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Hyvät lukijat

Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading
Association) jäsenlehti. Se sisältää lukemaan
oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu
Elämme
pimeimpiä
hetkiä,Literacy
mutta
seuraaviinmarraskuun
järjestöihin:
International
lukutaitotyön
kentällä
on
runsaasti
valon
pilkahAssociation sekä Federation of European Literacy Associations.
duksia.
Jaamme näitä lukijoillemme tässä vuoden

viimeisessä Kielikukko-lehdessä. Tämän numeron
artikkeleissa kuvataan suomalaisen lukutaitotyön
tulevaisuuden suuntaviivoja, esitellään kirjaston
TOIMITUS
monipuolista tehtäväkenttää sekä tuttuun tapaan
annetaan monenlaisia
ideoita ja eväitä kouluopePäätoimittaja
Vuokko Kaartinen
vuokkokaartinen@gmail.com
tukseen. Tällä kertaa monet opetukseen liittyvät
Puh.
+358sivuavat
40 536draamapedagogiikkaa.
5821
artikkelit
Vuolahdentie 230
Lukutaito
ja sen kehittämiseksi
21620 KUUSISTO

tehtävä työ on
tänä syksynä ollut tavallistakin enemmän esillä.
Syksyllä 2017 asetettu lukutaitofoorumi julkaisi
TEKNISET
TIEDOT
suosituksensa
syyskuussa, ja samalla starttasi lukemisen
kansanliike
eli lukuliike.
Anne Onnelan
Lehden koko: B5 (176
x 250 mm)
Painosmäärä:
300
kpl
kanssa kuvaamme artikkelissamme foorumin
Painopinta:
156 x 178
mm
työtä ja sen linjaamia
suosituksia
sekä esittelemPalstaleveys:
2 x 75,5 mm
me lukuliikkeen ensiaskelia. Kutsumme myös
Aineisto
sähköisessä
muodossa,
ilmoitukset:
pdf.
kaikki lukutaidon
eteen
työtä tekevät
osaksi koko
Kuvat
.jpgtai
.tiﬀ
-muodossa.
kansan lukuliikettä! Osa lukuliikettä ovat muun
muassa kirjastojen lukuisat toimintamuodot lukemisen edistämiseksi, ja kirjastojen edustajat
PAINOPAIKKA
olivatkin mukana myös lukutaitofoorumin työsKirjapaino
Oyartikkelissa kuvataan
sä. PirkkoPainosalama
Tiuraniemen
Tykistökatu 4 A
Turun kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja
20520 TURKU
Rebekka
Pilppulan
puh. 02 241
0105 suulla kirjastojen huikea palvelukirjo. Pilppula korostaa koulun ja kirjaston
välistä yhteistyötä sekä lukemaan houkuttelua.
Jutussa kuvataan
myös, kuinka kirjaston toiminLEHDEN
TILAUSHINTA
ta
eri
väestöryhmien
parissa
on laajentunut. ToiVuosikerta (4 numeroa)
40 euroa
mintaa on niin lasten, vanhusten, maahanmuuttajien kuin vankienkin parissa. Kirjasto seuraakin
aikaansa
ja kouluttaa kansalaisia verkkoluLEHDEN
TILAUSOSOITE
kemiseen
ja
tekijänoikeuksiin
liittyvissä asioissa.
finrainfo@gmail.com

Myös Sara Routarinne lähtee puheenvuorossaan
liikkeelle ajankohtaisista, muuttuneista lukemiskäytänteistä. Hän pohtii kiinnostavasti painetun
ja sähköisen kirjan lukemisen eroja ja esittää painavan puheenvuoron painetun kirjan puolesta.
Opetukseen liittyvät artikkelit käsittelevät tällä
kertaa niin vieraiden kielten ja suomi toisena kielenä -opetusta kuin matematiikan opetustakin.
Lisäksi tarjotaan eväitä draaman hyödyntämiseen
opetuksessa. Minna Maijalan artikkelissa käsitellään kohdekielisen vuorovaikutuksen tukemista
AINEISTOAIKATAULU 2019
vieraiden kielten oppitunneilla. Hän painottaa,
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3
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4
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....................................
€
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1/1
.....................................164
€
.....................................188
€
joka tässä yhteydessä on usein monikulttuurinen.
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Storyline soveltuu monien aineiden ja ilmiöiden
1/8 ..................................... 45 € ......................................68 €
opetukseen. Menetelmä tukee oppijan toimijuutta
ja lisää kielenopiskelumotivaatiota, monipuolista
ILMOITUSKOOT
kielenkäyttöä ja yhteistoiminnallisuutta.
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Johan
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herättelee vanhempia ja opettajia huomaamaan,
voivat olla osaltaan vaikuttamassa
Osuuspankki
FI20 5800 1320
0633 49
matematiikka-ahdistuksen
kehittymiseen.
Hyvä
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» Anne Onnela,
opetusneuvos, opetus- ja
kulttuuriministeriö

» Sari Sulkunen,
yliopistonlehtori, dosentti, Jyväskylän yliopisto

Kuva: Sari Laapotti

puoli asiassa on, että tätä voi myös ehkäistä monin keinoin opetuksessa. Tähän Korhonen antaa artikkelissaan konkreettisia vinkkejä. Jorma
Immonen puolestaan esittelee haastattelussaan
draaman sovellusmahdollisuuksia erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Haastattelusta saa sekä aineksia draaman hyödyntämiseen että lukuvinkkejä, jos haluaa perehtyä
syvemmin draamapedagogiikkaan.

Aapiskukko-palkinnon saanut Lenita Pihlaja kuvaa puheenvuorossaan suomen kielen oppijoiden
näkökulmasta kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Maahanmuuttajien asema on monella tavalla haastava eikä oppiminen ole aina helppoa.
Lenita Pihlaja kuitenkin vakuuttaa kokemuksensa perusteella, että he kaikki haluavat oppia
suomea ja oppivatkin sitä – omien resurssiensa
puitteissa.

Draamaa hyödynnettiin myös luokanopettajaopiskelijoiden kehittämässä pakohuonepelissä,
jossa neljäsluokkalaiset ratkoivat sanaluokkiin ja
adjektiivien vertailuasteisiin liittyviä arvoituksia
vapauttaakseen kuningas Rastasnokan tyrmästä,
johon prinssi Räkättirastas on hänet sulkenut.
Pakopelin kehittäneet ja sitä esitelleet Arttu Korkeaniemi, Eemeli Korhonen, Saara Laaksonen ja
Juli-Anna Aerila jakavat kanssamme pelin ja sen
kaikki arvoitukset. Nyt kokeilemaan!

Kirjanurkassa Jaanet Salminen arvioi kirjan Mikä
kumman Tourette? Kirjassa asiantuntijat avaavat
lukijoille Touretten oireyhtymän olemusta ja kokemusasiantuntijat tarjoavat vertaistukea ja tietoa siitä, millaista Touretten kanssa on elää.
Mukavia ja antoisia lukuhetkiä lehden parissa!
Toimituskunnan puolesta
Sari Sulkunen

Lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkinto
2018 pienkustantamolle
Lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkinnon 2018
sai pienkustantamo Etana Editions. Palkintoperusteissaan Lastenkirjainstituutti toteaa muun
muassa: ”Jenni Erkintalo ja Réka Király ovat luotsanneet vuonna 2014 perustamaansa kustantamoa
rohkeasti ja visioihinsa uskoen. Etana Editions
-kustantamon toiminta on edistänyt kuvakirjojen
yleistä arvostusta Suomessa. Kustantamon kirjat
todistavat, kuvakirja ei ole vain pikkulasten kirjallisuutta, vaan kiinnostaa monen ikäisiä.”
Lastenkirjainstituutti kiittää Etanan kustantamia
kirjoja poikkeuksellisen viimeistellystä ulkoasusta. Monissa kirjoissa on perinteinen kluuttiselkä,
2
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kirjojen paperi ja kartonki on valittu käyttötarkoituksen mukaan lapsiystävällisesti. Valmiin
kirjan värimaailma on uskollinen kuvittajan kuvitusoriginaaleille.
Edelleen palkinnon perusteissa todetaan: ”Monet
Etanan kirjat houkuttavat lasta vapaaseen leikkiin, luovaan ilmaisuun ja mielikuvitteluun. Etanan kirjallisuuskasvatusfilosofian mukaan parhaimmat tarinat ovat niitä, jotka kysyvät enemmän kuin antavat valmiita vastauksia.”
FinRa ja sen Kielikukko-lehti onnittelevat Onnimanni-palkinnonsaajaa!

Lukutaitofoorumista lukuliikkeeseen
Anne Onnela ja Sari Sulkunen
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti syksyllä 2017 lukutaitofoorumin, jonka tehtävänä oli laatia lasten ja nuorten lukemisharrastuksen ja lukutaidon kehittämisen suuntaviivat (OKM/97/040/2017, asettamispäätös). Lukutaitofoorumi julkaisi suosituksensa 14.9., ja
jatkaa toimintaansa vuoden 2018 loppuun. Tässä artikkelissa kuvaamme foorumin työskentelyä
sekä suosituksia. Pohdimme myös niiden vaikuttavuusmahdollisuuksia.

Suomi on ollut vuosituhannen alusta alkaen kärkisijoilla lukutaitoa mittaavissa tutkimuksissa.
Suomalaisnuorten erityispiirre on ollut suhteellisen korkea osaamistaso kaikissa oppilasryhmissä.
Viimeisimmissä tutkimuksissa heikosti lukevien
määrä on kuitenkin lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. (Välijärvi & Sulkunen 2016;
Vettenranta ym. 2016.) Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin (Malin, Sulkunen & Laine 2013).

kotona on vähäistä (Arffman & Nissinen 2015).
Tytöt myös ilmoittavat harrastavansa lukemista
selvästi enemmän kuin pojat. Suomessa tyttöjen
ja poikien ero lukutaidossa on OECD-maiden
suurin, tyttöjen hyväksi. (Vettenranta ym. 2016;
Välijärvi & Sulkunen 2016.) Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevinta ennen
kuin lapsi oppii itse lukemaan. Lähes kolme neljäsosaa suomalaisvanhemmista lukeekin usein
lapsilleen. (Leino ym. 2017.)

Uudet teknologiat muuttavat arkea, työtä ja väistämättä myös lukutottumuksia. Jokapäiväisessä
elämässä jokaista vastaan tulee yhä monimuotoisempia tekstejä romaaneista some-päivityksiin.
Näitä kaikkia pitäisi pystyä ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti. Joukossa voi olla myös tiedoksi
naamioitua valeuutisointia. Lukutaidon käsite on
laajentunut, ja siksi nykyään puhutaankin monilukutaidosta (Luukka 2013; Opetushallitus 2014).

Lukutaitofoorumin tehtävänä on ollut laatia
suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle. Suuntaviivat
sisältävät ehdotuksen siitä, miten lukemisharrastuksessa ja lukutaidossa havaitut kielteiset kehityspiirteet korjataan ja miten varmistetaan, että
kaikilla lapsilla ja nuorilla on jatkuva oppimisen
ja aktiivisen elämän kannalta riittävä lukutaito.
(OKM/97/040/2017, asettamispäätös.)

Taustatekijät ja asenteet määrittävät entistä
enemmän oppilaiden lukutaidon tasoa. Viime
vuosina havaittu osaamistason lasku korostuu
erityisesti pojilla, joiden vanhemmilla on vain
perusasteen tutkinto ja kulttuurin harrastaminen

Foorumin työskentely
Foorumin työskentelyn aluksi tutkijajäsenet
kohdistivat tarkemmin lukutaitoon ja -intoon
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liittyviä haasteita tutkimustiedon pohjalta. Lukutaitofoorumin tapaamisissa työskentely toteutettiin osallistavan yhteistoiminnallisen toiminnan
avulla, jolloin lukutaidon asiantuntijoista koostuvat jäsenet keskustelivat eri teemoista sekä kokosivat ja ideoivat ratkaisuehdotuksia lukuinnon
sekä lukutaidon kehittämiseksi. Kehitysehdotuksia kerättiin myös lapsilta ja nuorilta itseltään
Suomen sanataideopetuksen seuran toteuttamissa työpajoissa, Tampereella, Joensuussa ja Espoossa. Työpajoissa pohdittiin, millaisia keinoja
nuoret itse ehdottavat lasten ja nuorten lukuinnon lisäämiseksi.
Lukutaitofoorumin jäsenet edustivat monipuolisesti erilaista lukutaitoasiantuntemusta (luettelo jäsenistä artikkelin lopussa). Mukana oli
tutkijoita, mutta myös opettajia, kirjailijoita,
kirjastojen ja kustantajien edustajia sekä erilaisissa järjestöissä lukutaitotyötä tekeviä. Foorumin ensimmäisissä tapaamisissa käytiinkin
kiinnostavaa ja vilkasta keskustelua siitä, mitä
lukutaito tänä päivänä on. Aluksi näkemykset
olivat hyvinkin erilaisia, mutta keskustelun kuluessa päästiin yhteiseen näkemykseen nykyisin
vaadittavien lukemisen ja kirjoittamisen taitojen laaja-alaisuudesta. Foorumin työn lähtökohdaksi tuli siis monilukutaito, joka on keskeinen
myös nykyisissä opetussuunnitelmaperusteissa
(Opetushallitus 2014, 2015). Foorumin suosituksissa on kirjoitettujen tekstien lukutaidolla silti paikoin painava rooli, sillä tutkimusten
mukaan juuri kirjoitettujen tekstien lukeminen
on vähentynyt ja siten myös näiden tekstien lukutaito on heikentynyt (esim. Välijärvi & Sulkunen 2016).

4
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Suositukset
Lukutaitofoorumi julkaisi suuntaviivat lukemisen kehittämiseksi 14.9.2018 pidetyssä ”Lukutaito antaa elämälle suunnan” -seminaarissa.
Seminaari on katsottavissa verkosta osoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=SLINaxVCTuE Seuraavaksi kuvaamme foorumin keskeisimpiä suosituksia (Lasten ja nuorten lukutaidon
kehittämisen suuntaviivat 2018).
Lukutaitofoorumi kokosi sen vahvan osaamisen, mikä Suomessa on jo olemassa luku- ja
kirjoitustaidon ammattilaisten keskuudessa.
Suomessa eri toimijat tekevät tahoillaan paljon työtä lukuinnon ja -taidon vahvistamiseksi,
mikä tuli näkyväksi foorumin työn aikana ja yllätti ehkä osan foorumin jäsenistäkin. Esimerkiksi kirjastoilla, kulttuuritoimijoilla ja useilla
järjestöillä on jo nyt monipuolista lukutaitotoimintaa. Monipuolinen ja muuttuva lukutaito on
tuonut kuitenkin haasteita, joihin ammattilaisten vahva osaaminen ei yksin riitä. Lukutaidon
ja lukuharrastuksen kehittyminen on kansallinen yhteinen tehtävämme, joka vaatii toteutuakseen kaikkien toimijoiden yhteistyötä sekä
selkeitä ja pitkäjänteisiä toimia. Vanhemmilla,
isovanhemmilla ja perheillä on tutkimusten
mukaan iso merkitys myönteisten asenteiden ja
lukutaidon perustan syntymisessä (Leino ym.
2017). Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat
tärkeässä roolissa, mutta tarvitsemme mukaan
koko suomalaisen yhteiskunnan puolustamaan
sivistystä. Lukuinto luodaan lasten ja nuorten
elinympäristössä, eikä lukevia lapsia voi olla ilman lukevia aikuisia.

Lukutaitofoorumi päätyi kokoamaan suosituksensa neljän teeman alle. Nämä ovat lasten ja
nuorten innostaminen lukemaan, kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi, ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen
sekä lukemista edistävien rakenteiden luominen.
Lukemaan innostamisessa foorumi painottaa kirjallisuuden ja monimuotoisten tekstien tuomista
arkeen erilaisten digitaalisten alustojen kautta,
jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada käsiinsä
kiinnostavaa luettavaa ja tuottaa omia tekstejä.
Lukemisen lisäksi lapsia ja nuoria olisikin tuettava myös omien tarinoiden ja tekstien tuottajina
ja jakajina. Tärkeää on myös huomioida lukijoiden erilaiset kiinnostukset ja tarpeet ja tarjota
monimuotoista luettavaa. Lisäksi suositellaan,
että lukemiseen yhdistyisi yhteisöllistä keskustelua ja toiminnallisia työtapoja. Foorumi tiedostaa myös esikuvien merkityksen ja rohkaisee
lasten ja nuorten arvostamia esikuvia kertomaan
omasta lukuharrastuksestaan. Lukuliikkeen
TL;DR-kampanjassa onkin mukana esimerkiksi
tubettajia sekä tunnettuja toimittajia ja näyttelijöitä (ks. alla).
Kasvuyhteisöjen aktivoimisessa lukemisen tueksi
korostuu perheen rooli lukemisen mallin ja tuen
antajana jo varhaislapsuudessa. Foorumi suositteleekin, että perheille tarjotaan tietoa lukemisen
tärkeydestä ja keinoista, joilla perhe voi tukea lapsen lukuharrastusta. Esimerkiksi lapselle ääneen
lukeminen, lukemiseen totuttaminen ja kiinnostavien kertomusten ja tekstien tarjoaminen ovat
avaimia lukuharrastuksen kehittymiseen. Erilaisille lukijoille tulisi löytää heitä kiinnostavia
erilaisia tekstejä ja tarinoita erilaisilla alustoilla.

Perheen lisäksi pyritään aktivoimaan myös muita
kasvuyhteisöjä. Esimerkiksi harrastusyhteisöistä
voi löytyä esikuvia, jotka rohkaisevat lapsia lukemaan. Sanataiteen roolia suositellaan vahvistettavaksi niin koulussa kuin harrastusyhteisöissäkin.
Samalla edistetään koulujen kielitietoista ja monilukutaitoa kehittävää toimintakulttuuria sekä
koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyötä.
Foorumin lähtökohtana on, että laadukas oppiminen, lukutaidon kehittäminen sekä lukuinto vaativat myös aikaa ja rauhaa keskittyä lukemiseen.
Lukemiseen kannustava kulttuuri luodaan yhteistyössä esikuvien ja erilaisten ympäristöjen avulla.
Koulun, kodin sekä harraste- ja kasvuympäristöjen yhteistyöllä voidaan innostaa lukemaan sekä
tukea luku- ja kirjoitustaitoa menestyksekkäästi.
Foorumin suositukset ammattilaisten osaamisen
vahvistamisesta koskevat ensinnäkin opettajia,
jotka tarvitsevat tietoa ja taitoa monilukutaidon
opettamisesta, kieli- ja kulttuuritietoisuuden tukemisessa, luku- ja kirjoitustaidon opetusmenetelmien monipuolistamisessa sekä erilaisten oppijoiden tukemisessa. Opetussuunnitelmaperusteiden (Opetushallitus 2014) linjausten mukaisesti
tätä tietoa tarvitsevat kaikkien aineiden opettajat.
Varhaiskasvattajat ovat tärkeässä roolissa varhaisten lukutaitoa kehittävien taitojen tukijoina, joten
myös heidän osaamistaan tulisi vahvistaa. Samalla foorumi kuitenkin tiedostaa, että lukuinnon ja
-taidon vahvistaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja muillakin lukutaitotyötä tekevillä
ammattilaisryhmillä on osaamistarpeita. Esimerkiksi koulut ja kirjastot ovat jo pitkään tehneet
yhteistyötä lukutaidon edistämisessä. Tätä yhteistyötä suositellaan vahvistettavaksi, samoin kuin
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yhteistyötä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen
kanssa. Lisäksi Lukukeskuksen koordinoimissa
Lue lapselle -hankkeessa (luelapselle.fi) ja siihen
yhdistyvässä Lukulahja lapselle -projektissa yhteistyökumppaneina ovat neuvolat, jotka jakavat
perheille kirjalahjoitukset ja tietoa lukemisen tärkeydestä. Myös neuvolan työntekijät tarvitsevat
tukea valistustyöhönsä.
Lukutaitofoorumi pitää tärkeänä, että lukemisen
edistämiseksi luodaan rakenteita, jotka tukevat
lukutaitotyötä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, yli hallituskausien. Erilaisissa hankkeissa ja
projekteissa tehtävä lukutaitotyö on arvokasta ja
toimii usein virikkeenä ja pohjana pysyvämmille työmuodoille. Näiden hankkeiden rahoitus on
kuitenkin suhteellisen lyhytaikaista, ja pahimmillaan projektin loputtua jatkuvuutta toiminnalle on vaikea taata. Tämän vuoksi kestävään lukutaitotyöhön on sitouduttava pysyvästi. (Esim.
Garbe, Holle & Weinhold 2010.) Foorumin suosituksissa tällaisia rakenteita edustavat tutkimustiedon systemaattinen kerääminen lukutaitotyön
kehittämiseksi, valtionavustusjärjestelmän kehittäminen sektorirajat ylittävien yhteishankkeiden
rahoittamiseksi, kirjastopalveluiden valtakunnallinen kehittäminen, sivistystoimen johtamisen tukeminen sekä foorumin suuntaviivojen
toimeenpanon seuranta.

Lukutaitofoorumista
lukuliikkeeseen
Lukuliike (https://lukuliike.fi) on Lukutaitofoorumin työn tuloksena syntynyt foorumin linjauksia toimeenpaneva liike. Se on lukemisen
6
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”kansanliike”, joka haastaa meidät kaikki mukaan
edistämään lukemista ja lukutaitoa. Lukuliikkeen
tarkoituksena on koota yhteen ja tehdä näkyväksi
ammattilaisten vahva osaaminen luku- ja kirjoitustaidon kehittämistyössä. Vuoden 2018 aikana
Lukuliikkeen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi nimetään koordinaattori, joka huolehtii
lukemiseen liittyvän toiminnan koonnista sekä
eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisesta.
Lukuliikkeen osana alkoi kaksi kampanjaa, joilla pyritään ensisijaisesti kiinnittämään huomiota heikentyneeseen lukutaitoon ja muuttuviin
lukemiskäytänteisiin. Herättelykampanjoinnin
jälkeen asiaa viedään eteenpäin kouluille suunnatuilla tapahtumilla, Lukuliike koulussa -koulukampanjan myötä. Koulukampanja toteutetaan
lukuvuoden 2018–2019 aikana.
TL;DR -herättelykampanja: Erityisesti nuorille
suunnatun TL;DR, too long; didn’t read -herättelykampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomiota
digitalisaation myötä muuttuneisiin lukemiskäytänteisiin sekä ajanviettotapoihin. Kampanja toteutetaan sosiaalisessa mediassa, nuorille ominaisten kanavien kautta. Kampanjan tarkoituksena
on kiinnittää nuoren huomio sekä herättää heidät
ajattelemaan ja pohtimaan omia lukemiskäytänteitään. Kampanjassa nuorille tärkeät esikuvat herättelevät nuoria pohtimaan lukemisen tärkeyttä.
Lukuliike koulussa: Lukukeskus on lukemisen
asiantuntijaorganisaatio, joka kokoaa tietoa lukutaidosta ja lukemisesta sekä tarjoaa lukemiseen liittyviä palveluita. Lukukeskus koordinoi
Lukutaitofoorumin motivointikampanjaa, joka
vie lukemisen elämyksellisyyden ja osallisuuden

keinoin kouluihin, päiväkoteihin, kirjastoihin ja
harrastustoimintaan. Kampanjan tarkoituksena
on vaikuttaa positiivisesti lukemiseen liittyviin
asenteisiin ja saada aikaan asennemuutosta lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisissa. Kampanja
koostuu kolmesta isosta kokonaisuudesta, jotka
toteutetaan lukuvuoden 2018–2019 aikana.
Nämä kampanjat ovat vain alku lukemisen kansanliikkeelle. Kuka tahansa voi tehdä lukemista
tukevaa toimintaansa näkyväksi osana lukuliikettä. Esimerkiksi lukutaitohankkeita tai pienimuotoisempaakin toimintaa esitellessään voi liittää siihen sosiaalisessa mediassa aihetunnisteen
#lukuliike.

Lukuliikkeen onnistuminen
edellyttää pitkäaikaista
sitoutumista
Lukutaitofoorumi kokosi yhteen monipuolista
lukutaitoasiantuntemusta ja tiivisti suosituksiinsa keskeisiä lukutaitoa kehittäviä tekijöitä. Nämä
tekijät ovat toki olleet tiedossa aiemminkin, sillä monet niistä toistuvat tutkimuksesta toiseen
(HLG 2012). Foorumin suosituksissa on kuitenkin huomioitu nykyinen ajallinen ja kulttuurinen konteksti, sillä lähtökohtana on se, millaista
luku- ja kirjoitustaitoa Suomessa vuonna 2018
edellytetään. Esimerkiksi opetussuunnitelmaperusteidemme (Opetushallitus 2014, 2015) painotukset heijastuvat suosituksissa selvästi. Lisäksi
Lukuliike on saanut jo nyt myönteistä virettä aikaiseksi esimerkiksi kouluissa, jotka ovat saaneet
Lukuliike koulussa -toiminnan myötä lisää intoa
lukutaitotyöhönsä. Tulevat panostukset lukutai-

toa tukeviin rakenteisiin ovat kuitenkin edellytys
sille, että foorumin suositusten perusteella saadaan oikeasti vaikuttavia tuloksia aikaan. Nähtäväksi jää, sitoudutaanko foorumin suosituksiin
yli hallituskausien.

Lukutaitofoorumin jäsenet
Puheenjohtaja
Kirjailija Juha Itkonen
Jäsenet
Professori Siv Björklund, Svenska litteratursällskapet i Finland
Opiskelija, kirjailija Aleksi Delikouras
S2-lastentarhanopettaja Marjaana Gyekye, Helsingin kaupunki
Kirjastotoimenjohtaja, lasten- ja nuorten kirjailija Mervi Heikkilä, Seinäjoen kaupunki
Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos THL
Lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkija, dosentti
Päivi Heikkilä-Halttunen
Puheenjohtaja Sari Hyytiäinen, Suomen äidinkielen opettajain liitto ry
Äidinkielen opettaja, lastenkirjailija Katarina von
Numers-Ekman, Espoon kaupunki
Asiamies Juhana Lassila, Suomen kulttuurirahasto
Yliopistotutkija Kaisa Leino, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, Opetusalan
Ammattijärjestö OAJ
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» Pirkko Tiuraniemi, KT, FM,
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori,
eläkkeellä

Kirjailija Sirpa Kähkönen
Hallituksen puheenjohtaja Pia Krutsin, Suomen
sanataidekasvatuksen seura
Professori Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopisto
Toiminnanjohtaja, filosofian tohtori Juha-Matti
Latvala, Niilo Mäki Instituutti
Toimitusjohtaja Petri Lempinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Toiminnanjohtaja Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura
Toimitusjohtaja Valtteri Niiranen, Kopiosto
Kirjailija Timo Parvela
Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat ry.
Toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto
Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kulttuurituottaja Minna Rimpilä, Helsingin kaupunginkirjasto
Päätoimittaja Aleksis Salusjärvi
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto
Kirjailija Salla Simukka
Yliopistonlehtori, dosentti Sara Sintonen, Helsingin yliopisto
Erityisasiantuntija Johanna Selkee, Kuntaliitto
Yliopistonlehtori, dosentti Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto
Professori Minna Suni, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kustantaja Saara Tiuraniemi, Kustannusosakeyhtiö Tammi
Kirjailija Jyrki Vainonen, Suomen kirjailijaliitto
Toiminnanjohtaja Saara Vesikansa, Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto
Toiminnanjohtaja Ilmi Villacis, Lukukeskus
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Lukutaitofoorumin asiantuntijasihteeristö
puheenjohtajana
neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen
opetusneuvos Tommi Karjalainen, opetusneuvos
Anne Onnela ja kulttuuriasiainneuvos Leena
Aaltonen opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos Minna Harmanen Opetushallitus
Lähteet:
Arffman, Inga & Kari Nissinen 2015. Lukutaidon kehitys PISA-tutkimuksissa. Teoksessa Jouni Välijärvi & Pekka Kupari (toim.) Millä
eväillä uuteen nousuun? PISA 2012 -tutkimustuloksia. Opetus- ja
kulttuuriministeriö, 28–49.
Garbe, C., Holle, K. & Weinhold, S. 2010. ADORE – Teaching Struggling
Adolescent Readers in European Countries. Key Elements of Good
Practice. Frankfurt: Peter Lang.
HLG 2012. EU High Level Group if Experts on Literacy. Final report.
Euroopan komissio.
Lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen suuntaviivat 2018. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161031/
Lukuliike-esite.pdf [Viittauspäivä 9.11.2018.]
Leino, K., Nissinen, K., Puhakka, E. & Rautopuro, J. 2017. Lukutaito
luodaan yhdessä. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS
2016). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
Luukka, M.-R. 2013. Opetussuunnitelmat uudistuvat. Tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta,
joulukuu/2013. http://www.kieliverkosto.fi/article/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-lukijasta-ja-kirjoittajasta-monilukutaituriksi/
Malin, A., Sulkunen, S. & Laine, K. 2013. Kansainvälisen aikuistutkimuksen tuloksia. PIAAC 2012. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013: 19.
Opetushallitus 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Helsinki: Opetushallitus.
Opetushallitus 2015. Lukion opetussuunnitelman perusteet. Helsinki:
Opetushallitus.
Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V., Puhakka, E., Rautopuro, J. & Vainikainen, M.-P. PISA15 Ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41.
Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Välijärvi, J. & Sulkunen, S. 2016. Finnish school in international comparison. Teoksessa H. Niemi, A. Toom & A. Kallioniemi (toim.) Miracle of Education 2.0. Rotterdam: Sense Publishers, 3–21.

Turun kaupunginkirjasto palvelee
turkulaisia
Pirkko Tiuraniemi
Suomalainen kunnallinen kirjastolaitos on tasa-arvoisena ja periaatteiltaan demokraattisena ainutlaatuinen maailmassa. Seuraavassa jutussa Turun kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja
Rebekka Pilppula esittelee, miten kirjasto palvelee ihmisiä. Se tekee yhteistyötä koululaitoksen,
terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja vankeinhoidon kanssa. Kirjasto järjestää myös kansalaisten
ohjauspalveluita turkulaisten pankkien avustamana ja se suunnittelee ja toteuttaa tilaisuuksia,
joissa ovat mukana kunnalliset toimijat, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt. Kirjaston henkilökunnan asiantuntemus, kokoelmat, laitteet, tilat ja lainattavat materiaalit ovat maksutta kaikkien
ikä- ja sosiaaliryhmien käytettävissä.
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Turun kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtajaksi vuoden 2018
alusta astunut Rebekka
Pilppula aloittaa kirjastosta kertomisen valottamalla omaa kirjastosuhdettaan.
– Vietin koulunkäynnin aloitettuani paljon aikaa Rebekka Pilppula
laitilalaisessa lukutuvasta, joka oli koko Suomen ensimmäisiä maaseutukirjastoja. Sen käyttö
kuului arkeeni heti, kun opin lukemaan.
Aluksi lukemaan opettelu oli kyllä mulle
vaikeaa. – Mä en olis millään oppinut
sitä koo ii äs kois. Paremmin olisin varmaan oppinut äännemenetelmällä.
Pilppulan lempiaihe on yhteistyö eri toimijoiden
kanssa. Hän näkee kirjaston tärkeänä perustehtävänä sen, että kirjasto tukee varhaiskasvatusta ja
perusopetusta. Kirjasto kuuntelee ohjaajien ja opettajien toiveita ja ehdottaa esimerkiksi, miten koulu
voisi edistää lukemista.
– Satutunti on tärkeä. Sen pitää kuulua
jokaisen kirjaston ohjelmaan. Satutunnille pitää löytyä rahoitusta, koska sen
avulla kasvava lapsi saa mahdollisuuden eläytyä tarinaan.
Pilppula kertoo, että hän on toiminut Joensuun
kirjastojohtajana ja hän toteutti silloin joensuulaisten koulujen kanssa kunnallisen kulttuurikasvatussuunnitelman.
10
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Turussa on ollut toimiva
peruskoulujen kulttuurikasvatussuunnitelma
luokka-asteittain jo paljon kauemmin. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa
myös kehitetään. Vuonna 2018 siihen ollaan
lisäämässä mediakasvatusta. Yhteistyön tavat
ovat koulujen kanssa vakiintuneita.
– Usein koulu ja kirjasto kohtaavat niin,
että oppilaat tulevat pääkirjastoon: On
peruskirjavinkkausta, sarjakuvavinkkausta ja sarjakuvien tekoa ja tiedonhakua netistä.
– Eskareille on kirjastokurssi, jossa tutustutaan kirjastokäyttäytymiseen. Lapsi voi
saada kortin jo silloin. Kun hän pääsee
monen vuoden jälkeen koulusta, voidaan
sanoa, että hän on saanut kirjaston avulla
kaikille kuuluvan minimiannoksen kulttuuria.
Yhteistyömuotojen toteutuminen ei ole aina helppoa. Koulujen arki on vuosien aikana muuttunut
hektisemmäksi ja ryhmien opettajalla on usein
kiire. Postikaan ei aina kulje opettajalle asti. Jotta
yhteistyö onnistuisi, kirjaston on hänen mukaansa lähestyttävä koulua selvällä ja kirkkaalla yhteistyöpaketilla, jota opettajan on helppo käyttää.
Pilppula valottaa myös valtakunnallista kirjaston
ja AMK:n hallinnoimaa hanketta. Siinä ammattikoulusta päässeille 16–35-vuotiaille heikkolu-

kutaitoisille on kehitetty
ohjelma, jossa nuoria
houkutellaan lukemaan.
Hanke on tarpeen, koska Suomessa viimeisimmänkin PISA-tutkimuksen mukaan lukutaito on heikentynyt.

Visioita ja uusia
toimintamuotoja
Koululaitos on lukemisen ja sivistyksen kannalta
Pilppulasta tärkeää. Hän visioi, että jos hän saisi
valita tulevaisuuden runsaudensarvesta jotain, niin
hän haluaisi rajattomuutta sillä tavalla, että kirjasto
ja kirjastonhoitaja olisivat läsnä koulun kanssa samassa tilassa. Siitä on Turussakin jo esimerkkejä.
– Hirvensalon kirjasto muutti uuteen
Syvälahden monitoimitaloon ja sitä
voivat käyttää sekä oppilaat että lähiseudun asukkaat. Turun pohjoisosaan,
Yli-Maariaan suunnitellaan toista monitoimitaloa, jossa tulee olemaan myös
molemmat instituutiot, koulu ja kirjasto.
– Kirjastolle olisi tärkeätä, että olisi
kirjoja ja erityyppistä tilaa, jossa voisi
käpertyä lukemaan ihan itsekseen tai
sitten oppilas voisi tulla yhdessä muiden
kanssa tekemään läksyjä. Hienoa olisi,
jos kirjastolla olisi mahdollisuus myös
kannustaa luovuuteen. Sen tiloissa oppilaat voisivat esimerkiksi tehdä musiikkia
ja teatteria.

Turun kaupunginkirjasto haluaa, että myös
syntyvien lasten vanhemmat ymmärtävät
lukemisen tärkeyden,
siksi myös lastenneuvolat ovat kirjastojen
yhteistyökumppaneina.
Neuvoloihin viedään
kirjastokirjoja ja lähestytään henkilökuntaa
kertomalla sadun ja loruttamisen maailmasta. Kirjastolla on tarkoitus
tukea neuvoloiden kautta myös maahanmuuttajaäitien lukutaitoa. Esimerkiksi yksi pian toteutuvista kirjaston ja neuvolan ideoista on maahanmuuttajaäitien ja heidän lastensa harrastuspiiritoiminnan kehittäminen.
– Kirjaston tehtävä yhteiskunnassa on kasvanut väestöryhmien molemmista päistä,
sekä lapsista että vanhoista ihmisistä, jotka eivät pääse kodistaan ulos liikkumaan.
Vanhojen ihmisten viihtyvyyttä tuetaan. Niille
jotka eivät pääse kirjastoon, on olemassa omakirjaston kulttuuripalveluja. Kirjat ja muu materiaali viedään kirjastosta kirjakassilla tai virtuaalisisältöinä koteihin. Kaupunki antaa sisäistä
hankerahoitusta tällaiseen koteihin vietävään
kirjastolainaukseen. Lisäksi on käynnistetty kirjaston lukulähettitoimintaa vanhainkoteihin ja
palvelutaloihin. Niissä kirjaston kouluttamat vapaaehtoiset lukevat ikäihmisille ääneen.
– Mitä tärkeämmäksi e-aineistot, some ja
nettimaailma tulevat, sitä enemmän tar-
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» Sara Routarinne
Äidinkielen opetuksen apulaisprofessori. Opettajankoulutuslaitos. Turun
yliopisto

vitaan myös lukutaitoa. On hienoa,
että nykyään on
olemassa nettipiirejä. Esimerkiksi
mopopojat osaavat kuvata ja kirjoittaa
harrastuksestaan ja esittää tuotoksensa
netissä. Jatkuvasti tulee myös uutta tekijänoikeussäännöstöä ja laintulkintaa,
jota kirjastolaiset sitten avaavat netinkäyttäjille.

Kirjasto on runsaudensarvi
– Turun kaupunginkirjastossa on kaikkea
kivaa. Parasta on se, että ihmiset käyttävät kirjastoa, opiskelijat, päiväkotiryhmät,
koululaiset. On paljon erilaisia lukupiirejä, mm. uutistenlukupiirejä, historiallisten romaanien lukupiirejä, tietokirjalukupiirejä. Lokakuussa on ollut ”Lokakuu on
lukukuu”-kampanja vanhemmille ja lapsille. Siinä kiinnitettiin syksyn pimeyden
keskellä huomiota perheen lukemiseen.
Iloa tuo kirjastossa myös taiteilijoiden
hankeyhteistyö lasten kanssa.
Vielä yhden aluevaltauksen Pilppula mainitsee.
Osa kirjaston palvelutehtävää on vankilakirjastotoiminta. Käytössä on lukulainauksen lisäksi satujen äänittäminen. Vankilassa oleva isä lukee kirjastovirkailijan nauhoittaman sadun ääneen ja sitten
tiedosto lähetetään kotiin lukijan lapselle. Käytännössä vankilavierailu toteutuu niin, että kirjastovirkailija vie ison pinon kirjoja isälle ja tämä vallitsee luettavan. Aikaa voi kulua tuntikin yhteen vi-
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deointiin ja äänitykseen.
Vanki-isiä on jonossa
haluamassa äänittämään
satuja lapsilleen.

Digi vastaan paperi lukemisen ja
kirjoittamisen käytänteissä

Syksyllä 2018 on Turun kaupunginkirjaston eri
toimipisteissä puolentoistasataa ilmaista luentoa
tai yleistapahtumaa, 14 lukupiiriä, näyttelyitä ja
tapahtumaviikkoja ja maahanmuuttajien avuksi on viikoittain tarjota mm. 10 tuntia suomen
kieleen liittyviä opintosisältöjä. On sarjispajoja
ja leffakerhoja työpajoineen ja satumuskareita,
seikkailupuiston satutunteja, askartelutyöpajoja
ja noin 50 nettitukitapahtumaa, joita kirjasto ja
yhteistyökumppanit järjestävät. Kirjastoammattilaiset auttavat muutenkin aina pyydettäessä.

Sara Routarinne

Kaikkiaan Turun kaupunginkirjasto vanhan kirjastotalon ja uuden kirjasto-osan yhdistelmällään
on yllättävän avoin, muuntautuva ja turkulaisten
suosima paikka hakea tietoa, kirjallisuutta ja
muuta materiaalia, oleilla, lukea, oppia, käyttää
kirjaston laitteita ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Kirjojen hyvää tekevälle vaikutukselle on ajassamme kuitenkin väkevät vastavoimat. Unelmakodeissa ei enää näy kirjahyllyjä. Trendin viimeisin todistusaineisto on vastikään postilaatikkooni pudonnut Glorian koti (11/2018). Lehden
viidessä kotireportaasissa ei näy kirjahyllyä yhtä
keittokirjarivistöä lukuun ottamatta. On kyllä
hyllyjä, mutta niissä on jotakin muuta kuin kirjoja. Samaan ovat kiinnittäneet huomiota monet
sisustustrendejä ja esimerkiksi asuntomessuja
kommentoivat kulttuurisesta pääomasta huolestuneet kolumnistit (esim. Matti Kattilakoski,
HS 14.7.2017). Blogeissa, vauva.fi-sivustolla ja
keskustelupalstoilla yleisemminkin vahvistetaan
uskoa siihen, miten elämään tulee tietoista läsnäoloa, kun kirjat konmaritetaan pois. Asuntojen
myynti-stailauskin vaatii kirjojen hävittämistä.
Somessa olen huomannut myös äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajien kantavan teoksia näille
kirjarovioille.

Kirjaston tehtävien kirjo on laaja, mutta Turun
kaupunginkirjaston kirjastopalvelujohtaja Pilppula haluaa lopuksi painottaa, ettei kirjaston lukemaan houkuttelun tehtävää sovi unohtaa.
– Olen vähän ”satufriikki” ja katson, että
kirjaston tärkeä, ainutlaatuinen tehtävä
on viedä tarinaa eteenpäin.

Rebekka Pilppulan kuva: Noora Yrttiaho
muut kuvat: Pirkko Tiuraniemi

Lokakuun puolessa välissä Yle uutisoi kansainvälisestä tutkimuksesta, jonka mukaan kirjojen
katveessa kasvavat myös akateemiset taidot (Wallius 2018; Sikora, Evans & Kelley 2018). Kyse
on siitä, että kotikirjaston laajuudella näyttäisi olevan yhteys koulussa arvostettuihin akateemisiin taitoihin, kuten lukemiseen, numeerisiin ja ongelmanratkaisutaitoihin - aina 350 teokseen
asti. Kansainvälisen lasten PIRLS-lukutaitotutkimuksen mukaan lukutaidolle kriittinen kotikirjaston teosmäärä on 200 (Leino ym. 2017, 33). Erityisesti suomalaistutkijat ovat kuitenkin tuoneet
niin PIRLS- kuin PISA-tutkimustenkin yhteydessä esiin kotien lukukäytänteiden, kuten lasten
kanssa lukemisen ja lukevan aikuisen mallin, tarjoamisen merkitystä (Leino ym. 2017; Leino &
Nissinen 2018).

Ei hätää, uskoo moni. Tarjoavathan tietokoneet,
lukulaitteet ja tabletit pääsyn lukemattomiin
e-kirjastoihin ja kaupallisiin sähköisten kirjojen
palveluihin. Muun muassa BookBeat, Elisa Kirja
ja Storytel tuovat kirjahyllyn mobiililaitteisiimme, ja voimme niin lukea kuin kuunnella kirjoja,
missä liikummekin. Emme enää tarvitse materiaalisia kirjahyllyjä. Mutta luemmeko? Luemmeko yhtä paljon kuin ennen? Yhtä uppoutuneesti
kuin ennen? Tietävätkö ympärillämme varttuvat
lapset ja nuoret, mitä laitteillamme puuhaamme?
Pelkään, että vastaus kysymyksiin on kielteinen.
Väitän, että lukemisen kulttuurille painetut kirjat
ovat elintärkeitä. Jos haluamme jättää perinnöksi
kulttuuripääomaa, pidämme kiinni painetuista
kirjoista.
Kodeista tuttu kirjahyllyjä vieroksuva trendi vaikuttaa kuitenkin myös kouluissa, kun koulukirjastoista tehdään oppimisen monimuototiloja.
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Koulun kontekstissa muutosta ajaa Sipilän hallituksen edistämä digiloikka ja opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke, joka tukee uusia oppimisympäristöjä ja digitaalisten oppimismateriaalien käyttöä. Näiden hankkeiden tavoitteena on
taata Suomen kilpailukyky, jonka ongelmat liitetään aikansa eläneeseen suomalaiseen koululaitokseen, sanovat kasvatustieteilijät Antti Saari ja
Janne Säntti digiloikan retoriikkaa käsittelevässä
artikkelissaan (2018). He osoittavat, että digiuskoa ajavista koulutuspoliittisissa dokumenteissa
on perusteettomia toiveita ja sisäistä ristiriitaisuutta. Koulutuspolitiikassa suomalaiset opettajat ja koulu ovat samaan aikaan huippuluokkaa
mutta pedagogisesti ajastaan armottomasti jäljessä, koska tieto- ja viestintäteknologian omaksuminen on hidasta. Tutkijat Saari ja Säntti kuitenkin nostavat esiin ajatuksen, että huipputulokset
voivat myös johtua kriittisestä suhtautumisesta
digiopiskeluun, mille poliittiset ohjausdokumentit ummistavat silmänsä. Koulutuspolitiikassa
assosiaatioiden, ei niinkään tutkimuksen, avulla
loihditaan lupaus uljaasta tulevaisuudesta, joka
perustuu haluumme uskoa ratkaisujen löytyvän
äpeistä ja digitaalisista, verkostoituneista oppimisympäristöistä. Digitaalisuus nähdään avaimena motivaatioon ja sitä kautta parempiin oppimistuloksiin.
Usko siihen, että teknologiat lisäävät lukuintoa,
on ollut vahva myös lukutaidon edistäjillä. Lukukeskuksen toteuttamassa neljäluokkalaisiin
kohdistuneessa tutkimuksessa lähdettiin selvittämään, miten sähköinen lukeminen vaikuttaa
4.-luokkalaisten lukuintoon. Usko sähköisen
kirjan motivoivuuteen näkyy jo tutkimuskysy-
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myksessä, lisääntyykö tabletteja käyttävien oppilaiden lukuinto merkittävästi suhteessa verrokkiluokkiin, jotka lukevat paperilta. Odotuksenvastaisesti tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaat
asettivatkin painetun kirjan sähköisen edelle.
Jonkinlaisena porttina lukemisen maailmaan
sähköinen kirja toimi kuitenkin niille oppilaille, joiden aiempi lukeminen oli ollut vähäistä.
Lukuinnon kannalta e-kirjaa olennaisemmiksi
osoittautuivat luettavien teosten yhteyteen liitetyt toiminnalliset tehtävät ja lukukokemuksen
jakamisen mahdollisuudet. (Tarvainen 2016.)
Myös Lukuklaani-hanke uskoo painettuun kirjaan – ja niin tekevät opettajatkin. Meneillään
olevassa Suomen Kulttuurirahaston ja Kopioston alakoulujen Lukuklaani-hankkeessa jokaiselle Suomen ala- ja yhtenäiskoululle on lahjoitettu 50 painettua kirjaa ja opas lukupiirien
toteuttamiseen – siis painettuja kokonaisteoksia
luettaviksi ja ohjeet lukupiirien toteuttamiseen
(https://lukuklaani.fi). Kirjapakettien teokset on
valittu erilaisia, noin 3.–4.-luokkalaisia lukijoita silmällä pitäen. Pääpaino on fiktiossa, mutta
mukana on myös lasten tietokirjallisuutta. Olen
itse mukana Lukuklaaniin liittyvässä Helsingin
ja Turun yliopiston toteuttamassa tutkimusprojektissa, jota johtaa Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa
(https://blogs.helsinki.fi/lukuklaani/).
Hankkeessa on tehty Kopioston avustuksella laaja
kirjallisuuskasvatuksen käytänteitä kartoittava
kysely, johon vastasi satoja opettajia suomen- ja
ruotsinkielisistä kouluista. Ehkä hieman yllättävästikin vain kymmenesosa suomenkielisistä ja
viidesosa ruotsinkielisistä opettajista hyödyn-

tää opetuksessaan digitaalisia kirjastoja. Eroa
suomen- ja ruotsinkielisten välillä selittää ruotsinkielinen koulukirjasto Ebban, jota vastaavaa
palvelua ei suomeksi ole saatavilla (ks. https://
om.ebban.fi/start/). Haluan kuitenkin uskoa,
että painetun kirjan suosiota selittää myös opettajien pedagoginen ymmärrys siitä, että painettu kirja myös esineenä tukee syvälukemista sekä
lukutaidon ja -harrastuksen kehittymistä.
Jo aiemmin mainitsemassani Lukukeskuksen
tutkimuksessa 4.-luokkalaiset havaitsivat, että
sähköiseen kirjaan on vaikeampi keskittyä kuin
painettuun. Jo itse laite voi houkuttaa muuhun
ajanvietteeseen, monissa sähköisissä teksteissä
on erilaisia huomiota kaappaavia ominaisuuksia ja kuten esimerkiksi Kaisa Leino (2014) on
väitöstutkimuksessaan tuonut esiin, sähköinen
teksti edellyttää enemmän lukemisen ohjausta
ja säätelyä kuin painettu teksti. Ilmiö on tuttu
painettujen ja sähköisten tekstien vastaanoton
tutkimuksessa yleisemminkin. Eräässä norjalaisilla 10.-luokkalaisilla oppilailla toteutetussa
tutkimuksessa havaittiin, että pitkähkö, tämän
kolumnin pituinen teksti ymmärretään paremmin paperilta kuin näytöltä silloinkin, kun siitä on poistettu erilaiset ponnahdusikkunat tai
hypertekstille ominaiset linkit toisiin teksteihin (Mangen ym. 2013). Tuore meta-analyysi
vahvistaa laajemmin monia paperilukemisen
vahvuuksia: luettu ymmärretään paremmin paperilta, mikä koskee erityisesti asiatekstejä ja
tilanteita, joissa on aikapaine. Yllättäen ero paperin hyväksi näyttää myös kasvavan 2000-luvun aikana. (Delgado ym. 2018.) Se yllättääkin,
sillä monissa tutkimuksissa on uumoiltu erojen

johtuvan tottumattomuudesta näytöltä lukemiseen.
Ilmeisesti painettu kirja kutsuu myös eri tavalla
vuorovaikutukseen kuin sähköinen kirja. Monikielisten eskari- ja 4-luokkalaisten lukuparien
kanssa toteutetussa tutkimuksessa saatiin selville,
että vuorovaikutus e-kirjan äärellä muodostuu
laitteen näytön koskettelusta, kun taas paperilta
lukevat parit palasivat tekstiin ja kävivät keskustelua sen merkityksistä yhdessä. (Martin-Beltrán
ym. 2017). Painetut tekstit kutsuvat luetun ymmärtämisen kannalta olennaiseen ajatustenvaihtoon teksteistä, kun taas sähköiset tekstit vetävät huomion tekstien toiminnallisuuteen (myös
Mangen 2016).
Painetun kirjan lukeminen on sähköistä lukemista väkevämpää monin tavoin. Myös materiaalisena entiteettinä painettu kirja kannattelee
lukutaitoa ja syventyvää lukemista. Norjalainen
professori Anna Mangen on tutkinut digi- ja paperilukemisen eroja monitahoisesti. Viime vuosina hän on alkanut kirjoittaa lukemisen kehollisuudesta yhtenä kehollisen kognition osa-alueena (Mangen 2016). Kyse on käden, silmän ja
aivojen yhteistyöstä lukemisen ja kirjoittamisen
tapahtumissa. Emme vielä tiedä paljoakaan siitä,
mikä rooli luetun ymmärtämisessä on sillä, miltä
paperi tuntuu sormissa, miten sivuja voi käännellä, miten kirjan selailu materiaalisena kokemuksena havainnollistaa teoksen rakennetta ja sen
osien suhdetta toisiinsa. Mangen esittääkin esseistisessä artikkelissaan ajatuksen koskettavasta,
sivuja kääntävästä, syvälukevasta kädestä, jolla
on yhteys luetun ymmärtämiseen, muistiin ja
muistiin palauttamiseen ja metakognitioon. Eri-
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tyisesti uppoutuvassa, syventyvässä, tulkitsevassa lukemisessa painettu kirja näyttäisi peittoavan
pinnalliseen selailuun ja tökkimiseen yllyttävät
digitekstit. Siksi kirjahyllyille pitäisi yhä olla tilaa
niin kodeissa kuin kouluissakin.
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The 18th Nordic Literacy Conference
− the 70th anniversary −
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the 21 European Conference on Literacy
Kollegat, tervetuloa Köpenhaminaan uuden lukuvuoden kynnyksellä elokuussa 2019!
Tänä vuonna on kulunut 70 vuotta ensimmäisestä pohjoismaisesta konferenssistamme.
Sen kunniaksi Kööpenhaminassa juhlistetaan sekä 18. Pohjoismaista että 21. Euroopan
konferenssia 4.−7. elokuuta 2019.

Rekisteröinti avautuu 1. joulukuuta.

Lisätietoja <www.cph2019.dk>
Kööpenhamina on suosittu kohde, kannattaa varata matka ja majoitus ajoissa!
Konferenssi kokoaa tutkijat ja käytännön tekijät. Lähde mukaan jakamaan tietoa, osaamista ja
käytänteitä yksin tai porukassa! Konferenssin järjestävät yhteisvoimin Tanskan sisarjärjestömme
Landsforeningen af Læsepædagoger ja FELA, Federation of European Literacy Associations.

Aitoa vuorovaikutusta vieraan kielen
oppitunnilla
Minna Maijala
Vieraan kielen oppitunnilla opitaan vieraasta kielestä ja samalla käytetään sitä. Uusien peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden vieraan kielen työtapoihin liittyvissä tavoitteissa kehotetaan käyttämään kohdekieltä ”aina kun se on mahdollista” (POPS 2014, 358). Kohdekielen
käyttö on yksi kielten opettajan keino tuoda kohdekielinen kulttuuri mukanaan oppitunnille.
Tässä artikkelissa käsitellään sitä, miten vieraiden kielten oppitunnilla voi edistää aitoa vuorovaikutusta kohdekielellä ja miten opettajan oma kielenkäyttö vaikuttaa kielten oppimiseen.
Tämän lisäksi pohditaan kohdekielen käytön merkitystä kielitietoisuuden herättelyssä ja sen
kasvun tukemisessa.

Vieraan kielen tuplarooli
Vieraan kielen oppitunnilla vieraalla kielellä on
”tuplarooli” eli se on sekä opetuksen sisältö että
opetuksen väline. Luokkahuone on eräänlainen
vuorovaikutuksen ”mikrokosmos”, jossa opettajan toiminnalla ja kielenkäytöllä on suuri vaikutus. Luokkahuone on ikään kuin kohdekulttuurin
edustusto. Salliva ilmapiiri ja hyvä vuorovaikutus
oppilaiden ja opettajan
kesken luo oppilaille
turvallisuuden tunnetta.
Näin syntyy myös oppimisessa tärkeä luottamus oppilaiden ja opettajan välille. (Oxford
2001, 86–87.) Luottamuksellisessa ilmapiirissä oppijat ovat valmiita
ottamaan riskejä uuden
kielen käytössä. On tär-

keää, että opettaja näyttää esimerkkiä ja käyttää
itse mahdollisimman paljon kohdekieltä luokassa. Vaikka opettajan rooli on viime vuosikymmenten aikana konstruktivistisen oppimiskäsityksen myötä muuttunut oppimisen ohjaajaksi,
perustuu opetuksen vuorovaikutus edelleenkin
suurelta osin opettajan puheeseen. 2000-luvun alkupuolella ilmestyneessä tutkimuksessa
(Bonnet 2002) selvitettiin oppilaille ja opettajille
suunnatun kyselyn kautta kahdeksan Euroopan
maan kielten opettajien
kohdekielen
käyttöä
englannin oppitunnilla.
Tutkimuksen tuloksista
kävi ilmi, että suurin osa
eurooppalaisista englanninopettajista puhuu
ainakin puolet opetusajasta. Huomattavaa oli
myös se, että oppilaat

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä! Ja muista merkitä kalenteriin.
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käyttivät vain vähän kohdekieltä ryhmätöitä tehdessään.

Opettajan kohdekielen
käytöllä on väliä
Luokkahuoneen vuorovaikutuksen kannalta on
tärkeää, että opettaja osaa myös kuunnella ja
olla tarvittaessa hiljaa. Vieraiden kielten oppimisessa kielten opettajan käyttämä kieli on tärkeä
oppimisen lähde opiskelijoille ja se muodostaa
tärkeän osan oppijan luokassa kuulemaa kieltä (input). Tutkimuksissa alettiin 1970-luvun
lopulla ja 1980-luvun korostaa ymmärrettävän
syötteen tai inputin vaikutusta (engl. comprehensible input, Krashen 1981) ja kielten opetuksen
vuorovaikutuksellisuutta. Kielten tunnilla opettaja on oppilailleen samanaikaisesti sekä tiedon
lähde että helpottaja (Johnson 1995, 16, 27). Tutkimusten mukaan suurin osa kielten opettajista
sopeuttaa kieltään oppijoiden mukaan, esimerkiksi pitämällä pidempiä taukoja, puhumalla kovemmalla äänellä, mukauttamalla sanastoaan ja
käyttämällä toistoa (Ellis 2012, 117). Näin ollen
opettajat mukauttavat luokkakieltään sopeuttamalla kohdekielten käyttöään hiukan oppijoiden
osaamisen yläpuolella ja huomioivat sen, mitä
oppijat jo osaavat. Luokkakielen mukauttaminen
voi tarkoittaa esimerkiksi puheen yksinkertaistamista, hidastamista (säilyttäen kuitenkin puheen oikean rytmin) tai keskeisten oppimiskohtien esille tuomista. Tutkijat kehottavat kielten
opettajia kohdistamaan kohdekielisen puheensa
’keskiverto-oppilaalle’ (näin esim. Ellis 1985).
On myös tavallista, että opettaja vaihtaa kieltä

18

KIELIKUKKO 4/2018

kesken oppitunnin oppijoiden taitotason mukaisesti, esimerkiksi opettaja voi selittää oppijan
äidinkielellä vaikeita kielioppiasioita. Se, miten
opettaja vaihtaa kieltä opetuksessa, riippuu usein
tehtävän vaikeustasosta, kohderyhmästä, opettajan käsityksestä opetuskielestä ja oppilaiden käsityksestä opetuskielestä. Opettajan kielen käyttö
on yksi keino auttaa ja tukea oppijaa.
Kielten oppikirjoissa ja muissa opetusmateriaaleissa käytettävä kieli vaikuttaa oleellisesti
luokkahuoneen vuorovaikutukseen (näin esim.
Guerrettaz & Johnston 2013). Kielten opettajan
on usein tukeuduttava oppimateriaalissa käytettäviin ilmauksiin, jotta oppija pysyisi paremmin
kärryillä. Oppikirjasta varsinkin aloitteleva kielten opettaja voi saada apua, miten ohjeita annetaan luokkatilanteessa kohdekielellä ja miten kieli sopeutetaan hieman oppijan tason yläpuolelle.
Varsinkin aikuisille kielten oppijoille voi kielten
tuntien vuorovaikutuksesta syntyä hyvin pinnallinen vaikutelma, koska opettajan ja oppilaan välille ei heti alkeisopetuksessa synny kohdekielellä
syvempää keskustelua.
Kohdekielen käytöllä herätellään
kielitietoisuutta
Kielitietoisuus on kaikessa yksinkertaisuudessaan huomion kiinnittämistä kieleen tai kieliin
(ks. esim. van Lier 1995). Vaikka Suomen kielessä käytetäänkin termiä kielitietoisuus, on vieraan
kielen oppitunnilla usein kyse siitä, että pohditaan kielten rinnakkaista yhteiseloa. Kielitietoisuutta voidaan siten kuvata sillaksi äidinkielen ja
vieraan kielen välillä. Kielitietoisuus voi kaikes-

sa tarkoittaa kielten oppitunnilla kielten vertailua, keskustelua kielioppisäännöistä tai vaikkapa
minitutkimuksia kielellisistä ilmiöistä. Kielitietoisuuteen kuuluu myös oppijan oman kielen
huomioiminen. Vieraan kielen didaktiikassa sillä tarkoitetaan oman äidinkielen ja kohdekielen
välitilaa eli väliaikaista, kehityksessä olevaa kieltä, joka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti oppimisprosessin aikana. Sille on ominaista esimerkiksi
yksinkertaistettu kielioppi (esim. we go school).
Nykykäsityksen mukaan kielten oppija on kulttuurienvälinen puhuja (engl. intercultural speaker, ks. esim. Wilkinson 2012) eikä syntyperäisen
puhujan imitoija (näin myös Cook 1999, 203).
Opettaja mahdollistaa sellaisten tilanteiden luomisen luokkahuoneeseen, joissa oppijat voivat
käyttää vierasta kieltä. Omissa tutkimuksissani olen myös huomannut, että opiskelijat usein
vaihtavat ryhmätöitä tehdessään kohdekielen
omaan äidinkieleen heti kun opettaja tai kohdekieltä puhuva kielituutori ei ole läsnä (ks. Maijala,
Pagèze & Hoskins 2018). Miten ohjata opiskelijat käyttämään vierasta kieltä myös kun he työskentelevät pareittain tai ryhmissä? Kohdekielen
käytössä oppilaille on hyvin tärkeää kielellinen
apu, jota he voivat saada opettajan materiaaleista, luokkahuoneen koristelusta, oppikirjoista ja
muista opetusmateriaaleissa.
Tavoitteena aito vuorovaikutus kohdekielellä!
Oppitunteja suunnitellessa opettajan on hyvä
miettiä, miten oppija pääsisi useammin ääneen.
Pari- ja ryhmätöiden kautta tämä mahdollistuu
luonnollisesti. Oppilaat pitävät usein sanojen selittämisestä käyttäen omia ilmauksiaan. Joskus

oppijoiden voi antaa ’höpöttää’ omiaan luokassa,
lukea tekstejä sorinalukuja tai vaikka olla ’omassa kuplassa’ luurit päässä. Tärkeintä on se, että
opettaja kiinnittää huomiota siihen, mitä oppilas
tekee tunnilla: Pääsevätkö oppilaat puhumaan
vai puhutko koko ajan itse? Vieraan kielen opetukselle on tyypillistä toiston huomattavan suuri
osuus, koska sen merkitys on tärkeää esimerkiksi
ääntämisen oppimisen kannalta. Jos tuntuu siltä,
että kaikki oppilaat eivät pääse ääneen (varsinkin
jos on kyse isosta ryhmästä), opettaja voi ottaa
käyttöön kuorolausunnan. Tämä tosin vaatii
opettajalta ’pokerinaamaa’, mutta oppijat tottuvat siihen nopeasti. Yleensä lyhyet vastaukset ja
sanonnat, joita käytetään usein tunnilla nopeasti,
opitaan nopeasti.
Eleet, ilmeet ja kehonkieli täydentävät kohdekielen käyttöä. Kohdekielen käyttöä voi tehostaa
näyttämällä konkreettisesti, mitä tehdään. Esimerkiksi kun pyydät oppilaita avaamaan kirjat/
pädit, näytä itse mallia. Kun opettaja käyttää
kohdekieltä luokkakielenä, oppilaiden kuunteluja viestintätavat kehittyvät ihan huomaamatta.
Opettaja voi mukauttaa puhettaan luokkatilanteessa siten, että opetuksellisesti tärkeä kieliaines
on sopivasti esillä. Esimerkiksi kun opetellaan
kellonaikoja, katsotaan kelloa usein. Kun puhutaan säästä, vilkaistaan aina vähän väliä pihalle.
Tai kun opetellaan menneen ajan aikamuotoja, voidaan ottaa esille viikonlopun tapahtumat.
Mitä enemmän opettaja käyttää kohdekieltä tai
kehottaa oppilaita käyttämään sitä, sitä enemmän oppilaat käyttävät sitä myös keskinäisessä
vuorovaikutuksessaan. Opettajan on hyvä pitää
mielessä, että oppijat osaavat ilmaista itseään
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kohdekielellä siten, miten heitä on opetettu eli
jos ei vielä ole opetettu jotakin asiaa, opettajan
on turha odottaa sitä oppilailta.
Opettajan on hyvä käyttää kohdekieltä aina
luonnollisissa yhteyksissä, esim. tervehdykset,
kuulumisten tiedustelut, anteeksipyynnöt, aivastukset jne. Itse saksan opettajana mukautan
tervehdykset sille alueelle saksankielisessä maailmassa, missä kulloinkin ’matkustamme’. Kielten
opettajan kannattaa vaatia oppilailta, että he esittävät lyhyet kysymykset opettajalle kohdekielellä,
esim. ’mitä nyt tehdään?’ ja luokkahuonerutiinit
on hyvä myös hoitaa kohdekielellä, esimerkiksi
’anteeksi, että tulen myöhässä’. Opettajan kannattaa sitoa kohdekieli luokkatapahtumiin, esimerkiksi tervehdykset, kuulumisten vaihtelu, kysymykset, vastaukset, selitykset, pyynnöt, kiitokset,
kannustukset, synttärionnittelut jne. voi hoitaa
kohdekielellä. Tärkeää on myös kohdekielelle ja
kulttuurille ominaiset puhuttelutapojen käyttö
tunnilla, kuten teitittely, sinuttelu, nimien käyttö.
Aikuisten saksan kielen oppijoiden kanssa harjoittelimme saksankielisten maiden kulttuurille
ominaista teitittelyä. Teitittelimme saksaksi toisiamme ja opiskelijat puhuttelivat opettajaa Frau

Maijalaksi ja opettaja puhutteli vastaavasti opiskelijoita Frau/Herr Virtanen tms. Kohdekielen
käyttö tuo eksotiikkaa tilanteisiin!

Storyline S2-opetuksessa
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Heini-Marja Pakula

Storyline on pedagoginen draamaprosessi, jonka oppilaat luovat opettajan laatimaan kehykseen. Opettaja kuljettaa juonta näytöksestä toiseen avainkysymyksin, joihin oppilaat vastaavat.
Näin osallistujien luoma näytelmä on yhtäältä
ainutkertainen luova prosessi, toisaalta opettajan
suunnittelema ja ohjailema pedagogisesti tavoitteellinen kokonaisuus. Storyline on joustava menetelmä, joka soveltuu sekä yksittäisten aineiden
ja teemakokonaisuuksien että eheyttävään ja aineita integroivaan opetukseen, johon se kehitettiinkin Skotlannissa 1960-luvun loppupuolella.
Menetelmän kehittäjä, Steve Bell, käytti story
linea alun perin ympäristötiedon opetukseen, ja
myöhemmin menetelmää on sovellettu monien
aineiden opetukseen (Lindberg 2000), viime
aikoina myös kielten
opetukseen (Ehlers ym.
2006).

Storylinen
toteutus
Storyline-tarina alkaa
usein hahmojen luomisella. Kuvassa esimerkki
suomalaisesta kaksilapsisesta keskiluokkaisesta ”ydinperheestä”.
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Tehdään ”meidän katu” tai ”meidän kylä”, suunnitellaan ja toteutetaan talot pihoineen ja puutarhoineen ja niiden asukkaat. Talot hahmotellaan paperille tai pahville, väritetään, kiinnitetään seinälle ”friisiksi” (frieze). Henkilöt leikataan paperinukeiksi (puppets). Friisiin muodostuu ”meidän katu”, jonka varrella on kunkin
talonomistajan talo. Katu ja sen asukkaat elävät
storylinen tapahtumien myötä; taloja pannaan
myyntiin, asukkaita muuttaa pois ja uusia tulee tilalle, järjestetään kaupunginosakokouksia,
myyjäisiä ja puutarhajuhlia. Asetutaan yhdessä
teollisuuslaitoksen tai vilkkaan tien rakentamista vastaan, kirjelmöidään kaupungille ja ratkaistaan myös pieniä ja isoja ongelmia.
Storylinen suunnittelussa tyypillinen työkalu on
taulukko (storyline matrix), johon opettaja laatii storylinen rungon.
Tauluko 1 esimerkki
on mukailtu Sharon
Ahlquistin esimerkistä
(Ahlquist 2013, 50–51).
Artikkelissa
sovelletaan storylinea tehtäväpohjaiseen opetukseen (TBLT, Task-Based
Language Teaching, ks.
esim. Ellis 2003)
Storyline etenee episodista toiseen juonellise-
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Esimerkki storyline-matriisista (muokattu Ahlquistin (2013, 50–51) mallista)
Episodi 1
Avainkysymykset
Kuka olet?

Episodi 2
Avainkysymykset
Millainen talo sinulla
on?

Episodi 3
Avainkysymykset
Miten roskaat
ympäristöäsi?

Episodi 4
Avainkysymykset
Mitä voimme tehdä
roskaamiselle?

Tehtävä: luo hahmo/t

Tehtävä:
Hahmottele talo ja
ympäristö

Tehtävä:
Tee päiväohjelma

Tehtävä:
Tee ja esittele posteri
jätteiden lajittelusta

Esittele perheesi

Sisusta huoneet
ja esittele posteri
luokalle

Tee posteri tavoista,
joilla vahingoitat
ympäristöäsi

Tee valitus
ympäristölautakunnalle

Ryhmätyö
Itsenäinen

Parityö
Ryhmätyö

Yksilötyö
Sekaryhmät

Koko ryhmä

Kielitaito:
Kirjoittaminen/
Kuunteleminen

Kielitaito:
Kirjoittaminen/
Puhuminen
Kuunteleminen

Kielitaito:
Lukeminen
Kirjoittaminen
Puhuminen
Kuunteleminen

Kielitaito:
Kirjoittaminen
Keskustelu

Sanasto:
Perheenjäsenet
Perhesuhteet

Sanasto:
Asuminen
Talot
Huoneet
Huonekalut

Sanasto:
Saastuminen
Ilmastonmuutos
Kestävä kehitys
Päivän puuhat

Sanasto:
Jätteet
Saastuminen
Kierrätys
Kirjallinen valitus

na tarinana. Kukin episodi on oma kokonaisuutensa, jossa opiskelutehtävän virittää avainkysymys.
Opettaja suunnittelee avainimpulssit, työtavat ja
tavoitteet etukäteen. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi kieleen, sisältöön, tunteisiin tai ryhmätyötaitoihin. Storylinessa käytetään monipuolisia
materiaaleja ja lähdeaineistoja, kuten internetlähteitä, ensyklopedioita, sanakirjoja ja myös oppikirjoja. Nämä lähteet ovat oppijoiden käytössä, kun
he etsivät tietoa hypoteeseja testatakseen.

Storyline-menetelmän piirteitä
Storylinen oppimiskäsitys on konstruktivistinen: uuden oppiminen rakentuu oppijan yksilöllisille tietorakenteille, ja storylinen looginen rakenne ja juoni, joka etenee tarinakieliopin tapaan
(ks. esim. Rumelhart 1980), heijastaa oppijoille
tuttua sadun rakennetta. Opettajan avainkysymykset (key impulses) aktivoivat oppijan vanhan
tiedon (Miltä näyttää pingviini? Millaista on paloasemalla? Piirrä!) ja sysäävät alkuun hypoteesien muodostamisen opittavasta asiasta. Toinen
piirre on oppijan aktiivinen toimijuus, joka ilmenee draaman sisällön toteutuksena, luovana
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ongelmanratkaisuna ja reflektiivisenä toimintana, kuten omien olettamusten koettelemisena.
Omaa pingviinikuvaa verrataan ”oikean” pingviinin kuvaan ja paloasemakäynnillä kuva paloasemasta muuttuu ja täydentyy.
Oppimaan oppiminen on storylinessa keskeistä. Muodostaessaan omien tietorakenteidensa
pohjalta hypoteeseja opittavasta oppijoita eivät
sido etukäteen määritellyt työtavat tai menetelmät, vaan heitä rohkaistaan löytämään omat
oppimisen tapansa. Tavoitteena on itsenäinen,
autonominen oppija, joka tunnistaa käytössään
olevat strategiat, osaa valita tehtävään kulloinkin soveltuvimmat lähestymistavat. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti opiskelu
alkaa oppijan tietorakenteiden aktivoinnista (we
start from the known), jatkuu odotusten luomisella ja huomion suuntaamisella (we design key
questions and we create a hypothesis or model),
tiedonhaulla (we test the model against research
evidence), ja tietorakenteiden muokkaamisella
(we adapt our model according to the results) ja
päättyy tehdyn arviointiin (we review what we
have done). (Steve Bell 2010, 3.)

Tärkeitä storylinen ominaisuuksia on omistajuuden kokemus. Storylinen ”luojat” voivat vaikuttaa
omaan oppimisprosessiinsa, yksilöidä ja optimoida oppimisensa, josta tulee turvallista ja voimaannuttavaa. Samaistuessaan luomiinsa hahmoihin ja
eläytyessään hahmojen elämismaailmaan oppijat
samalla reflektoivat omaa identiteettiään. Omistajuuteen liittyvät keskeisesti tunteet. Oppijat arvostavat ja kunnioittavat omia ja toisten tuotoksia,
piirroksia, pienoismalleja, hahmonukkeja, sarjakuvia ja tarinoita. Niihin saattaa syntyä tunneside,
joka parhaimmillaan voi aiheuttaa vahvan emotionaalisen oppimiskokemuksen. Seuraavassa otteessa (Bell 2010, Steve Bell kuvaa kauppiaan vihaista
reaktiota Steven sanalliseen uhkaukseen sotkea
kauppaa graffititöherryksillä.
For example, if I were to approach a
frieze of a row of shops made by groups
in a class and pretend to be a graffiti
vandal and threaten one shop, I would
immediately get an angry response from
the creators of that particular visual.
I would, of course, never deliberately
damage something a child has made but
the threat is enough to stimulate a strong
reaction. Similarly, I can explore the feelings of those whose shops have not been
threatened. (Bell, Feelings and r

Storyline ja S2-opetus
Monikulttuurisissa ja -taustaisissa ryhmissä, kuten suomi toisena kielenä -ryhmissä, storyline
avaa osallistujien taustakulttuurien ja -kielten
piirteitä ja auttaa toiseuden ymmärtämisessä,

toisen asemaan eläytymisessä ja empatian tuntemisessa. Oppijoille tarjoutuu mahdollisuus reflektoida taustaansa, kokemuksiaan ja arvostaa
menneisyyttään, äidinkieltään ja kulttuuriaan,
mutta samalla he voivat luoda myönteisen kuvan
ja suhtautumisen kohdekulttuuriin ja -kieleen.
Oppijoita ei pakoteta omaksumaan kohdekulttuurin piirteitä annettuina, vaan he voivat säilyttää oman identiteettinsä ja sulauttaa siihen
kohdekulttuurin piirteitä. Näin myönteiset kokemukset uudesta kulttuurista ja kielestä voivat
helpottaa kotoutumista ja kielen oppimista.
Käytännön toteutuksena monikulttuurisessa ryhmässä ”meidän kadusta” tehdään monikulttuurinen. Luodaan taloja, sisustuksia ja henkilöitä,
jotka heijastavat oppijoiden taustakulttuureja.
Storylinen episodeissa tutustutaan eri kulttuurien tapoihin, ruokakulttuuriin, juhliin ja kieliin
storylinehahmojen kautta. Monikulttuurisessa
(aikuis)ryhmässä saatetaan ratkoa sensitiivisiäkin ongelmia, kuten rasisimia tai hijabin käyttöä
(Conflict tackling in a multicultural society, http://
www.storyline-scotland.com/2011/03/storyline-course-at-the-police-academy-in-oslo/). Draaman avulla vaikeidenkin asioiden käsitteleminen
voi helpottua, mutta opettajalta vaaditaan herkkiä
tuntoaisteja, varovaisuutta ja ennen kaikkea hyvää
oppilaan taustan ja persoonallisuuden tuntemusta sensitiivisten aiheiden käsittelyssä. Steve Bellin
(2010, 4) esimerkissä oppija luo storylinessaan kuvitteellisen perheen, jollaista hänellä ei ole.
For example, talking about the real families represented in the classroom can often
be very difficult and maybe even embarrassing for the students involved. Using
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the visuals of an imaginary family created
as part of a Storyline is always effective.
Children with no father/mother at home
can create the family they have or the family they would like to have. The relationships between father and son, mother and
daughter etc. can be explored, and family
rules designed. Friendships can be developed, and dislike can be discussed openly
and in an unthreatening atmosphere.
Opettajalla ei ole eikä häneltä voida vaatia terapeuttisia valmiuksia ”korjata” traumaattisia kokemuksia, ja siksi voi olla syytä pitäytyä riittävän
turvallisissa teemoissa.
Storyline sopii hyvin myös kansallisen opetussuunnitelman sisältöjen toteuttamiseen. Alakoulun
luokilla 3–6 (Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus,
vuosiluokat 3–6) harjoitellaan muun muassa vuorovaikutustilanteissa toimimista, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua, kokonaisilmaisua ja
draamatyöskentelyä (S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen). Vuosiluokilla 7–9 ”harjoitellaan
muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan
taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden
ja tekstien parissa.” (Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, vuosiluokat 7–9). Storyline sopii erityisesti
suullisen vuorovaikutuksen harjoitteluun, mutta
myös kirjalliseen tuottamiseen ja luetun ymmärtämiseen. Luetaan ja laaditaan mielipidekirjoitus,
luetaan kirje ympäristölautakunnalta ja laaditaan
vastine, laaditaan kaupunginosakokouksen pöytäkirja. Eri tekstilajeja voidaan harjoitella monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.
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Lopuksi
Storyline on osoittautunut menetelmäksi, joka lisää
kielenopiskelumotivaatiota (Ahlquist 2011, 2013),
suullista vuorovaikutusta, monipuolista kielenkäyttöä ja yhteistoiminnallisuutta luokkatilanteissa
(Ahlquist 2015). Storyline-tutkimuksessa on toistuvasti havaittu storylinemenetelmän miellyttävän
sekä opettajia että oppijoita ja lisäävän oppijoiden
kiinnostusta ja motivaatiota, joiden yhdistelmästä
oppimisen oletetaan seuraavan. Tätä ei voine kiistää, mutta storyline-menetelmän tutkimuksessa
on oppimistutkimukselle tilaa. Olisi hyvä tutkia
kielenoppimista ja motivaation pysyvyyttä. Myös
ennakkoluulojen vähenemistä, suvaitsevaisuuden
ja empatian lisääntymistä olisi tärkeä tutkia. Tässä
monikulttuuriset ryhmät ovat avainasemassa.
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Vad är matematikångest?
Johan Korhonen
Joissakin lapsissa ja aikuisissa numerot ja matemaattinen ajatteleminen synnyttää negatiivisia
tunteita. Nämä negatiiviset tunteet voivat ilmaantua hermostuneisuutena tai jatkuvana rauhattomuutena. Ne voivat vaihdella suhteellisen lievistä
tunteista ja epämielekkyydestä voimakkaisiin ahdistustunteisiin, joihin myös sisältyy fysiologisia
oireita kuten hikoilua ja sydämentykytystä. Tätä
kutsutaan tutkimuksissa matematiikka-ahdistukseksi. Miksi osa oppilaista kehittää tällaisen
ahdistuksen? Tähän johtavat yksilölliset tekijät
kuten taipumus ahdistukseen, mutta suurimmat riskitekijät ovat oppilaan ympäristössä, nimittäin vanhemmat ja opettajat. Jos vanhemmat
kärsivät matematiikka-ahdistuksesta, he voivat
siirtää lapsiinsa nämä negatiiviset tuntemuksensa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti
naispuoliset opettajat voivat siirtää matematiikka-ahdistuksensa tyttöihin. Yleisesti ottaen tätä
ilmiötä käsittävissä tutkimuksissa on tultu siihen
tulokseen, että tytöt poikia useammin kärsivät
tästä ahdistuksesta. Nykyisen näkemyksen mukaan matematiikka-ahdistus rasittaa työmuistia,
minkä takia oppilaalla ei ole riittäviä kognitiivisia
resursseja jäljellä matematiikan tehtävien ratkaisuun.
Mitä opettaja voi sitten tehdä ehkäistäkseen
matematiikka-ahdistusta? Jos opettaja pelkän
oikean vastauksen sijaan keskittyy siihen, mitä
tietä vastaukseen päästiin, voi hän luoda luokkaan ilmapiirin, joka sallii epäonnistumiset ja

tekee matemaattista ajattelua oppilaille näkyväksi. On tärkeää, että opettaja nivoo koulumatematiikan oppilaiden arkipäivään. Opettaja
voi painottaa oppilailleen, että kaikki voivat olla
hyviä matematiikassa, mutta joidenkin tulee
tehdä töitä muita enemmän. Opettajan ei tulisi käyttää perinteisiä kokeita, mikäli hän pystyy
arvioimaan oppilaiden osaamista jollain muulla
tavalla. Jos opettaja kaikestaa huolimatta päätyy
perinteiseen kokeeseen, hän voi antaa matematiikka-ahdistuksesta kärsivälle oppilaalle enemmän koeaikaa.
Hos en del barn och vuxna framkallar situationer som involverar siffror eller kräver matematiskt tänkande negativa känslor. Dessa negativa
känslor kan ta sig uttryck i nervositet, eller i en
mer bestående oro och de kan variera i styrka;
allt från relativt lindriga känslor av obehag och
olust till starka ångestkänslor, som även involverar fysiologiska symptom, t.ex. svettningar och
hjärtklappningar. Detta negativa förhållningssätt
till matematik benämns i forskningen matematikångest.
Matematikångest är relativt vanligt och en del
studier har kommit fram till att upp till 35 %
av de studerande i andra stadiet uppvisar höga
nivåer av matematikångest, medan en studie till
och med rapporterar att 80 % av studerandena på universitetsnivå uppvisar höga nivåer av
matematikångest. Även om matematikångest är
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vanligare bland äldre elever, har nyare forskning
visat att redan elever i årskurs 1 kan uppvisa matematikångest. Det är viktigt att notera att det
inte endast är elever med inlärningssvårigheter i
matematik som uppvisar matematikångest, utan
att även elever som klarar sig bra i matematik
kan drabbas. Varför utvecklar en del elever matematikångest? Det finns ingen enkel förklaring
utan flera faktorer kan bidra till utvecklingen av
matematikångest. Matematik är ett högstatusämne med starkt fokus på rätt/fel svar och många
ser på matematisk förmåga som något man föds
med. Svaga basräknefärdigheter utgör en riskfaktor, eftersom elever generellt snabbt utvecklar effektiva strategier och går väldigt mycket
framåt inom detta område under de första skolåren. Det blir då tydligt för en elev som kämpar med dessa basfärdigheter att hen ligger efter
sina klasskamrater, vilket påverkar självuppfattningen negativt och kan framkalla ångest inför
matematikuppgifter. Individrelaterade faktorer
såsom sårbarhet för ångest överlag utgör också
en riskfaktor, men de största riskfaktorerna har
man hittat i elevens omgivning, nämligen föräldrarna och läraren. Föräldrar som själva har
matematikångest kan överföra sina negativa
känslor för matematik till sina barn. Uttryck som
”I vår familj har vi alltid varit dåliga på matematik” kan ha negativa följder för barnets självbild
och inställning till matematik. Studier har bland
annat visat att föräldrarnas matematikångest
förs över till barnet då föräldrar med matematikångest hjälper med hemläxor. Föräldrar kan
också orsaka matematikångest genom att ställa
allt för höga krav på sina barns matematikprestationer i skolan. På samma sätt kan en lärare
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som själv har matematikångest föra över sina
negativa känslor för ämnet på eleverna. Studier
har visat att i synnerhet kvinnliga lärare med
matematikångest kan orsaka matematikångest
hos flickor. När man studerat detta mer i detalj
har det visat sig att det är vanligare bland dessa
lärare att ha en statisk syn på matematisk förmåga, dvs. att anse att man föds med en viss mängd
”matematisk förmåga” och att man inte genom
träning nämnvärt kan förbättra den. Detta förknippat med rådande könsstereotypier t.ex. att
flickor är bättre på språk medan pojkar är bättre på matematik, gör att flickor verkar vara mer
sårbara för de negativa effekterna av lärarens
matematikångest. Överlag har studier gällande
matematikångest kommit fram till att flickor
generellt drabbas mer av matematikångest än
pojkar. Detta resultat har främst förklarats med
rådande könsstereotypier. Lärare kan även orsaka matematikångest genom att fokusera på rätt
svar, genom att bli irriterade då eleverna inte
förstår, och genom att inte ge eleverna kognitivt
stöd när de jobbar med matematikuppgifter.
Vad kan matematikångest leda till? Matematikångest har ett negativt samband med matematikprestationer, dvs. elever med matematikångest
underpresterar i matematik med tanke på sin
kognitiva kapacitet. Det rådande synsättet är att
matematikångest belastar arbetsminnet, vilket
gör att eleven inte har tillräckligt med kognitiva
resurser kvar för att kunna lösa matematikuppgifter. Flera studier har bekräftat denna teori och
dessutom har vissa studier kunnat påvisa att matematikångesten slår hårdare på högpresterande elevers matematikprestationer eftersom de

använder mer arbetsminneskrävande strategier
jämfört med övriga elever. Men det finns också
studier som kommit fram till motsatta resultat
dvs. att lågpresterande elevers matematikprestationer försämras mer av matematikångest än övriga elevers. En möjlig förklaring till dessa motstridiga resultat är elevernas strategianvändning
i olika typer av matematikuppgifter. Högpresterande elever tenderar att använda mer avancerade och arbetsminneskrävande strategier då de löser svårare matematiska uppgifter (t.ex. problemlösningsuppgifter) jämfört med övriga elever. På
samma sätt kan man tänka sig att svagpresterande elever lider mer av matematikångest i basräknefärdigheter eftersom de tenderar att använda
mer arbetsminneskrävande strategier (såsom att
räkna på fingrarna) jämfört med övriga elever
som i dessa uppgifter använder minnesbaserade
räknestrategier (hämtar svaret direkt från minnet). Förutom att matematikångest gör att elever
underpresterar i matematik kan den också leda
till att elever börjar undvika matematik och väljer bort matematikkurser och utbildningar som
innehåller matematik.
Vad kan läraren göra för att motverka matematikångest? Genom att inte enbart fokusera på rätt
svar utan istället lägga fokus på vägen till svaret
kan läraren skapa ett klimat i klassen som til�låter misslyckande och synliggör matematiskt
tänkande för eleverna. Det är också viktigt att

läraren kopplar skolmatematiken till elevernas
vardag vilket höjer intresset för matematik. Läraren får gärna uppmuntra och stöda ihärdigt
arbete hos eleven och förmedla en syn på lärande som inte är statisk (dvs. att matematisk förmåga är något förutbestämt som vi föds med)
utan istället understryka att alla kan bli bra på
matematik, men att vissa behöver jobba mer än
andra. När det gäller prov kan man med fördel
överväga om man alltid måste ge ett traditionellt prov eller om man kan utvärdera elevernas
kunnande på något annat sätt. Om läraren trots
allt väljer att ge ett vanligt prov kan hen ge längre provtid för elever med matematikångest. Det
finns även studier som visar att om man låter
eleverna skriva ner sina känslor cirka 10 minuter före provet har det positiva effekter för elever
med matematikångest.
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» Tarja Strandén,
FM,
äidinkielen lehtori, eläkkeellä.

» Pirkko
Tiuraniemi, KT,
FM,
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, eläkkeellä.

» Jorma Immonen,
fil. lis., draamapedagogi,
äidinkielen ja
kirjallisuuden
opetuksen lehtori
Turun yliopiston
opettajankoulutuslaitoksessa.

Draamaa kouluun –

didaktiikan lehtorina.
Viimeiset 12 vuotta hän
toiminut äidinkielen ja
kirjallisuuden opetuksen lehtorina opettajankoulutuslaitoksen Turun
yksikössä.

Jorma Immosen haastattelu
Jorma Immonen, Tarja Strandén ja Pirkko Tiuraniemi
Uusimmassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan noin 70 kertaa
draama opetusmenetelmänä. Nyt olisi mietittävä, mitä käsitteitä ja eväitä opettajat, oppilaat
ja ryhmät tunneilla tarvitsevat voidakseen opiskella eri asioita ja aineita draaman avulla tavoitteellisesti ja mielekkäästi. Keskustelimme lehtori Jorma Immosen kanssa draamaopetuksen
asemasta. Hän on halunnut opetustyössään korostaa draaman eri sovellusmahdollisuuksia, erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen lohkoilla.

Jorma Immosen draamainnostus syveni, kun hän
sai mahdollisuuden 1992–95 opiskella Jyväskylän
yliopistossa juuri tuolloin käynnistetyt draaman
aineenopettajaopinnot. Tähän koulutukseen on
kytketty perusteita mm. pedagogisilta juuriltaan
vankan Ison-Britannian draamapedagogiikasta.
Tästä koulutuksesta saamiaan ideoita Jorma Immonen on pyrkinyt hyödyntämään äidinkielen ja
kirjallisuuden didaktisissa haasteissa.
Jorma Immosen kiinnostus draamaan heräsi jo
ennen yliopiston lehtorin uraa, alun perin Turun
Norssin lukion teatterikerhossa 1975. Yliopisto-opintojensa alussa
hän puolestaan sai ratkaisevimmat virikkeet
ilmaisun ja viestinnän
eri lohkoille puheopin
opinnoissaan, erityisesti puheopin lehtori Kaija Tuomisen kannustamana. Suomen kielen
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ja yleisen kirjallisuustieteen opintojensa aktiivivaiheen aikana, 1970- ja 80-luvuilla, hän toimi
Turun Ylioppilasteatterin rinnalla toimineessa
suomen kielen opiskelijoiden Kantavierre-teatterissa ja myös turkulaisen Jokiteatterin Linna-projektissa (1985). Näistä kokemuksistaan
innostuneena hän sai mahdollisuuden 1980-luvun lopulla näyttelijän pesteihin Savonlinnan ja
Imatran kaupunginteattereissa. Näiden jälkeen
hän on osallistunut Turussa Vartiovuoren kesäteatterin näyttämö- ja taustaorganisaatiotyöhön.
Teatterityökokemustensa väleissä Jorma
toimi Turun yliopiston
puheopin
päätoimisena
tuntiopettajana,
lukuvuoden myös Kallion ilmaisutaitolukion
lehtorina ja edelleen
opettajankoulutuslaitosten puheviestinnän

Kun luokanopettajaopiskelijoiden äidinkielen
opettamisen kielen ja kirjallisuuden opettamisen teemat on yhteensä kolmen lukukauden aikana käsitelty, kurssin päätteeksi kaikki osallistujat lähtevät yhteisille teatteriopintokäynneille.
Näiden hankkeiden toteutumiseksi sekä Turun
Kaupunginteatterin että Åbo Svenska Teaterin
opettajaopiskelijoille kohdentamat edulliset pääsyliput ovat osoittautuneet välttämättömäksi ja
kiitellyksi tueksi, jotta tulevat opettajat saisivat
tulevaan omaan opetustyöhönsä myös teatterikasvatuksen kehittämisideoita.
Mikä on draaman vahvuus oppimisen menetelmänä?
Parhaimmillaan draama toiminnallistaa koko
oppijaryhmää eri tavoin ja samanaikaisesti sisältää oppimisprosessiin kytkeytyvän myönteisyyden ja ilon, jopa esteettisyyden. Draamassa oppiminen tapahtuu oppijaryhmän jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, joka
puolestaan on perustaltaan kielellistä, niin
verbaalista kuin myös nonverbaalista. Draama on siis oppijaryhmän vuorovaikutukseen
rakentuva prosessi, johon osallistuvat kaikki
ryhmän jäsenet, myös kielitaidoiltaan rajoittuneemmat, sillä esimerkiksi kirjallista ilmaisun muotoa ei välttämättä tarvita, ainakaan
draamaprosessien alkuvaiheissa. Täten draa-

ma voi tarjota monia
oppimista tukevia mahdollisuuksia esimerkiksi
S2-opetukseen.
Miten päästään siihen, että opettajat oppivat
hyödyntämään draamaa työssään?
Perusratkaisu on, että opettajankoulutuslaitoksen kaikkiin opetusohjelmiin sisällytettäisiin
draaman menetelmien peruskurssi niin tuleville luokanopettajille kuin aineenopettajillekin.
Draamataitojen tehokas siirtovaikutus vaatisi
kaikkien opettajankouluttajien konkreettista
paneutumista asiaan ja omakohtaista draamakasvatuksen harjoittelua. Pyrin itse edustamani aineen, äidinkielen ja kirjallisuuden asioita
ja teemoja opettamaan draamamenetelmiä
käyttäen, niin usein kuin vain mahdollista.
Jos myös kaikkien muiden oppiaineiden didaktikot pitäisivät samoin ainekohtaista draamatyöskentelyn osaamista tärkeänä, saisivat
tulevat opettajat itselleen tarpeeksi hyvät eväät
toteuttaa uudessa POPS 2014:ssa korostettua
draamaa opetusmenetelmänään.
Draamaopetukselle pitäisi saada lisää konkreettisia resursseja: lisää opetustunteja ja tarkoituksenmukaiset opetustilat. Draaman toiminnallisuuden mahdollistavia opetustiloja ei
valitettavasti ole erilaisissa tilasuunnitelmissa
otettu riittävästi huomioon. Draamaopetukseen tarvittaisiin liikkumista mahdollistavia,
esteettömiä studiotiloja. Koulun jatkuvasti
muuttuvissa toimintahaasteissa kalustuksiltaan
helposti muunneltavia tiloja voitaisiin draamatoiminnan rinnalla käyttää myös vaikka erilaisten näyttelyiden, projektien tai taidetapah-
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tumien toteutukseen.
Näin samalla yhteistyö eri oppiaineiden
välillä lisääntyisi.
Mitä draamamenetelmiä jokaisen opettajan tulisi hallita?
On hyvä asia, että opettajiksi opiskelevat saisivat haltuunsa erilaisia draamatekniikoita ja
oppisivat hyödyntämään draaman vaihtoehtoisia tapoja perusopetuksen eri oppiaineissa.
Draaman toiminnallisuus aktivoi monia aisteja samanaikaisesti, mikä voi edesauttaa opittavan asian sisäistämistä.
Draamaa käyttäessään opettajan kannattaa
luottaa sen perustana tarinallisuuden voimaan.
Erilaisia oppimisen teemoja voidaan varmaan
ymmärtää helpommin ”perustarinoina”, joilla on alku, keskikohta ja loppu. Kuinka tietty
oppimisteemaan liittyvä tilanne on syntynyt,
miten se on kehittynyt ja mitä vielä voi seurata?
Tarinaan nojautuvissa draamaharjoituksissa
onnistumiseltaan takuuvarmoiksi harjoituksiksi ovat opettajankoulutuksen konteksteissa
osoittautuneet tietystä tarkastellusta teemasta,
tarinasta tai tekstistä pienryhmissä tuotettavat
ns. stillkuvat. Niissä oppijat ryhminä, omien
päätöstensä mukaan, asettuvat vuorollaan tiettyjä asioita ja ilmiöitä kuvaaviin äänettömiin ja
liikkumattomiin asetelmiin, joita muut ryhmäläiset puolestaan voivat tulkita. Voidaan arvioida tiettyyn oppimisteemaan liittyvän stillkuvan
välittämiä merkityksiä, esimerkiksi sen ilmaiseman dramaattisen konfliktin henkilösuhteita,
niiden taustoja, syitä, vaikutuksia tai seurauksia. Stillkuvista voidaan tehdä myös sarjakuvia.
30
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Oppimisteemaan
liittyvän tarinan vaiheita
voidaan näytellä, sen eri
roolihenkilöiden kohtaamisina, esimerkiksi kokouksissa tai eri medioiden välityksellä, vaikkapa ajallemme tuttuina
kännykkäkeskusteluina. Usein näyteltyjen tilanteiden rekvisiitoiksi ja puvuiksi riittävät hyvin
pelkistetyt symbolit, kuten jokin tarinan tärkeä
esine (esimerkiksi kuninkaankruunu) tai roolihenkilöiden saamat kirjeet tai yllättävät viestit.
Yksinkertainen esimerkki draaman avulla toteutetusta kokonaisuudesta
Luokanopettajaopiskelijoilleni olen suositellut kaunokirjallisuuden opettamista draaman
keinoin yksinkertaisesti niin, että oppimisprosessi käynnistetään aluksi tietyillä tutuilla
käynnistysvaiheilla. Näihin kuuluu aluksi ryhmän jäsenten välisen ns. draamasopimuksen
solmiminen. Se voidaan tehdä monin tavoin,
mutta keskeistä on, että kaikki oppijaryhmän
jäsenet sitoutuvat yhteistyössä tukemaan ja
kannustamaan toistensa oppimisprosessia.
(Mahdollisissa yhteistyön ongelmatilanteissa
voi opettaja vedota tähän alun sopimukseen.)
Draamasopimuksen jälkeen opettajan tulee
virittää oppijaryhmänsä yhteisen toiminnan
virettä (ns. warm up –vaihe). Se voi tapahtua
hauskimmin kaikkia yhteisesti aktivoivilla
toiminnoilla, esimerkiksi joillakin (lasten)
perinteisillä pihaleikeillä. (Opettajan on syytä
tässä hallita valitsemiensa mahdollisimman
yksinkertaisten leikkien säännöt.)
Yhteisen virittelyvaiheen jälkeen voidaan
orientoitua itse oppimisteemaan. Tässä esi-

merkissäni, kaunokirjallisen tarinan
tulkinnassa, on kaikkien
osallistujien
ensin luettava tai kuunneltava oppimiseen valittu teksti. Itse suosin ensimmäisellä kerralla
lyhyehköä faabelitekstiä.

draaman pedagogiset
perusideat, hyödyt ja
edellytykset ns. perinteisten oppimisen vaihtoehtoina. Lentoon-teos tarjoaa runsaasti erilaisia, monipuolisia draaman ja sen eri tekniikoiden harjoitteita eri luokka-asteille.

Kun kaikki osallistujat ovat lukeneet saman
tekstin, ryhmä jaetaan useampaan muutaman
hengen lukupiiriin. Kukin lukupiiri keskustelee tietyn ajan tekstin herättämistä ajatuksista vapaasti (tai opettajan niin halutessa vain
tietyistä seikoista). Yhteisen lukutuokion jälkeen opettaja jakaa kullekin lukupiirille oman
draamatekniikan, jonka avulla sitten kukin
lukupiiri esittää vuorollaan oman draamallisen tulkintansa muille lukupiireille.

Erityisesti kaunokirjallisuuden opetukseen
Lentoon-teoksessa on mielestäni mainioita ehdotuksia oppilaiden ikään suhteutettaviin lukijarooleihin: alakoululaisille ”sankarilukijoille”
varmaan sopivat vaikkapa Peppi Pitkätossun
tarinoiden tulkinnat, kun taas yläkoululaisille
vaikkapa Romeo ja Julia -klassikkonäytelmän
luennat eri draamatekniikoin. Suosittelenkin
Toivasen Lentoon-teosta niin draamaa aloitteleville kuin jo käyttäville opettajille!

Esimerkiksi käyttökelpoisia draamatekniikoita erilaisten tekstien tulkintoihin voivat olla
ryhmän lukemastaan tekstistä valitsemien
dramaattisimpien tilanteiden stillkuvat. Toimiva harjoitus on myös ns. kuuma tuoli, johon joku ryhmän jäsen nimettynä (luetun)
tekstin roolihenkilönä istuutuu, ja muut haastattelevat häntä. Olennaista on, että kaikki
oppijat näkevät tai kokevat kaikkien tulkinnat
ja että näistä saman kaunokirjallisen tekstin
tulkinnoista yhdessä keskustellaan.

Meillä Suomessa on ollut viime vuodet tarjolla brittiläisiä, nyt myös suomennettuja draaman oppaita. Kymmenittäin kouluopetukseen
sovelluskelpoisia draamatekniikoita selostavat
mm. Allan Owens ja Keith Barber teoksessaan
Draamasuunnistus (Draamatyö 2002). Brittiläisen ns. tarinapohjaisen prosessidraaman
perusteellinen opas on Pamela Bowellin ja
Brian Heapin Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen (Draamatyö 2005).

Mitä draamakirjallisuutta suosittelet riviopettajalle?
Ehdoton suosikkini on Helsingin yliopiston
draaman yliopistonlehtori Tapio Toivasen
monipuolinen teos Lentoon (Sanoma Pro Oy
2016). Toivanen selostaa tässä suomalaisen
draamakasvatuksen perusteoksessa selkeästi

Draamaoppaita ja -koulutustakin on runsaasti tarjolla. Niinpä koulun draamaa käynnistämään tarvitaan vain mielikuvitusta,
tarinoita ja niiden pedagogisen teeman kiinnostavuuteen luottava, innostava opettaja –
draaman toiminnallisuuden toteutumisesta
pitävät huolen osaltaan kyllä itse draamaryhmän oppijat!
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» Juli-Anna Aerila

» Arttu Korkeaniemi, Eemeli Korhonen ja Saara
Laaksonen

Juli-Anna Aerila toimii Turun yliopiston Rauman kampuksen äidinkielen
ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorina. Hän on tutkimuksessaan keskittynyt erilaisiin eheyttäviin
oppimiskokonaisuuksiin ja kirjallisuuden monipuoliseen käyttöön
opetuksessa.

aloittavat syksyllä kolmannen vuotensa Turun yliopiston Rauman kampuksen luokanopettajakoulutuksessa.
Pakohuonepelin he toteuttivat toisessa opetusharjoittelussaan keväällä 2018 Rauman normaalikoulussa Outi
Kokkosen neljännessä luokassa. Harjoittelun painopisteenä olivat eri oppiaineiden pedagogiikat.

Paras äidinkielen tunti ikinä! Pakohuonepeli tuo jännitystä
kieliopin opiskeluun
Arttu Korkeaniemi, Eemeli Korhonen, Saara Laaksonen ja Juli-Anna Aerila
Pakohuonepelit ovat suosittua ajanvietettä aikuisten ja nuorten keskuudessa. Ensimmäiset pakohuonepelit avattiin 2010-luvun alussa Aasiassa, ja ne levisivät sieltä nopeasti kaikkialle. Suomessa pakohuonepeliä voi pelata lähes kaikissa Suomen kaupungeissa. Pakohuone eli ”Escape
Room” tai ”Escape Game” tarkoittaa peliä, jossa ryhmä pelaajia suljetaan johonkin tilaan tietyksi ajaksi. Päästäkseen pois pakohuonetilasta osallistujien on ratkaistava joukko arvoituksia
löytämiensä johtolankojen ja vihjeiden perusteella. Pelin suosio perustuu ainakin osittain siihen,
että pakohuonepelien taustalla ovat vastaavat elektroniikkapelit sekä roolipelit ja että peliin
eläytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Peliympäristönä toimii usein jokin eksoottinen
tapahtumapaikka, kuten vankila, avaruusasema tai jokin historiallinen paikka. Lavastetut tilat
auttavat kilpailijoita keskittymään ja samaistumaan.

Pakohuonepelin idea on helposti siirrettävissä kouluympäristöön, ja pelin voi rakentaa noudattaen
luovan ongelmanratkaisun tai prosessidraaman
vaiheita. Pelin toteuttaminen vaatii oikeastaan vain
toimivan idean peliympäristöstä tai pelin kehyskertomuksesta. Tässä tekstissä kuvataan Turun opettajankoulutuslaitoksen kehittelemää pakohuonepeliä
neljännen luokan kieliopin kertaamiseen. Tämä pakopeli toteutettiin keväällä 2018 osana luokanopettajaopintoihin kuuluvaa didaktista perusharjoittelua Rauman normaalikoulussa.
Pakohuonepeli sopii hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaiseen toiminnalliseen ja sosio-konstruktiiviseen oppimisnäkemykseen. Lisäksi pakohuonepeli toimii eheyttävänä kehyksenä erilaisille sisällöille. Sen avulla
voidaan eheyttää sekä yhden oppiaineen sisältöjä
että eri oppiaineita keskenään.
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Pakohuonepeli kieliopin
kertaamiseen neljäsluokkalaisille
Nyt esiteltäviä pakohuonepelimateriaaleja käytettiin luokanopettajaopiskelijoiden äidinkielen
ja kirjallisuuden perusharjoittelussa. Pakopelikokonaisuus kesti 45 minuuttia, ja sitä ennen oli
käytetty viisi oppituntia verbien, substantiivien
ja adjektiivien kertaamiseen keskittyen adjektiiviasioihin, kuten vertailumuotoihin ja niiden
käyttöön. Pakohuonepeliä varten opettajaopiskelijat kehittivät kehyskertomuksen, itselleen
roolihahmot sekä arvoitustehtäviä.
Pakohuonepelin tilana oli luokka, opettajan työtila sekä koulun aulatila. Tilojen määrä liittyy tässä
esimerkissä siihen, että opetusharjoittelijoita oli
kolme ja jokainen toimi omassa tilassaan. Koko
pelin voi siis toteuttaa luokkatilassa. Toisaalta

erilliset tilat lisäsivät pelin pakohuonemaisuutta,
sillä seuraavaan tilaan pääsi vain, kun ongelma
oli ratkaistu oikealla tavalla. Jos yksittäinen opettaja haluaa toteuttaa pelin juuri samalla tavalla,
hän voi käyttää apuna ylempien luokkien oppilaita tai olla yhdessä tilassa, jossa oppilaat pääsevät
omasta tilastaan varmentamaan vastauksiaan.
Tiloja ei esimerkkipelissä lavastettu kehyskertomuksen mukaisesti, mutta opettajaopiskelijat
pukeutuivat kehystarinaan sopiviin rooleihin ja
toimivat roolin mukaisesti koko tunnin ajan. Rooliasut olivat hyvin viitteellisiä eikä niiden toteuttamiseen tarvittu juuri ylimääräistä: yhdellä opettajaopiskelijalla oli esimerkiksi huppu päässä ja toisella
kankaasta tehty viitta. Lisäksi opiskelijat puhuivat
roolin mukaisesti ja huolehtivat, etteivät missään
kohtaa putoa rooleistaan.
Roolihahmot siis ylläpitivät työrauhaa, antoivat ja
arvioivat tehtävät ja keskustelivat oppilaiden kanssa. Myös neljäsluokkalaisille annettiin kehyskertomuksen mukainen rooli.
Opettajaopiskelijoiden
eläytyminen auttoi lapsia
samaistumaan rooliin.

voi käydä kätevästi lukemassa osoitteessa: https://www.satutuokio.fi/kuningasrastasnokka.
Kansansadun pohjalta muotoutui pakohuonepelin ongelma tai koukku, kuten prosessidraamassa
lähtötilannetta kuvataan.
Opettajaopiskelijat esittivät Rastasnokan linnan
vanginvartijoita, Ernestiä, Arnoldia ja Sallya. Oppilaiden luokka, aulatila ja opettajan työtila olivat
vankikoppeja, johon oppilaat oli vangittu. Neljäsluokkalaiset olivat tallityttöjä ja -poikia, jotka
ilkeä prinssi Räkättirastas oli heittänyt tyrmään.
Räkättirastas oli kaapannut vallan kuningas Rastasnokalta ja vanginnut hänet perimmäiseen, erityisen synkkään tyrmään.

Pakohuonepelin kehyskertomukseksi valittiin
kansansatu kuningas Rastasnokasta, jota muunnettiin pakohuonepeliin
Kuningas Rastasnokka -kansansatu valittiin
sopivaksi. Koko sadun pakohuonepelin lähtökohdaksi

Vanginvartijat olivat
kuitenkin kuninkaalle
uskollisia ja halusivat
pelastaa sekä kuninkaan että tämän alamaiset. Heillä oli joukko arvoituksia, joita he
eivät pystyneet ratkaisemaan ja joiden avulla sekä kuningas että
kansa voitaisiin pelastaa. Vanginvartijat
pyysivätkin oppilaita
eli tallityttöja ja -poikia
apuun. Tehtävä olisi
vaarallinen, sillä prinssi Räkättirastaan kosto
on kauhea. Lisäksi hänellä oli apunaan paha
lemmikkilohikäärme
Rokokoo, jota ei para-
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ne kauneusunilta herättää. Tästä syystä oppilaita pyydettiin puhumaan
kuiskaamalla ja liikkumaan hiipien.

pujenne kääntöpuolella
on numeroita. Numerot
on asetettava oikeaan
järjestykseen ja koodi kerrottava seuraavalle vanginvartijalle eli Arnoldille
saadaksenne seuraavan
tehtävän. Numerot on oltava siinä järjestyksessä,
missä suorititte tehtävät.
Onnea matkaan!

Ongelman esittämisen
jälkeen vanginvartijat jakoivat oppilaat kolmeen
ryhmään, jotka siirtyivät
ratkaisemaan arvoituksia
ja niihin liittyviä koodeja
eri tiloihin yhdessä opetPakopelin lopuksi vantajaopiskelijoiden kanssa.
ginvartijat
kokosivat
Tilojen ovet olivat kiinkoodit (kirjaimet) luoni ja seuraavaan tilaan
kan taululle ja niistä
pääsi vain ratkaisemalla
muodostettiin
sana:
ongelman. Kyseessä oli
Kuningas Rastasnokka.
periaatteessa ihan perin- Arttu Korkeaniemi vanginvartijan asussaan
Koodin ratkaiseminen
teinen kiertopistetyösavasi tyrmien lukot ja
kentely, jota kehystarina
hävitti prinssi Räkättimotivoi. Jokainen ryhmä suoritti kaikki pisteet. rastaan ja hänen lohikäärmeensä ilmaan. KaikJokaisessa tilassa oli useampi tehtävä. Oppilaat suo- kialla vallitsi rauha. Lopuksi oppilaat riisuivat
rittivat tehtävät yhdessä mahdollisimman nopeasti roolinsa yhdessä opettajaopiskelijoiden kanssa
(opettajaopiskelija huolehti keskittymisestä esimer- ja kokemuksesta keskusteltiin. Opettajaopiskekiksi varoittelemalla lohikäärmeestä). Kun tehtävä lijat olivat kovasti ihmeissään tapahtuneesta ja
oli tehty, oppilaat tarkistuttivat sen opettajaopiskeli- osa oppilaista melkein uskoi, etteivät opettajajalla, joka antoi heille koodin. Jokaisen tilan koodit opiskelijat olleet paikalla koko tapahtumaketjun
piti painaa mieleen, sillä niiden avulla voitiin pe- aikana.
lastaa kuningas ja päästää eroon pahasta prinssistä
lohikäärmeineen. Seuraavassa neljäsluokkalaisille
Pakohuoneiden tehtävät
annettu koodien motivointikirje:
Koodien tehtävänanto
Hienoa! Kiitos kuin autoitte ratkaisemaan kaikki
tehtävät! Jos ette vielä ole huomanneet, tehtävälap-
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Seuraavassa esitellään kiertopisteissä käytetyt
tehtävät niin, että ne on helposti omaan käyttöön
otettavissa:

ENSIMMÄINEN PAKOHUONE JA TEHTÄVÄT
1. Adjektiivin tunnistaminen ja tuottaminen
Tehtävässä oppilaiden pitää tunnistaa adjektiivit ja vaihtaa sopimattomat adjektiivit tekstiin paremmin sopiviksi.
Oppilaille annettu ohje: Vanginvartijan ohjeet näyttävät oudoilta. Missä voisi olla vika?
Tehtävä:
Vanginvartijan pahanmakuiset ohjeet (Toimituksen huomio. Tehtävät 4 ja 5 voivat johtaa harhaan seuraavien
sanojen takia: tummanharmaasti ja tärkeästi.)
1. Aina, kun tulet vahtivuoroon muista ottaa synkkä avainketju tyrmän ovensuusta.
2. Tarkista, että kaikki nopeat vangit ovat tyrmissään.
3. Muista olla haiseva ja rohkea vangeille.
4. Muista ottaa mukaasi tummanharmaana palava lyhty, kun kuljet tylyssä tyrmässä.
5. Varo punaisia rottia, joita vilisee kirkkaassa tyrmässä.
6. Muista antaa vangeille ilkeää ruokaa ruoka-aikana.
7. Älä puhu vangeille, sillä he ovat pimeitä.
8. Ilmoittaudu pahalle ritari Rudolfille, kun päätät vahtivuorosi.
2. Adjektiivien vertailumuodot ja vertailu
Tehtävässä oppilaiden pitää tunnistaa vertailumuotoja ja korjata virheet niiden käytössä.
Oppilaille annettu ohje: Voi ei! Sallyn kirjoittamat lauseet ovat virheellisiä. Korjatkaa virheet lauseista, jotta
pääsette etenemään.
Tehtävä:
1. Ernest on vanginvartijoista kaikkein hyvin.
2. Rokokoo lohikäärme on suurin kuin kuningas Rastasnokka.
3. Prinssi Räkättirastas on ilkeämpi koko maailmassa.
4. Ritarit ovat paras suojelemaan kuningas Rastasnokan valtakuntaa.
5. Te olette kaikkein rohkeita vankeja.
3. Adjektiivien vertailumuodot
Tehtävässä oppilaiden pitää järjestää sanalapuilla olevat adjektiivin vertailumuodot muodon mukaisiin ryhmiin.
Oppilaille annettu ohje: Voi ei! Ilkeän lohikäärme Rokokoon henkäys puhalsi vanginvartija Arnoldin adjektiivien vertailumuodot sekaisin. Auta Arnoldia järjestämään vertailumuodot oikein.
Tehtävälaput:

karvainen
hyvä
punainen
huono
kova
loistava

karvaisempi
parempi
punaisempi
huonompi
kovempi
loistavampi

karvaisin
paras
punaisin
huonoin
kovin
loistavin

KIELIKUKKO 4/2018

35

TOINEN PAKOHUONE JA TEHTÄVÄT
1. Substantiivien tunnistaminen sekä isot ja pienet kirjaimet
Tehtävässä oppilaiden pitää löytää sanalistasta väärällä alkukirjaimella kirjoitetut sanat sekä perustella kirjoitusasu.
Oppilaille annettu ohje: Jokin tässä mättää? Auta Arnoldia!
Tehtävä
Matto
kuningas rastasnokka
Tallipoika
rokokoo
vallihauta

koira
Ritari
Vanki
Vanginvartija sally
Tyrmä

Isä
ernest
Prinssi räkättirastas
arnold

suomi
Poika
Lohikäärme
Linna

2. Sanaluokkien tunnistaminen ja sanojen nimeäminen sanaluokkien mukaan
Tehtävässä oppilaiden tulee ryhmitellä sanat sanaluokkiin sekä nimetä määrittelemänsä luokat.
Oppilaille annettu ohje: Apua! Ilkeä prinssi Räkättirastas on sekoittanut tahallaan kaikki sanat sekaisin. Teidän
tehtävänä on auttaa Sallyä ja laittaa sanat oikeisiin sanaluokkiin.
Tehtävä
kapea
olla
kello

nopea
laulaa
sormus

pehmeä
saada
pallo

terävä
venyttelen
miekka

hauska
kaatua
polku

ilkeä
säästää
koivu

makea
osata
ämpäri

3. Sanojen kuvailu ja sanan sanaluokan nimeäminen
Tehtävässä oppilaiden tulee kuvailla jotakin sanaa toisille Alias-pelin hengessä. Kuvailussa on käytettävä yhtenä vihjeenä sanan sanaluokkaa.
Oppilaille annettu ohje: Jotta pääsette etenemään seuraavaan tehtävään, teidän tulee selittää jokainen vuorollaan annettu sana ryhmällenne. Muut ryhmän jäsenet yrittävät arvata sanan täsmälleen oikein. HUOM! Kun
selität annettua sanaa et saa sanoa sitä missään muodossa ääneen.

Tehtävä
Ympyröikää verbi ja kirjoittakaa lauseen perään persoonamuoto (minä, sinä, hän/se, me, te vai he/ne).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lopetan pian.
Kuningas Räkättirastas ratsastaa porolla.
Minä en päässyt pakoon.
Juoksimme kuningasta karkuun kohti rantaa.
Lohikäärmeet syöksevät tulta.
Tarvitset apua tallipojilta ja tallitytöiltä.
Hän on vanha ja heikko.
Uskomme pelastukseen.

2. Verbin käsitteen mieleen palauttaminen
Tehtävässä oppilaiden tulee esittää toisilleen erilaisia verbejä. Tämä auttaa oppilaita muistamaan, että verbit
ovat toimintaa.
Oppilaille annettu ohje: Seuraavaksi hyvät ystävät, täytyy teidän auttaa palauttamaan ilo valtakuntaan. prinssi
räkättirastas on polttanut kaikki maalaukset ja valokuvat kuningaskunnasta. Annan teille nyt verbejä, ottakaa
tämä valokuvauslaite ja kuvatkaa verbit valokuviksi. Kun olette saaneet kuvat otettua, näyttäkää ne minulle, jos
kuvat ovat tarpeeksi hyviä, annan seuraavat ohjeet, jos ei, olen hiljaa.
Tehtävä
1. juosta
2. hyppiä
3. syödä
4. madella
5. ryömiä
6. lentää
7. valokuvata

Esimerkkisanoja: lasi, vanki, ritari, lohikäärme, vaarallinen, pakeneminen, nukkua
KOLMAS PAKOHUONE JA TEHTÄVÄT
1. Verbin tunnistaminen ja verbin persoonamuodot
Tehtävässä oppilaiden tulee poimia kirjeestä kaikki verbit ja kertoa niiden persoonamuodot.

Pedagogisen kieliopin opiskelua
voi motivoida monin tavoin

Oppilaille annettu tehtävä: Kiitos kuin saavuitte vankityrmääni. Tarvitsemme kaikki apuanne. Mitä ikinä teettekin, muistakaa olla hiiren hiljaa, jos kuningas tai hänen lohikäärmeensä herää. prinssi räkättirastaan kaapatessa vallan, löin taistelussa pääni ja nyt en tunnista enää edes verbejä lauseista. Auttakaa minua.

Pakohuonepelin käyttäminen kielioppiasioiden
kertaamiseen oli opettajaopiskelijoille erittäin
kannustava kokemus. Harvoin käy niin, että
oppilaat tulevat spontaanisti esittämään kiitoksia oppitunneista. Pakohuonepelin jälkeen
näin kävi: Yksi neljännen luokan pojista kiitti

Edessänne on lauseita kirjeestä, jonka sain ystävältäni kreikasta. Tunnistakaa minulle lauseista verbit ja niiden persoonamuodot. Kirjoittakaa vastaukset antamaani paperiin. Kun vastaukset ovat mielestänne oikein,
näyttäkää ne minulle. Jos olen samaa mieltä, ja tehtävä on suoritettu, saatte seuraavan tehtävän ja seuraavat
ohjeet. Jos tehtävässä on vielä virheitä, pysyn hiljaa ja teidän tulee yrittää uudelleen.
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harjoittelijoita tunnin jälkeen ja totesi, että pakohuonepelitunti oli ”paras äidinkielen tunti
ikinä”.
Pakohuonepeli konkretisoi opettajaopiskelijoille hyvin POPS 2014:n mukaista toimintaa, jossa keskiössä on taitojen, ei sisältöjen opiskelu,
eheyttävä oppiminen sekä lasten aktivointi. Pakohuonetehtävät toteutettiin ryhmätöinä ja näyt-
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tääkin siltä, että
(Aerila & Rönkkö,
lähes yhtä mer2013, 2016; Keskityksellistä opkitalo, Aerila &
pimista tapahtui
Rönkkö, 2017).
neuvottelu- ja
Pa kohu one p el i n
keskustelutai- Pakohuonepelin materiaalisuunnitelmia
tehokkuus
opedoissa kuin kietusmenetelmänä
lioppiasioissa.
Lisäksi oppilaat oppivat paljon toinen toisiltaan, tai opetuksen kehyksenä perustuu paitsi miesillä opettajaopiskelijoiden roolihahmot puut- lekkyyteen (leikillisyyteen), eheyttävyyteen,
tuivat ongelmanratkaisuun vasta, kun lapsilla myös draamasta tuttuun esteettiseen kahdentumiseen. Esteettisellä kahdentumisella taroli tarjota jokin vastaus.
koitetaan todellisen ja fiktiivisen maailman
Pakohuonepeli osoittaa myös, kuinka erilaisiin samanaikaista läsnäoloa; fiktiivisen ja todellikielioppitehtäviin on helppo liittää monenlai- sen (Heikkinen 2002). Esteettisen kahdentusia muita äidinkielen ja kirjallisuuden sisältö- misen kautta voimme tarkastella itseämme toijä: tässä kokonaisuudessa tutustuttiin kirjalli- mimassa tilanteissa, jotka muutoin eivät olisi
suuteen, keskusteltiin, neuvoteltiin, näyteltiin mahdollisia, turvallisesti. Osallistujat toimivat
ja käytettiin IT-taitoja esitysten kuvaamiseen. siis pakohuonepelissä fiktiivisen maailman ja
Lisäksi kaikkien tehtävien yhteisenä tekijänä roolin sekä oman itsen ja koulumaailman raolivat ajatteluntaidot ongelmanratkaisuineen. jalla.
Vaikka pakohuonepelissä opiskeltiin eheyttävästi monia sisältöjä, oli oppimisen keskiössä
Lähteet
kielioppisisältöjen kertaaminen, mikä pysyi
Aerila, J.-A. & Rönkkö, M.-L. 2013. Integrating literature with craft in
a learning process with creative elements. Early Childhood Educamyös oppilaiden toiminnan fokuksena.
Kokeilussa pakohuonepeli loikin kehyksen,
jonka sisällä oppilaat toimivat koko oppitunnin
ajan keskittyneinä ja tasaveroisina. Tasaveroisuutta edisti pieni kiire ja oppilaiden roolit. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös osoitettu,
että toiminnallinen ja taidelähtöinen toiminta auttaa oppilaita eriyttämään oppimista itse
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tion Journal 43, 89 – 98
Aerila, J.-A., Rönkkö, M.-L. & Grönman, S. 2016. Visiting hometown
museums with preschoolers: Stories and Crafts as tools for cultural
heritage education. Visitor Studies 19/2, 1 - 12.
Heikkinen, H. 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.
Keskitalo, A., Aerila, J.-A. & Rönkkö, M.-L. (2017). Puutarhaa suojelemassa – Monilukutaito eheyttävässä oppimisprosessissa. Teoksessa
Kallio, M. Juvonen, R. & A. Kaasinen (toim.) Jatkuvuus ja muutos
opettajankoulutuksessa. Ainedidaktisia tutkimuksia 12. Helsinki:
Suomen Ainedidaktinen Seura, 196 – 214.
POPS. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki:
Opetushallitus.

AAPISKUKKO-PALKINNON SAAJAN
PUHEENVUORO
No, oppiiko ne suomea?
Lenita Pihlaja
Kun kertoo opettavansa suomea maahanmuuttajille, on kahtalaisia reaktioita. Yhdet innostuvat
asiasta, kyselevät lisää ja kertovat omia kokemuksiaan. Toiset pienen hiljaisuuden jälkeen kysyvät, oppiiko ne suomea. Ja odottavat lyhyttä tyhjentävää vastausta – ehkä jopa negatiivista.

Joskus ei osata asettua toisen asemaan ja kuvitellaan, että Suomi on ihana maa, johon kaikki ehdottomasti haluavat. Mutta kuka todellisuudessa
haluaa jättää kotimaansa, sukunsa, läheisensä, ystävänsä,
tutun maailman ja tutut tavat
kommunikoida ja kohdata
toinen ihminen. Ei niinkään
useat kuin monet meillä Suomessa olettavat.
Jos asettuisi esimerkiksi arabiankielisen asemaan, voisi
heittää itsensä vaikka Saudi-Arabiaan. Ensin menisi
arabiankielen kurssille, jossa
arabiaa opetetaan arabiaksi.
Kuinka kauan menisi, että
oppisi ymmärtämään hieman
puhetta ja pystyisi lukemaan
tekstiä. Samalla pitäisi sopeutua yhteiskunnan sosiaaliseen
tyyliin, vaatetukseen, ruokiin – mitenhän niitäkin voi
valmistaa? Mielessä kieppuu
monia kysymyksiä: Miten

voi saada ystäviä tai edes hyvän päivän tuttuja?
Voinko naisena liikkua yksin ja miten pitäisi
pukeutua? Voinko kätellä niin miehiä ja naisia
vai miten pitäisi tervehtiä?
Mieletön määrä asioita, jotka
pistävät pään pyörälle ja siinä
samalla on yritettävä oppia
kieltä.
Kielenoppijana en voi verrata
itseäni maahanmuuttajiin: minulla on pitkä koulutus ja olen
opiskellut monia kieliä. Kerran muistelin äitiäni, hän sai
käydä koulua vain neljä vuotta ja kun hän vuosikymmeniä
myöhemmin yritti opiskella iltakurssilla ruotsin kieltä, tuotti se suunnattomia vaikeuksia.
Hänellä oli hyvin lyhyt koulutus eikä ollut kokemusta kielten oppimisesta, ei hallussa
oppimistrategioita, eikä ehkä
opettaja osannut ottaa opetuksessaan ja metodeissaan huomioon tällaista oppijaa.
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» KM (väit.) Jaanet Salminen
työskentelee erityispedagogiikan yliopisto-opettajana
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun
yksikössä.

Mikä kumman Tourette?
Jaanet Salminen
Leppämäki, S. & Savikuja, T.2017. Touretten oireyhtymä. PS-kustannus. 193 sivua.
Touretten oireyhtymä -tietokirja on kirjoitettu tarpeeseen. Tourette on huonosti tunnettu neuropsykiatrinen oireyhtymä ja siksi myös oireyhtymää sairastavien käyttäytyminen ja toiminta
on usein myös väärinymmärretty, jopa väärin diagnosoitu. Näin kertoo ”Naakka”, yksi kirjassa
kirjoittavista kokemusasiointuntijoista.

Äitiäni voisin verrata joihinkin maahanmuuttajiin. Muuttajilla kielen oppimiseen vaikuttaa
koulutaustan ja koulunkäyntihistorian lisäksi
monet muut seikat. Siinä kun äitini sai opetusta omalla äidinkielellään, on maahanmuuttajilla opittava kieli sekä oppimisen kohteena että
opetuskielenä. Tämä voi aluksi olla tosi suuri
haaste, ellei peräti este monelle. Mieltä voi painaa monet huolet: huoli toimeentulosta, huoli
kotimaahan jääneistä omaisista ehkä myös vierauden ja yksinäisyyden tunne. Traumaattiset
kokemukset vaikuttavat oppimiseen. Eräs opis-
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kelijani ei tuntunut etenevän kielenoppimisessa,
ja myöhemmin hän kertoi, että kun hänen vaimonsa pääsi Suomeen, niin silloin” aloin oppia
suomen kieltä”.
Kielen oppiminen on hidas prosessi ja jatkuu
koko elämän ajan. Mutta oppiiko enää sotaa pakoon lähtenyt kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti,
jonka mies oli tapettu? Entä koulutettu venäläinen vuori-insinööri ja vähän kouluja käynyt somalinainen? Kyllä he oppivat ja haluavat oppia
suomea – jokainen omien resurssiensa mukaisesti.

Äiti ei voinut ymmärtää, miksi tein outoja liikkeitäni ja pidin outoja ääniä.
Sain ticeistäni sättimistä ja ivailua:
”Lopeta tuollaiset pakkoliikkeet.” Pieni
lapsihan tietysti ahdistuu moisesta, ja
oireet vain pahenevat. Niinpä minun oli
opeteltava pidättelemään oireitani tai
naamioimaan ne joksikin muuksi toiminnaksi.
Kirjan kirjoittajien mukaan Touretten oireyhtymä -kirja on perusteos, joka sopii laajalle
lukijakunnalle. Erityisesti kirja on tarkoitettu
sellaisten henkilöiden luettavaksi, joille Touretten oireyhtymä on vielä vieras. Kirja tarjoaa
kuitenkin ajateltavaa myös ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat ihmisiä, joilla on erilaisia Tourettelle tyypillisiä tic-oireita ja haasteita
esimerkiksi vuorovaikutus- ja sosiaalisissa tilanteissa. Kirjan artikkeleiden taustalla olevien
lähteiden kautta aiheesta syvemmin kiinnostuneet pääsevät myös kiinnostavien ajankohtaisten tutkimusten äärelle. Kirja on lupauksensa
mukaisesti suhteellisen helppolukuinen, mutta
KIELIKUKKO 4/2018
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Miten toteuttaa oppimisen tukea ryhmämuotoisesti?

Kirjanurkka
paikoin käytetyt ammattitermit voivat vaikeuttaa ei-ammattilaisten ymmärrystä kuvatuista
asioista.
Kirjan artikkeleiden kuudesta kirjoittajasta neljä on alan asiantuntijalääkäreitä ja siksi
kirjassa painottuvat oireyhtymän oirekuvan,
samanaikaishäiriöiden ja taustojen kuvaukset.
Kirjassa valotetaan myös Touretten tukitoimia, hoitoa ja kuntoutusta, mutta aiheen kokonaisuuden käsittelyn näkökulmasta nämä
teemat jäävät mielestäni harmillisen vähälle
huomiolle. Esimerkiksi koulun tukitoimia kirjassa käsitellään vain kahden sivun verran eikä
varhaiskasvatuksen tukitoimia esitetä lainkaan. Touretten ilmenemismuodot ja haasteet
tulevat sen sijaan kuvatuksi lapsuudesta aikuisuuteen.
Kirjan näkökulmia ja sanomaa laajentavat ja havainnollistavat merkittävästi kuuden kokemusasiantuntijan kertomukset siitä, mitä vaikutuksia
Tourettella on ihmisten elämään. Näin kirja tar-

Toimiva vuorovaikutus oppimisen
perustana

joaa myös vertaistukea heille, joiden arkea Tourette on.
Kokemusasiantuntijoiden elämänmakuiset kuvaukset osoittavat hienosti myös sen, että Tourette on vain osa ihmistä, kuten ”Supersankarin äiti”
kirjassa kirjoittaa.
Kun tätä Tourettea ei saa pois, mun pitää vaan elää sen kanssa. Oikeastaan en
mä välitä. Oon mä joillekii sanonu, kun
ne tuijottaa, vaikka kun mä heilutan tai
pyöritän silmii, että nää on mun tic-oireita, mä en voi sille mitään. Vaikka välillä sattuu päähän ja jalkoihin, mä oon
tällainen. Ihan hyvä.
Itselleni kirjan parasta antia olivatkin juuri
kokemusasiantuntijoiden kirjoitukset. Heidän
kertomuksistaan välittyy myös tärkeä viesti.
Oikein ymmärrettynä, tuettuna ja hoidettuna
Tourette ei välttämättä tee ihmisen elämästä
kovinkaan erilaista - huonommasta puhumattakaan.

Toimiva vuorovaikutus ja esteetön viestintä
ovat oppimisen perusta. Monet viestintää tehostavat toimintamallit nykytekniikkaa unohtamatta ovat sovellettavissa kaikissa opetusryhmissä ja mahdollistaa oppimisen ryhmämuotoisen tuen.

Tule mukaan oppimaan ja inspiroitumaan!
Koulutus on suunnattu peruskoulun opettajille,
mutta myös muiden asteiden opettajat ovat
lämpimästi tervetulleita osallistumaan.
Kouluttajana toimii suosittu pitkän linjan kouluttaja, puheterapeutti, FM Hannele Merikoski
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PA I K K A :

HI NTA :

to 28.2.2019
klo 14.30–17.30

Turun normaalikoulu,
Annikanpolku 9

FinRAn jäsenille 20€, muut 40€
Opiskelijat 10€ (jäsen), 20€

Sitovat ilmoittautumiset 14.2.2019 mennessä finraseminar@gmail.com
Saat vastausviestinä vahvistuksen osallistumisesta ja maksutiedot.
Varmista paikkasi koulutuksessa ja ilmoittaudu!
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Association sekä Federation of European Literacy Associations.

TOIMITUS
Päätoimittaja Vuokko Kaartinen
vuokkokaartinen@gmail.com
Puh. +358 40 536 5821
Vuolahdentie 230
21620 KUUSISTO

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko:
Painosmäärä:
Painopinta:
Palstaleveys:

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

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

Taloudenhoitaja | Kassör | Treasurer

Paras äidinkielen tunti ikinä! - Pakohuonepeli tuo Pehr-Olof
jännitystä
kieliopin
Rönnholm
Pirkko Tiuraniemi
opiskeluun
..............................................................................................................
32
(varajäsen/suppleant)
tiuraniemipirkko@gmail.com
Arttu Korkeaniemi, Eemeli Korhonen, Saara Laaksonen
ja Juli-Anna Aerila
Kansi Petri Nevalainen, Grano Oy
Taitto Painosalama Oy

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

Painosalama Oy, Turku 2018

AAPISKUKKO-PAKINNONISSN
SAAJAN
PUHEENVUORO
0780-0940

No, oppiiko neSaat
suomea?
.......................................................................................
39
Kielikukon
liittymällä jäseneksi tai tilaamalla sen!
Kielikukon jäsenhinta on 39 euroa.
Lenita Pihlaja
Opiskelija- ja seniorijäsenhinta on 18 euroa.
Kielikukon tilaushinta on 40 euroa.
Jäseneksi voit liittyä ja lehden voit tilata osoitteessa finrainfo@gmail.com.
KIRJANURKKA http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/

Mikä kumman Tourette? ...................................................................................... 41
Jaanet Salminen
44
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LEHDEN TILAUSHINTA
Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa

AINEISTOAIKATAULU 2019
Nro
1
2
3
4

Aineisto
31.1.
31.3.
15.8.
24.10.

Postitus
viikolla 8
viikolla 17
viikolla 36
viikolla 47

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

LEHDEN TILAUSOSOITE

PANKKI

finrainfo@gmail.com

Osuuspankki FI20 5800 1320 0633 49

Kirjoittajakutsu
Kielikukon 38. 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.
Tulevana vuonna 2019 keskitymme seuraaviin teemoihin: kirjaston
lukutaitotyö, maahanmuuttajien lukutaito, erilaiset oppijat ja draamaa
hyödyntävien opettajien kokemukset. Myös muut aiheet ovat
toimitukseen tervetulleita. Materiaalin jättö- ja lehden julkaisuaikataulut
löytyvät Kielikukon mediakortista lehden takakannesta.
Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle osoitteella
vuokkokaartinen@gmail.com. Vuoden 2019 ensimmäisessä numerossa
esittelemme kirjaston lukutaitotyötä. Tähän numeroon tarkoitettujen
artikkelien tulee olla toimituksessa tammikuun loppuun mennessä.
Mikäli haluat artikkelisi vertaisarvioitavaksi, lähetä se hyvissä ajoin ja
mainitse asiasta lähetyksen yhteydessä.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi

