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Tavoitteita tälle
päivälle

•Tutustua koko ryhmää osallistavaan toiminnalliseen
kielenoppimiseen.

•Testata erilaisia kotoutumista ja kielenoppimista
tukevia toiminnallisia ja pelillisiä menetelmiä.

• Johdattaa turvallisen ja toimivan ryhmän
rakentamiseen, iloiseen ongelmanratkaisuun sekä
erilaisten ryhmien kohtauttamiseen.

• Johdattaa toiminnallisten arviointimenetelmien
käyttöön.



Lisäksi toiveena

•Verkostoituminen ja toisiin tutustuminen



7.11.2017,
Sofianlehdonk. 5

Keholliset
menetelmät

kotoutumisen
tukena

12.1.2018,
Bulevardi 31,

Toiminnallisuus
ja

kielenoppiminen

9.3.2018,
Bulevardi 31,

Tarinan voima
kotoutumisessa

Testaa 3 Kepeli-
harjoitetta, kerro

kotiryhmässä
kokemuksista,
palauta arvio
e-lomakkeella

ennen seuraavaa
tapaamista.

Tee oma Bingo
ryhmällesi
tärkeistä

teemoista,
tutustu

Pelisujuttajan
oppaaseen ja
Kohtauta ja

kotouta
-materiaaliin.

Aikataulu



Pitkään vallalla ollut näkemys
aivojen työnjaosta



Pitkään vallalla ollut näkemys
aivojen työnjaosta

Puhuminen
Lukeminen
Kirjoittaminen
Analysointi
Kriittisyys

Näytteleminen
Leikkiminen
Piirtäminen
Laulaminen
Mielikuvat
Avoimuus uudelle



Pistä molemmat
aivopuoliskot töihin!

• Ensin näytellään, sitten kirjoitetaan,
sitten lauletaan, sitten luetaan, sitten
liikutaan, sitten puhutaan, sitten
pelataan…



Mihin ryhmään kuulut?
• S2-opettajat kotoutumiskoulutuksessa (hidas polku / nopea polku /

lukiryhmät)

• Ohjaajat erilaisissa järjestöissä

• Lasten opettajat (esim. valmistavassa koulutuksessa)

• VALMAn tai MAVAn opettajat (ammatilliseen koulutukseen /
korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot)

• Vapaaehtoisina ohjaajina toimivat

• Naisten- ja tyttöjen ryhmiä ohjaavat

• Työväenopiston opettajat

• Asumisvalmennuskurssien yms. kurssien ohjaajat

• Vastaanottokeskusten ohjaajat/opettajat



Opettajan rooli?

kielenopettaja

mentori
monikulttuurisuusohjaaja

pedagogi
draamakasvattaja

erityisopettaja fasilitaattori

kieliopas

työvalmentaja



Tavoitteiden kolmio

Osallistujat
(Tarve, tavat…)

Organisaatio
(OPS, yhdistys,

hanke…)

Ohjaajat
(oppimiskäsitys;

työtavat…)



TAVOITTEET

•Julkilausutut ja julkilausumattomat
•Odotukset, aiemmat kokemukset,
tunteet, arvot

•Yhteiset ja yksilölliset
•KEPELI: Sisältö – Ryhmä – Kieli
•→ miten tulla tietoiseksi?
•—> arviointi mahdollistuu tiedostamalla



ARVIOINTI

•Perustuu yhdessä ymmärrettyihin tavoitteisiin
•Jatkuva arviointi: toiminnallista dialogia, joka
palvelee ja kannustaa oppijaa

• auttaa ohjaajaa suuntaamaan, korjaamaan ja
yksilöimään

•Monipuoliset ja monikanavaiset menetelmät
•Kepeli: ryhmäkeskeiset menetelmät



Kohtauttaminen

•Pedagogisesti suunniteltu, mielekäs
kohtaaminen kahden eri ryhmän välillä

•Tavoitteet eri ryhmille erilaisia; mutta
mikä intressi yhdistää ja motivoi?

•Synnyttää verkostoja, vertaisoppimista ja
todellista kotoutumista: ihminen
kotoutuu viiteryhmien kautta; ei yleisesti



Toiminnallisuus ja
kielen oppiminen

•Havainnoi, missä tilanteissa ryhmä
tarvitsee kieltä -> Lähde näistä tilanteista
liikkeelle!

•Ensin tulee ymmärrys, sitten vasta oma
puhe.

•Paljon toistoa! Ne kielenoppijat, jotka
uskaltavat yrittää ja erehtyä,

oppivat parhaiten!



Alkuvaiheessa opitaan
kokonaisuuksia, fraaseja

•Fraaseja opitaan
ulkoa, kieli on
käytössä.

•Myös edistyneet
puhujat hyötyvät
fraasien opiskelusta!

• Ks. suomenkielisanootervetuloa.fi,
Ahlholm 2017

Mennäänkö
bussilla?

Kerran
viikossa

Otatko
teetä vai
kahvia?

Sinne
tänne

Nähdään
taas!

Tuu tänne!



Tilanteet läsnä

Fraasin yhdistyminen aitoon toimintaan
on tärkeämpää kuin muodon
tunnistaminen tai nimeäminen.

Mustana, kiitos.
Ota kiinni!

Yksi
opiskelija
Helsinkiin.



Mitä on kielitaito?

•Taitoa ymmärtää
kuulemaansa/lukemaansa

•Taitoa puhua (eri tilanteissa)
•Taitoa kirjoittaa (eri tilanteissa)
•Kielitietouden kehittymistä -> kielitietous
kehittää kielitaitoa



Kielitietoisuus

•Tehkää havaintoja kielestä ja ympärillä
puhuttavista kielistä.

•Kielitietoisuus kehittää myös kielitaitoa.



Kielikello

•Piirrä kellon
ympärille,
mitä kieliä kuulet
tai käytät
päivän aikana.



Kielitaidon
kehittyminen aikuisilla

•Kielitaidon eri osa-alueet kehittyvät eri ihmisillä
eri tahtiin.

•Kielitaitoprofiili voi olla epätasainen:
1) opiskelija osaa puhua, mutta ei kirjoittaa,  2)
opiskelija osaa monia hyviä fraaseja ja sanasto
on laaja, mutta ei ymmärrystä sanatyypeistä ja
kieliopista, tekee virheitä yksinkertaisissa
asioissa

Hyödynnä koko ryhmän
kielitaito!



Miten kieltä opitaan?

•Kielen oppiminen etenee hyvin
yksilöllisesti.

1) IKÄ, herkkyyskaudet
•Aikuiset oppivat sanastoa nopeammin
kuin lapset.

•Lasten muisti on parempi, lapsilla kyky
erotella äänteitä



Miten kieltä opitaan?

2) MOTIVAATIO
•Asenne vaikuttaa oppimistuloksiin.
•Motivaatiota lisää se, että oppijan omaa
kulttuuria ja kieltä arvostetaan ja siitä
ollaan kiinnostuneita.

•Aiheet lähellä oppijan kiinnostuksen
kohteita.

•Mahdollisuus käyttää kieltä.



•3) STRATEGIAT
•Systemaattinen ja tietoinen opiskelu,
kokeilu, heittäytyminen, etsiytyminen
tilanteisiin, joissa kieltä käytetään

•Toisen kielen oppimisen edellytyksenä on
HYVÄ ensikielen taito.

Miten kieltä opitaan?



Mikä on oppijalle
helppoa, mikä vaikeaa?

Paljon tuttua kontekstia,
ympäristö helpottaa
ymmärtämistä

Ei kontekstia, ympäristö ei
auta ymmärtämisessä

Monimutkainen, abstrakti teema (kognitiivisesti vaativa)

Konkreettinen, tuttu teema (kognitiivisesti helppo)

Ryhmän tapaamisten
suunnittelu,
ryhmälle tärkeiden
aiheiden miettiminen
yhdessä ryhmän kanssa.

Ryhmässä käy vieraileva
luennoitsija kertomassa
jostakin aiheesta.

Ryhmä juttelee
kahvitauolla.

Ryhmäläiset juttelevat
puhelimessa tai
WhatsAppissa
kuulumisista.

Cummins ym.



Vertaisoppiminen
tärkeää niin aikuisilla

kuin lapsillakin!
•Kohtauttaminen
•Yhteishengen luominen
•Luottamuksellinen ilmapiiri
•Toisiin tutustuminen
•Ryhmän positiivinen vaikutus



Mitä ohjaajan on hyvä tietää
kielestä?

Lähde: Aimlessly Scandinavia And The World



Kielenoppijalle
haastavia

•Lauseenvastikkeet: tultuaan, lukiessa,
odoteltuamme…

•Partisiipit: kannattava, luettava, seisova,
seisottava…

Asioiden väliset suhteet:
Kuitenkin, lopulta, puhumattakaan, nimit-
täin, silti, sen ansiosta, siitä huolimatta,
sen vuoksi…



Luetun ymmärtäminen

•Tärkeää sanavaraston kasvattaminen
•Tärkeää tunnistaa yleisimmät verbit ja
yleisimmät konjunktiot (sillä, jotta,
vaikka, mutta, että, ja, kunnes, koska, sen
tähden, vai, tai…)



VÄLITEHTÄVÄ

•Liity Kepelin Facebook-ryhmään ”Kepeli –
Menetelmiä kotoutumiseen.

•Tee oma Bingo ryhmällesi tärkeistä
teemoista.

•Jaa Bingo Facebook-ryhmässä!
•Tutustu Pelisujuttajan oppaaseen ja
•Kohtauta ja kotouta -materiaaliin



Lähteitä

• Ahlholm, Maria 2017. Kielenopettajan ikuiset totuudet muuttuvissa
tilanteissa. Julkaisematon opetusmateriaali vastaanottokeskusten
opettajille.

• Alisaari, Jenni 2017. Kielitietoisuus. Esitys Koulutuskeskiviikko-
tapahtumassa Vaasassa 22.3.2017.

• Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari 2009. Moni-ilmeinen
monikielisyys. Puhe ja kieli 1. 1–14.

• Koskela, Taina 2001. TRP. Toiminnallinen tapa oppia kieltä. Helsinki:
Tammi.

• Mård- Miettinen, Karita, Kuusela, Elisa & Kangasvieri, Teija 2014.
Esikoululaisen käsityksiä kielten oppimisesta. Kasvatus 4. 320–
332.

• Nissilä, Leena, Martin, Maisa, Vaarala, Heidi & Kuukka, Ilona 2006.
Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä –opetukseen.
Helsinki: Opetushallitus.


