Koulutuksellisen
tasa-arvon takaamiseen
tarvitaan harkittuja toimia ja
pitkäjänteistä panostamista.

'Riittääks mun suomi?'

heikoille Suomessa. Ely-keskuksen Kalle
Myllymäki totesi, että yhä enenevässä määrin TE-toimiston asiakkaiksi hakeutuu myös
täysin englanninkielisissä työyhteisöissä toimineita korkeasti koulutettuja. Uutta työtä
etsiessä pelkkä englanti ei aina riitä. Toisaalta
suomen kielen yliopistonlehtori Hanna Jokela
Turun yliopistosta kertoi, että esimerkiksi
suomenkielisissä koulutusohjelmissa vaaditaan suomen kielen erinomaista taitoa, koska sen katsotaan olevan edellytys opinnoissa pärjäämiseen. Koska eri taustoista tulevilla opiskelijoilla on omat yksilölliset polkunsa
tuon taitotason saavuttamiseen, on mahdoton rakentaa mitään yleispätevää polkua
kohti korkeakouluopintoja.

L

opuksi keskusteltiin niistä mahdol
lisuuksista ja uhkakuvista, joita panelistit omassa piirissään tällä hetkellä kokevat. Valmo-opettaja
Seija Sairanen mainitsi esimerkiksi perusope
tuksen tasa-arvorahan säilyttämisen, ryhmä
kokojen pienentämisen sekä oppilaiden kielellisten suhteiden paremman tasapainon

Englannin kieli yksin ei ole
kansainvälisyyden mittari.
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olevan toivelistalla. Kalle Myllymäki totesi oman näkemyksensä ikävä kyllä painottuvan hieman enemmän dystopian puolelle:
esimerkiksi nyt jo julkaistussa maakunnan
maahanmuuttostrategiassa eivät tässä keskustelussa esille tulleet teemat ole lainkaan
esillä, siinä kun keskitytään vain työperäisen
maahanmuuton näkökulmaan. Pia Hiltunen
esitti toiveenaan, että saisimme pitää nyt
käytännössä olevat hyvät rakenteet ja käytännöt, eikä toimintatapoja alettaisi muuttaa vain uudistamisen ilosta. Samaa painotti
Essi Hakala. Olisi pidettävä kiinni siitä, minkä on todettu toimivan ja panostettava nuorten kouluttamiseen – tarvitsemmehan tutkitusti tulevaisuudessa työvoimaa. Hanna
Jokelan mukaan avainsana on varhain – varhain on oikea vaihe panostaa kielen oppimiseen. Jokela myös toivoo, että tulevaisuudessa
yliopistot ovat aidosti monikielisiä: englannin
kieli yksin ei ole kansainvälisyyden mittari.
Paneelikeskustelun kysyvään otsikkoon,
“Riittääks mun suomi?”, saatiin puolentoista tunnin aikana monipuolisesti vastauksia. “Riittäminen” vaikuttaa olevan kiinni
tavoitteista, resursseista ja valinnoista niin
yhteiskunnallisella kuin yksilöidenkin tasolla. Yksimielisiä oltiin siitä, että koulutuksellisen tasa-arvon takaaminen vaatii harkittuja
toimia ja pitkäjänteistä panostamista. Oman
opetuskokemuksemme valossa riittävä kieli
taito on aivan mahdollista saavuttaa, kunhan sekä yhteiskunta että oppijat siihen itse
panostavat.

Turun yliopiston kieli- ja
kulttuuritietoisen opetuksen
tiimi yhteistyökumppaneineen
kehittää uutta kieleen ja kulttuuriidentiteettiin keskittyvää
oppimateriaalia peruskouluun.
Materiaali sopii kaikille opettajille ja
kaikkiin luokkiin, mutta kielellisen
ja kulttuurisen moninaisuuden
asiantuntijoina suomen kielen
opettajat ovat avainasemassa
materiaalin levittämisessä koko
koulun käyttöön. Oppimateriaali
julkaistaan tulevana syksynä
maksutta osoitteessa www.utu.fi/
minasta-ja-kielesta-kiinni.
Minä taideteoksena -tehtävän tuotos.

Minästä kiinni ja
Kielestä koppi –
UUTTA OPPIMATERIAALIA PERUSKOULUUN
TEKSTI K I I A K U U S E N T O,
N I I NA K E K K I JA E L I S A R E PO
KUVAT R I I A K I V I M Ä K I JA
S AT U R A K KO L A I N E N - S O S S A

O

saatko lähettää i-kielisen viestin
i-planeetalle? Haluaisitko oppia
esittäytymään swahiliksi, pohjoissaameksi tai vaikka tagalogiksi?
Saatko Sherlockina selville, kuka
piileksii ongen, kynttilänpätkän ja
kiikareiden takana? Edellä mainitut kysymykset ovat esimerkkejä tehtävistä, joiden tarkoitus on mallintaa strategioita luokan kieli- ja kulttuuritietoisuuden kasvattamiseksi – saada aikaan vuoropuhelua, toimintaa ja ajatustapojen muutosta monikielistyvässä ja kulttuurisesti moninaistuvassa yhteiskunnassa.
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Moninaisuuden käsittely tehtävien
avulla auttaa oppilaita ymmärtämään ja
hyväksymään erilaisuutta.
Kielestä koppi kielitietoisuuden

SATU RAKKOLAINEN-SOSSA

ja monikielisyyden asialla

Oppimateriaali oli näytteillä myös Educa-messuilla.

Minästä kiinni ja Kielestä koppi -oppimateriaalipari tuo oppijalle näkyväksi moninaisen identiteetin ja kielen kaikessa oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteiskuntaan
sosiaalistumisessa. Materiaalin tehtävät tukevat kaikkien oppijoiden oppimisedellytyksiä
ja kulttuuri-identiteettiä, ja ne perustuvat tutkimukseen. Oppimateriaalia voidaan käyttää
kaikissa oppiaineissa sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kaikilla vuosiluokilla.
Kirjojen tehtäviä voidaan hyödyntää esimerkiksi nivelvaiheiden ryhmäytymisessä, kielivalintoihin valmistautumisessa sekä kodin ja
koulun yhteistyössä. Suomenopettajien käyttöön sopii erityisesti Kielestä koppi -materiaali, mutta myös Minästä kiinni -materiaalia voidaan hyödyntää kielenopetuksessa. Ja
vaikka materiaali on suunnattu peruskouluun,
löytänee muunlaisissakin oppilaitoksissa opettava suomenopettaja ryhmää aktivoivia ja kielitaitoa kehittäviä tehtäviä käyttöönsä.
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T

utkimusperustaista oppimateriaalia on tehty yhteistyössä lukuisten kielen oppimisen ja opettamisen ja kulttuuri-identiteetin asiantuntijoiden kanssa, ja sen rahoittaa Opetushallitus.
Turun normaalikoulu on omassa osahankkeessaan kehittänyt digitaalista oppimisympäristöä, joka keskittyy eri oppiaineiden kieleen. Oppimateriaalin tehtäviä on
myös testattu kouluissa Turussa ja Espoossa.
Luokkahuoneeseen vuorovaikutusta ja kielikeskusteluja luoneet tehtävät ovat saaneet
testauksissa innostuneen vastaanoton: analyysin tulokset osoittavat, että monikielisiä
tehtäviä monikielisille oppilaille kannattaa
kehittää (Repo, Kivimäki & Alisaari, tulossa). Tehtäviä on muokattu testausten perusteella siten, että oppilasryhmät ja opettajat
kokisivat ne mahdollisimman toimiviksi ja
innostaviksi.

Kielestä koppi -kirja herättelee oppilaita ja
opettajia kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen ja toteuttaa näin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista ajatusta siitä, että
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kirja
jakaantuu kolmeen osioon, joista ensimmäinen käsittelee kielenoppimista ja kielestä oppimista, toinen opiskelun kieltä ja strategioita ja kolmas monikielisyyden käyttöä
opetuksen resurssina. Kirjan alussa on näistä
aihealueista opettajalle helposti omaksuttavaa

teoriatietoa, joka on tehty silmällä pitäen erityisesti niitä luokan- ja aineenopettajia, joilla
ei ole taustallaan kieliopintoja. Teoriatausta
nojaa käyttöpohjaiseen kielenoppimiskäsitykseen, sosiokulttuuriseen tekstitaitonäkemykseen sekä kielellisesti vastuullisten koulukäytänteiden periaatteisiin. Koulussa herääviin
kielellisiin kysymyksiin onkin jatkossa tarjolla materiaalia, jonka pariin suomenopettajat voivat ohjata muita aineita opettavia kollegoitaan. Oppimateriaalin pääosassa ovat
monipuoliset tehtävät, jotka sopivat erilaisiin luokkiin ja tilanteisiin.
Ensimmäisessä, kielen- ja kielestä oppimista käsittelevässä luvussa kieli tuodaan keskustelun kohteeksi monikielisissä luokissa.
Luvussa havainnollistetaan vuorovaikutuksen ja tilanteisuuden merkitystä kielenoppimisessa: tehtävien avulla kieltä opitaan
yhdessä tekemällä, merkityksistä neuvotellen.
Oppilas pääsee esimerkiksi ratkomaan salakieliä, neuvottelemaan kutsujen ruokalistasta
kuvitteellisessa ravintolatilanteessa sekä pohtimaan yleispuhekielen ja murteiden piirteitä
Suomen tietäjäksi -pelissä.
Materiaalin toinen luku soveltuu erityisen
hyvin kaikkien oppiaineiden tunnille, sillä
sen tehtävät auttavat oppilaita huomaamaan
arjen tilanteissa käytettävän kielen ja opiskelun kielen eroja. Keskiössä on lukustrategioiden opettaminen. Osiossa havainnollistetaan
monipuolisesti, kuinka oppiainekohtaisen kielen kanssa toimimista voi harjoitella.

Minä musiikkina -tehtävää testaamassa.
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Teoriatausta nojaa käyttöpohjaiseen
kielenoppimiskäsitykseen, sosiokulttuuriseen
tekstitaitonäkemykseen sekä kielellisesti
vastuullisten koulukäytänteiden periaatteisiin.
Materiaalin viimeinen luku keskittyy monikielisyyden näkemiseen resurssina. Luvussa
esimerkiksi puretaan kielihierarkioita osoittamalla, että kaikki luokassa osatut kielet ovat
yhtä arvokkaita ja kiinnostavia. Luvun tehtävät auttavat ymmärtämään kielitaidon palasina: myös vähäinen kielitaito on pohja uuden
oppimiselle. Luvussa on lisäksi kieliä vertailevia tehtäviä, joissa monikielisillä oppilailla
on mahdollisuus ottaa asiantuntijarooli oman
ensikielensä tuntijana.

Minästä kiinni sukeltaa

kulttuuri-identiteettiin
Minästä kiinni keskittyy kulttuuri-identi
teetin tarkasteluun. Peruso petuksen ope
tussuunnitelman mukaisesti yksilön kult
tuuri-identiteetti on moninainen sisältäen
muun muassa etnisyyteen, kieleen, katsomukseen, sukupuoleen, seksuaaliseen suun
tautumiseen, vammaisuuteen ja sosioeko
nom is een taustaan liittyviä kysymyks iä.
Minästä kiinni pureutuu näihin identiteetin
osa-alueisiin erilaisten tehtävien ja teorian kautta.
Tämänkin oppimateriaalin tehtävät jakautuvat kolmeen lukuun. Minä suhteessa itseeni -luvussa pohditaan omaa kulttuuri-identiteettiä: oppilaat pääsevät esimerkiksi asettelemaan identiteettinsä palasia palapeliin, pohtimaan lapsuutensa lempilaulun merkitystä
omalle identiteetille ja tekemään taideteoksen oman identiteettinsä pohjalta. Minä suhteessa muihin -luvussa kulttuuri-identiteettiä
pohditaan suhteessa yhteisöön. Tehtävissä
muun muassa tutkitaan luokkakaverien valitsemia kulttuurisia esineitä ja kootaan luokan
oma ystäväkirja luokkalaisten identiteettien
osasista. Tehtävät auttavat huomaamaan,
kuinka moninaisia identiteettejä luokassa ja
yhteisössä on. Moninaisuuden käsittely tehtävien avulla auttaa oppilaita ymmärtämään
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ja hyväksymään erilaisuutta. Kolmannessa
luvussa, Minä suhteessa yhteiskuntaan, pohditaan identiteettiä yhteiskunnalliselta kannalta. Mikä merkitystä on esimerkiksi sillä, jos oppikirjoissa on esillä vain tietynlaisia ihmisiä?

M

onet Minästä kiinni -materiaalin harjoitukset sopivat
hyvin suomen kielen tunneille, vaikka ne eivät keskittyisikään ensisijaisesti kielen opiskeluun. Kuten tiedetään, kielitaito kehittyy yhdessä tekemällä, ja monet
Minästä kiinni -materiaalin tehtävät luovat mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja
ryhmäytymiseen. Osassa tehtäviä pureudutaan myös oppilaan osaamiin kieliin identiteetin osana, ja oman kieli-identiteetin pohdinta soveltuukin hyvin suomen tunnille.
Materiaalin tehtävät kartuttavat myös muuta
identiteettiin liittyvää sanastoa, mikä auttaa
oppilaita kertomaan itsestään ja ympäristöstään. Monet tehtävistä soveltuvat välipaloiksi
tunneille, muun aherruksen lomaan.

Ota kielestä koppi ja
minästä kiinni!
Oppimateriaali julkaistaan syksyllä, ja sen
julkaisua voi seurata osoitteesta www.utu.fi/
minasta-ja-kielesta-kiinni. Oppimateriaalista
pidetään julkaisutilaisuudet Helsingissä,
Joensuussa, Oulussa, Tampereella ja Turussa
syys-lokakuussa. Tilaisuudessa tekijät esittelevät materiaalia ja kirjaparin saa itselleen
painettuna – kannattaa siis olla mukana!

Kirjoittajat tuottavat sisältöä jutussa esiteltyyn kirjasarjaan, toimivat opettajankouluttajina Turun yliopistossa ja ovat taustaltaan
suomenopettajia.

Kevätsiivous

H

eleät hiirenkorvat ja luksusannos
D-vitamiinia! Mikä ihana aika
alkaa alusta tai ainakin saada
järjestys paperipyörteisiin ja pahvilaatikkopyramideihin. Opettaja Dianen ryhtyi
puuhaan päättäväisesti. Koulunsa konmarittajilta hän oli kuullut, että siivotessa pitää
kysyä itseltään, tuottaako esine iloa. Jos
ei, siitä olisi luovuttava. – Niin voi kulkea
kohti pysyvää elämänmuutosta myös mielen tasolla, oli hänen koulusihteerikaverinsa
kertonut lähes kuiskaten.
Vaatehuoneensa Dianen oli muuttanut pari
vuosikymmentä sitten varastoksi, joka oli
arkipuheessa saanut nimen romuhuone,
vaikka hän oli aluksi yrittänyt kutsua sitä
ylevän funktionaalisesti lajitteluhuoneeksi.

D

ianen kiipesi pahvilaatikkopyramidin laitaa pitkin. Jokainen laatikko
oli aikamatka menneeseen. Niiden
uumenista hän löysi häistä, 50-vuotispäiviltä, illanvietoista ja muista juhlista kerättyjä
laulun sanoja, nippukaupalla mainoksia
autenttisin partitiiviesimerkein, suomalaisuuden symbolien pienoiskokoelman,
näyttelyesitteitä, Tervetuloa Suomeen -brosyyrejä, vanhoja serviettejä, monisteita
opiskeluajoilta ja kellastuneen lautasliinan.
Siihen oli tulostettu erikielisiä tervehdyksiä ja pitkä sanalista. Miten hieno

ruokailusanasto! Dianen muisti, kuinka
hänen sydämensä oli läikähtänyt löytämisen
ilosta, kun hän oli erään keskieurooppalaisen kaupungin kreikkalaisessa ravintolassa
bongannut lautasliinat pöytäkranssien keskeltä. Muut olivat ihailleet holvikaaria, hän
kerännyt lautasliinoja. Näitä voi joskus käyttää opetuksessa.

A

limmaisesta laatikosta Dianen löysi vanhoja piirtoheitinkalvoja. Oi,
Liesegang. Nostalgian pyörteissä hän muisteli, kuinka oli opettajanuransa
alkutaipaleella väkertänyt iltaisin kalvoja seuraavan päivän tunteja varten. Sormet
kalvotussimusteen täplittäminä hän oli piirrellyt partitiivipilviä ja adjektiivinaamoja ja
vitsaillut tunnilla opiskelijoille picassomaisista piirroslahjoistaan.
Dianen huokaisi. Kyllä, nämä esineet tuottavat minulle iloa. Näitä kaikkia voi joskus
vielä tarvita opetuksessa. Dianen pönki pahvilaatikot takaisin pyramidiksi ja
sulki varaston oven. Hän julisti itsensä
Opetuksellisen kansallisarkiston yliaktuaariksi, joka vaalii mittaamattoman
arvokkaiden aarteiden aittaa.

Satu Rakkolainen-Sossa
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