suomen alakouluille. Jokaisessa pelilaatikossa on ohjevihko, jossa perussääntöjen lisäksi
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on myös ideoita pelin
varioimiseen.
Lukumummien ja -vaarien
nettisivuilta osoitteesta
www.lukumummit.fi/
arvaasana voi katsoa minuutin mittaisen ohjevideon pelistä ja siitä, miten sitä pelataan. Peli on
myös ladattavissa mustavalkoisena versiona samassa osoitteessa. Valmiin pelin värillisenä laatikossaan voi tilata Niilo Mäki Instituutin verkkokaupasta: kauppa.nmi.fi.
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» Helle Iben Bylander
Master i sprogtilegnelse, læselærer
och logopæd

» Trine Kjær Krogh
cand. mag., lektor. trine@sprogin.dk

Att undervisa barn med flera språk
När man undervisar i danska som andraspråk i den danska grundskolan, bygger man ofta på ett
och samma antagande, oberoende av vilken bakgrund barnen har. Man borde göra stor skillnad
mellan hur man tar emot ett barn med flyktingbakgrund eller invandrarbakgrund och hur man
undervisar ett flerspråkigt barn som vuxit upp i ett sårbart bostadsområde. Å ena sidan riskerar
barn som växer upp i Danmark att uppfattas som flerspråkiga, bara för att de har ett konstigt
namn vare sig de har flera språk eller inte. Å andra sidan tar man inte hänsyn till fördelarna
med kunskaper i danska hos ett barn som har gått i dagis, besökt vårdcentralen och träffat på
danska från mycket tidig ålder. I stället för att uppfatta ett sådant barn som ett barn med två
modersmål, varav danska är det ena, uppfattas det som ett barn med danska som andraspråk,
vilket innebär att förväntningarna på barnets prestationer i danska minskar.

I Danmark är "dubbel halvspråkighet" ett vanligt
uttryck, vilket pekar på att barnet inte behärskar
något språk helt. Denna uppfattning om barns
språkbrister leder till extremt låga förväntningar på barnen, vilket kan leda till en didaktisk inriktning som saknar all ambition. Det är en uppenbar fördel för barn att utveckla båda språken
eller alla sina språk på en hög nivå, men det är en
missuppfattning att barn som inte utvecklar en
hög nivå i sitt modersmål inte kan utveckla andra
språk på en hög nivå. Termen "dubbel halvspråkighet" tjänar inte barnens intressen.
Studier visar att färdigheter som språkbyte, fokusering på uppgiften och arbetsminnet ofta förbättras hos barn med flera språk. Sorge, Toplak
och Bialystok (2016) påpekar att flerspråkighet
inte är en dikotom variabel, där man antingen är
flerspråkig eller enspråkig, utan en kontinuerlig
variabel. Det vill till exempel säga att ett språk
kan vara mycket starkare än ett annat, eller att ett
barn kan ha två svaga språk eller att det har en
balanserad flerspråkighet med två eller flera starka språk. Den forskning som Bialystok och hennes kollegor utförde visar att ju mer flerspråkig
en person är, desto bättre resultat fås på uppgifter
som kräver styrande exekutiva funktioner. Fördelarna – gott arbetsminne, så att man kan bearbe-

ta och jämföra språk, förmåga till koncentration
och fokusering – visar att tillägnandet av flera
språk kräver goda kognitiva förutsättningar, och
omvänt stöds barnets kognitiva utveckling av den
flerspråkiga utvecklingen. Att lära sig flera språk
ska aldrig betraktas som ett problem, utan som
en resurs både för individen och för samhället.
I princip verkar detta uppenbart, eftersom förmågan att byta från ett språk till ett annat nästan
ges som en gåva i vaggan till den som växer upp
på flera språk i sin närmiljö. Men i utsatta boendemiljöer är det nödvändigtvis inte en gåva med
flera språk. Social utsatthet kombinerad med flera språk utgör en riskfaktor, vilket många lärare
som arbetar i dessa områden bär vittnesbörd om.
Ett sådant på konstaterande skall inte stigmatisera barnen, men det ger anledning att stöda lärarna i att finna de lämpligaste metoderna. Det
är stor skillnad mellan att möta ett barn i tredje
generationen från ett utsatt område och ett barn
från ett välsituerat hem.
I flera årtionden har man i Danmark diskuterat
om hemspråksstudier är avgörande för elevernas
lärande eller inte. I en undersökning från 2013
konstaterade Bleses och Højen att det sätt på vilket undervisningen är organiserad har en större
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effekt på elever som utvecklar läskompetenser på
flera språk. Därför rekommenderar man att läraren
fokuserar på pedagogiska och didaktiska metoder
istället för att fokusera på själva språket. Här är det
viktigt att betona att hemspråksundervisning i denna bemärkelse betraktas mer som en hjälpdisciplin
för att lära sig danska än som ett mål i sig. Man kan
ha olika attityder till detta, men slutsatsen i kartläggningen är övergripande klar med fokus på det
faktum, att det är relevant att fokusera mer på typen av undervisning än på undervisningsspråket.

vecklas i ett pågående samtal mellan eleverna.
Det ska betraktas som en utvecklingsmodell eftersom fokus är på själva processen.
Systematiska explicita metoder skapar goda förutsättningar för att eleven ska få bästa möjliga utbyteav undervisningen. Enligt Pauline Gibbons
kan detta översättas till tre relativt enkla frågor:

Bleses, Højen och andra (2013) betonar att när
följande aspekter föreligger i undervisningen når
eleverna betydligt bättre resultat än när de inte är
tillstädes:

Som utgångspunkt bör en lärare aldrig börja med
att titta på en text, utan istället undersöka vad
eleverna vet om ett visst ämne och vilket språk
eleven ska beskriva ämnet med.

•
•

•

Samarbete
Systematiska metoder där eleven guidas
genom inlärningsprocessen genom tydliga
anvisningar om syftet och varför eleven ska
inhämta de nya färdigheterna; tydliga förklaringar och demonstrationer av målen för
undervisningen och stödjande övningar med
direkt återkoppling tills eleven självständigt
behärskar den nya kompetensen.
Kontinuerlig formativ bedömning av varje
elevs färdigheter och behållning av undervisningen, så att undervisningen alltid kan anpassas till den enskilda elevens behov.

Kollaborativt lärande omfattar en form av lärande där eleverna arbetar tillsammans för att lösa
en uppgift och är beroende av varandras bidrag.
Deltagarna har i princip samma kunskap eftersom de går igenom samma arbetsprocesser. Detta
stämmer i motsats till kooperativt samarbete, där
eleverna har sin egen del av uppdragets övergripande innehåll, så att samarbete längs den vägen
är nödvändigt. Samarbete är inriktat på öppna
uppgifter, eftersom projektet kontinuerligt ut18
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•
•
•

Vilka språk har eleverna?
Vilket språk krävs i undervisningen?
Vilket språk behöver eleverna lära sig?

En ofta använd modell är The Teaching–Learning Cycle, som används över nations- och åldersgrupper. Modellen erbjuder ett systematiskt
tillvägagångssätt för de lärandeprocesser som en
elev måste gå igenom för att förvärva de språkliga
och kunskapsmässiga grunderna för att behärska ett professionellt tema. Tanken är att eleverna
utöver att behärska ämnesord även behöver kunskap om akademiska genrer.
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» Noora Rantanen, KM
varhaiskasvatuksen konsultoiva
S2-opettaja ja projektityöntekijä,
Rauman kaupunki

Kaikk föleis

Suomi toisena kielenä -opetuksen
ja kielitietoisuuden kehittämistyö
Rauman varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa
Kielten oppimisen herkkyyskausi on parhaimmillaan ennen kouluikää, ja silloin luodaan pohja kielten elinikäisen oppimisen jatkumolle (Nurmilaakso & Välimäki 2011, 97–100). Siksi kieli- ja kulttuuritietoisuudella ja kielellisen kehityksen tukemisella on erityisen suuri rooli varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa. Monikielistyvissä päiväkodeissa olennaiseksi osaksi kielikasvatusta nousee monikielisten lasten kielellisten identiteettien tukeminen, suomen opettaminen toisena kielenä sekä
ryhmien kielellisen moninaisuuden tukeminen. (Opetushallitus 2016, 40–41; Sopanen 2018.)

Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen ja myös hankittu uusia materiaaleja sekä järjestetesiopetuksen S2-opetuksen ja kielitietoisen ty työpajoja ja koulutuksia henkilökunnalle.
toimintakulttuurin kehittämiseen on kuluvan
Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
lukuvuoden ajan panostettu OpetushallitukMiika Lehtonen kertoo, että kielitietoisella kehitsen rahoittaman hankkeen myötä. Kyseessä on
tämistyöllä on ollut tarvetta Rauman varhaiskasmaahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten
vatuksessa jo pitkään. Konsultoivat erityisopettajat
Luanikast gotoutumist Raumal -kotoutumisovat vuosien varrella oppineet, millaisia kysymykhanke. Hankeavustuksen avulla on palkattu varsiä monikielisten lasten tukemiseen varhaiskasvahaiskasvatukseen ja esiopetukseen konsultoiva
tuksessa liittyy.
S2-opettaja. Hän on
”Riittävä suomen kielen
vuoden aikana kehittuottava ja ymmärtävä
tänyt S2-opetusta ryhkielitaito ovat edellymäkohtaisesti ja koko
tys tulla ymmärretyksi,
kunnan tasolla yhkohdatuksi ja osalliseksi
dessä ryhmien omien
niin päiväkoti-, esiopeopettajien sekä koulun
tus- ja kouluaikana kuin
S2-opettajien kanssa.
myöhemmin yhteiskunLisäksi S2-opettaja on
nassakin. Puhuttu kieli
kouluttanut
varhaismahdollistaa vertaissuhkasvattajia sekä koorteet ikätovereihin, sosidinoinut kieli- ja kultSinilinnussa toimintaan osallistetaan myös vantuuritietoista opetusta. hemmat. Yhteisenä kielenä voi toimia vaikkapa aalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimisen sekä
Hankeavustuksella on taide. Kuva: Kalle Aaltonen.

KIELIKUKKO 2/2019

19

luo yleisemmin pohkielten kouluopiskeluun,
jan opiskelutaidoille.
voi taivutusmuotojen ja
Kielellisten taitojen
kieliopin horjunta lasten
kehittyminen liittyy
kehittyvässä
kielitaidosvoimakkaasti myös Esiopetusikäiset harjoittelevat sanastoa toimin- sa huolestuttaa turhankin
nallisesti kuvien avulla. Kuva: Kalle Aaltonen.
itsesäätelyn ja tunnepaljon. Myös eri kielten
työskentelyn taitojen oppimiseen sekä sosiaalisten sekoittuminen puheessa mietityttää usein, muttaitojen oppimiseen sekä hyvinvointiin yleensä.”
ta on normaali osa monikielisyyttä. Kielen sujuvuus, tarkkuus ja kompleksisuus eivät kehity aina
Monikielistyvissä ryhmissä varhaiskasvattajat
lineaarisesti. Alle kouluikäisten kohdalla olennaikaipaavat tukea esimerkiksi lasten kehittyvän
sinta on kommunikointiin rohkaiseminen ja sasuomen kielen kehityksen arviointiin sekä toisen
naston rikastuttaminen. Jotta kielen kehityksessä
kielen oppimisprosessin luontaisten vaiheiden
päästään tavoitteellisesti eteenpäin, S2-opetuksen
erottamiseen mahdollisista oppimisvaikeuksista.
on kuitenkin oltava suunnitelmallista ja kielen eri
Esimerkiksi monikielisyys ei aiheuta kielellistä
osa-alueisiin tulee kiinnittää huomiota (Nurmierityisvaikeutta, mutta se saattaa toisaalta lisätä
laakso & Välimäki 2011, 90–92).
merkittävästikin mahdollisen kielellisten erityisvaikeuksien aiheuttamaa haittaa. Toisen kielen op- Aivan uusi asia monikielisyys ei Raumalla suinpiminen eroaa äidinkielen oppimisesta, ja sen vai- kaan ole, sillä monikielisiä lapsia Rauman varheittaisuuden tunteminen auttaa antamaan lapsen haiskasvatuksessa on ollut jo pidempään erityioppimiselle riittävästi aikaa ja toisaalta riittävästi sesti työperäisen maahanmuuton takia. Viime
kielisyötettä jo silloin, kun yhteisiä sanoja on vä- vuosina määrä on kasvanut myös paikallisen vashän. (Arkkila ym. 2013; Siiskonen ym. 2014.)
taanottokeskuksen myötä. Puhutuimpia kotikieliä ovat viro, puola, venäjä, arabia, turkki, ranska
Konsultoivan S2-opettajan työhön kuuluukin varja saksa, ja yhteensä monikielisiä lapsia kaikista
haiskasvattajien tukeminen lasten kielitaidon arvivarhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista on
oinnissa sekä eri-ikäisille sopivien arviointimenetällä hetkellä noin 10 %.
telmien käytön opettamista. Esimerkiksi kaikkien
koulutulokkaiden kielitaitoa on kevään aikana kartoitettu yhtenäisesti, mikä antaa varhaiskasvattajille Miten kieltä opitaan
suuntaviivoja sopivan koulupaikan suosittelemiseen. ennen kouluikää?
”Toisen kielen oppiminen ei itsessään lisää oppimisvaikeuksia, mutta ilman riittävää tukea se voi
vaikuttaa oppimiseen ja myös oppimisvaikeuksien
syntyyn. Siksi on tärkeää, että kasvattajilla on valmiudet ja resursseja tukea lasten kielellistä kehitystä varhaislapsuudesta alkaen”, Lehtonen lisää.
Jos varhaiskasvattajien omat toisen kielen oppimisen kokemukset painottuvat vahvasti vieraiden
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Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen
lähtökohtana on, että kieli on osa kaikkea arjen
toimintaa ja kaikki arjen tilanteet nähdään kielenoppimistilanteina. Monet varhaiskasvatuksen
toimintatavat tukevat jo itsessään funktionaalista
kielen oppimista. Varhaiskasvatussuunnitelman
pedagogisena lähtökohtana on, että lapsi oppii
parhaiten leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja

taiteilemalla. Kun kieltäVarhaiskasvatuksen
kin oppii parhaiten juuri
erityisavustajana toitoiminnallisesti, itse teke- Kirjojen maailmaan tutustuminen on tärkeä osa miva Heidi Varila
mällä, löytyy oppimiselle kaikenikäisten lasten kielen oppimista. Kuva: on ollut tyytyväinen
paljon innostavia mah- Kalle Aaltonen.
hyvin
alkaneeseen
dollisuuksia (Opetushalkokeiluun: ”Pienryhlitus 2016; Ahonen 2017; Sopanen 2018). Kun missä lasten oppimista ja kehittymistä on helppo
lapsilla ei ole vielä luku- ja kirjoitustaitoa, ope- seurata, ja lapset ovat nauttineet opetuksen seltuksessakaan ei voi kiinnittyä liiaksi kirjoitetun keydestä. Myös monikielisten lasten vanhemmilkielen maailmaan – vuorovaikutuksessa muiden ta on tullut hyvää palautetta.”
kanssa kieltä opitaan luontaisesti kommunikaaKun viikoittain käsiteltävä sanasto suunnitellaan
tion välineenä merkityksellisissä yhteyksissä.
yhdessä ja tehdään näkyväksi koko henkilökunEnimmäkseen puhutun kielen ympärille rakennan kanssa, opetustuokiot eivät jää muusta arjesta
tuva oppiminen on helposti toiminnallista.
irralliseksi, vaan teemat kietoutuvat kaikkeen tekeLapset tulevat osalliseksi oppimisestaan ja miseen perushoitotilanteista alkaen. Toisto tukee
omasta roolistaan kielenkäyttäjinä ikätasolleen oppimista ja opittava kieli linkittyy lapselle merkisopivilla tavoilla muun muassa erilaisten leik- tykselliseen toimintaan. Samalla kieliaines on helkien, pelien ja musiikin kautta. Konsultoivan pompi laajentaa sanatasolta fraaseihin ja lauseisiin.
S2-opettajan työhön on kuulunut käytännön
opetusideoiden ja materiaalien mallintamista, Vanhemmat mukaan monikielisten
ja työpajoissa varhaiskasvattajat ovat jakaneet
lasten tukemiseen
omia hyviä käytänteitään. Musiikkiin liittyen
erityisesti Kielinupun laulut ovat olleet monen Kodin ja päiväkodin yhteistyö on pienten lasten
ryhmän suosikkeja; helppojen ja lapselle mer- kohdalla ensiarvoisen tärkeää. Varhaiskasvattajat
kityksellisten ydinkäsitteiden kautta lauluihin tekevät paljon töitä myös kotien kielikasvatukpääsee mukaan kehittyvälläkin kielitaidolla.
seen vaikuttamisessa: oman äidinkielen puhuArjen toiminnan lisäksi säännölliset kielenoppi- misen merkityksestä kerrotaan vasu-keskustemisryhmät tuovat opetukseen systemaattisuutta luissa ja tulkkien kanssa kiinnitetään huomiota
ja suunnitelmallisuutta. Esimerkiksi Wännin päi- myös siihen, mitä kotona voidaan tehdä kielen
väkodissa monikieliset lapset osallistuvat KILI- eli kehityksen tukemiseksi. Eri taustoista tulevien
Kieli ja Liikunta -ryhmiin, joiden opetustuokioilla perheiden kasvatuskulttuureissa on eroja, ja suosanaston oppiminen yhdistetään liikuntaan ja leik- malaisittain usein itsestäänselvyyksinä pidetyistä
kiin. Opetustuokioiden aikana lapset esimerkiksi asioista, kuten lapsen maailman sanoittamisesta
rakentavat tarinoita, asioivat tavaratalossa ylä- ja ja kirjojen lukemisesta, on tärkeä puhua yhdessä
alakäsitteitä luokitellen sekä onkivat lauseita erivä- vanhempien kanssa.
risistä lauseenjäsenistä. Kielenopetusta toiminnasta Avoimessa varhaiskasvatuksessa perheiden osaltekee toisto ja tavoitteellisuus: tuokioilla on selkeä listaminen ilmenee erityisen konkreettisella tarakenne ja opittava kielenaines on etukäteen rajattu. solla. Päiväkoti Sinilinnussa järjestetään perheKIELIKUKKO 2/2019
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kerhoja, joihin vanhemmat osallistuvat yhdessä
lasten kanssa.
Päiväkodin johtaja Kirsi-Marja Hyppölä kertoo,
että monille kaupunkiin muuttaneille perhekerhoista on muodostunut tärkeä sosiaalinen verkosto ja linkki myös paikallisiin perheisiin. Toisten samassa elämäntilanteessa olevien vertaisten kanssa
on hedelmällistä jakaa kokemuksia kasvatuksesta
ja samalla elämästä Suomessa. Ryhmissä on paljon
niin työperäisiä maahanmuuttajia, pakolaistaustaisia perheitä kuin kantasuomalaisiakin.
”Meillä eri kielet ja kulttuurit elävät arjessa iloisesti rinnakkain: sekä lapset että aikuiset oppivat suomen lisäksi monia muitakin kieliä joskus
huomaamattaankin. Sinilinnun pedagogiikkaan
kuuluu vahvasti kokemuksellinen oppiminen laaja-alaisten kokonaisuuksien kautta, ja erityisesti
musiikki- ja laululeikit sekä taide kuuluvat jokaiseen päivään. Musiikin kieli koetaan myös kaikille
yhteiseksi kieleksi, joka rakentaa vuorovaikutusta
jo ennen ensimmäisten yhteisten sanojen löytymistä”, Kirsi-Marja Hyppölä ja varhaiskasvatuksen
erityisopettaja Ulla Selänne kertovat.
Sinilinnussa perheiden kokonaisvaltaista kotoutumista on lähestytty myös aikuisten työllistämisen kautta. Useampi ryhmiin ensin äitinä tullut
nainen on jatkanut myöhemmin samassa paikassa kieliharjoittelijana tai työkokeilijana tuoden
samalla omaa kulttuurienvälistä tuntemustaan
työyhteisön käyttöön. Näin yhteisestä polusta
saattaa muodostua pitkäkin jatkumo. Varhaiskasvatuksessa ja myös koulumaailmassa tällaisille työyhteisöön kuuluville ”kulttuuritulkeille”
onkin paljon kysyntää niin kasvattajien, lasten
kuin vanhempienkin näkökulmasta.
Monissa muissakin päiväkodeissa, kuten Wännissä, vanhemmat osallistetaan konkreettisesti
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kielenoppimiseen: monikielisillä lapsilla on kielivihot, joihin kerätään kuvitettua sanastoa viikon
aikana harjoitelluista aiheista. Kotona sanastoa
käydään läpi myös omalla kielellä. Näin vanhemmat pääsevät paremmin osallisiksi varhaiskasvatuksen arjesta. Samalla toisto ja rutiini tukevat
lasten oppimista. Raumalla on suunniteltu myös
monien muiden kaupunkien tavoin monikielisiä vanhempainiltoja, joissa kasvatuskulttuurien eroja ja samalla oman äidinkielen oppimisen
merkitystä avattaisiin perheille tulkkien avulla.

Kohti koulun kielimaailmaa
esiopetuksessa
Esiopetuksessa S2-opetuksen tavoitteita aletaan
vähitellen peilata tulevaan koulunaloitukseen ja
koulun haastaviin kielenkäyttötilanteisiin. Kielen
oppimisen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää
mahdollisimman tehokkaasti jo ennen koulun
aloittamista, jotta tulevia oppimisvaikeuksiakin
olisi vähemmän.
Osassa Rauman esiopetusryhmistä on kokeiltu
kuluvan vuoden aikana aiempaa säännöllisempiä viikoittaisia S2-opetustuokioita monikielisille lapsille hyvin tuloksin. Esimerkiksi Nanun
koulussa sijaitsevan Vuoropäiväkoti Rinkelin esiopetus on yksi eskareista, joissa erillinen S2-opetusryhmä on toiminut viikoittain vuoden ajan.
Vaikka kaiken arjen toiminnan kieli on lasten kielenoppimisen ydintä, ryhmän opettajat ovat tyytyväisiä siihen, että S2-opetukseen on ollut tarjolla myös lisäresurssia. ”Lapset osaavat jo odottaa
viikoittaisia S2-tunteja, ja pienryhmätilanteessa
moni lapsi pääsee osallistumaan rohkeammin”,
Nanun esiopetuksen opettajat kertovat.
Omat S2-tehtäväkirjat innostavat koulumaailmaa
odottavia eskarilaisia, ja niiden sanastoteemojen

kautta
varhaiskasvatreihin ja kielikäsityksiin
tajien on helppo muovaikuttamalla.
Myös
dostaa
opiskeltavien Ulla Selänne luottaa musiikin voimaan varhais- konsultoiva erityisopetaihealueiden
runko. kasvatuksessa. Kuva: Kalle Aaltonen.
taja Miika Lehtonen
Oppimisen tavoitteiden
muistuttaa, että suomea
suunnitelmallisuudesta huolimatta opetusmetodit toisena kielenä puhuvien lasten on mahdollista
pyritään pitämään mahdollisimman lapsilähtöisi- saavuttaa äidinkielisen tasoiset lukemisen valmiunä ja leikinomaisina. Tehtävien tekemisen lisäksi det, mutta lukutaidon kehittyminen voi ilman tuS2-ryhmissä lauletaan, leikitään, pelataan, ratko- kea jäädä hyvinkin vaillinaiseksi sujuvasta puhutun
taan arvoituksia ja opitaan kieltä kuvista keskus- kielen taidosta huolimatta.
telemalla. Keskiössä on sanaston monipuolistaminen ja nimeämisvarmuuden kartuttua vähitellen Miten kehittämistyö jatkuu?
lauseenmuodostuksen harjoittelu. Luokittelutaidot, kuvaileminen ja koulussa tarvittavat kuullun Osaava henkilöstö on avain kieli- ja kulttuuritieymmärtämisen taidot karttuvat monissa tutuissa toisten toimintatapojen vakiinnuttamiseen. Parpeleissä, toiminnallisissa tehtävissä ja ryhmätehtä- haiten kielet tulevat osaksi arkea, kun jokainen
vissä. Helppojen draamaharjoitusten kautta myös opettaja tiedostaa roolinsa kielen opettajina. Raulapset, jotka ovat tulleet Suomeen vasta esiopetus- malla työntekijöiden valmiuksia tukea monikielisiä
vuoden aikana, pääsevät ilmaisemaan itseään ja lapsia on kehitetty vuoden aikana ryhmäkohtaisen
kokemaan osallisuutta opetuksessa.
tuen lisäksi myös yhteisissä koulutuksissa, joissa on
Peruskoulun S2-koordinaattori ja -opettaja Satu Si- käyty läpi toisen kielen oppimisen perusteita ja erinisalo vahvistaa, että varhaiskasvatuksessa ja esiope- laisia opetusmetodeita. Motivaatiota kielitietoisen
toiminnan kehittämiseen on, mutta toisen kielen
tuksessa tehtävä työ kantaa pitkälle peruskouluun.
opettamisen valmiuksiin liittyy osalla henkilöstös”Mitä aiemmin kielen oppimista tuetaan suunnitel- tä vielä jonkin verran epävarmuutta. Myös valtamallisesti, sitä helpommin oppiminen sujuu jatkos- kunnallisesti on todettu, että varhaiskasvatuksen
sa. Koulussa lapsen on pystyttävä ymmärtämään ja esiopetuksen kentällä kaivataan edelleen lisää
suomenkielistä opetuspuhetta ja monipuolisia teks- täydennyskoulutusta S2-didaktiikasta ja monikietejä jo alkuopetuksesta alkaen. Siksi on tärkeää, että lisyydestä (Tainio & Kallioniemi 2019, 7).
lapsi oppii arkisanaston lisäksi myös käsitteellistä ja
kuvailevaa kieltä ja että ilmaisun kehittymistä sana- Hyvien käytänteiden jakaminen eri ryhmien opettasolta lausetasolle tuetaan aktiivisesti. Oppimisen tajien kesken on ensiarvoisen tärkeää työyhteisön
jatkumon kannalta on myös tärkeää, että tiedon- jatkuvan kehittymisen kannalta, ja yhteisiä työpajoja aiotaankin jatkaa myös seuraavalla toimintavaihto koulun ja varhaiskasvatuksen välillä toimii.”
kaudella. Samoin säännöllistä S2-opetusta päiväKaiken kouluopiskelun kannalta olennaisessa ase- kodeissa ja esiopetusryhmissä aiotaan jatkaa edelmassa on lukutaito, jolle luodaan pohjaa jo varhais- leen ensi vuonna toimintatapoja kehittäen ja yhteikasvatuksen lukuleikeillä, kirjaimiin ja äänteisiin sopettajuuden ajatusta vahvistaen. Kevään aikana
tutustumisella sekä toisaalta kotien lukukulttuu- valmistuvat Rauman varhaiskasvatuksen S2-suun-
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nitelma ja uusi monikulttuurisuusopas, joista kasvattajat saavat lisää tukea omaan työhönsä.
Myös varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyvää
monikielisyyttä pyritään jatkossa tuomaan yhä
näkyvämmäksi osaksi arkea. Monikielisyydestä
on päästy kevään aikana nauttimaan esimerkiksi
monikielisten äänikirjojen kokeilun kautta. Kun
yleensä oppijan asemassa oleva vielä heikosti
suomea osaava lapsi pääseekin välillä asiantuntijaksi kertomaan kirjasta muille oman kielensä
asiantuntijana keskellä suomenkielistä arkea,
osallisuuden identiteetti ja kiinnostus eri kieliin
vahvistuu. Myös suomenkielisille lapsille eri kielten läsnäolo arjessa konkretisoi kielten rikkaan
maailman lähtökohtia ja tukee osaltaan myös
varhennetun kielenopetuksen jatkumoa jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Kun lapsen luontainen
halu tulla osalliseksi vuorovaikutuksesta yhdistyy
kielten oppimista vaalivaan pedagogiikkaan, kasvaa päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä aktiivisia
monen kielen osaajia ja käyttäjiä.

Lopuksi
Kielitietoisuuden ja varhaisen kielenoppimisen
merkitys tiedostetaan yhä selkeämmin, mutta
S2-opetuksen asema on varhaiskasvatuksessa yhä
peruskoulua vakiintumattomampi. Suomenopettajat ry on julkaissut helmikuussa 2019 kannanoton
varhaiskasvatuksen S2-opetuksen resursseista sekä
ehdotuksen varhaiskasvatuksen S2-opettajien kelpoisuusehdoista. Toistaiseksi näitä ei ole määritelty yhtenäisesti valtakunnan tasolla. Myös Koulun
monet kielet ja uskonnot -raportissa korostetaan
riittävien varhaiskasvatuksen S2-opetuksen ja monikielisyyden asiantuntemuksen resurssien ylläpitämisen merkitystä (Tainio & Kallioniemi 2009: 1, 8).
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Lasten tasa-arvoisten oppimisen edellytysten takaamiseksi ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi on tärkeää, että kunnissa työskentelee riittävästi toisen kielen oppimiseen
erikoistuneita opettajia. Heillä tulee olla ryhmämitoitukseen sitomaton mahdollisuus panostaa
konkreettiseen kielen opetukseen ja samalla muun
henkilöstön kielitietoisten valmiuksien kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Myös Raumalla toivotaan,
että kunnan varhaiskasvatuksen S2-opetuksen
resurssit vakinaistuvat lähivuosina ja monikielisten lasten yhtäläiset kielen oppimisen edellytykset
pystytään takaamaan myös jatkossa.
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» Katri Borm sekä Sarah Goncalves
opiskelevat varhaiskasvatuksen
opettajiksi Raumalla.

Kielinuppu-laulut suomen kielen
oppimista tukemassa
kielinuppu on varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevien Katri Bormin sekä Sarah Goncalvesin
projekti, joka tuottaa varhaiskasvatusikäisten lasten suomen kielen oppimista tukevaa laulumateriaalia. Nimi “Kielinuppu” kuvaa nupullaan olevaa kielitaitoa, joka puhkeaa myöhemmin
kukkaan.

Laulaminen koetaan usein miellyttäväksi ja tehokkaaksi tavaksi opettaa ja oppia suomen kieltä. Kielinuppu-lauluja on käytetty maahanmuuttajataustaisten lasten kielen opetuksessa, erityisopetukses-

sa, puheterapiassa, aikuisten maahanmuuttajien
suomen kielen opetuksessa, Suomi-kouluissa ympäri maailmaa sekä yleisesti varhaiskasvatuksessa
kaikkien lasten kielen kehittymisen tukena.
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Kielinuppu-materiaalia on ollut saatavilla
vuodesta 2017 asti.
Kielinuppu-laulut on
julkaistu
YouTubessa
opetusvideoiden
muodossa, ja niille on
kertynyt yli 500 000
näyttökertaa puolentoista vuoden aikana.
Opetusvideot on suunniteltu
tehostamaan
oppimista monikanavaisen oppimisen näkökulmasta. Laulettavaan aiheeseen liitetään kuva nopeuttamaan kielenoppijan oivallusta siitä, mistä laulussa lauletaan. Videot ovat
myös helposti niin kotien kuin päiväkotienkin
saatavilla.
Suomessa tehdään paljon laadukasta lastenmusiikkia, jota voidaan hyödyntää musiikkikasvatuksen ja kielen oppimisenkin saralla. Toisaalta
monien perinteisten lastenlaulujen kieli on vanhahtavaa tai runollista eivätkä ne välttämättä
opeta sanastoa, jota arkisissa tilanteissa tarvittaisiin. Riippuu paljolti opettajan omasta aktiivisuudesta, tehostaako hän laulujen avulla oppimista
monikanavaisen materiaalin, kuten kuvituksen
avulla.
Kielinuppu-laulujen melodiat ovat yksinkertaisia
sekä helposti mieleen jääviä. Lauluissa on paljon
kielen oppimista helpottavaa toistoa. Lauluissa
lauletaan arkisista asioista sekä tuodaan esille
rajattu määrä aiheeseen liittyvää sanastoa, jota
26
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lapset tarvitsevat kielen
oppimisen alkuvaiheessa. Laulujen aiheita ovat
muun muassa ruokailu,
pukeutuminen, viikonpäivät,
kulkuneuvot,
eläimet, värit sekä vertailu.
Jotta lauluissa esiintyvien sanaston ja lauseiden
siirtäminen
osaksi puhuttua kieltä
olisi mahdollisimman
helppoa, mukailee Kielinuppu-laulujen melodia puhutun kielen rytmiä, painotuksia sekä
intonaatiota eli äänenkorkeuden vaihteluita.
Kielinuppu-lauluissa on laulamisen lisäksi
“räppi-osuuksia” eli sanojen ja lauseiden rytmikästä lausumista, joka tehostaa kielen oppimista. Lauserakenteet on pyritty tuottamaan
niin, että lauletun tekstin voi helposti siirtää
suoraan puheeseen. Lauluissa pyritään myös
säilyttämään tasapaino kirjakielen ja puhekielen välillä.
Kielinuppu on saanut laulujen julkistamisen
jälkeen tasaiseen tahtiin positiivista ja rohkaisevaa palautetta, mikä on kannustanut jatkamaan
menetelmän kehittämistä sekä uusien laulujen
tuottamista. Vastaavanlainen työkalu on ilmeisesti puuttunut aiemmin varhaiskasvatuksen
opettajilta sekä muilta lasten kanssa toimivilta
ammattilaisilta, joten innostus uutta materiaalia
kohtaan on välittynyt tekijöille asti.

» Miina orell, LO, EO
erityisopettaja, kouluttaja
Turun normaalikoulu

Kokeilussa Lukulumo – lasten
sähköinen kirjahylly
Turun normaalikoulussa koekäytettiin syksyn 2018 aikana ILT-oppimisen tarjoamaa Lukulumo-sovellusta. Lukulumo on sähköinen lastenkirjapalvelu, joka tarjoaa käyttäjälleen kuvakirjojen ja lastenromaanien kokoelmaa 15 euron käyttäjäkohtaista vuosilisenssiä vastaan. Lukulumon
sähköisestä kirjahyllystä löytyy laaja valikoima tekstiltään suomenkielistä lastenkirjallisuutta,
jota voi myös kuunnella. Kaikista kirjoista löytyy suomenkielinen ääninauha ja useista kirjoista
on tarjolla monta eri kielivaihtoehtoa.

Kaunokirjallisuus ja ymmärtävän
lukemisen harjoittelu
Lukulumo-jakson tavoitteena oli ohjata lapsia
havaitsemaan ymmärryksen merkitystä lukemisessa, harjoitella havaintojen tekemistä, rikastuttaa sanavarastoa
ja tukea kirjallisuusharrastusta. Ennen opetusjakson aloittamista
oppilaiden kanssa oli
yhden tunnin verran
harjoiteltu sovelluksen
käyttöä ja jokainen oli
saanut vapaasti tutustua
sähköisen kirjahyllyn
valikoimaan.
Varsinainen
opetusjakso koostui neljästä
saman sisältöisestä oppitunnista.
Jokaiselle
tunnille opettaja oli
valinnut ryhmälle sopivan sadun ja laatinut

satuun liittyvän tehtävämonisteen. Työskentelyn aluksi oppilas kirjautui palveluun ja kuunteli
sadun. Kuunneltuaan sadun oppilas haki tehtäväpaperin, jossa oli sekä kuunneltuun satuun
sopivia että tarinasta aiheeltaan tai tarkemmalta
sisällöltään
poikkeavia virkkeitä. Oppilaan
tehtävänä oli kirjoittaa
vihkoonsa ne virkkeet,
jotka sopivat tarinaan.
Koko tunnin ajan näkyvillä olleita vaiheohjeita
noudattamalla oppilaat
saivat edetä työskentelyssä omaan tahtiinsa ja
opettaja pystyi keskittymään sisällölliseen ohjaamiseen.

Havainnot
työskentelystä
Palvelun käyttäminen
oli helppoa ja sovellus
toimi jokaisella käyt-
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tökerralla ongelmitta. Tekstin ja äänen yhtäaikaisuus tuki lukukokemuksen mielekkyyttä.
Oppilaat olivat motivoituneita kuuntelemaan
satuja ja omaan työhön keskittyminen onnistui
tavanomaista paremmin. Toisaalta oli tärkeää,
että ryhmä ympärillä työskenteli saman kirjan
parissa, koska oppilaat halusivat jakaa lukukokemustaan toisten oppilaiden kanssa. Jaettu lukukokemus oli selvästi innostava ja oppilaat myös
keskustelivat lukemastaan tunnin aikana. Tunnin
loppuosaan jäi poikkeuksetta aikaa lukea palvelusta myös omavalintaisia satuja.
Monikieliset lapset hyötyivät mahdollisuudesta
kuunnella satu omalla äidinkielellä. Osa huomasi itsenäisesti, että vaikeamman kohdan saattoi kuunnella uudelleen omalla äidinkielellä, jos
ymmärtäminen suomeksi oli epävarmaa. Oman
kotikielen löytäminen palvelun kielivalikoimasta oli monelle merkittävä hetki ja jakson aikana
moni kertoi käyttäneensä sovellusta myös vanhempiensa kanssa.
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Tarinaan sopivien virkkeiden etsiminen oli tehtävätyyppinä oppilaiden kiinnostusta herättävä.
Oman ymmärryksen prosessoiminen myös kirjoittamalla oli tärkeä työvaihe ja keskittyminen
virkkeen sisältöön vei huomion kirjoittamisen
työläydestä. Virkkeiden määrää ja laatua olisi
tarvittaessa voinut eriyttää oppilaiden osaamisen
mukaan. Perinteiseen kirjaan verrattuna heikommat oppilaat jaksoivat sinnikkäämmin tarkistaa
vastauksia ja pyrkiä ymmärrykseen. Kokeilujakson aikana tarvetta ylöspäin eriyttävään työskentelyyn ei tällä ryhmällä vielä ilmennyt, mutta
oppilaita olisi ollut luontevaa ohjata esimerkiksi
laatimaan tehtäviä toisilleen.
Jakson aikana oppilaat olivat kiinnostuneita sähköisten kirjojen lukemisesta myös oppituntien
ulkopuolella. Kun sovelluksen hyödyntäminen
opetuksessa jäi tauolle, myös oppilaiden innostus
Lukulumon käyttöön väheni. Opettajan osoittama
innostus ja arvostus ovat siis tämänkin kokeilun
perusteella tärkeässä osassa lukuintoa heräteltäessä!

» Riitta Hämäläinen
Informaatikko / Information specialist
Monikielinen kirjasto / Multilingual library

Monikielinen kirjasto kutsuu yhteisiin
lukuhetkiin
Lasten ja nuorten lukuharrastukseen kannustamiseen on kiinnitetty huomiota eri tahoilla. Jo
varhain aloitettu yhdessä lukeminen on tärkeää. Lukeminen on mukavaa aikuisen ja lapsen välistä yhdessäoloa mutta se myös kehittää lapsen kieltä ja puhetta, kuuntelun ja keskittymisen
taitoa sekä sanavarastoa. Kun luet lapselle ääneen voit tukea hänen kotikielen taitoaan.

Juuri päättyneessä Satukaravaani-hankkeessa kehitettiin kirjastojen, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyötä tukevaa toimintamallia, jonka
tarkoituksena on tukea lapsen varhaista kielellistä kehitystä. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat
nyt kaikkien saatavilla Kirjastot.fi-verkkopalveluissa (kirjastot.fi/satukaravaani). Lukemisen ja
leikin merkityksestä kertovat oppaat löytyvät sivuilta albanian, arabian, somalin, kurdin soranin
ja vietnamin lisäksi englanniksi ja suomeksi. Li-

säksi sivuilta löytyy teemaan liittyviä asiantuntija-artikkeleita sekä videointi satutuokiosta, jossa
kirjaston työntekijät lukevat suomeksi ja arabiaksi Katri Tapolan kirjoittaman ja Sanna Pelliccionin kuvittaman kirjan Pieni prinsessasatu.
Leikkisästi tarinoimaan kannustavan Monikielisen satudiplomin lastenkirjalistassa kerrotaan, millä kielillä kutakin kirjaa on saatavilla.
Lapsiryhmä voi valita kirjan, jota sitten luetaan
samaan aikaan kunkin äidinkielellä. Perheis-

KIELIKUKKO 2/2019

29

sä voidaan kertoa samaan aikaan samaa tarinaa
kunkin omalla kielellä. Lukudiplomit löytyvät
Helmet-verkkokirjaston lastensivuilta.
Kirjasta saatavilla olevat eri kieliversiot on satudiplomissa mainittu suluissa kunkin kirjan esittelyssä. Tietyn kielistä kirjaa pääsee hakemaan
Tarkista saatavuus -linkin kautta. Linkki vie hakutulokseen, joka näyttää kirjan kaikki eri kielillä julkaistut Helmet-kirjastoissa saatavilla olevat
painokset. Hakutulosta voi rajata vasemmanpuoleisista valikoista esimerkiksi tiettyyn kieleen.
Äänikirja on saatavissa niillä kielillä, joiden kohdalla on * (tähti).
Satudiplomin kirjavinkit on koottu kuuteen ryhmään: klassikkosadut, satuja pienemmille, satuja
isommille, kuvakirjat, kuvakirjoja vähän isommille ja runokirjat. Eniten käännöksiä eri kielille löytyy lasten suosikeista: Peppi Pitkätossusta,
Muumeista, Heinähatusta ja Vilttitossusta, Tatusta ja Patusta …
Monikielisellä kirjastolla on lasten ja nuorten
kirjoja yli 80 eri kielellä. Kaikkea Monikielisen
kirjaston aineistoa voi hakea Helmet-verkkokirjastosta www.helmet.fi. Rajaa hakusi esimerkiksi
kielen mukaan näin:
•

valitse ”Tarkennettu haku”

•

kirjoita hakusanaksi tähti (*)

•

etsi kielivalikosta haluamasi kieli, esim. albania

•

valitse sijainniksi Pasila tai Pasila lapset

•

paina: Hae
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Monikielinen kirjasto on aloittanut lastenkirjojen vinkkaussarjan, jossa on jo ilmestynyt arabiankielisten ja somalinkielisten kuvakirjojen
vinkkaukset. Vinkit löytyvät Monikielisen kirjaston sivulta Helmet-verkkokirjastosta.
Monikielisen kirjaston kokoelma on Helsingissä
Pasilan kirjastossa. Jos lähikirjastossa ei ole kirjoja omalla kielellä, niitä voi pyytää tilaamaan
Monikielisestä kirjastosta. Siirtokokoelman tilaaminen on asiakkaalle maksutonta. Monikielinen
kirjasto saa toimintaansa vuosittaisen avustuksen
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ja muistattehan, että venäjänkielinen kirjasto palvelee valtakunnallisesti venäjää puhuvia lapsia ja perheitä
samalla periaatteella.
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto
https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto
https://www.helmet.fi/fi-FI/Lapset
https://www.kirjastot.fi/satukaravaani
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Venajankielinen_kirjasto

» Pirkko Tiuraniemi, FM, KT, eläkk.

Ulkomailta Suomeen

naisten arkea, toiveita ja uhkakuvia
Suomeen perhesyiden takia tulleet Ludmila (L) ja Elena (E) keskustelivat elämästään Suomessa
Daisy Ladies -maahanmuuttajanaisyhdistyksen tiloissa sen toiminnanjohtajan Hissu Kydön (H)
johdolla.

Henkilötietoja
L: Olen venäläinen Ludmila Saarinen Pietarista. Tulin Turkuun 18 vuotta sitten. Olen opiskellut Suomea Pietarin yliopistossa ja toiminut kääntäjänä,
tulkkina ja Pietarin vesilaitoksen palveluksessa. Minulla on suomalainen mies, jonka tapasin Turussa.
E: Olen romanialainen 54-vuotias Elena Bukarestista. Olen kotimaassa toiminut kaupan kassana ja katulapsia päivästä päivään auttavana palkattuna työntekijänä. Suomeen olen tullut kaksi
vuotta sitten.

Lapset ja lapsenlapset
L: Tulin Suomeen, kun lapset olivat 12- ja 7-vuotiaita. Vanhempi poika on nyt 30-vuotias. Hän on
opiskellut matematiikkaa ja fysiikkaa pääaineena
Turun yliopistossa. Hän jatko-opiskelee ja työskentelee yliopistolla aurinkosähkön tutkijana.
Toinen poika on käynyt suomalaisen peruskoulun ja lukion ja asuu tyttöystävänsä kanssa Järvenpäässä. Hän ei ole vielä löytänyt työtä, mutta
hän on hyvä muusikko, soittaa kitaraa, pianoa,
rumpuja sekä huuliharppua.
E: Minulla on Suomessa kaksi poikaa ja kaksi tytärtä ja viisi lastenlasta. Lapseni ovat käyneet lu-

kion Romaniassa. Molemmat poikani ovat kokkikoulussa ja yksi tytär Turun yliopistossa. Toinen
tytär on Tanskassa. Neljä lapsenlasta on suomalaisessa päiväkodissa ja yksi koulussa. Yksitoistavuotias Roxana on oman luokkansa priimus.

Koulutus ja opiskelu
L: Olen opiskellut suomea Pietarin yliopistossa.
Turussa olen opiskellut yrittäjäkurssilla, asioimistulkin kurssilla ja atk-kurssilla. Osaan suomea sujuvasti. Nyt olen Daisy Ladies -maahanmuuttajanaisyhdistyksessä mukana esimerkiksi
projekteissa, jotka tukevat naisten arvoja ja toimivat väkivaltaa vastaan.
E: Olen tällä hetkellä Daisy Ladies -naistenkeskuksessa päivisin opiskelemassa. Sitä ennen
opiskelin Arffmanin (ison uuden valtakunnallisen yksityisen yrityksen) kotoutuskoulutuksessa
yhden vuoden ja kahden kuukauden ajan. Meillä
oli Arffmanilla tosi paljon suomen opettajia. Erityisesti haluan sanoa, että olisin pitänyt siitä, että
opettajat eivät olisi vaihtuneet koko ajan. Minulla oli yksi hyvä opettaja, mutta esimerkiksi yksi
toinen kieltäytyi selittämästä minulle pyytämääni
asiaa. Olisin pitänyt siitä, että olisin saanut pitää
saman hyvän suomen opettajan koko ajan.
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Ludmila (vas.), Hissu ja Elena keskustelevat elämästä Suomessa Daisy Ladies -yhdistyksessä. Kuva
Pirkko Tiuraniemi.

Toimintaa Suomessa
L: Teen työtä nuorten parissa. Olen perustanut
Sirius-yhdistyksen, joka tukee venäjänkielisiä
nuoria. Olemme järjestäneet leirejä ja nuorisovaihtoja ympäri Suomea sekä viemme nuoret Eurooppaan yhteistyökumppanimme järjestämille
leireille ja nuorisovaihtoihin. Olen myös järjestänyt yhden nuorisotyöntekijöiden koulutuksen
Suomessa Marttisen nuorisokeskuksessa. Olen
saanut rahoituksen kansainvälisiin hankkeisiin
Erasmus+ -ohjelman kautta. Projekteissamme
nuoria ohjataan ymmärtämään arvojen, luonnon, historian ja yhteisen tulevaisuuden merkitystä. European Solidarity Leaguen (ESL) kautta
olen kutsunut Suomeen belgialaisen sirkuskoulun opettajan, jonka mentorina toimin. ESL järjestää kerhoja Turussa, mm. Pansion Me-talossa,
32
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Pääskyvuoren koulussa ja Varissuon nuorisotalossa kerran viikossa. Kesäkuussa järjestämme
kaksi sirkus- ja elokuvaleiriä Tippsundin ja Ahtelan leirialueilla. Leireillä tehdään elokuvia ja harrastetaan mm. sirkusta, liikuntaa ja askartelua.
Lisäksi ensi heinäkuussa olen yhdessä helsinkiläisen nuorisojärjestön kanssa järjestämässä kahta nuorisoleiriä Ahtelan leirialueelle. Yhdistyksemme toiminnasta kertovat mm. kotisivumme
www.siriusfinland.fi.
E: Harrastan kotona ruuanlaittoa ja ompelemista
ja pyöräilen.

Suomalaisten kanssa
L: Suomalaisiin on vaikea tutustua. Aluksi naapurit vain tervehtivät minua. Kun sain kahdek-

san vuotta sitten koiran, naapurit alkoivat myös
jutella. Olen tutustunut koirista pitäviin ihmisiin.
E: Suomessa olen saanut kavereita Daisy Ladies
-yhdistyksessä. Täällä maahanmuuttajayhdistyksessä on hyvät naiset ja hyvä pomo Hissu Kytö.
Naapureiden kanssa vain tervehdin, mutta minulla on oma suomalainen perhe, pojan vaimon
perhe, jonka kanssa seurustelen.

Toiveet
L: Toiveeni olisi päästä suomalaiseen työpaikkaan.
E: Haluan opiskella ammattikoulussa ompelijaksi. Haluan tehdä ompelemistyötä.

Työmahdollisuudet
L: Työpaikoilla on syrjintää. Ulkomaalaisia ei
oteta helposti työhön. Siivoamaan pääset. Sinua
käytetään hyväksi. Teet puoli vuotta työtä työkokeilussa ja siihen se loppuu.
H: Maahanmuuttajia yritetään aivopestä. Aina
ohjataan lähihoitajakoulutukseen. Miksi? Lähihoitaja-ala ei sovi kaikille.
L: Naiset ovat huijattavissa. He eivät esimerkiksi ymmärrä, mitä ylityö on. Kaksi ystävääni on
työssä lähihoitajina Deborassa (suomalaisessa
sosiaali- ja terveydenhoitoalalla toimivassa valtakunnallisessa palveluyrityksessä). Vakinaisen
työpaikan saanut ystäväni osti asunnon ja auton,
mutta hän pettyi. Työnantaja voi soittaa, että hä-

nen pitäisi seuraavana päivänä mennä puoli seitsemäksi työhön eikä seitsemäksi. Miten laittaa
lapset kouluun? Yöunet menevät työntekijöiltä
– ja suomalaiset työntekijät ovat siellä jatkuvasti
sairaana.

Hissu Kydön oma
loppukommentti keskusteluun
H: Emme luota ulkomaalaisiin. Emme anna vastuuta.
Vuonna 2015 Suomeen tuli paljon irakilaisia korkeakoulutettuja miehiä, insinöörejä, sähkömiehiä, rakennusmiehiä. Mitä tehtiin? He istuivat
kotona ja odottivat oleskelulupaa. Joku sai työpaikan Uudessakaupungin autotehtaalta.
Suomalaiset sanovat, että ensin pitäisi hoitaa
nämä maassa olevat ihmiset. Se on BIG LIE.
Emme halua ihmisiä muualta. Arkadianmäellä
vain puhutaan. Suomalaisilla ei ole aitoa halua
ottaa maahanmuuttajia työhön.
Olin vasta vaalipaneelissa, jossa vaaliehdokas
puhui tasavertaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta. Hän jatkoi aikansa, mutta lopulta keskeytin
hänet ja sanoin, että niin kauan kuin te puhutte
maahanmuuttajista ja suomalaisista, ei tasa-arvoa ole.
Olen Suomen turkkilainen. Viidenkymmenen
Suomessa asutun vuoden jälkeen minua ei ole
hyväksytty suomalaiseksi. Olen mamu ja minun
lapseni ovat mamuja. Ihania sanoja: ”Monikulttuurinen Suomi”. Pelkkää puhetta.
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» Annele Laaksonen
KT, erityisopettaja

Maahanmuuttaja – vähän käytetty
voimavara
Kirjoitus perustuu 20 vuotta Turun normaalikoulussa työskennelleen erityisopettaja Annele
Laaksosen tekemään haastatteluun. Annele Laaksonen haastatteli entistä oppilastaan, joka on
esimerkki suotuisasta kotoutumis-, kielenoppimis- ja oppimispolusta. Oppilas on saanut tukea
päiväkodista, koulusta ja opettajilta.

1. Kuka olet ja missä työssä olet?
Olen 30-vuotias Kosovon albaani Rrahim Sahiti.
Olen tullut kolmevuotiaana vanhempieni ja veljeni kanssa Suomeen. Suomessa perheeseemme
syntyi vielä kaksi siskoa.
Olen aloittanut helmikuun alusta työn Maahanmuuttajien osaamishankkeessa. Sen tavoitteena on työllistää Turussa asuvia maahanmuuttajia ja tukea heidän kotoutumistaan ja
koulutustaan.
Olen käynyt Turun normaalikoulua vuosina
1997–2009. Ammatiltani olen kemian ja matematiikan aineenopettaja, joten suomalaiset kotoutumis- ja koulutuspolut ovat minulle tuttuja.
Siksi haluankin auttaa muita maahanmuuttajia.
Haluan löytää yhdessä heidän kanssaan sellaisia
keinoja ja välineitä, joiden avulla he voisivat työllistyä tai päästä opiskelemaan.
2. Mitä muistat ajasta, jolloin perheesi tuli
Suomeen?
Muistan, että perheeni otettiin hyvin vastaan
tullessamme Turkuun vuonna 1992. Vaikka
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olin pieni, niin muistan, että ihmiset olivat ystävällisiä. Päiväkodista ja koulusta minulle jäi
hyvät muistot. Sain kavereita. Päiväkodissa oli
pieni ryhmä, jossa oli maahanmuuttajia. Meitä autettiin suomen kielessä ja meistä kirjoitettiin. Päiväkodissa kävin yhden lisävuoden,
koska erityislastentarhanopettaja suositteli sitä
minulle ja vanhemmilleni. Olen hänelle kiitollinen näin jälkikäteen, sillä kypsyin vuoden aikana ja suomen kieleni vahvistui. Olimme silloin
ensimmäisiä maahanmuuttajia, ja suomalaiset
halusivat ottaa meidät hyvin vastaan. Kaikista
aikuisista ja opettajista jäi hyvät muistot. Perhe
tuli kaaoksen keskeltä, ja siksi ihmisten ystävällisyys tuntui hyvältä.
Asuimme ensin Turun vastaanottokeskuksessa,
mutta sitten meidät siirrettiin Kiikoisiin uusiin
rivitaloihin. Kiikoinen oli aika syrjäinen paikka,
ja koska vanhemmat olivat tottuneet asumaan
omassa maassa asutuskeskuksessa, vuonna 1994
me muutimme Varissuolle. Perhe oli ensimmäisiä albaaniperheitä Varissuolla. Vanhempani
ajattelivat saavansa töitä helpommin kaupungista
kuin maaseudulta.

3. Miten vanhempiesi kotoutuminen ja työnsaanti lähti käyntiin?
Alku oli vaikeaa. Vanhempani eivät saaneet
muuta työtä kuin marjojen ja herneiden poimimista, koska heidän suomen kielen taitonsa oli
heikko. Äiti osasi englannin kieltä, mutta siitä
ei ollut hyötyä Suomessa. Kielikurssi oli lyhyt
ja siellä opetettiin elämistä Suomessa, kulttuurin tuntemusta, suomalaisia tapoja jne. Äiti oli
sairaanhoitaja koulutukseltaan ja isä oli käynyt tradenomia vastaavan koulutuksen, mutta
oman alan töitä hän ei saanut, kun ei osannut
suomen kieltä.
4. Miten oma koulupolkusi sujui?
Ensimmäinen opettajani oli sopivan tiukka, mutta silti kannustava. Hän tuki oppilaiden suomen
kielen oppimista, arvosti heidän kulttuuriaan ja
taustaansa. Luokan henki oli hyvä, ja kun luokkaan tuli suomen kieltä osaamaton uusi oppilas,
koko luokka otti hänet hyvin vastaan ja opettaja
tuki häntä.
Norssista on jäänyt mieleen hyvät opettajat ja
sinä, Annele, minun erityisopettajani. Tuit oppilaiden suomen kielen oppimista ja teit yhteistyötä
muiden opettajien kanssa. Olit välillä luokassakin
tukena. Olit empaattinen, kyselit, mitä minulle
kuuluu, autoit, jos oli ongelmia. Itse olen vaatinut
itseltäni aina paljon ja se loi koulussa välillä painetta. Niistäkin sain keskustella kanssasi. Silloin
tuntui, että erityisopetukseen pääsi, ei joutunut.
Ei ollut valmistavaa opetusta eikä S2-opetusta,
joten opiskelu pienryhmässä tuntui hyvältä. Olin
jo silloin tavoitteellinen ja pyrin vahvistamaan
suomen kielen taitoani.

Yläkoulussa pääsin kansainväliseen science-ryhmään ja se oli minulle hyvä tuki. Ryhmä
oli tasokas, eikä luokassa ollut pelkästään maahanmuuttajia. Suomen kielen mallia sain muilta
oppilailta ja opettajilta. Yläkoulussa oppiaineet
olivat tärkeitä ja suomea piti osata enemmän.
Lukioni meni vähän liiankin nopeasti, sillä suoritin samalla yliopiston pääsykokeisiin liittyviä
valmennuskursseja. Näin jälkeen päin ajatellen
olisin voinut keskittyä enemmän lukion opintoihin ja jättää valmennuskurssit myöhemmäksi. Vaikka koulussa oli opinto-ohjaajia, olisin
toivonut vieläkin enemmän apua ja neuvoa, sillä
vanhempani eivät osanneet auttaa valintatilanteissa.
Opin kuitenkin koulussa niin hyvin suomen
kieltä, että minulla oli mahdollisuudet hakeutua
yliopistoon. Aika Turun normaalikoulussa oli
minulle hyvää aikaa. Olen siitä ikuisesti kiitollinen.
5. Millaista oli asua Varissuolla?
Varissuo sai huonon maineen 1990-luvulta alkaen. Oli vastakkainasettelua kantaväestön ja
maahanmuuttajien välillä. Oli tappeluja, jengejä ja huumeita. Itse pyrin välttämään ongelmia.
Varissuo on kuitenkin muuttunut siitä ajasta, ja
nykyään Varissuolla on rauhallista ja turvallista.
Oma perheeni asuu Varissuolla rivitalossa. Tulen itse toimeen kaikkien kanssa. Opetan myös
omia lapsiani tulemaan toimeen kaikkien kanssa.
Pidän käytöstapoja tärkeinä, olen oppinut ne itse
sekä perheeltäni että koulusta.
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6. Miten koulun jälkeinen elämäsi on sujunut?
Lukion jälkeen suoritin asevelvollisuuden, mikä
oli minulle kunnia-asia. Suomi oli tarjonnut minulle turvapaikan, joten tuntui oikealta suorittaa
asevelvollisuus täällä. Sen jälkeen pyrin opiskelemaan sekä hammaslääketiedettä että bio- ja
elintarviketekniikkaa. Yritin kahdesti, mutta
turhaan. Hain yliopistoon ja suoritin maisterin
tutkinnon pääaineena kemia ja sivuaineena matematiikka. Työllistyminen on ollut tosi vaikeaa,
ja olenkin pettynyt siiihen, että Suomessa korkeasti koulutetun maahanmuuttajan on vaikea
saada töitä.
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Minulta on kysytty, osaanko kirjoittaa suomea,
vaikka olen suorittanut yliopistollisen tutkinnon
ja kypsyyskokeen. Se loukkaa minua. Mietinkin,
onko nimestäni töitä hakiessani haittaa. Pitäisiköhän ottaa suomalainen nimi… Mutta sitä en
kyllä tee, sillä oma nimeni, Rrahim Sahiti, on osa
identiteettiäni.
Ruotsissa tilanne on toinen. Siellä maahanmuuttajia on tärkeissä asemissa. Olen lähettänyt satoja työhakemuksia ja harkinnut jatko-opiskelua,
kaksoispätevyyden hankkimista tai muuntokoulutusta. Minulla on iso perhe, kolmas lapsi
syntymässä ja minun pitää elättää perheeni, kun
vaimonikin opiskelee lähihoitajaksi. Albaani-

kulttuurissa arvostetaan sitä, että myös vaimo
opiskelee ja saa hyvän, häntä itseä miellyttävän
työn.
7. Mitä kehittäisit suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa?
Maahanmuuttajat ja päättäjät ovat liian kaukana toisistaan. Päättäjät eivät ole puuttuneet
epäkohtiin. Maahanmuuttajat taas eivät ole riittävän oma-aloitteisia ja päättäväisiä ottamaan
vastuuta omasta elämästään Suomessa. He eivät pyri määrätietoisesti eteenpäin, eivät tartu
haasteisiin eivätkä aseta itselleen kunnon tavoitteita, kuten suomen kielen oppimista, koulutukseen pääsemistä tai työhön hakeutumista. Kun yksi ovi sulkeutuu, he eivät yritä avata
toista, vaan luovuttavat ja jäävät liian helposti
kotiin. Mielestäni asioista ja ongelmista pitää
voida puhua. Maahanmuuttajien pitää mennä
töihin, pitää oppia kieltä. Kodin seinien sisään
ei saa jäädä.
Vieläkään kotouttaminen ei ole Suomessa onnistunut. Esimerkiksi Varissuolla koko suku
saattaa asua lähellä ja perheet viettävät aikansa
omankielisten seurassa, jolloin suomen kielen
taito ei voi kehittyä. Kotouttamistekstit eivät
ole tarpeeksi hyviä. Niitä pitäisi olla laatimassa
myös henkilöitä, joilla on itsellä kokemusta kotoutumisesta.
Usein maahanmuuttajia kuullaan, mutta heidän
ei anneta vaikuttaa. Liian usein vieläkin ovet ovat
kiinni maahanmuuttajilta, erityisesti silloin kun
tehdään päätöksiä, jotka koskevat heitä.

Maahanmuuttajilta puuttuvat roolimallit, sillä
korkeissa viroissa on vain suomalaisia. Maahanmuuttajat myös tekevät sellaisia töitä, joihin suomalaiset eivät hakeudu tai he seuraavat toisiaan
ammattia valitessaan. Kun joku heistä hakee bussinkuljettajaksi, niin muutkin hakevat. Kun joku
tuttava hakee lähihoitajaksi, niin muutkin hakevat. Tekisin rohkeampia päätöksiä päättäjänä.
Olisi tärkeää, että maahanmuuttajia olisi esimerkiksi kouluttajina paikoissa, joissa maahanmuuttajat opiskelevat. Maahanmuuttaja kuuntelee paremmin sitä vierastaustaista kouluttajaa, joka on
itse ollut kauan Suomessa ja joka on kotiutunut
tänne.
Maahanmuuttajan, joka aikoo elää Suomessa, pitää rakentaa myös suomalaista identiteettiä oman
identiteettinsä lisäksi. Molemmista kulttuureista
voi omaksua hyviä asioita, ei rakentaa vastakkaisuutta, vaan ajatella hyvää yhdessä olemista ja
rinnakkaiseloa. Pitää tulla vastaan suomalaista
kulttuuria ja hakea sopivaa keskitietä. Jos Suomen lakeja rikkoo, pitää saada rangaistus tai saada jopa karkoituspäätös.
Hokema ”Suomessa tarvitaan maahanmuuttajia” tuntuu kliseeltä, koska täällä olevaa isoa
koulutettujen maahanmuuttajien joukkoa ei
hyödynnetä. Sille ei anneta töitä. Minun tulevaisuuteni on Suomessa, ja haluaisin tehdä hyviä asioita sekä perheeni, ystävieni että Suomen
kansan hyväksi, jos vain minulle annettaisiin
mahdollisuus työllistyä. Minulla voisi olla kantasuomalaisiin verrattuna taustastani johtuen
jotain lisäarvoa.

KIELIKUKKO 2/2019

37

» Samran Khezri
Turun normaalikoulu
oman äidinkielen, kurdin opettaja
omakielinen opettaja suomenkielisissä oppiaineissa
toista opettajaa suomeksi avustava samanaikaisopettaja

Opettaja Samran Khezrin päivä
Koulupäivää edeltävänä iltana katson läpi päivän työjärjestystäni, johon kuuluvat kaksi alakoulun, kolme
yläkoulun ja kaksi oman äidinkielen, kurdin, tuntia.
Työpäiväni alkaa Turun normaalikoulussa klo
8.15. ja päättyy klo 15.45. Opetan ensin alakoulussa yhteiskuntaoppia ja matematiikkaa, sitten yläkoulussa biologiaa, maantietoa, fysiikkaa
ja äidinkielenä kurdia.
Samanaikaisopettajana opetan monikielisten oppilaiden lisäksi suomalaisia oppilaita, joilla on
tarvetta tuen eri vaiheissa saada tukiopetusta.
Kun saavun kouluun, ilo täyttää sydämeni. On
suuri onni olla avuksi oppilailleni. Ensimmäisellä
tunnilla minulla on kaksi kurdioppilasta, jotka ovat
syntyneet Suomessa. Heidän vanhempansa eivät ole
käyneet paljoakaan koulua esimerkiksi lähtömaansa yhteiskunnallisen ja poliittisen tilanteen takia.
Suuri osa perheistä on lähtenyt pakoon sotaa ja
vainoa, minkä takia vanhemmilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua ja täten he eivät aina pysty
tukemaan lastensa opiskelua. Monille koulun
tarjoama tuki on ainoa,
jonka he saavat.
Yhteiskuntaopin tunti
alkaa kurdinkielisellä
Bäjanit bash -termillä,
joka tarkoittaa hyvää
huomenta. Se antaa
merkin, että tunnilla
opitaan sekä kieleen
että kulttuuriin ja yhteiskuntaan
liittyviä
asioita.
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Monikielisillä oppilailla suomen kieli on sekä
oppimisen välineenä että kohteena. Joissakin oppiaineissa suomen kielen osaamista ja hallintaa
tarvitaan enemmän kuin toisissa oppiaineissa.
Yhteiskuntaopin, historian, maantiedon ja biologian tunnit ovat vaikeimpia. Niissä tarvitaan
äidinkielen osaamista ja tukea sen eri muodoissa.
On hyvä, jos omalla äidinkielellä ja selkosuomella pystytään avaamaan käsitteitä. Aina ei omalla
kielellä ole edes sanojen tai käsitteiden vastineita
olemassa, tai jos on, oppilailla ei ole tietoa niistä,
koska heidän koulunkäyntitaustansa on heikko.
Oppilaat lukevat oppitunneilla vuorotellen suomenkieliset tekstit ja alleviivaavat vaikeat termit.
Minä en opettajana poimi vaikeita käsitteitä, vaan
he poimivat ne itse. Oppilaat tekevät tarpeen mukaan muistiinpanoja. Olen huomannut, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö. Opettajan on
hyvä ottaa huomioon, että valmiitten muistiinpanojen antamista oppilaille pitäisi välttää. Opetusta
pitää minusta eriyttää.
Usein avaan käsitteet
selkosuomeksi, koska
lapset eivät osaa termejä
omalla äidinkielellään.

Tunti päättyy klo 9.00 ja
termillä Rozheki khosh,
joka tarkoittaa Hyvää
päivän jatkoa!. Oppilaan hymy on opettajalle paras palkinto ja
palaute!
(vas. alh.) Iman Tanja ja Dia sekä vihkoaan katsova Liyan kuuntelevat, mitä Solin (oik. ylh.) Matematiikan tunnilla
kertoo kurdin tunnilla opettaja Samran Khezrilon enemmän oppilaita.
le. Kuva: Pekka Lamberg.

He ovat eri kieliryhmistä, on kurdeja, albaaneja ja suomalaisia. Oppilaat opiskelevat kanssani
joko samoja asioita kuin luokanopettajan kanssa
tai sitten oppilaat tekevät tehtäviä, jotka ovat jääneet tekemättä.
Tunnin kieli on suomi. Usein oppilas ajattelee,
että hänen ei tarvitse ponnistaa ja yrittää – kuitenkin hän saa tukiopetusta ja saa sitten myöhemmin tehtävät tehdyksi. Korostan oppilailleni
sitä, että mielestäni väärin tehty tehtävä on parempi kuin tekemättä jätetty. Panen oppilaat tunnilla vastaamaan ja kertomaan tehtävistä päättelyjensä, valintojensa syyn. He kertovat, miksi he
ajattelevat sillä tavalla, kun ajattelevat.
Matematiikka on loogista ja looginen ajattelu
vie elämässä eteenpäin. Matematiikka ei ole numeroiden ja lukujen kanssa leikkimistä tai ajan
tuhlausta, vaan se on numeroiden ja lukujen eloa
ja maailman ymmärtämistä. Matematiikka on
yksi elämämme kauneimmista ja tärkeimmistä
aineista. Sen merkitys näkyy elämässämme ehkä
näkyvämmin kuin minkään muun oppiaineen.

tä. Painopisteenäni on näissä ryhmissä herättää oppilaan kiinnostus ja motivaatio ja sen jälkeen käyttää aikaa asiasisällön opettamiseen. Olisi hyvä, että
opettaja pystyisi herättämään halun ja innostuksen
asioihin ja saisi oppilaat näkemään, mitä hyötyä
asioista voisi tulevaisuudessa olla.
Työpäiväni kruunaa äidinkielen, kurdin kielen
opettaminen. Vaikka tunti järjestetään koulupäivän päätteeksi, oppilaat osallistuvat tunnille hyvin innokkaasti ja antavat minulle paljon voimaa.
Koulu on instituutio, jossa kasvatamme oppilaamme tulevaisuuden yhteiskunnan täysivaltaisiksi,
tasapainoisiksi ja hyödyllisiksi jäseniksi. Oman minän löytäminen ja identiteetti ovat erityisen tärkeitä
niille oppilaille, jotka ovat tulleet Suomeen muualta
ja joille suomi ei ole äidinkieli. Kun oppilas tulee
oman äidinkielen, kurdin tunnille, en näe häntä
vain kielenoppijana, vaan myös ihmisenä, joka etsii itseään ja haluaa löytää oman paikkansa uudessa
yhteiskunnassa, uuden yhteiskunnan jäsenenä.

Yläkoulun tuntini ovat erilaisia. Yleensä saan tuntisuunnitelmat joko suoraan opiskelijoilta, opetusharjoittelijoilta tai sitten olemme sopineet opettamisesta aineenopettajan kanssa. Olemme tehneet
työnjaon, jotta omakielisten oppilaiden tarpeet
pystytään paremmin ottamaan huomioon ja jotta
minä voin suunnitella oman osuuteni tarkemmin.

Monikulttuurisessa Suomessa koululla on haastava tehtävä. Meidän on helpompi elää tulevassa
Suomessa, jos osaamme vastata nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Voimme kohdata oppilaamme ja
heidän perheensä aidosti – lisäresursseja ei tarvita. Arvostus suomalaista koulua ja yhteiskuntaa
kohtaan lisääntyy sitä mukaa, kun oppilaat ja heidän vanhempansa kokevat tulevansa kuulluiksi ja
huomioonotetuiksi.

Voin olla mukana samanaikaisopettajana tai otan
oman ryhmäni ja käyn opetettavat asiat läpi heidän
kanssaan. Ryhmäläisilläni on monia vaikeuksia.
Yhdelle kieli on vaikeaa, toisella taas on sosioemotionaalisia ongelmia. Voi myös olla, ettei oppilaan
motivaatio ylipäätään riitä ja siksi hän on erillisessä
ryhmässä opiskelemassa. Opettajan työni on haastavaa ja vaatii ammattitaidon lisäksi kärsivällisyyt-

Lopulta ehkä voidaan puhua tasavertaisesta,
kaikkien yhteiskunnasta. Silloin ei enää puhuta
meistä ja heistä vaan vain meistä. Meidän suomalaisten on vain tiedostettava omat voimavaramme ja kohdistettava ne oikeisiin kohteisiin.
Muistakaamme, että monikulttuurisuus on tulevaisuuttamme, jonka turvin voimme menestyä
globaalissa maailmassa.
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» Pirkko Tiuraniemi, FM, KT, eläkk.

Hyvä minä! Hyvä me!

Toiminnalliset menetelmät voimauttavat
oppilaita
Turun normaalikoulussa yli 40 vuotta toiminutta luokanopettajaa Ritva Aarras-Saarta on haastateltu toiminnallisten menetelmien ja draaman käytöstä. Hänen viimeisin luokkansa on kolmannelta viidennelle luokalle koostunut 15 maahanmuuttajataustaisesta oppilaasta ja viidestä
suomenkielisestä oppilaasta. Luokka on tuona aikana oppinut uskomaan itseensä ja toimimaan
yhteisten tavoitteitten suuntaisesti.

”Hyvä itsetunto tarkoittaa ihmisen myönteistä ja Maahanmuuttajalle hyvästä itsetunnosta on runtodenmukaista käsitystä omista mahdollisuuksista saasti hyötyä, siksi koulun merkitys lapsen kehija omista rajoitteista. Se ei tarkoita itsensä näke- tykselle on suuri. Heikkoakin itsetuntoa voi paranmistä yltiöpositiivisessa valossa tai itsensä korot- taa. Jos lapsi saa kouluaikana hyvän itsetunnon, se
tamista muiden yläpuolelle. Se on myönteinen, helpottaa hänen elämäänsä monen kulttuurin
mutta totuudenmukaikeskellä. Itsetunto ja
nen arvio itsestä - -Vahmyönteinen kuva itsestä
va itsetunto kehittyy
voi koulussa kasvaa, kun
lapsuudessa ja nuoruukäytetään viisaita, opdessa myönteisten kaspilaita kunnioittavia ja
vukokemusten avulla.
ryhmäytymistä edistäviä
Vanhemmilta tai muilta
toimintatapoja.
tärkeitä aikuisilta saatu
Turun normaalikoulushyväksyntä, huolenpito
sa Suomeen ulkomailta
ja rakkaus tukevat hyvän
tulleiden tai toisen politsetunnon kehittymistä
ven maahanmuuttajien
Myöhemminkin itsetunoppilasjoukko on suutoa voi vahvistaa, ja itseri ja kielten kirjo laaja.
tunto on usein erilainen
Peruskoulun oppilaista
eri elämän vaiheissa."
noin 60 % puhuu kotihttps://www.mielenterkielenä muuta kuin suoveysseura.fi/fi/mielenmea. Koulu on kielitieterveys/itsetuntemus/
toinen koulu, jossa ymhyvä-itsetunto-optimismärretään, miten kieli
Pojat pitävät esiintymisestä erilaisille yleisöille.
tista-realismia
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rakentaa identiteettiä.
esimerkiksi käsitteitten
Kielitietoisuus otetaan
havainnollistamisessa.
oppimisessa huomioon.
Halukkuutta draamaRitva
Aarras-Saaren
työskentelyyn varmistemaahanmuuttajapainottaan joka vuosi jokaisen
teinen luokka käyttää
allekirjoittamalla draaala-asteella opettamimasopimus, jossa oppisessa ja oppimisprolas sitoutuu noudattasesseissa toiminnallisia
maan yhteisiä sääntöjä.
menetelmiä. Keskeistä
Itse
draamatunnilla
opettajalle on ollut myös
Ritva
Aarras-Saari
on
luokan oppilaiden reamääritellyt tunnin päälistinen kannustaminen,
Oma lukuhetki auttaa keskittymään.
tavoitteet oppiaineen
selkeitten ohjeitten anteeman mukaan. Lisäktaminen, turvallinen ilmapiiri, oppilaan hyvien
si
hän
pitää
huolta,
että
yhteisölliset
tavoitteet ja
taitojen osoittaminen ja väärin-oikein-asetelman
kielenkäytön ja itseilmaisun tavoitteet toteutuvat.
välttäminen.
Usein oppilaat ovat itse ehdottamassa aiheita ja
Ritva Aarras-Saari kertoo, miten hänen luokas- työtapoja: ” Voitaisko taas olla sitä salapoliisitehsaan on vuosina 2016–2019 käytetty paljon il- tävää…Koska taas on draamatunti? ”
miöpohjaista oppimista ja draamaa.
Vaikka voisi kuvitella, että draama kiinnostaa eks
”Draamassa tavoitteet on määritelty oppiaineen pressiivisiä ja puheliaita oppilaita, moni hiljainen
teeman mukaan integroiden. Olen käyttänyt on myös hyötynyt draamasta. Aarras-Saari sanoo,
draamaa äidinkielessä, kuvataiteessa, liikunnassa että draama saa oppilaan unohtamaan itsensä ja
historiassa ja projekteissa, esim. liittyen vuodenai- saa maahanmuuttajaoppilaankin käyttämään pukaan tai juhlaan. Aika usein minulla on ollut 5–6 huttua suomea luontevammin kuin muuten. Luoviikon teema. Opetusharjoittelijat ovat olleet mu- kan ilmaisutaito, erityisesti puheilmaisu ja myös
kana luokassa. Heidän tehtävänään on ollut suun- kirjallinen ilmaisu ovat kehittyneet, kun on suunnitella kokonaisvaltainen integroiva opetusjakso, niteltu, kirjoitettu ja esitetty näytelmiä. Koulun
johon toiminnalliset tavat ja draama liittyvät.”
100-vuotisjuhlassa tämä maahanmuuttajavaltainen luokka on ollut ainoa alakoulun luokka, jota
Luokan lukujärjestyksessä esimerkiksi äidinkiepyydettiin esiintymään suurelle yleisölle. Oppilaat
len kaksoistunneista on luontevasti toinen tunti
luottavat itseensä ja toisiinsa, heillä on sosiaalista
käytetty draamaan. Myös muutenkin, esimerkiksi
rohkeutta. Useimmiten toiminnalliset työrupeaviidennen luokan historiassa, luokan kaksoistunmat ovat päättyneet julkistamisiin yleisölle, esim.
nin toisella tunnilla on usein draamaa käytetty
oppilaat ovat tehneet näyttelyitä, esiintyneet van-
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asioihin huomiota kiinnittäen itsearvioinnein, ryhmäarvioinnein ja opettaja-arvioinnein. Jos on ollut
pidempi projekti, on voitu määrittää tavoitteet kullekin kerralle, siis välitavoitteet ja lopputavoitteet
esimerkiksi siitä, miten ryhmätyö sujui ja missä onnistuttiin. Oppilaat voivat arvioida omaa tekemistään ja myös vanhemmat arvioivat esityksiä.

Asioita on välillä hyvä jakaa yhdessä.

hempainilloissa, tehneet multimediaesityksiä, elokuvia ja animaatioita.
Aarras-Saaren tietoisena tavoitteena on ollut sekoittaa oppilaat kerta toisensa jälkeen erilaisiin
ryhmiin, etteivät he jännittäisi toisiaan. Tytöt ja
pojat ovat suostuneet millaisiin sekaryhmiin tahansa. He ovat myös ryhmissä onnistuneesti jakaneet tehtävät toisilleen.
Onnistuminen vaatii usein harjoittelukoulussa harjoittelijoiden kanssa toteutettuna tarkkaa ennakkosuunnitelmaa. Silloin tunneissa säilyy sopiva ennalta-arvattavuus ja oppilaiden olo tuntuu turvalliselta. Kuten Ritva Aarras-Saari kiteyttää: ” Ilmapiiri
on ollut kannustava ja tunnelma tärkeä. Istuttiin
lattialla patjojen päällä ja kaikki näkivät toisensa.”
Ryhmässä toimiminen auttaa monenkeskistä arvostusta, lisää tasa-arvoa ja osallistumista päätöksentekoon. Puhutaan, katsotaan toisia, kuunnellaan, keskustellaan ja päätetään asioista yhdessä.
Draamatyöskentelyssä on keskeistä myös arviointi. Oppilaiden kehittymistä arvioidaan positiivisiin
42
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On hyvä saada olla arviointiseurassa, joka on turvallinen, kannustava ja hyväksyvä. Tunneilla on
myös harjoiteltu hyviä yksilöpalautteita, esimerkiksi on voitu antaa oppilaalle seuraavanlaisia
palautteita:
aina auttavainen
kykenee työskentelemään hyvin
on hyväntuulinen
innokas auttamaan
empaattinen
häneen voi luottaa
Palautteet ovat tärkeitä. Hyväksyntä ja luottamus
lisäävät itsetuntoa.
Vuorovaikutustaidot kehittyvät avoimessa ilmapiirissä. Hyvä vuorovaikutus on aktiivista ja rehellistä. Oppilas oppii olemaan eri mieltä toisten
kanssa ja pystyy kunnioittamaan toisen erilaista
kantaa. Oppilas uskaltaa myös perustella ajatuksensa. Turvallisessa pienryhmässä on hyvä opetella pitämään puoliaan ja ilmaisemaan omaa
tahtoaan.
Ritva Aarras-Saaren luokassa on 3. luokalla aluksi
lähdetty kohti draamaa pienin askelin sosiaalistavia
leikkejä käyttäen ja vähitellen on tehty enemmän ja
enemmän. Myöhemmin lähtökohtana draamalle
on voinut myös olla kuva, teksti tai näytelmävaras-

ton vaatteet. Luokassa on esim. kypäriä ja miekkoja, halloween-tavaroita, eläinpäähineitä ja aika iso
näytelmävarasto. Oppilaat ovat tuoneet kotoakin
rekvisiittaa. Taululle piirretään myös kulissikuvia
tai tehdään taustoja esityksiin. Oppilaat ideoivat kuvataidetunneilla, mikä kävisi draamaan. Juttuja on
toteutettu myös videona, keppinukkenäytelmänä ja
omatekoisin nukein käsinukketeatterina.
Vanhempainillassa oppilaat ovat esittäneet muun
muassa arvoituksia pantomiimina ja vanhemmat
ovat arvanneet, mitä oppilaat ovat esittäneet.
Kun Ritva Aarras-Saari miettii, mitä haluaisi tehdä toisin, hän sanoo: ”Opettajana olen huomannut, että jos on levoton päivä, ei kannata tehdä
vaativia draamatehtäviä. Silloin opettajan pitää
muistaa mielessään aikamääreet ja tilanteeseen
sopivat harjoitteet. Kaiken pitää luokassa olla hyvin organisoitua. Jos jokin juttu ei ole toimi, se
kannattaa unohtaa.”
Yhteinen tekeminen on tärkeää. Se tuo itsetuntemusta, lisää sanavarastoa ja saa oppilaan tuntemaan itsensä tyytyväisseksi. Hän saa olla ylpeä
itsestään!
Ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteitten mukaan
kolmannen luokan maantieteen jaksona luokalla oli Suomi. Oppilaat saivat valita, mikä heitä
Suomessa kiinnosti. Siitä syntyi oppimisprojekti
kolmasluokkaisten ja ensimmäisen luokan kummioppilaiden kanssa. Projektissa toimittiin viiden
oppilaan pienryhmissä. Ryhmät keksivät itse aiheensa. Niitä olivat mm. sauna, suomalaiset juhlat,
vuodenajat, eläimet ja tanssit. Aiheista syntyi mm.
vuoropuheluita, näytelmiä. PowerPoint-esityksiä,
videoita, tanssiesityksiä ja taidekuvia.

Ritva Aarras-Saari auttaa oppilasta katkaisemaan kamman.

Oppilaat esittivät työnsä tuotokset kummassakin
luokassa toisille oppilaille ja taideillassa vanhemmille. Projektiin käytettiin viikko, päivittäin 3–4
tuntia. Opetusharjoittelijat ja opettajat olivat mukana kahdessa luokkatilassa. Joka päivä oppilaat
asettivat tavoitteet päivälle ja loppupäivästä arvioitiin tavoitteet, työskentely ja onnistuminen.
Oppilaat oppivat itse suunnittelemaan, toteuttamaan ja auttamaan muita oppimaan. Läksiäisjuhlassa oppilaat juonsivat, ujotkin pojat beet
poksasivat, tytöt tanssivat ja kaikki lauloivat. Koko
luokka esitti, heitä kehuttiin ja luokka pystyi olemaan tyytyväinen ja ajattelemaan: ”Hyvä me!”
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Association) jäsenlehti. Se sisältää lukemaan
oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu
seuraaviin järjestöihin: International Literacy
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 39. 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.
Kuluvana vuonna 2019 keskitymme seuraaviin teemoihin: kirjaston
lukutaitotyö, maahanmuuttajien lukutaito, erilaiset oppijat ja
draamaa hyödyntävien opettajien kokemukset. Myös muut aiheet
ovat tervetulleita toimitukseen. Materiaalin jättö- ja lehden
julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon mediakortista lehden
takakannesta. Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon tulevalle
päätoimittajalle osoitteella heli.ketovuori@me .com. Vuoden 2019
kolmannessa numerossa keskitymme erilaisiin oppijoihin. Kyseiseen
numeroon tarkoitettujen artikkelien tulee olla toimituksessa elokuun
alkuun mennessä.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta.
http://finnishreaingassociation.blogspot.fi

