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SEMANTTISEN HARJOITTELUN VAIKUTUS MAAHANMUUTTAJATAUSTAIS- 

TEN LASTEN SUOMEN KIELEN SANAVARASTON KEHITTYMISESSÄ 

Tämän pro-gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia semanttisen harjoittelun vaikutusta 

maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen sanaston omaksumisessa. Lisäksi tavoit-

teena oli selvittää näkyvätkö semanttisen harjoittelun vaikutukset yleisenä sanavaraston 

kasvuna. 

Tutkimukseen osallistui kolme peruskoulun ensimmäisellä luokalla olevaa maahanmuutta-

jataustaista poikaa ja se toteutettiin Oulun normaalikoululla. Harjoitusohjelma toteutui yh-

teensä kymmen kertaa kertaviikkoisesti ja siihen valittiin 50 sanan teemoittain jaettu harjoi-

teltava sanasto. Yhteen harjoituskertaan kuului kohdesanat sisältävä tarina ja semanttisen 

kartan rakentaminen. Semanttisen harjoittelun vaikutusta arvioitiin ennen ja jälkeen harjoit-

telujakson Bostonin nimentätestillä  ja harjoittelujakson sanaston nimeämis- ja ymmärtä-

mistehtävällä. Lisäksi harjoittelun välitöntä vaikutusta arvioitiin jokaisen harjoittelukerran 

yhteydessä tarinan uudelleen kerronnan sekä harjoitellun ja ei-harjoitellun sanaston ni-

meämistehtävän avulla.  

Tulokset osoittivat että lapset omaksuivat sekä harjoitusohjelmaan kuuluvaa sanastoa että 

vertailuna käytettyä ei-harjoiteltua sanastoa merkittävästi. Harjoitellun sanaston osalta myös 

ymmärtäminen kasvoi selvästi. Vaikutukset eivät kuitenkaan näkyneet yhtä selvästi harjoi-

tusjakson jälkeen yleisenä sanavaraston kasvuna. Sanavaraston taso Bostonin nimentätestil-

lä arvioituna pysyi alle ikätason suomenkielisten normien ennen ja jälkeen harjoitusjakson.  

Semanttinen harjoittelu itsessään ei aiheuttanut kasvua sanaston omaksumisessa, sillä myös 

ei-harjoitellun sanaston hallinta kasvoi tilastollisesti merkittävästi. Tutkimukset ovat yh-

denmukaisia aiempien tutkimusten kanssa siitä, että maahanmuuttajalapsilla kestää vuosia 

saavuttaa ikätovereihin verrattavissa oleva sanavarasto ja he myös suoriutuvat heikommin 

sanavaraston arvioinnista L2 kielellä. Lisäksi tulokset tukevat tutkimuksia, joiden mukaan 

sanaston omaksumisen alkuvaiheessa sanoja painetaan mieleen enemminkin äänneasun 

perusteella ja sanan mieleen painaminen vaatii vain vähän altistusta. Semanttisen harjoitte-

lun on todettu olevan hyödyllinen uuden kielen sanaston omaksumisessa vasta vanhempana. 

Avainsanat: sanavarasto, kaksikielisyys, semanttinen harjoittelu, suomi toisena kielenä 
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1 JOHDANTO 

 

Kaksikielisyydellä on pitkät perinteet Suomessa ja kaksikielisyyden tutkiminen on pää-

osin koskenut suomenruotsalaisia lapsia (Silvén, 2010). Nykypäivänä maahanmuutto on 

jatkuvasti lisääntynyt ja vuoden 2012 aikana Suomeen muutti lähes 23 000 ulkomaan 

kansalaista (Tilastokeskus, 2013). Vuoden 2012 väkiluvun kasvusta vieraskielisten 

osuus oli 87 %. Maassamme suurimmat vieraskieliset ryhmät ovat venäjää, viroa, soma-

lia, englantia ja arabiaa äidinkielenään puhuvat.  

Maahanmuuttajataustaiset lapset tuovat kansainvälisyyttä kouluihin hyvin konkreettisel-

la tasolla (Kosonen, 1994). Täysin ongelmatonta maahanmuuttajataustaisten lasten so-

peutuminen ei ole, sillä maahanmuuttajien määrä Suomessa kasvaa samalla kun koulu-

jen taloudelliset resurssit sekä tukiopetus vähenee ja luokkakoot suurenevat. Viimeisten 

kolmen vuosikymmenen ajan suomalaista koulutusjärjestelmää ja opetusta on pyritty 

kehittämään maahanmuuttajalasten tarpeita ja erityisesti kielenkehitystä tukevampaan 

suuntaan (Teräs & Kilpi-Jakonen, 2013).  

Vuoden 1993 opetussuunnitelmauudistuksen yhtenä tavoitteena oli maahanmuuttaja-

taustaisten lasten entistä parempi sopeutumien kouluihin ja normaaliin opetukseen (Ko-

sola, 1994; Teräs & Kilpi-Jakonen, 2013). Suunnitelman mukaan keskeisiä arvoja kou-

luissa tulisi olla kansainvälisyys, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. 2000-

luvun aikana maahanmuuttajien koulutusmateriaali sekä aihepiirin tutkimus lisääntyi ja 

vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen tulee tukea 

oppilaan kasvamista sekä suomalaisen että oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä tasapai-

noiseksi ja aktiiviseksi jäseneksi (Teräs & Kilpi-Jakonen). Suomen koulutusjärjestelmä 

on ainutlaatuinen siinä suhteessa, että se tukee maahanmuuttajalasten oman äidinkielen 

oppimista. Tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseksi koulujen tulee huo-

lehtia tuen tarjoamisesta myös muilla kuin kielten opetuksen osa-alueilla (Kosola, 

1994).  

Kaksikielisyyden tutkiminen on Suomessa vielä melko vähäistä verrattuna maailmalla 

tehdyn tutkimuksen määrään (Pekkala, 2007). Laajemmin maahanmuuton kielikysy-

myksiä Suomessa on tutkittu 1980- luvun lopulta lähtien (Latomaa, Pöyhönen, Suni & 
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Tarnanen, 2013). Kuitenkin erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen 

omaksumisen osalta tutkimusta on vähän. Tutkimusta on tehty jonkin verran suomen 

kielen kehityksen tukemisesta, suomen kielen arviointiin soveltuvista menetelmistä, 

konsonantti-invetaarien, morfosyntaktisten taitojen, kuullun ja luetun ymmärtämisen ja 

sanaston kehittymisestä (Lehtinen, 2002; Pekkala, 2007; Salmi, Kunnari, Salo & Väli-

maa, 2010; Salmi, 2011).  

Sanavarasto on merkittävä kielen kehityksen osa-alue (Salmi ym., 2010). Puhuja saa 

usein ilmaistuksi itsensä hyvin puutteellisin lauserakentein, mutta ilman sanoja on vai-

kea ilmaista tai ymmärtää paljoakaan. Sanavaraston arviointi on puheterapeutin kannalta 

tärkeää myös siksi, että hitaasti kehittyvän sanavaraston on todettu olevan yhteydessä 

myöhempiin kielellisiin ongelmiin (Burton & Watkins, 2007).  

Pro gradu –työssäni tutkin kolmen maahanmuuttajataustaisen peruskoulun ensimmäistä 

luokkaa käyvän lapsen suomen kielen sanavarastoa sekä sanaston rikastuttamiseen täh-

täävän semanttisen harjoitusmenetelmän vaikuttavuutta. Käytän työssäni termiä maa-

hanmuuttajataustainen lapsi, koska kaksi tutkimukseeni osallistuneista lapsista ovat syn-

tyneet Suomessa maahanmuuttajaperheisiin ja yksi on muuttanut Suomeen perheensä 

mukana 

 

1.1 Kaksi- ja monikielisyys 

Yksi kolmasosa maailman väestöstä käyttää lähes päivittäin vähintään kahta eri kieltä 

töissä, vapaa-ajalla ja/tai perheen parissa (Wei, 2006).  Lisäksi Euroopan unionin alueel-

la noin 10 %:lla kouluikäisistä lapsista on eri äidinkieli kuin valtaosalla maansa väestös-

tä (Siegal, Iozzi & Surian, 2009). Kun vielä lasketaan mukaan kaikki ne, jotka käyttävät 

vähemmän säännöllisesti vierasta kieltä eri tilanteissa, ovat täysin yksikieliset vain pieni 

vähemmistö kielten puhujista. Kaksi- ja monikieliset ihmiset ovat ryhmänä erittäin hete-

rogeeninen ja näin ollen myös määritelmien asettaminen termeille kaksi- ja monikieli-

nen on kirjallisuuden perusteella osoittautunut haastavaksi (Blanc & Hamers, 2000; 

Grech & McLeod, 2013).  
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Steinbergin ja Sciarinin (2006) mukaan kaksikieliseksi voidaan määritellä henkilö, joka 

osaa kahta saman modaliteetin eli saman aistikanavan kautta havaittavaa kieltä (esim. 

kahta puhuttua kieltä) tai vaihtoehtoisesti kahta eri modaliteetin kieltä, kuten esimerkik-

si puhuttua suomen kieltä sekä suomen viittomakieltä. Perinteisesti kaksikielisyyttä on-

kin määritelty juuri sen perusteella, kuinka sujuva puhuja on eri kielien osalta (Wei, 

2006). Sujuvuus ei kuitenkaan ole ainoa kielen osaamisen mittari. Hyvin moni ihminen 

hallitsee äidinkielensä lisäksi yhtä tai useampaa vierasta kieltä eriasteisesti. Jotkut tutki-

jat määrittelevät kaksikieliseksi henkilön, joka hallitsee äidinkielensä lisäksi vieraan 

kielen jonkin osa-alueen (tuottaminen, ymmärtäminen, kirjoittaminen, lukeminen) suju-

vasti (Blanc & Hamers, 2000). Määritelmissä voidaan siis nähdä kaksi ääripäätä: täydel-

linen sujuvuus molemmissa kielissä ja niiden kaikilla osa-alueilla tai edes jonkin astei-

nen sujuvuus yhdessä vieraan kielen osa-alueessa äidinkielen lisäksi. Näiden kahden 

väliin mahtuu vielä suuri joukko määritelmiä.  

Hassisen (2005) mukaan kaksikielisyys merkitsee tietoisuutta kahdesta kielestä sekä 

kykyä puhua ja ajatella näillä kielillä, vaikka kielellinen kompetenssi näiden kielten 

välillä ei olisikaan täysin tasaista. Määrittelyssä on oleellista se, kuinka hyvin henkilö 

käytännössä kykenee käyttämään molempia kieliä ja tulee niiden avulla toimeen.  

Grech ja McLeod (2012) painottavat, että määrittelyssä tulisi huomioida se, minkä ikäi-

senä kielet on omaksuttu, millainen sujuvuus kielissä on sekä mikä on hallitseva kie-

liympäristö. Kahta tai useampaa kieltä voidaan omaksua samanaikaisesti eli simultaa-

nisti tai perättäisesti eli suksessiivisesti. Simultaanisti kaksikielinen lapsi on omaksunut 

molemmat kielet ensimmäisen elinvuotensa aikana tai vähintään kolmeen ikävuoteen 

mennessä. Steinbergin ja Sciarinin (2006) mukaan perättäinen kaksikielisyys puolestaan 

tarkoittaa sitä, että lapsi oppii ensin äidinkielensä ja myöhemmin toinen kieli opitaan 

esimerkiksi koulussa, päiväkodissa tai myöhemmin opiskelussa tai työelämässä. Usei-

den määritelmien mukaan perättäisessä kaksikielisyydessä toinen kieli opitaan vasta 3. 

ikävuoden tai äidinkielen omaksumisen jälkeen (Grech & McLeod, 2012). Tällöin lap-

sesta voidaan myös käyttää nimitystä toisen kielen (L2) oppija (Arkkila, Smolander & 

Laasonen, 2013).  

Sujuvuuden lisäksi kaksikielisyyden määrittelyssä tulisi huomioida myös sosiaalinen 

vuorovaikutus, eli se, kuinka hyvin puhuja hallitsee vuorovaikutuksen yhteisössään eri 



4 

 

kielillä ja vastaako kielitaito tämän kommunikatiivisia tarpeita (Blanc & Hamers, 2000). 

Kaksikielisyyden määrittelyssä tulisi myös painottaa sitä, mihin kieliin henkilö itse sa-

maistuu ja minkä hän kokee kieli-identiteetikseen.  

Lisäksi arvioinnin kannalta kielet voidaan jaotella termein äidinkieli eli ensikieli, toinen 

kieli sekä vieras kieli (Dufva, 2010). Ensikieli on lapsen ensimmäisenä opittu kieli, mi-

käli lapsi oppii kielet perättäin (Lehtinen, 2002). Vieras kieli viittaa kieleen, joka on 

opittu myöhemmällä iällä ympäristössä, jossa ei opettelutilanteen ulkopuolella normaa-

listi puhuta kyseistä kieltä (Dufva, 2010).  

Näin ollen voidaan nähdä, ettei täydellistä määritelmää tai malliesimerkkiä kaksi- tai 

monikielisestä ihmisestä voida luoda. Myös maahanmuuttajataustaisten lasten kohdalla 

elämäntilanteet ja kieliympäristöt vaihtelevat hyvin suuresti, ja joskus on vaikea määri-

tellä, oppiiko lapsi kahta kieltä samanaikaisesti vai perättäin.  

 

1.1.1 Maahanmuuttajataustaiset lapset  

Maahanmuutolla on suuri merkitys sekä monikielisyyden että monikulttuurisuuden 

kannalta. Vuonna 2005 maailmassa oli lähes 200 miljoonaa maahanmuuttajaa, joista 

noin 9 miljoonaa oli pakolaisia (Grech & McLeod, 2012). Suomessa lapsi luokitellaan 

maahanmuuttajataustaiseksi lapseksi, mikäli hänen äidinkielensä on jokin muu kuin 

suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli (Rantanen, 2012). Lisäksi lapsen toisen 

tai molempien vanhempien tulee olla maahanmuuttajia. Lapsi voi olla syntynyt Suo-

messa tai muuttanut Suomeen. Maahanmuuttajataustaiseksi luokittelun edellytykset 

liittyvät siis sekä kieleen että syntyperään.  

Maahanmuuttoa on erilaista ja eri taustoista riippuen voidaan maahanmuuttajista käyttää 

erilaisia termejä (Pentikäinen, 2005; Rantanen, 2012).  Taulukossa 1 on esitetty maa-

hanmuuttajista käytettyjä eri nimikkeitä. 

 

 



5 

 

Taulukko 1 Maahanmuuttajista käytettyjä määritelmiä (Liebkind, 1994; Pentikäinen, 2005; Rantanen, 

2012) 

Status Määritelmä  

Siirtolainen Muuttanut Suomeen vapaaehtoisesti esim. töiden tai avioliiton takia 

Siirtotyöntekijä Asuu toisessa maassa vapaaehtoisesti hankkiakseen elannon, muttei asetu 

maahan pysyvästi 

Paluumuuttaja Henkilö, jolla on suomalaiset sukujuuret tai on joskus ollut suomalainen 

Pakolainen Henkilö, joka on joutunut muuttamaan pois kotimaastaan sodan, vainon 

tai ympärisöongelmien vuoksi. 

Turvapaikanhakija Henkilö, joka hakee Suomesta turvapaikkaa. Jos turvapaikka myönnetään, 

tulee henkilöstä pakolainen. 

Kiintiöpakolainen Tulee Suomeen pakolaisleirin kautta. Suomi on sitoutunut vastaanotta-

maan tietyn määrän kiintiöpakolaisia vuodessa. 

 

Suurimpia pakolaisryhmiä alkuperämaan mukaan ovat Somaliasta, entisestä Jugoslavi-

asta, Irakista, Iranista, Vietnamista, Jugoslavian liittotasavallasta, Turkista, Kongosta ja 

Etiopiasta lähteneet (Tilastokeskus, 2012). Viime vuosina myös Syyria, Serbia, Kosovo 

sekä Bosnia ja Hertsegovina ovat nousseet kymmenen suurimmat turvapaikanhakija-

maan joukkoon. Suomessa pakolaiset sijoittuvat kuntiin, jotka ovat tehneet sopimuksen 

pakolaisten vastaanotosta valtion kanssa. Pentikäisen (2005) mukaan keskeisimmät 

Suomea sitovat kansainväliset sopimukset pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeus-

aseman kannalta ovat Geneven vuoden 1951 pakolaisyleissopimus sekä sitä täydentävä 

New Yorkin vuoden 1967 pakolaispöytäkirja. Vuoden 2011 lopussa Suomesta haki tur-

vapaikkaa 3088 henkilöä (Tilastokeskus, 2012).  

Yksi suurimmista ongelmista, joita maahanmuuttajat kokevat uudessa kotimaassaan, 

ovat kommunikaatiovaikeudet (Grech & McLeod, 2012; Pentikäinen, 2005).  Liebkin-

din (1994) mukaan Suomen vietnamilaiset pakolaiset muodostavat sosiaalisesti yhtenäi-

sen, enimmäkseen alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien, ryhmän. Suomeen on saapunut 

vietnamilaisia aina vuodesta 1979 alkaen.   Pentikäisen (2005) mukaan vietnamilaisille 

suomen kieli on vaikea oppia ja useilla Vietnamista lähteneillä pakolaisilla luku- ja kir-

joitustaidot ovat hyvin heikkoja eli edellytykset kielen oppimiselle ovat myös heikot. 

Lisäksi ongelmia syntyy, kun lapset oppivat suomen kielen nopeammin kuin vanhem-

mat. Tällöin lapsia käytetään helposti tulkkeina, vaikka heidän kielitaitonsa eivätkä 

muut valmiudet ole riittäviä tulkin rooliin.  
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1.1.2 Kaksikieliseksi kasvaminen 

Lapsen kieli alkaa kehittyä jo varhain vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa 

(Dockrell & Messer 1999; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2004). Ympäristön anta-

mat kielelliset virikkeet ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat edellytyksenä sille, että lapsi 

alkaa omaksua puhuttua kieltä.  

Kuten jo aiemmin on todettu, voidaan kaksi kieltä oppia yhtäaikaisesti tai perättäin 

(Steinberg & Scriani, 2006). Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla kyseessä on tyypilli-

sesti perättäinen kielenoppiminen, sillä lapsi oppii ensin kotikielenä vanhempiensa äi-

dinkielen. Verhoeven, Steene, van Weeedenburg ja van Balkom (2011) käyttävät maa-

hanmuuttajataustaisten lasten kaksikielisyydestä nimitystä emergent bilingualism, muo-

toutuva kaksikielisyys, jolloin lapsi oppii ensimmäisen kielen ensimmäisten elinvuosi-

ensa aikana L1-kielisessä kodissa ja toisen kielen myöhemmin L2-kielisten leikkitoveri-

en kanssa sekä päiväkodissa ja/tai koulussa.  

Tässä pro gradu–tutkielmassa tarkastelun kohteena olevat lapset ovat kaikki oppineet 

toisen kielen suksessiivisesti.  Kahden kielen oppiminen ja hallinta ei kuitenkaan ole 

koskaan täysin tasaista, olipa kyseessä millainen kielten omaksumisasetelma tahansa (T 

(Paradis, Genesee & Grago, 2004). Kielet eivät kehity täydellisessä harmoniassa, vaan 

tyypillisesti toinen kieli on dominoivampi.  

Kaksikielisyys tulee nähdä voimavarana, eikä uhkana kielenkehitykselle (Korpilahti, 

2010; McLeod, Verdon & Bowen, 2013). Lapsella on biologiset valmiudet omaksua 

mikä tahansa kieli ja suurin osa lapsista oppii kommunikoimaan pätevästi riippumatta 

siitä, montaako kieltä omaksuu. Lapsi alkaa leimautua kieliyhteisöönsä noin kuuden 

kuukauden iässä, eli huomattavasti aikaisemmin kuin ensisanat omaksutaan. Simultaa-

nisti kaksikielisen lapsen kieli kehittyy samojen vaiheiden kautta kuin yksikielistenkin 

lasten (Hassinen, 2005; Steinberg & Scriani, 2006). Ensin opitaan kielen helpoimmat 

rakenteet, myöhemmin vaikeat. Salmen (2011) mukaan erot yksi- ja kaksikielisten las-

ten kielellisessä kehityksessä johtuvat todennäköisesti yksilöllisistä ominaisuuksista 

eivätkä kaksikielisyydestä. Kielen oppimisessa on kyse aina vuosien prosessista, oli 

sitten kyse yhdestä tai useammasta kielestä (Kosonen, 1994).  Kaksikielisen lapsen pu-

heen omaksumisen varhaisvaiheisiin vaikuttaa se, kuinka paljon opittavalla kielellä kes-
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kustellaan lapsen kanssa ja millaiset eri opittavien kielten asemat ovat. Tyypillisesti 

toisesta ensikielestä muodostuu dominoiva kieli, jonka hallinta etenee nopeammin.  

Jos lapselle puhutaan kotona kieltä, joka ei ole ympäröivän yhteiskunnan dominoiva 

kieli, noudattaa lapsen toisen kielen kehitys tutkimusten mukaan tiettyjä vaiheita (Kor-

pilahti, 2010; Paradis, ym., 2004; Steinberg & Scriani, 2006). Lapsen tullessa uuteen 

kieliympäristöön, esimerkiksi päiväkotiin, hän yrittää aluksi selviytyä omalla äidinkie-

lellään, mutta ymmärtää pian ettei tule ymmärretyksi. Tästä seuraa puhumaton vaihe, 

jonka aikana lapsi tarkkailee aktiivisesti uutta kieliympäristöään ja alkaa vähitellen 

ymmärtää uutta kieltä. Pian lapsi alkaa tuottaa sanoja, jotka ovat usein lyhyitä ja osittain 

virheellisiäkin. Yksisanaisista ilmauksista lapsi siirtyy vähitellen kohti pidempiä, fraa-

simaisia ilmauksia. Kaksisanaiset ilmaukset muistuttavat sähkösanoma-tyyppistä puhet-

ta, jota ilmenee myös yhtä kieltä omaksuvilla lapsilla tässä vaiheessa (Paradis ym., 

2004).   

Sekä Paradis ym. (2004) että Steinberg ja Scriani (2006) kutsuvat ajanjaksoa, jolloin 

lapsi käyttää L2 kieltä, mutta kielellinen kompetenssi ei ole vielä täydellinen, nimellä 

interlanguage. Tähän vaiheeseen liittyy tiettyjä piirteitä, joista lasten kanssa työskente-

levien ammattilaisten on syytä olla tietoinen (Paradis ym., 2004). Piirteet voidaan jakaa 

kehityksellisiin piirteisiin sekä L1 kielen siirtovaikutukseen. Kehitykselliset piirteet ovat 

tyypillisiä virheitä kielen oppimisvaiheessa, joita ilmenee niin yksikielisillä kuin kaksi-

kielisilläkin lapsilla, mutta jotka saattavat näyttäytyä L2 kielen omaksujilla huolestutta-

vina kehityspiirteinä. Esimerkiksi konsonanttiyhtymien muuntuminen ja helpottuminen 

on kuitenkin hyvin tyypillinen piirre kielen kehityksessä, eikä se ole sinällään kielen 

omaksumisvaiheessa merkki poikkeavasta kehityksestä. Toinen kehityksellinen piirre 

on ns. yleisten ilmausten käyttö, kun lapsi ei tiedä tarkempaa sanaa haluamalleen asial-

le. Tämä on tyypillistä erityisesti verbien osalta (esimerkiksi do-verbin käyttö englannin 

kielessä). L1 kielen siirtovaikutus puolestaan saattaa aiheuttaa fonologisia virheelli-

syyksiä tai lauserakenteiden virheitä, sillä lapsi luottaa jo olemassa olemaan kielelliseen 

tietoon ja siirtävät sitä L2 kieleen.   

Toisen kielen omaksumisnopeus on hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet tekijät 

(Paradis ym., 2004). Lapsen persoonallisuus vaikuttaa paljon siihen, kuinka rohkeasti 

lapsi lähtee esimerkiksi leikkimään muiden lasten kanssa ja tätä kautta kerää kielellisiä 
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kokemuksia. Kielen omaksumisikä vaikuttaa sekä sanaston oppimiseen että nimeämis-

nopeuteen (Palmer & Havelka, 2010). Kun lapsi omaksuu toisen kielen vasta myöhem-

min (perättäinen kaksikielisyys), ympäristön antamien kielellisten virikkeiden merkitys 

L2 kielen omaksumisessa korostuu (Şakırgil, 2012). Alle kouluikäisenä maahanmuutta-

jataustaiset lapset omaksuvat toisen kielen äännejärjestelmän nopeasti, mikäli heillä ei 

ole ongelmia kielenkehityksessä (Pekkala, 2007). Lisäksi kieliopilliset rakenteet opitaan 

parhaiten nuorella iällä. Myös kielten samankaltaisuus vaikuttaa toisen kielen omaksu-

miseen. Jos lähtö- ja kohdekieli ovat rakenteellisesti hyvin samankaltaisia, on siitä to-

dennäköisesti etua kielten omaksumisen alkuvaiheessa (Salmi, 2011). Tosin kielten sa-

mankaltaisuus voi joskus myös toimia sekoittavana tekijänä.  

Tämän tutkielman koehenkilöiden äidinkielet olivat arabia ja vietnamin kieli. Arabian 

kieli on jakautunut lukuisiin eri murteisiin (Joki, 1983). Amayrehin (2003) mukaan ara-

bian kieli voidaan erottaa kolmeen tasoon. Standarditason kieltä käytetään kirjallisuu-

dessa ja uskonnollisissa yhteyksissä, puhuttua arabiaa puolestaan kouluissa. Näiden 

lisäksi on vielä arkikielen taso, joka tarkoittaa sitä puhuttua arabian kieltä, jota puhutaan 

kotona ja yhteisöissä ja jonka osalta ilmenee hyvin suuria murrevaihteluja sekä alueiden 

että yhteisöjen suhteen.  

Arabian kielessä kieliopillisia suhteita ilmaistaan yhdistelemällä vapaita ja sidonnaisia 

morfeemeja ja sanan taivuksissa tärkeässä osassa ovat sanavartaloiden äännevaihtelut 

(Amaryheh & Dyson, 1998). Arabian kielessä esiintyy suuri määrä konsonantteja. Ne 

ovat tuottotavaltaan samankaltaisia suomen kielen konsonantteihin verrattuna. Ainoas-

taan suomen kielen /p/, /ŋ/ ja /v/ konsonantteja ei arabian kielessä esiinny. Vokaaleja 

arabian kieleen kuuluu vain kolme: /i, a ja u/. Kuten suomen kielessäkin, myös arabian 

kielessä sekä vokaalit että konsonantit voivat esiintyä pitkinä tai lyhyinä. Vietnamin 

kieli eroaa selvemmin suomen kielestä kuin arabian kieli, merkittävin ero on vietnamin 

kielen tonaalisuus (Joki, 1983). Vietnamin kielessä kieliopillisia suhteita ilmaistaan in-

tonaation ja sanajärjestyksen avulla, taivutuselementtejä kielessä ei ole. Myöskään ver-

bin aika muotoja kielessä ei ole, vaan aikaa ilmaistaan adverbien avulla.  

Erityisesti samanaikainen kaksikielisyys tukee kummankin kielen kehitystä ja yleistä 

kommunikaatiota (Grech & McLeod, 2012; Hassinen, 2005). Tätä kutsutaan kaksikieli-

syyden positiiviseksi vaikutukseksi. Kaksikielisyydellä on nähtävissä myös negatiivisia 
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vaikutuksia, esimerkiksi silloin, kun toinen kieli kehittyy toisen kustannuksella. Tämä 

saattaa tapahtua joidenkin maahanmuuttajataustaisten lasten kohdalla, jos he tietoisesti 

tai tiedostamatta hylkäävät vanhempiensa kielen ja kulttuurin. Kaksikielisyyden nega-

tiivinen vaikutus ei siis tarkoita sitä, että kahden kielen oppiminen olisi taakka lapselle 

ja aiheuttaisi erityistä viivettä tai vaikeutta kielen oppimisessa (Korpilahti, 2010).  

 

1.1.3 Suomi toisena kielenä  

Suomen kielen oppimiseen kuluu vuosia, oli sitten kyseessä suomalainen yksikielinen 

lapsi tai kaksikielinen maahanmuuttajataustainen lapsi (Kosonen, 1994). Maahanmuut-

tajataustaisten lasten suomen kielen omaksumiseen vaikuttaa maahantuloikä ja maassa-

oloaika, mutta yksilöllinen vaihtelu on hyvin suurta, eikä suomen kielen hallinta ole 

suoraan verrattavissa sen omaksumiseen käytettyyn aikaan (Pekkala, 2007).  

Kahden ensimmäisen kielen oppimisvuoden aikana lapselle kehittyy ns. pintasujuva 

kieli, eli lapsi hallitsee kieltä paljolti tilannevihjeiden avulla sosiaalisissa tilanteissa 

(Kosonen, 1994). Päällisin puolin lapsi selviytyy arkikielen tilanteissa, mutta kielen 

syvällisempi hallinta on puutteellista. Tässä vaiheessa opettaja usein yliarvioi lapsen 

suomen kielen osaamisen, sillä lapsi näyttää osaavan kieltä, vaikka joutuu usein arvai-

lemaan sanoja ja niiden välisiä yhteyksiä.  

Pekkalan (2007) mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset omaksuvat suomen kielen 

äännejärjestelmän suhteellisen nopeasti vielä esikouluiässä, ja konsonantit omaksutaan 

suunnilleen samassa järjestyksessä ja samalla tavalla kuin suomalaiset yksikieliset lap-

set. Morfologiset taidot ja lauseenmuodostus ovat esikouluikäisille maahanmuuttajalap-

sille vielä hyvin vaikeita, ja monimutkaiset lauserakenteet ilmaantuvat vasta kun suo-

men kieltä on omaksuttu pidemmän aikaa. Ensimmäisellä luokalla olevat maahanmuut-

tajaoppilaat puhuivat Lehtisen (2002) tutkimuksen mukaan suomen hyvin, mutta pu-

heessa voi ilmetä jonkin verran virheitä vokaalien ja konsonanttien kestoissa.  Ensim-

mäisen luokan aikana oppilaat saavuttivat vähintään auttavan mekaanisen lukutaidon 

sekä ymmärsivät kirjain-äänne-vastaavuudet.  
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Matka pintasujuvasta kielestä suomen kieleen ajattelukielenä on pitkä. Ajattelukielen 

kehittymiseen vaikuttaa ympäristön tarjoamat virikkeet (Kalapudas, 2004).  Kososen 

(1994) mukaan vielä viiden Suomessa asutun vuoden jälkeenkin maahanmuuttajataus-

taisten lasten suomen kielen taidot ovat puutteellisia. Puutteita on erityisesti kieliopissa, 

sanavarastossa sekä kirjallisessa ilmaisussa. Myös Salmen (2011) tutkimuksen mukaan 

peruskoulun 5. ja 6. luokalla maahanmuuttajataustaisten oppilaiden luetun ja kuul-

lunymmärtämisen taidot ovat heikompia verrattuna suomenkielisiin samanikäisiin lap-

siin. Halosen (2007) tutkimuksessa kävi ilmi, että kuudennella luokalla olevien maa-

hanmuuttajaoppilailla sanavarasto oli kaikista vahvin kielitaidon osa-alue. Suurin osa 

lapsista oli käynyt koko peruskoulun Suomessa, joten sanaston osalta Suomessa asuttu 

aika näyttäisi olevan ratkaiseva tekijä, sillä mitä pidemmän aikaa oppilaat ovat Suomes-

sa asuneet, sitä enemmän sanoja heillä on tarttunut käyttöön. Motivaatiolla on tärkeä 

tekijä kielen oppimisessa. Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan maa-

hanmuuttajilla motivaatio oppimiseen on korkea ja ulkoisella arvioinnilla, yleensä nu-

meroilla ja opettajan kiitoksella on suuri merkitys motivaatiossa. Lisäksi opettajien ja 

muiden oppilaiden osoittama kiinnostus omaa kulttuuria ja kieltä kohtaan on tärkeä mo-

tivaation lähde. 

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat Suomi toisena kielenä–opetusta (STK), jos 

heidän suomen kielen kielitaitonsa ei yllä äidinkieliselle tasolle jollain kielen osa-

alueella (Suni, 2003). STK-opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys, mi-

kä edellyttää että lapsi saa myös mahdollisuuden osallistua oman äidinkielensä opetuk-

seen. STK eroaa sekä Suomi äidinkielenä–opetuksesta (SÄK) että vieraan kielen ope-

tuksesta, siinä että suomi ei ole oppilaan äidinkieli, mutta hän kuitenkin elää ja toimii 

suomenkielisessä ympäristössä. 

Suomi toisena kielenä–opetus on yksi äidinkieli ja kirjallisuus–opetuksen oppimääristä 

(Opetushallitus, 2008). Se ei siis ole ylimääräistä tuki- tai erityisopetusta. STK–opetusta 

voidaan antaa osittain suomi äidinkielenä –opetuksen ohella tai kokonaan sen sijaan. 

Sunin (2003) mukaan ST–opetus kuuluu kaikille oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suo-

mi, ruotsi tai saame ja joiden suomenkielen taito ei ole äidinkielen tasoinen. Kriteerinä 

on siis ainoastaan kielitaidon taso, ei esimerkiksi kansalaisuus tai synnyinmaa.  Maa-

hanmuuttajataustaisilla oppilailla STK –opetus on etusijalla SÄK–opetukseen nähden, 
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ja heidän oppimisensa arviointi tulee myös suorittaa juuri tämän oppimäärän mukaisesti 

kunnes he ovat saavuttaneet syntyperäisen suomenpuhujan tason kaikilla kielen osa-

alueilla.  

 

1.1.4 Monikielisyys puheterapiatyön haasteena  

Kaksi- tai monikielisyys ei lisää kielihäiriön riskiä (Arkkila ym. 2013; Launonen, 

2007). Nykytutkimuksen valossa on kuitenkin ristiriitaista tietoa siitä, kuinka kielihäiri-

öiset yksikieliset lapset eroavat häiriöpiirteiltään kaksikielisten kielihäiriöisten lasten 

suhteen. Arkkilan ym, (2013) mukaan ne kaksikieliset lapset, joilla on sukuriski kielelli-

seen vaikeuteen, eivät eroa yksikielisistä vaikeuden vakavuuden suhteen. Verhoeven 

ym. (2011) mukaan kaksikielisten kielihäiriöisten lasten kielelliset taidot ovat heikom-

pia kuin yksikielisten kielihäiriöisten. Tämä näkyy erityisesti sanastossa sekä kieliopilli-

sissa taidoissa, jotka ovat erityisen häiriöherkkiä kielen kehityksessä.  

Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen kehitys saattaa tapahtua koulun kan-

nalta liian myöhään, mikäli perhe elää hyvin eristyneesti omassa kielikulttuurisessa ym-

päristössään (Korpilahti, 2010). Jos maahanmuuttajataustaisen lapsen oppiminen kou-

lussa ei etene odotusten mukaisesti, tulisi mahdollisia oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 

alkaa miettiä varhaisessa vaiheessa eikä sivuuttaa ongelmia vetoamalla kaksikielisyy-

teen.  

Jos kaksikielinen lapsi ei opi suomen kieltä muiden kaksikielisten ikätovereidensa ta-

voin, voi taustalta löytyä useita syitä (Launonen, 2007). Lapsi ei välttämättä hallitse 

äidinkieltään tarpeeksi hyvin, jotta voisi oppia uutta kieltä. Toisaalta siinä missä yksi-

kielisillä lapsilla voi myös kaksikielisillä lapsilla esiintyä sekä neurologisperäisiä tai 

kehityksellisiä kielihäiriöitä (Korpilahti, 2010). Jos taustalla on kielihäiriö, se näyttäy-

tyy silloin myös heikkona äidinkielen hallintana (Launonen, 2007).  

Yhtäaikaisesti kahta kieltä omaksuneilla SLI-lapsilla on havaittu olevan verbitaivutuk-

sen ongelmia molemmissa kielissä (Arkkila ym., 2013). Maahanmuuttajalapsilla kieli-

häiriön vaikeusasteeseen vaikuttaa se, milloin äiti on saapunut maahan verrattuna lapsen 

syntymän ajankohtaan. Lisäksi häiriön vaikeusastetta indikoi se, kuinka paljon van-
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hemmilla on ollut tarvetta tulkin käyttöön vielä viiden vuoden maassa oleskelun jäl-

keen.  

Tutkimusten mukaan kaksikieliset lapset, joilla epäillään kielihäiriötä, ohjataan tutki-

muksiin selvästi myöhemmin kuin yksikieliset lapset, usein vasta viiden ikävuoden jäl-

keen (Lindholm, Manninen & Nieminen, 2007). Yksikielisten lasten lähettävä taho on 

yleisimmin neuvola, mutta kaksikielisillä lapsilla lähettävä taho on usein jokin muu, 

kuten päivähoito. Monikulttuuriset perheet eivät välttämättä käytä neuvolapalveluita 

yhtä säännöllisesti kuin muut, joten kielihäiriö saattaa jäädä ammattilaisilta huomaamat-

ta (Launonen, 2007).  

Kun monikielisellä lapsella on kielihäiriö, on tilanne hankalampi verrattuna yksikieli-

seen lapseen (Launonen, 2007). Neuvolan työntekijät eivät välttämättä pysty arvioimaan 

lapsen äidinkielen tasoa, jos kielenä on jokin Suomessa harvinainen kieli. Neuvolan 

tutkimukset toimivat vain seulana niiden lasten tunnistamiseen, joilla saattaa olla tarvet-

ta puheterapeuttisiin tutkimuksiin.  

Arviointi tapahtuu keräämällä tietoa monesta eri lähteestä suoraan ja epäsuorasti (Arkki-

la ym., 2013). Kielen omaksumisen normit on luotu pääosin yksikielisiä lapsia ajatellen, 

ja kaksikielisten lasten kielitaitoa tulisi aina arvioida molemmilla lapsen puhumilla kie-

lillä (Korpilahti, 2010; Thordardottir, Rothenberg, Rivard & Naves, 2006).  Karkean 

arvion lapsen äidinkielen tasosta voi saada vanhempia haastattelemalla (Launonen, 

2007).  

Ammattitaitoisen tulkin avulla puheterapeutti voi tehdä myös joitakin kielellisten arvi-

ointimenetelmien osia (Launonen, 2007). Tulkin kääntämiä testejä tulee arvioida hyvin 

kriittisesti ja tuloksia pitää vain suuntaa-antavina, sillä ammattitaitoisinkaan tulkki ei 

kykene kääntämään itse kielihäiriön luonnetta. Tulkin käytön suhteen tulee myös olla 

kriittinen ja arvioida tulkin koulutustaustaa (Latomaa ym., 2013). Tulkin ammattinimike 

on suojaamaton, joten käytännössä kuka tahansa voi toimia tulkkina. Viime vuosina 

sekä kunnalliset tulkkikeskukset että Opetushallitus ovat alkaneet kehittää tulkin toi-

menkuvan laatuvaatimuksia ja koulutusta.  
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Arkkilan ym., (2013) mukaan arvioinnissa tulee pyrkiä tarkastelemaan kaikkien lapsen 

käytössä olevien kielten kehitystä, mutta jos täytyy valita yksi kieli, päätelmiä voidaan 

tehdä parhaiten vahvimmasta kielestä. Thordardottir ym. (2006) muistuttaa, että tulosten 

tulkinnan kanssa tulee kuitenkin olla erityisen varovainen. Tutkimusten mukaan (ks. 

Thordardottir ym., 2006) kaksikielisten lasten kielellinen suoriutuminen jää heikoksi 

kun arviointi on tehty vain yhdellä kielellä, vaikka lapsella ei ole kielihäiriöriskiä. Täl-

löin siis yhdellä kielellä tehdyn arvioinnin heikko tulos ei siis välttämättä kerro kielihäi-

riöstä, vaan on osoitus arvioinnin puutteellisuudesta.  

Viime vuosina on tutkittu yhä enemmän sellaisia kaksikielisten lasten arviointimene-

telmiä, jotka eivät nojaa niin paljon kielen tuottoon, vaan suoriutumiseen erilaisista pro-

sessointitehtävistä (Bedore, Pena, Gilliam & Ho, 2010). Burtonin ja Watkinsin (2007) 

mukaan parempaa erotusdiagnostista arviota antaa dynaaminen lähestymistapa, jossa 

arvioidaan lapsen kykyä omaksua uusia asioita. Heidän mukaansa dynaamisen arvioin-

nin on todettu erottavan tyypillisesti kehittyviä lapsia niistä, joilla on kielen omaksumi-

sen ongelmia. 

Erityisen hankalaa on kaksikielisyyden ja kielihäiriöisyyden piirteiden erottaminen toi-

sistaan, kun lapsi on alkanut omaksua toista kieltä vasta myöhemmällä iällä (Korpilahti, 

2010). Arvioinnissa tulee aina huomioida se, kuinka kauan lapsella on ollut aikaa omak-

sua uusi kieli ja kuinka pitkään ja säännöllistä altistus on ollut (Arkkila ym., 2013; Kor-

pilahti, 2010).  

Jos uuden kielen omaksuminen on alkanut 4–5-vuotiaana, oppii lapsi pintasujuvaksi 

noin 1-2 vuodessa. Jos lapsi on siis tullut päiväkotiin 4−5-vuoden ikäisenä, tulisi hänen 

noin vuotta myöhemmin olla omaksunut uuden kielen ääntämisen perusperiaatteet, ar-

kikielen sanasto ja peruslauserakenteet. Tällä hetkellä kaksikielistenlasten kielenkehi-

tyksen arviointiin on Suomessa kehitelty vain muutamia menetelmiä. Kettu-testi on 

pääosin kehitetty 3-vuotiaiden yksikielisten lasten seulontamenetelmäksi, mutta siinä on 

erillinen pisteytys myös suomea toisena kielenä oppivia lapsia varten (Korpilahti & Ei-

lomaa, 2001).  

Kuntoutusta suunnitellessa olisi hyvä yhdessä vanhempien kanssa miettiä kaksikielisek-

si kasvamiselle asetettuja tavoitteita (Korpilahti, 2010). Thordardottirin (2010) mukaan 
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nykyisen tutkimustiedon valossa monikielisten lasten kuntoutus tulisi kohdentaa lapsen 

molempiin tai kaikkiin kieliin, sillä lapsen L1 kielen tukeminen näyttäisi edesauttavan 

myös L2 kielen kehitystä. Kahden kielen yhdistäminen kuntoutukseen voi tapahtua joko 

harjoittelemalla kieliä erillisesti tai keskittymällä kieliä yhdistävien elementtien harjoit-

teluun. Kahden kielen yhdistämistä puheterapiaan on kuitenkin käytännössä hyvin vai-

kea toteuttaa, sillä puheterapiapalveluja vähemmistökielillä on tarjolla hyvin rajoitetusti 

(Korpilahti, 2010). Puheterapeutin tulisi kuitenkin ymmärtää kaksikielisyyden vaikutus 

kielellisiin taitoihin, vaikka tukitoimia annettaisiin vain toisen kielen osalta.  

 

1.2 Sanavarasto  

Sanavarasto on tärkeä luetunymmärtämisen kannalta, ja siksi hyvä L2 kielen sanavaras-

to on tärkeä tekijä maahanmuuttajataustaisten lasten koulumenetykseen (Paradis ym., 

2011). Lapsi alkaa ymmärtää sanojen merkityksiä jo kauan ennen niiden tuottamista 

(Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2004). Ensisanat ilmaantuvat tyypillisesti noin 9-10 

kuukauden iässä sekä yhtä kieltä että simultaanisti kahta kieltä omaksuville lapsille (Pe-

titto ym., 2001). Lapsen ensisanat ovat yleensä hyvin tilannesidonnaisia. Lisäksi Dock-

rellin ja Messerin (1999) mukaan yhdellä sanalla voi olla kokonaisen lauseen kattavia 

merkityksiä. Tämä sama ilmiö on nähtävissä sekä yksikielisillä että kaksikielisillä lap-

silla (Voterra & Taechner, 1978).   

Sanaston kehityksen alkuvaiheessa sanojen merkityksiä opitaan nopeasti (Ameel, Malt 

& Storms, 2008). Kahden vuoden iässä sanavarasto kasvaa nopeaa tahtia ja lapsi oppii 

uusia sanoja päivittäin. On kuitenkin havaittu, että sanan täydellisen semanttisen merki-

tyksen ymmärtäminen voi viedä lapselta kuukausia tai jopa vuosia. Esimerkiksi suuntaa 

osoittavien kategorioiden merkitysten ymmärtäminen kestää kauan ja vasta 5-vuotias 

lapsi alkaa hallita kyseisiä käsitteitä. Myös joidenkin verbien ymmärtämisen on osoitet-

tu kehittyvän vasta lapsuuden keskivaiheilla. Verbit ilmaisevat kontekstien välisiä suh-

teita ja ovat siksi vaikeampia omaksua kuin substantiivit, sillä substantiivit viittaavat 

yleensä kontekstista helposti erotettavissa oleviin kokonaisuuksiin. 
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Clarkin (1973) ja Schmittin (2000) mukaan sanan merkitys koostuu lapsen mielessä 

aluksi vain muutamista semanttisista ominaisuuksista ja vähitellen ominaisuuksia li-

säämällä lapsi oppii sanan kokonaismerkityksen. Aluksi lapsen kielelliset kategoriat 

ovat hyvin laajoja ja perustuvat pääosin esineiden fyysisiin ominaisuuksiin kuten ko-

koon, muotoon ja koostumukseen. Sanojen merkitykset ovat hyvin yleisiä tässä vaihees-

sa.  

Lapsen kypsyessä kognitiivisesti alkavat yleistyneet sanojen merkitykset myös tarken-

tua (ns. narrowing-down-prosessi) (Schmitt, 2000). Lapsen on pakko alkaa muokata 

merkityskategorioita uusia sanoja oppiessaan. Lapsi saattaa esimerkiksi viitata sanalla 

pallo kaikkiin pyöreisiin asioihin, mutta oppiessaan sanan omena, hänen täytyy myös 

muokata pallo sanan merkityssisältöä, sillä vanha merkityskategoria ei enää päde.  

Kun lapsen sanavarasto nostetaan tutkimisen kohteeksi, tulee samalla myös arvioida 

sitä, mitä sanan tunnistaminen ja ymmärtäminen oikein tarkoittaa. Readin (2000) mu-

kaan kieliopillinen tietämys pysyy melko stabiilina sen oppimisen jälkeen, mutta sana-

tietous ja sanojen merkitysten ymmärtäminen laajenee jatkuvasti ihmisen elämän aika-

na. Taulukkoon 2 on koottu eri lähteistä mukaillen sanantietouden eri tasoja ja näkö-

kulmia.  

Taulukko 2 Sanatietouden tasot (August, Carlo, Dressler & Snow, 2005; De la Fuente 2006; 

Read, 2000).  

Sanatietouden tasot 

Perusmerkityksen sekä siihen liittyvien laajennettujen merkitys-

ten tunteminen 

Sanan käyttöön liittyvien rajoitusten ymmärtäminen (variaatiot 

liittyen toimintaan ja tilanteeseen) 

Sanan tunnistaminen puheesta ja/tai tekstistä 

Muiden kohdesanaan assosiatiivisessa yhteydessä olevien sano-

jen ennakointi ja tunteminen 

Sanan perusmuodon, sanaluokan, äänteellisen rakenteen ja oi-

keinkirjoituksen tunteminen 

Sanan syntaktisten ja morfologisten ominaisuuksien tunteminen 
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1.2.1 Sanavaraston arviointi 

Kaksikielisten lasten sanavarastoa arvioidessa tulee pitää mielessä kaksikielisyyden 

asettamat vaatimukset arviointiin. Arviointimenetelmiä valitessa tulee pitää mielessä 

kulttuuristen tekijöiden vaikutus sekä se, että nimeämisprosessiin käytettävä aika on 

suurempi kaksikielisillä kuin yksikielisillä lapsilla (Bialystok, Graik & Luk, 2008; Bur-

ton & Watkins, 2007). Lisäksi tutkimusten mukaan sanavaraston koko jää pienemmäksi 

verrattuna yksikielisiin kun arviointi tehdään yhdellä kielellä (Şakırgil, 2012). Kaksikie-

lisillä lapsilla on raportoitu olevan viivettä sanavaraston kehityksessä sekä tuottavan että 

ymmärtävän sanaston osalta (Luo, Luk & Bialystok, 2010).   

Arvioinnin kannalta sanavarastoa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: kuinka 

monta sanaa henkilö tietää (sanavaraston koko) tai kuinka hyvin hän tietää kyseiset sa-

nat (sanavaraston laatu) (Batty, 2012). Vieraan kielen sanaston arvioinnissa on tarpeel-

lista tutkia sanavaraston kokoa, sillä sen on todettu olevan yhteydessä luetun ja kuullun 

ymmärtämiseen ja myöhempiin akateemisiin taitoihin (Read, 2000). Laatua tutkiessa 

voidaan esimerkiksi arvioida sitä, kuinka hyvin henkilö osaa yhdistää assosiatiivisessa 

yhteydessä olevia sanoja toisiinsa (Read, 2007).  

Tyypillisesti sanaston koon arviointi tapahtuu sanalistojen avulla, joiden valintaan tulee 

kiinnittää erityistä huomiota (Read, 2007). Sanat listoihin valitaan esimerkiksi sen mu-

kaan, mitkä sanat ovat yleisimpiä kielessä. Englannin kielen arviointiin on olemassa 

useita listoja, jotka on koottu erilaisten periaatteiden mukaan (ks. Read, 2007). Yksin-

kertaisimmillaan sanastoa voidaan arvioida erottamalla sanat yksittäisiksi semanttisiksi 

sanalistoiksi ja arvioida sitä, kuinka oppilas tietää sanan tarkoituksen (Read, 2000).  

Usein sanantunnistuksessa käytetään menetelmänä sanan nimeämistä (de Groot, Borg-

waldt, Bos & van den Eijnden, 2002). Nimeäminen vaatii sekä sanan tunnistamisen että 

tuottamisen ja L2 kielellä tuottaminen voi olla ääntämisen takia vaikeaa, mikä tulee 

huomioida kaksikielisten sanastoa arvioidessa. Foygellin ja Dellin (2000) mallin mu-

kaan kuvan nimeäminen aktivoi ensin vahvasti haettuun sanaan liittyvät semanttisen 

ominaisuudet. Tämän jälkeen nimeämisprosessi etenee leksikaaliselle tasolle, jossa ak-

tivoituu sanan abstrakti edustuma. Viimeisessä vaiheessa aktivaatio leviää äännetasolle, 

jossa sanan fonologinen muoto aktivoituu tuottamista varten. Nimeäminen on siis vaati-

va prosessi, joka saattaa häiriytyä eri syistä (Budd, Hanley & Griffiths, 2011; Foygell & 
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Dell, 2000). Useiden tutkimusten mukaan kaksikielisillä ihmisillä tämä nimeämispro-

sessi kestää kauemmin kuin yksikielisillä (Bialystok, Graik & Luk, 2008). Taustalla voi 

olla vaikeus estää toisen kielen interferenssiä prosessin aikana, mikä johtaa pidempiin 

vastausaikoihin nimeämistehtävän aikana.  

Sanastoa voidaan myös arvioida kielenkäytöllisessä tehtävässä, eli sanat esitetään lap-

selle niiden luonnollisessa kontekstissa. Esimerkki hyvin yksinkertaisesta englannin 

kielen sanavaraston arvioinnin tehtävästä on Nation’s Vocabulary Level’s Test, jossa 

tulee yhdistää sana sen synonyymiin tai lyhyeen määritelmään (Read, 2007).  

Sanavaraston arviointiin on puheterapeuttien käytössä standardoituja testejä, joskaan ne 

eivät tutkijoiden mukaan ota riittävästi huomioon kaksikielisiä tai kulttuuritaustaltaan 

hyvin erilaisia lapsia (Burton & Watkins, 2007; Thordardottir ym., 2006). Standardoitu-

jen testien käyttö sellaisille ryhmillä, joille sitä ei ole normitettu, on ongelmallista. Tes-

tit voivat helposti aliarvioida lapsen kielitaidon, jos lapsi ei ymmärrä testauksessa käy-

tettävää kieltä riittävästi. Sanavarastotestit eivät myöskään välttämättä mittaa lapsen 

semanttista sanatietoutta, sillä ne eivät erottele riittävän tarkasti sitä, onko kyseessä se, 

että lapsi ei tiedä sanaa, tietää sanan osittain vai onko lapsella kulttuurillisesti erilainen 

tapa tuntea sanoja. 

Kohnert, Hernandez ja Bates (1998) muistuttavat, että sanat eivät myöskään aina esiin-

ny eri kulttuureissa yhtä usein tai niiden merkitys voi olla hieman erilainen. Bostonin 

nimeämistestissä käytetyt kuvat ovat järjestelty vaikeusasteen mukaisesti siten, että testi 

alkaa ns. helposti nimettävillä kuvilla, joiden esiintymistiheys kielessä on suurempi ja 

vähitellen kuvat vaikeutuvat. Testi on normitettu 3−9-vuotiaille suomalaisille lapsille ja 

soveltuu yli 5-vuotiaiden nimeämistaitojen arviointiin (Loukusa, 2007). Testi on kuiten-

kin luotu yksikielisen ja englanninkielisen aineiston pohjalta, joten sen soveltamisessa 

lapsille, jotka ovat kasvaneet täysin erilaisessa kulttuuriympäristössä kuin länsimaalai-

sessa, tulee suhtautua varauksella erityisesti, jos sopivaa normiaineistoa ei ole (Kohnert 

ym., 1998).  
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1.2.2 Vieraan kielen sanaston opettaminen 

Vieraan kielen sanaston oppimista tapahtuu sekä tarkoituksellisesti että muiden toimin-

tojen ohella (Schmitt, 2000). Tarkoituksellisella sanaston oppimisella tarkoitetaan har-

joittelua, jonka tavoitteena on uusien sanojen opettelu ja muistaminen (Hulstijn, 2001). 

Muiden toimintojen ohella oppiminen tarkoittaa sitä, että suuri osa vieraan kielen sanas-

tosta opitaan erilaisten lukemis-, kirjoittamis- ja kuuntelutehtävien ohella ilman tietoista 

sanojen opettelua. Osittain tämän takia L2 kielen opetuksessa onkin pitkään ollut vallal-

la ajattelutapa, jonka mukaan opetuksen pääpaino on ollut kielen rakenteiden opettami-

sessa ja sanasto opitaan siinä sivussa (Allen, 1983; Radwan & Rikala-Boyer, 2011). 

Mutta tarkastellessa lasten ensikielen kehittymistä, voidaan nähdä kuinka prosessi me-

nee juuri toisinpäin: yksittäisten sanojen oppimista seuraa kieliopin (taivutusmuodot, 

lauserakenteet, aikamuodot) kehittyminen. Tämän huomion seurauksena on vähitellen 

myös L2 kielen opettamisessa annettu enemmän painoarvoa sanaston opettamiselle. 

Heikko L2 kielen sanavarasto ennustaa myös heikkoja lukitaitoja sekä kielen ymmärtä-

mistä ja tuottoa (Radwan & Rikala-Boyer, 2011).  

Tutkimusten mukaan L2 kielen omaksujien kestää vuosia saavuttaa sanavarasto, joka 

olisi koon ja organisoituneisuutensa puolesta vertailukelpoinen samanikäisten kieltään 

äidinkielenä puhuvien sanavarastoon (Paradis ym., 2004). Vieraan kielen sanaston op-

pimiseen vaikuttaa L1 kielen hallinta, ikä, kielelle altistumisen määrä, motivaatio sekä 

kulttuuri (Schmitt, 2000).  

Allenin (1983) mukaan opettaja voi kertoa oppilaalle sananmerkityksen joko oppilaan 

äidinkielellä tai opetettavalla kielellä käyttäen hyvin yksinkertaista kieltä ja sanoja, jot-

ka lapsi jo ymmärtää. Kyseessä on siis prosessi, jossa sana ensin esitetään oppilaalle ja 

sitten oppilas saa tietää sanan merkityksen. Kun tätä prosessia verrataan ensikielen sa-

nojen oppimiseen, on kyseessä taas täysin vastakkainen prosessi. Ensikielessä lapsella 

on usein jokin kokemus sanasta, esimerkiksi jokin lelu, ja vasta kokemuksen jälkeen 

lapsi kuulee sanan kielellisen nimikkeen. L2 kielen sanaston opettamisessa voitaisiinkin 

miettiä, olisiko kuitenkin parempi jos ensin pyrittäisiin kiinnittämään oppilaan huomio 

sanan merkitykseen ja sitten vasta nimetään sana.  
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Tutkimusten mukaan L2 kielen eri sanaluokkiin kuuluvia sanoja opitaan eri tavoin 

(Read, 2000). Substantiivit ovat helpoimpia omaksua, kun taas verbit ja adverbit ovat 

vaikeimpia. Myös vaikeasti äännettäviä sanoja on vaikea oppia. Lisäksi useat tutkimuk-

set ovat yhtä mieltä siitä, että erilaiset muistitekniikat ovat tehokkaita vieraan kielen 

sanaston opettelussa. Sanojen opettelun alkuvaiheessa sanat säilötään muistiin niiden 

äänneasun perusteella, mutta edistyneemmällä tasolla ne muistetaan merkitysten perus-

teella. On myös havaittu, että hyvin samankaltaisia vieraan kielen sanoja on vaikea 

muistaa.  

Vieraan kielen sanaston opettamisessa käytetyn strategiat voidaan jakaa sosiaalisiin 

kognitiivisiin, metakognitiivisiin strategioihin sekä muististrategioihin (Schmitt, 2000). 

Sosiaaliset kielenoppimisstrategiat käyttävät hyväksi ihmisten välisiä vuorovaikutusti-

lanteita. Muististrategiat yhdistävät uuteen kielelliseen tietoon vanhaa tietoa, tyypillises-

ti käyttäen hyväksi kuvia tai ryhmittelyä. Tämän tyylinen sanaston opettelu tähtää pit-

käkestoisiin muistijälkiin. Kognitiiviset strategiat ovat sellaisia, joissa pyritään teke-

mään operaatioita opeteltavaan sanastoon ja ne sisältävät tyypillisesti toistoja ja muita 

keinoja, joiden avulla sanaston opettelu helpottuu. Metakognitiiviset strategiat sisältävät 

tahdonalaista oman oppimisprosessin tarkkailua, suunnittelua sekä arviointia. 

 

1.2.3 Sanaston semanttinen harjoittelu  

Semanttinen sanaston harjoittelu on eräänlainen muististrategia, jonka avulla pyritään 

yhdistämään uusi opeteltava sana aikaisempaan tietoon ja luomaan yhteyksiä sanojen 

merkitysten ja niiden käyttötapojen välille esimerkiksi kuvien tai ryhmittelyn avulla 

(Schmitt, 2000; Zahedia & Abdib, 2012).  Semanttista harjoittelua voidaan käyttää sa-

naston oppimisessa, luetun ymmärtämisen tukena auttamaan tekstin pääsisältöjen ja 

kohdesanojen ymmärtämistä ja muistamista sekä opiskelutekniikkana (Dilek & Yürük, 

2013; Zahedia & Abdib, 2012). 

Sanojen oppimisprosessissa merkitysten ymmärtäminen ja sanojen tuotto ovat kaksi 

toisistaan erillistä prosessia (De la Fuente, 2006; Nattinger, 1988). Mieleenpalauttamis-

prosessi nojaa nimenomaan sanojen merkityksiin, ei niiden fonologisiin muotoihin, jo-
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ten myös sellaiset sanaston opettamismenetelmät, jotka painottuvat sanojen merkityssi-

sältöjen opettamiseen, edesauttavat sanojen mieleen palauttamista. Semanttisiin merki-

tyksiin perustuvia menetelmiä ovat sanaston esittäminen teemoittain tai siten, että sanat 

ovat semanttisessa kontekstissa eli niillä on jokin assosiaatio toisiinsa nähden. Semant-

tinen harjoittelu kuuluu siis teemaattiseen harjoitteluun, mutta sanat voivat olla saman 

aihepiiriin kuuluvien sanojen lisäksi myös esim. synonyymejä, samaan käsiteluokkaan 

kuuluvia sanoja, yläkäsitteitä tai vastakohtapareja. 

Sanojen merkitysten ymmärtämisen tukemisessa luettavan tekstin kontekstin merkitys 

on suuri (Nattinger, 1988). Mitä enemmän lukija pystyy rakentamaan mielessään merki-

tyksiä lukemisen aikana, sitä enemmän sanastoa hän oppii (Mahdavy, 2011). Konteks-

tilla tarkoitetaan tekstin tarjoamia sanojen taivutukseen, lauserakenteisiin sekä diskurs-

siin liittyviä tietoja (Nation & Coady, 1988). Tekstin aihesisällön tuttuus ja tekstin or-

ganisaatio edesauttaa luetun ymmärtämisessä sekä vaikeiden sanojen merkitysten ym-

märtämisessä (Mahdavy, 2011; Nattinger, 1988). Lisäksi teemaan liittyvä muu sanasto 

auttaa tuntemattomien sanojen merkitysten arvauksessa. Kontekstissa auttaa myös kie-

liopillinen rakenne, jonka avulla voidaan tehdä päätelmiä sanojen merkityksistä. Myös 

morfologia auttaa tekemään päätelmiä sanojen merkityksistä. Itse tekstin tarjoaman kon-

tekstin lisäksi lukijalla on hallussaan taustatietoa aiheesta, jota kutsutaan ns. yleiseksi 

kontekstiksi (Nation & Coady, 1988).  

Hyvät lukijat käyttävät hyväksi taustatietojaan aiheesta ja sen tekevät myös sen varassa 

olettamuksia ja arvauksia siitä, millaista sanastoa tekstissä tulee esiintymään (Nation & 

Coady, 1988).  Taitavat lukijat sietävät myös tuntematonta sanastoa tekstissä ja jopa 

voivat päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä kontekstin avulla (August, ym., 

2005). Taitavat lukijat siis oppivat enemmän sanastoa lukiessaan ja todennäköisesti 

myös lukevat enemmän (August ym., 2005; Kuhn & Stahl, 1998). Heikot lukijat puoles-

taan lukevat vähemmän, sillä lukeminen on hidasta ja takkuilevaa ja näin ollen myös 

oppivat vähemmän sanastoa. Tämä noidankehä vahvistuu ja vähitellen kouluvuosien 

aikana hyvien ja heikkojen lukijoiden muodostuu laajeneva kuilu.  

Semanttisen harjoittelun eräs muoto on semanttisen kartan rakentaminen tiettyjen koh-

desanojen ympärille (Zahedia & Abdib, 2012). Tämän ns. semantic mapping-

työskentelyn käytön tavoitteena on luetun tekstin syvällisempi ymmärtäminen ja as-
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sosiatiivisten tietoverkostojen luominen sanojen välille. Parhaimmillaan kartan raken-

taminen on yhteistyötä opettajan ja oppilaan välillä: opettaja toimii ohjaajana ja oppilas 

itse luo karttaa tietyn aiheen ympärille. Opettaja voi myös esittää sanastoa, jotka sijoite-

taan kartalle yhdessä oppilaan kanssa. Menetelmää voidaan käyttää ennen tekstin luke-

mista yhdistämään tekstin pääkäsitteitä tai lukemisen jälkeen arvioimaan oppilaiden 

omaksumaa sanastoa sekä laajentamaan sitä (Little & Box, 2011).  

Kartoitus kuvaa sanojen välisiä merkityksiä ja suhteita visuaalisesti ja sen on todettu 

auttavan uuden sanaston integroimista vanhaan tietoon (Radwan & Rikala-Boyer, 

2011). Keskeisen konseptin ympärille rakentuu kategorioita, jotka kuvaavat sanojen 

välisiä suhteita. Sitä voidaan hyödyntää, kun halutaan kehittää luetun ymmärtämistä, 

työmuistia ja/tai sanavarastoa. Kun menetelmää käytetään sanaston opettamiseksi, opet-

taja valitsee yhden pääsanan tekstistä ja kokoaa yhteen ideoita tähän sanaan liittyvästä 

sanastosta. Nämä uudet sanat ryhmitellään ja kategorisoidaan. Menetelmään liittyy kak-

si prosessia: ensin oppilas keskittyy uusien sanojen merkityksiin ja toiseksi he integroi-

vat nämä uudet sanat heillä jo olevaan semanttiseen systeemiin ja aikaisempiin koke-

muksiin.  

Semantic mapping -menetelmän vaikuttavuus on tutkimusten mukaan ollut vaihtelevaa. 

Radwanin ja Rikala-Boyerin (2011) tutkimuksessa saatiin vain osittaista tukea sille, että 

SM-menetelmä auttaa L2 kielen sanaston omaksumisessa. Tutkimuksen mukaan hyöty 

tuli esille vain uusien sanojen ymmärtämisessä, muttei nimeämisessä. Itse semanttisen 

harjoittelun ja opeteltavan sanaston jakamisen teeman mukaisesti on todettu edesautta-

van L2 kielen sanojen omaksumista aikuisilla L2 kielen omaksujilla (Tinkham, 1997; 

Zahedia & Abdib, 2012). Ertenin ja Tekinin (2008) tutkimuksessa arvioitiin neljäsluok-

kalaisten vieraan kielen opiskelijoiden kykyä omaksua uutta sanastoa semanttisesti ja 

ei-semanttisesti esitettynä. Tutkimus paljasti että lapset oppivat sanastoa tehokkaammin 

silloin, kun sanat esitettiin ei-semanttisessa kontekstissa ja mahdollisesti sanojen se-

manttinen samankaltaisuus toimi oppimista ja/tai muistamista häiritsevänä tekijänä.  

Erityisesti maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on usein vaikeuksia luetun ymmärtämi-

sessä johtuen monikulttuurisesta taustasta (Little & Box, 2011). Suurin osa lukemisen 

vaikeuksista johtuu siitä, että lukijalta puuttuu tietoa niistä käsitteistä ja konsepteista, 

joita tekstissä esiintyy.  Luetun ymmärtämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on se, mi-
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kä on lukijan tieto luetussa tekstissä esiintyvistä tapahtumista, käsitteistä ja sanastosta. 

Opettaja voi auttaa oppilaitaan helpottamaan tekstin lukemista tarjoamalla valmiiksi 

pohjatietoa tekstin käsitteistä, jolloin uuden tiedon omaksuminen helpottuu.  
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2. TUTKIMUSKYSYMYKSET  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiset ovat semanttisen harjoittelun 

vaikutukset maahanmuuttajataustaisten lasten sanavaraston kasvattamisessa. Tutkimuk-

sessa selvitettiin, onko sanaston semanttisella harjoittelulla vaikutusta sanojen oppimi-

seen ja näkyvätkö semanttisen harjoittelun vaikutukset myös yleisenä sanavaraston kas-

vuna.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Onko semanttisella harjoituksella vaikutusta sanaston oppimiseen? 

2. Näkyvätkö harjoittelun vaikutukset myös yleisenä suomen kielen sanavaraston kas-

vuna?  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT  

Tutkimus sai alkunsa Oulun normaalikoulun erityisopettajan kanssa käytyjen keskuste-

luiden pohjalta, kun esille nousi tarve maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen 

sanavaraston kartuttamiseen. Seuraavissa luvuissa esittelen tarkemmin koehenkilöitä, 

harjoitusmenetelmää ja sen valintaperusteita sekä arviointimenetelmiä.  

 

3.1 Koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistui kolme 7- ja 8-vuotiasta maahanmuuttajataustaista poikaa. Lupa 

tutkimukseen anottiin Oulun normaalikoululta sekä lasten vanhemmilta. Koulun erityis-

opettaja huolehti tutkimustiedotteiden sekä tutkimuslupakyselyiden toimittamisesta 

vanhemmille (liitteet 1 ja 3).  Kahden lapsen perheille toimitettiin tutkimusluvat kään-

nettyinä heidän äidinkielelleen (liitteet 2 ja 4). Virallisista käännöksistä huolehti opetus-

hallituksen auktorisoitujen kääntäjien tutkimuslautakunnan hyväksymä kääntäjä.  

Lapset olivat iältään ja taustoiltaan heterogeeninen ryhmä. Taulukossa 3 on esitelty lap-

sien tarkat iät, vanhempien äidinkielet sekä muut tutkimuksen kannalta oleelliset tausta-

tiedot. Lasten nimet ovat keksittyjä, jotta lasten oikea henkilöllisyys ei paljastuisi. 
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Taulukko 3 Koehenkilöiden taustatiedot  

Nimi Ikä tutkimuksen 

alkaessa 

Vanhempien 

äidinkieli 

Asuinaika 

Suomessa 

Muuta 

Ramel 7v4kk Arabia 7v4kk 

(koko 

ikä) 

Perhe muuttanut Suomeen 0,5v ennen 

lapsen syntymää. Ollut suomenkielisessä 

esikoulussa. Ei omaa äidinkielen opetusta. 

Ensimmäiset suomenkieliset sanat van-

hempien mukaan 1-vuotiaana.  

Omar 8v2kk Arabia 2v7kk Muuttanut suomeen 5;5-vuotiaana. Ollut 

suomenkielisessä esikoulussa ja sen jälkeen 

vuoden valmistavassa opetuksessa. Ei 

omaa äidinkielen opetusta. Ensimmäiset 

suomenkieliset sanat vanhempien mukaan 

6-vuotiaana.  

Minh 7v7kk Vietnam 7v7kk 

(koko 

ikä)  

Perhe asunut Suomessa vuosikymmeniä, 

mutta vanhempien suomenkielen taidot 

hyvin heikot, tulkki apuna asioiden hoita-

misessa. Ollut suomenkielisessä päiväko-

dissa 3-vuotiaasta asti ja esikoulussa. Ei 

omaa äidinkielen opetusta. Ensimmäiset 

suomenkieliset sanat 13 kk ikäisenä.  

 

Lasten vanhemmille lähetettiin myös täytettäväksi taustatietolomakkeet lapsista, joissa 

tiedusteltiin muutamia kysymyksiä lasten suomen kielen oppimisen lähtökohtien kar-

toittamiseksi (nähtävissä liitteessä 3). Kahdelle perheelle lomake käännätettiin arabiaksi. 

Vietnaminkieliselle perheelle lähetettiin lomake suomen kielellä, kun varmistettiin että 

perheellä oli apuna tulkki sekä suomea puhuva sosiaalityöntekijä asioiden hoitamisessa. 

Lomakkeen avulla saadut tiedot olivat jonkin verran ristiriidassa sen kanssa, mitä tietoa 

koululla lapsista oli ja tämän vuoksi osittain epäluotettavia. Vastausten ristiriitaisuus 

saattaa osaltaan johtua siitä, että vanhemmat eivät välttämättä ymmärtäneet tai kysy-

mysten asettelussa oli jonkinlainen kulttuurillinen ristiriita.  

Ramelin ja Omarin kotikielenä puhuttiin arabiaa. Taustatietolomakkeesta saadun tiedon 

perusteella Ramelin ensimmäisen suomenkieliset sanat ovat tulleet tämän ollessa 1-

vuotias ja hän on 6-vuotiaana aloittanut suomenkielisen esikoulun. Vanhemmat vastasi-

vat lomakkeessa kotona kirjoja luettavan sekä suomeksi että arabiaksi. Omarin taustatie-

tolomakkeen tulkinta oli vaikeaa. Suomalaisessa päivähoidossa hän on ollut vanhempi-

en vastauksen mukaan ”kerran”, koulun mukaan kuitenkin käynyt suomenkielisen esi-
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koulun sekä vuoden valmistavan opetuksen. Vanhemmat raportoivat ensimmäisten 

suomenkielisten sanojen tuleen Omarin ollessa 6-vuotias ja kotona luettavan kirjoja 

suomeksi. Myös Minhin taustatietolomakkeessa oleva vastaus päivähoitoon oli ristirii-

dassa koulun tietojen kanssa. Koulun mukaan hän on mennyt 3-vuotiaana päiväkotiin ja 

käynyt esikoulun. Lomakkeen mukaan kotona puhuttiin pääosin vietnamin kieltä, koto-

na ei luettu kirjoja kummallakaan kielellä ja Minhin ensimmäiset suomenkieliset sanat 

ovat tulleet 1;1-ikäisenä.  

 

3.2 Tutkimuksen kulku  

 

Kuvio 1 Aikajana-asetelma (ABA)  

 

 

 

 

 

Tutkimus toteutettiin kokonaisuudessaan Oulun normaalikoululla. Tutkimus sisälsi har-

joitusohjelman lisäksi kaksi arviointikertaa, jotka tapahtuivat ennen harjoitusohjelman 

toteuttamista sekä sen jälkeen (Kuvio 1). Koska ajan puitteissa toistettujen mittausten 

aikasarja-asetelmaa ei voinut käyttää, pyrin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta arvi-

oimalla lasten välitöntä sanojen oppimista jokaisella terapiakerralla. Lasten sanavaras-

toa arvioitiin siis ennen harjoitusjakson alkua, sanaston oppimista jokaisen terapiakerran 

aikana ja viikko harjoitusjakson päättymisestä. Alku- ja loppuarviointi tapahtui yksilöl-

lisesti lapsen kanssa rauhallisessa luokkahuoneessa ja niille oli varattu aikaa tunti jo-

kaista lasta kohden. Arvioinnit nauhoitettiin testien myöhempää pisteytystä varten.  

Harjoitusohjelma toteutettiin osana lasten opetussuunnitelman mukaista suomi toisena 

kielenä −opetusta.   
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3.3 Menetelmät 

Semanttista sanaston harjoittelua toteutettiin harjoitusjaksolle räätälöidyn ohjelman 

avulla. Sanavaraston arviointi toteutettiin ennen ja jälkeen jakson. Tämän lisäksi jokai-

nen harjoituskerta piti sisällään alku- ja loppuarviot, joiden avulla pyrittiin arvioimaan 

semanttisen harjoittelun välitöntä vaikutusta.  

3.3.1 Harjoitusohjelma  

Päätin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa keskittyä semanttisen harjoittelun käyttöön 

sanojen oppimisessa. Tutkimusten mukaan afasiaterapiassa semanttisella harjoittelulla 

on ollut pitkäaikainen vaikutus nimeämistaitojen kuntoutukseen (Howard ym., 1985 

Nickels & Best, 1996). Tämän vuoksi halusin tutkia, onko semanttisella harjoittelulla 

vaikutusta L2 kieltä omaksuvien lapsien uusien sanojen oppimisessa.  

Halusin soveltaa semanttista harjoittelua L2 kielen sanaston oppimiseen siten, että har-

joiteltu sanasto rakentuisi teemojen varaan. Nattingerin (1988) mukaan sanojen merki-

tysten ymmärtämistä tukee luettavan tekstin konteksti. Mitä enemmän lukija pystyy 

rakentamaan mielessään merkityksiä lukemisen aikana, sitä enemmän sanastoa hän op-

pii (Mahdavy, 2011). Teemaan liittyvä sanasto auttaa uusien sanojen merkitysten ym-

märtämisessä. Semanttisen kartan rakentamisen tekstin lukemisen jälkeen on tutkimus-

ten mukaan todettu edesauttavan tekstin ymmärtämistä ja assosiatiivisten tietoverkosto-

jen luomista sanojen välille (Zahedia & Abdib, 2012). Gonzalesin ym. (2013) mukaan 

luetusta tekstistä keskusteleminen erityisesti lukemisen jälkeen on tehokas keino kasvat-

taa tuottavaa sanavarastoa. Heidän mukaansa erityisesti sellainen keskustelu, joka edis-

tää sanojen välisten assosiatiivisten yhteyksien luomista, vaikuttaa merkittävästi sanava-

rastoon.  

Semanttinen kartan rakentaminen tapahtui mukaillen Dilekin ja Yürükin (2013) sekä 

Zahedian ja Abdibin (2012) ohjeistuksia semanttisen kartoituksen toteuttamisesta. Kar-

toitus tapahtui ensin valitsemalla harjoituskerrasta riippuen joko yksittäinen sana tai 

aihepiiri, joka listattiin taululle kuvan kera. Sitten ohjeistin oppilaita miettimään valit-

tuun sanaan tai teemaan liittyvää uutta sanastoa. Lasten keksimät sanat luokiteltiin kate-

gorioiden mukaan taululle. Autoin lapsia miettimään sanastoa myös houkuttelevien ky-

symysten avulla.  Olin ennakoinut jo valmiiksi lasten todennäköisesti tuottamaa sanas-
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toa ja valmistellut tulostettuja värillisiä kuvia taululle laitettavasta sanastosta. Jos kuvaa 

ei ollut, piirsin sen.  

Teemojen ympärille rakentuvien tarinoiden lisäksi toinen keskeinen työskentelytapa oli 

tarinantoistotehtävät. Suvannon ja Mäkisen (2011) mukaan lasten kerrontataitojen tut-

kimuksessa on tyypillisesti käytetty toistokerrontaa, jossa lapsi kuulee ensin tarinan ja 

häntä pyydetään kertomaan se mahdollisimman tarkasti uudelleen kuvasarjan avulla. 

Toistokerronta ei kuitenkaan ole lapsille välttämättä aina mielekäs tehtävä. Lapsista 

saattaa tuntua kummalliselta kertoa juuri äsken kuultu tarina uudelleen. Lisäksi lapset 

saattavat kokea tehtävän haastavaksi, sillä yleinen oletus on, että tarina tulisi muistaa 

sanatarkasti ja täydellisesti.  

Päädyin valitsemaan toistokerronnan osaksi arviointia, sillä uskoin niiden houkuttelevan 

esiin harjoiteltua sanastoa. Hvasta-Stefanin (2006) mukaan kyseisen tehtävän onnistu-

miseksi eli riittävän informaation antamiseksi lapsen tulee käyttää teemaan soveltuvaa 

spesifiä kieltä sekä tilanteen vaatimaa sanastoa. Kouluikäisen lapsen tulisi olla jo taita-

via tarinankertojia ja viisi- ja kuusivuotiaiden lasten keskeinen ja päivittäinen tapa käyt-

tää kieltä on juuri kerronta (Suvanto & Mäkinen, 2011; Preece, 1987). Tarinassa tulisi 

olla tärkeimmät elementit ja fiktiivisten kertomusten olla enemmän kuin pelkkää tapah-

tumien kuvailua. Kuitenkin Paradis ym. (2004) huomauttavat, että L2 kielen omaksujil-

la on havaittu epätasaista suoriutumisprofiilia juuri kerrontataidoissa, erityisesti tarinan 

mikro- ja makrotasojen välillä. Mäkisen ja Kunnarin (2009) mukaan makrorakenne tar-

koittaa tarinan antamaa kokonaisvaltaista tietoa, pääajatusta ja asiasisältöä. Mikroraken-

ne puolestaan tarkoittaa tekstin paikallista rakennetta, kuten lauseiden ja virkkeiden 

merkityksiä ja merkityssuhteita lauseiden välillä.  

Harjoitusohjelma toteutettiin kerran viikossa kymmenen viikon ajan. Harjoitusohjel-

maan sisältyi 50 harjoiteltavaa sanaa, jotka jakautuivat teeman mukaan (Liite 1). Oh-

jelmaan sisältyvät 50 sanaa jaettiin siten, että 5 uutta sanaa esiteltiin joka harjoituskerta. 

Harjoittelun vaikuttavuutta ja sanojen oppimista arvioitiin aina yhden harjoittelukerran 

aikana sekä ennen ja jälkeen harjoitusjakson. 

Harjoittelu alkoi tarinan lukemisella yhdessä. Tarina liittyi harjoiteltavaan teemaan ja 

kohdesanat oli sisällytetty tarinaan. Jokaiselle lapselle annettiin oma kopio tarinasta 
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kuvineen ja teksteineen, jotta he voivat seurata tarinan etenemistä. Lapsia kehotettiin 

katselemaan kuuntelemaan tarinaa ja samalla seuraamaan itse tekstiä ja katsomaan ku-

via.  Tarinat olivat itseni kirjoittamia ja kuvittamia ja ovat tarkasteltavissa liitteessä 2. 

Tarinan lukemisen jälkeen lapsilla heräsi paljon kysymyksiä ja keskustelua tarinasta, 

joten käytimme niiden läpikäymiseen aina hieman aikaa. Lapset istuivat puolikaaren 

muodossa, ja edessä oli taulu, johon olin laittanut tarinassa esiintyviä kuvia teemasa-

noista. Keskustelun jälkeen aloimme käydä yhdessä läpi sanastoa siten, että esitin ky-

symyksiä lapsille ja he saivat ensin nimetä kuvat ja sitten laajentaa niihin liittyviä kate-

gorioita. Esimerkiksi talvi-teeman kohdalla laajensimme sanoja miettimällä pulkkaan ja 

luistimiin semanttisesti liittyviä sanoja apukysymysten avulla. Kuvaus yhden terapiaker-

ran aikana tehdyistä kartoituksista on nähtävissä liitteessä 8 ja kaikkien terapiakertojen 

semanttisen kartoituksen pääsisällöistä liitteessä 5. Kun kartoitus oli valmis, kävimme 

vielä lopuksi yhdessä läpi kartalle koottua sanastoa siten että jokainen lapsi sai vuorol-

laan kertoa tiettyyn kategoriaan keksityt sanat.  

Tarinan ja sanaston läpikäymisen jälkeen teimme 1-2 sanaston semanttiseen harjoitte-

luun liittyvää tehtävää riippuen siitä, kuinka paljon aikaa tehtäville oli jäljellä. Tehtävät 

olivat tyypillisesti luokittelutehtäviä, esimerkiksi sellaisia jossa lapsi sai nostaa pussista 

kuvakortteja, nimetä kuvan ja viedä sen oikean yläkäsitekategorian luokse. Ruokaan 

liittyvän sanaston yhteydessä leikimme kauppaleikkiä. 

Harjoituskertaan sisältyvien alku- ja loppuarviointien ajaksi oli kahdelle lapselle aina 

varattu jotain muuta tekemistä, jotta voin keskittyä yhden lapsen arviointiin. Kymme-

nestä harjoituskerrasta 5 toteutin aivan yksin. Kuudennella kerralla mukana oli sekä 

lasten erityisopettaja että toinen graduohjaajani seuraamassa terapiaa. Neljällä viimei-

sellä kerralla kouluavustaja oli mukana sekä kuvaamassa että toimimassa lasten kanssa 

alku- ja loppuarviointien aikana.  

 

3.3.2 Alku- ja loppuarvioinnit 

Alkuarvioinnit suoritettiin helmikuun 2013 aikana, jonka jälkeen harjoitusjakso alkoi. 

Loppuarviointi puolestaan tapahtui toukokuussa 2013 viikko harjoitusjakson päättymi-

sen jälkeen. Molemmissa arvioinneissa käytettiin Bostonin nimentätestiä (BNT, Laine 
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ym., 1997) sekä harjoitusjaksoa varten tehtyä kuntoutussanaston arviointitehtävää (Liite 

3). Kaikki testauskerrat nauhoitettiin niiden myöhempää tarkastelua varten.  

Bostonin nimentätesti sisältää 60 mustavalkoista piirroskuvaa, jotka lapsen tulee nimetä 

(Kaplan, Goodglass & Weintraub, 1983; Laine ym., 1997). Kuvat etenevät vaikenevassa 

järjestyksessä, alkaen helpoista arkipäivän esineistä/asioista. Testauksessa voidaan antaa 

semanttisia ja fonologisia vihjeitä, mikäli lapsi ei osaa nimetä kuvaa. Alun perin testi on 

kehitetty Bostonin yliopiston afasiatutkimuskeskuksessa, mutta se on myös normitettu 

amerikkalaisilla lapsilla (Hobson ym., 2011). Se on yksi parhaiten tunnettuja aktiivisen 

sanavaraston arviointimenetelmiä. Testiin on olemassa myös suomenkieliset suuntaa 

antavat normitukset 3−9-vuotiaille lapsille (Loukusa, 2007).  

Osa Bostonin nimentätestin kuvista poikkeaa kulttuuristen ja lingvististen tekijöiden 

vuoksi alkuperäisen amerikkalaisen version kuvista (Loukusa, 2007). Kaksikielisyyden 

vaikutusta testistä suoriutumiseen on tutkittu jonkin verran, pääasiassa aikuisilla. Hob-

son ym. (2011) havaitsivat että kaksikielisten aikuisten suoriutuminen testistä vaihteli 

suuresti riippuen kielestä. Erityisesti suoriutuminen heikkenee, kun käytetään ei-

dominanttia kieltä (Gollan, Fennema-Nostine, Montoya & Jernigan, 2007).  Tutkimus-

ten mukaan kaksikieliset käyttävät enemmän aikaa kuvien nimeämiseen ja tekevät 

enemmän nimeämisvirheitä. Näin ollen näyttäisi siltä, että nimeäminen on työläämpää 

kaksikielisille verrattuna yksikielisiin (Bialystok ym., 2008; Bialystok, Craik, Green & 

Gollan, 2009).   

Harjoitusohjelmaan sisältyi 50 sanaa, joiden tuottamista ja ymmärtämistä arvioitiin en-

nen harjoitusohjelman alkua sekä sen päätyttyä. Sanojen tuottamista arvioitiin näyttä-

mällä lapselle kuvakortti sanasta ja pyydettiin häntä nimeämään se. Kuvat olivat pää-

osin värillisiä piirroskuvia, joistain sanoista näytettiin valokuvaa. Tunnesanojen kohdal-

la lasta ohjeistettiin kertomaan, miltä kuvan henkilöstä tuntuu. Tuottamisen arvioinnin 

jälkeen arvioitiin vielä sanojen ymmärtämistä siten, että lapselle näytettiin samoja kuvia 

paperilla (8 kuvaa/paperi), ja pyydettiin lasta osoittamaan kuultu sana. 
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3.3.3 Terapiakerran aikana tehty arviointi  

Lapsia pyydettiin nimeämään harjoiteltavia sanoja sekä ennen että jälkeen semanttisen 

harjoittelun. Tämä toteutettiin näyttämällä lapselle värillisiä piirroskuvia kohdesanoista 

ja pyydettiin heitä nimeämään sana. Yhteen harjoituskertaan sisältyi viisi harjoiteltavaa 

sanaa. Tämän lisäksi lapsia pyydettiin nimeämään viisi sanaa, joita ei harjoiteltu eivätkä 

ne liittyneet kerran teemaan. Näin ollen sain vertailukohtaa siihen, onko semanttisella 

harjoittelulla itsessään vaikutusta eli nimeävätkö lapset harjoiteltua sanastoa paremmin 

harjoittelukerran jälkeen verrattuna ei-harjoiteltuun sanastoon (ts. semanttisen harjoitte-

lun vrt. kuvan nimeäminen uusien sanojen oppimisessa).  

Arviointi toteutettiin yksitellen ja lapselle järjestettiin rauhallinen ja suojattu tila luok-

kahuoneesta. Ensimmäiset viisi kertaa toteutin yksin lasten kanssa, joten näillä kerroilla 

kahdelle muulle lapselle järjestettiin tehtävä, jota he kahdestaan tekivät luokkahuonees-

sa. Lopuilla viidellä kerralla sain koulun puolesta koulunkäyntiavustajan, joka valvoi ja 

ohjasi kahta lasta arviointien aikana. Lisäksi avustaja oli suuressa roolissa opetustuoki-

oiden videoinnissa. Kun toteutin kuntoutuskerrat yksin, oli käytössäni kaksi kameraa 

sekä äänitallennin, joista yksi kamera kuvasi jalustalta opetustuokiota ja toinen kamera 

sekä äänitallennin nauhoittivat arviointitilannetta. Tavoitteena kameroiden asettelussa 

oli se, että ne olivat koko kuntoutuskerran paikoillaan, jotta siirtymätilanteet sujuisivat 

mahdollisimman nopeasti ja vaivatta, lapset eivät keskittyisi liikaa kameroihin ja kaikki 

luokkahuoneessa tapahtuva toiminta saadaan tallennettua. Lisäksi arvioinnin pisteytyk-

set ja litteroinnit hoidin myöhemmin rauhallisessa tilanteessa videoiden ja äänitysten 

avulla. Kun sain kuntoutusjakson puolivälin jälkeen koulunkäyntiavustajan nauhoitta-

maan kuntoutuskertoja, käytimme vain yhtä kameraa ja äänitallenninta. Avustaja huo-

lehti kameran suuntaamisesta opetustuokioon ja arviointitilanteeseen.  

Aineistoa käsittelin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Lasten välitöntä sanaston oppimista arvioi-

tiin ennen−jälkeen -tilanteessa McNemarin testillä, jota voidaan käyttää pienten aineis-

tojen ennen−jälkeen-mittausten analysoinnissa, kun mittaus on luokitteluasteikollinen ja 

saa vain kaksi arvoa (tässä: oikein/väärin nimetty sana) (Metsämuuronen, 2006). Tilas-

toyksiköiksi valitsin yksittäiset sanat, jotka saivat arvonsa sen mukaan, osasiko lapsi 

tuottaa ne ennen ja jälkeen harjoittelun (kyllä:1, ei:2). Ennen ja jälkeen–tilanteen välistä 

tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin McNemarin testillä.  
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Harjoitusohjelmaan kuului tarinan toistotehtävä, jossa lapsen tuli kertoa aiemmin kuultu 

tarina uudelleen omin sanoin. Apuna tehtävässä oli tarinassa käytetyt kuvat. Litteroin 

lasten kertomat tarinat sanatarkasti, ja kirjoitin ylös myös omat puheilmaukseni tarinan-

kerrontatehtävän aikana. Kerrontatehtävä alkoi aina siten, että ohjeistin lasta: ”Tässä 

näet vain kuvat äsken kuulemastamme tarinasta. Nyt sinun tehtäväsi olisi kertoa äsken 

lukemamme tarina uudelleen, omin sanoin. Saat katsoa näitä kuvia ja kertoa niiden pe-

rusteella”. Jos lapsi ei alkanut kertoa tarinaa, saatoin auttaa häntä alkuun esimerkiksi 

kysymällä, muistaako hän tarinan päähenkilön nimen ja mitä päähenkilö ensimmäisessä 

kuvassa tekee. Jos lapsi piti keskellä tarinaa pitkän tauon tai ei muistanut, saatoin auttaa 

häntä samankaltaisilla kysymyksillä eteenpäin. 

Litteraateista laskettiin, kuinka paljon lapsen tuottivat tarinoissaan harjoiteltua sanastoa. 

Tulkitsin oikein tuotetuiksi sanoiksi kaikki sellaiset sanat, jotka olivat äänneasultaan 

riittävän samanlaisia jotta ymmärsin ne kohdesanoiksi, vaikka sanan taivutuspääte olisi-

kin väärä. Kuitenkin suurin osa lasten tuottamista kohdesanoista tuotettiin täysin oikein 

oikean taivutuspäätteen kera, tyypillisin taivutusvirhe oli sanan tuottaminen perusmuo-

dossa ilman taivutuspäätettä. Jätin myös huomioimatta laskennassa ne kohdesanat, joita 

lapsi ei aluksi tiennyt mutta tuotti ne kun ensin itse nimesin sanan ja lapsi toisti sen.  

Lisäksi arvioin litteraateista vielä kokonaissanamäärää sekä ilmausten keskipituuksia. 

Ilmaukseksi rajasin yhden lauseen. Lasten tuottamien lauseiden selkeys vaihteli, mutta 

pääosin lauseet olivat rakenteellisesti hyviä ja selkeästi tulkittavissa, ongelmat ilmenivät 

enemmän sana- ja taivutustasolla. Kuitenkin virkkeiden osalta kertomukset olivat hie-

man vaikeammin tulkittavissa, sillä lasten kerronta oli hyvin luettelevaa, virkkeet pitkiä 

ja he käyttivät paljon sidossanoja. Analysoin litteraatteja systemaattisesti muutamien 

periaatteiden mukaisesti. Ensinäkin jätin analysoimatta lasten tuottamat ”emmä tiedä”, 

”mikä tuon nimi oli”-tyyppiset ilmaukset sekä kaikki muut tarinaan kuulumattomat il-

maukset. Jätin myös analysoimatta ilmaukset, joita lapset tuottivat toistaessaan kysy-

myksiinsä saadun vastauksen. Lapset kuvailivat tarinan tapahtumia hyvin paljon yhteen 

pötköön, joten tulkitsin virkkeen rajaksi ”sitten” -ilmauksen. En laskenut myöskään 

mukaan lopetuksia, kuten ”heippa”-ilmausta. Lasten tarinoissa ilmenevät vuorosanat 

laskin omiksi virkkeikseen. Lisäksi jätin laskematta sanojen toistoa sekä yleisiä epäsu-

jumattomuuksia, kuten ”niin, sitten, nii, hmm”.  
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Ramel tuotti kerronnassa erityisesti kuntoutusjakson loppua kohden erityisen paljon 

epäsujuvia ilmauksia, sanojen alkutavujen toistoa sekä sanojen toistoa. Äänitteiltä kuu-

losteltaessa puheessa tuli ajoittain melko pahojakin lukkiutumisia, joihin liittyi myös 

myötäliikkeitä ja kasvojen alueen jännitystä. Asiasta keskusteltiin Ramelin erityisopet-

tajan kanssa ja hän lupasi ryhtyä jatkotoimenpiteisiin asian tiimoilta.  
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4 TULOKSET 

Aluksi esittelen ennen kuntoutusta lapsille tehtyjen kielellisten arviointitehtävien tulok-

set, jonka jälkeen raportoin harjoitusjakson tutkimustulokset. Keskeisiä tuloksia pyrin 

havainnollistamaan graafisten kuvioiden ja taulukoiden avulla. Selvittäessäni semantti-

sen harjoittelun vaikuttavuutta käytän apuna tilastollista analyysia.  

4.1 Sanavaraston taso ennen harjoitusjaksoa  

Sanavaraston taso ennen kuntoutusjakson alkua vaihteli suuresti koehenkilöiden välillä, 

mutta sanavaraston taso jäi selvästi ikätasoa heikommaksi kaikilla lapsilla, kun suoriu-

tumista verrataan suomenkielisiin normitettuihin aineistoihin (Loukusa, 2007). Pisteitä 

Bostonin nimentätestistä lapset saivat seuraavasti: Ramel 18, Omar 8 ja Minh 17 pistet-

tä. Taulukossa 3 on esitetty eri aineistojen normitetut tulokset 7- ja 8-vuotiailla suomen 

kieltä äidinkielenään puhuvilla lapsilla sekä Ramelin, Omarin ja Minhin pisteet. Lapsien 

suoriutuminen Bostonin nimentätestistä ei siis yltänyt suomenkielisten normitettujen 

aineistojen keskiarvoihin, eikä edes vaihteluvälin alarajoille.  

Taulukko 4 Suomenkieliset normitetut aineistot 7- ja 8-vuotiailla (Loukusa, 2007) ja tutkimuslasten 

pisteet 

  7-vuotiaat 8-vuotiaat 

Oulu-aineisto 

  N 30 29 

k.a. 38,5 42,7 

vaihteluväli 23-50 24-55 

Suomi-aineisto 

  N 45 6 

k.a. 38,9 44,8 

vaihteluväli 29-52 41-48 

Salmi (1999) 

  N 28 

 k.a. 41 

 vaihteluväli 32-48   

Ramel 18 

 Omar 

 

8 

Minh 17   
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Harjotusjakson sanaston (n=50) tuotto ja ymmärtäminen ovat nähtävissä kuviossa 2. 

Sekä BNT:ssä että harjoitusajakson sanaston arvioinnissa suoriutumisprofiili koehenki-

löiden kesken oli samanlainen: parhaiten suoriutui Ramel, toisiksi parhaiten Minh. 

Omarin suoriutuminen oli hyvin heikkoa molemmissa arvioinneissa.  

 

Kuvio 2 Lasten suoriutuminen harjoitussanaston arvioinnista ennen harjoitusjaksoa 

 

 

4.2 Semanttisen harjoittelun vaikutus sanavarastoon  

Semanttisen harjoittelun vaikutusta sanavarastoon arvioitiin sekä ennen että jälkeen 

harjoitusjakson ja lisäksi jokaisen terapiakerran aikana. Kuvassa 3 on nähtävissä lasten 

suoriutuminen kuntoutussanaston arvioinnista ennen harjoitusjaksoa ja sen jälkeen.  
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Kuvio 3 Lasten suoriutuminen harjoitussanaston arvioinnista ennen kuntoutusjaksoa ja sen jälkeen 

 

  

Lasten suoriutuminen harjoitusjaksoon sisältyvien sanojen arvioinnista selvästi kasvoi 

sekä tuoton että ymmärtämisen osalta jakson jälkeen tehdyissä arvioinneissa. Erityisesti 

kasvu oli havaittavissa sanojen tuoton osalta kaikilla lapsilla. Jälleen suoritusprofiili 

näytti hyvin samanlaiselta; parhaiten suoriutui Ramel, heikoimmin Omar.  

Ramel nimesi ennen kuntoutusjakson alkua 30/50 testisanaa, kuntoutusjakson jälkeen 

48/50. Ymmärtäminen pysyi samalla tasolla ja Ramelin ymmärtävään sanavarastoon 

kuului kaikki testisanat sekä ennen että jälkeen harjoitusjakson. Ymmärtämistehtävään 

kulunut aika parani lähes minuutin (e: 3 min 20s, j: 2 min 36s). 

Omar nimesi alkuarvioinneissa 16/50 kuntoutusjakson sanoista ja loppuarvioinneissa 

30/50. Sanojen nimeäminen kasvoi siis selvästi harjoitusjakson aikana. Myös sanojen 

ymmärtäminen kasvoi, sillä Omar osoitti oikein 37/50 sanaa ennen jaksoa ja jakson jäl-

keen 46/50 (e: 4 min 48 s, j: 4 min 45 s).  

Myös Minhillä tuli esille selvä kasvu tuottavassa sanavarastossa testisanaston osalta. 

Hän nimesi 27/50 sanaa ennen jaksoa, 41/50 sanaa jakson jälkeen. Ymmärtämisen osal-

ta kasvu ei ollut kovin suurta johtuen siitä, että jo ennen harjoitusjaksoa hän nimesi 
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45/50 sanoista, jälkeen kaikki 50.  Minhin osalta nimeämiseen kulunut aikana pieneni 

paljon (e: 4 min 20s, j: 2 min 56s). 

Lasten nimeämistä arvioitiin myös jokaisen terapiakerran aikana ennen-jälkeen-

asetelmalla. Tällöin vertailupohjaksi valittiin harjoitussanaston lisäksi sellaista sanastoa, 

jota ei terapiakerralla harjoiteltu (ks. liite 3). Kuviossa 4 on esitetty lasten suoriutumi-

nen kuntoutussanaston arvioinnista sekä harjoitusjaksoon kuulumattomien sanojen arvi-

oinnista harjoitusjakson aikana. 

Kuvio 4 Harjoitussanaston sekä harjoitusjakson sanastoon kuulumattomien sanojen arviointi 

ennen harjoituskertaa ja sen jälkeen 

 

 

Kuviosta 4 on nähtävissä että tuottava sanavarasto kasvoi myös ei-harjoiteltujen sanojen 

osalta. Semanttisen harjoittelun lisäksi siis kuvien näyttäminen ja nimeäminen vaikut-

taisi olevan riittävä keino sanojen oppimiseen.  

Itse semanttisen harjoittelun vaikutusta arvioitiin jokaisella terapiakerralla tehdyistä 

ennen−jälkeen-arvioinneista ja tulokset on nähtävissä taulukosta 5.  Taulukosta nähdään 

ennen ja jälkeen tulokset sanaston nimeämisessä sekä harjoitellun että ei-harjoitellun 

sanaston osalta.  
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Taulukko 5 Harjoitusohjelman yhden harjoittelukerran aikana käytettyjen 50 harjoitellun ja 50 ei-

harjoitellun sanan tuottaminen ennen ja jälkeen jokaisen harjoittelukerran 

 

  

Ramel     Omar     Minh 

 

  
Jälkeen *   Jälkeen**   Jälkeen***  

 
  Ennen Oikein 

V 

äärin   Oikein Väärin   Oikein  Väärin 

Harjoiteltu 

Sanasto 

Oikein 36 0  19 3  32 0 

 

Väärin 12 2  9 19  14 4 

 

         

Ei-harj. 

sanasto  

Oikein 35 1  15 0  24 1 

  Väärin 8 6   10 25   13 12 

* p-arvo harjoitellut sanat 0,00, ei-harjoitellut 0,039 

    ** p-arvo harjoitellut sanat 0, 146, ei-harjoitellut 0,002 

   *** p-arvo harjoitellut sanat 0,00, ei-harjoitellut 0,002 

    

Aineisto syötettiin SPSS-tilasto-ohjelmaan siten, että tilastoyksiköiksi valittiin yksittäi-

set sanat, jotka saivat numeerisen arvon sen mukaan, kuuluivatko ne harjoiteltuihin sa-

noihin vai eivät (1: harjoitellut, 2: ei-harjoitellut). Kaikki 50 harjoiteltua sekä 50 ei-

harjoiteltua sanaa syötettiin erikseen havaintomatriisiin. Koko aineisto jaettiin sitten 

harjoiteltuihin ja ei-harjoiteltuihin sanoihin. Tilastollisen merkitsevyyden selville saa-

miseksi ennen ja jälkeen tilanteessa käytettiin riippuvien otosten nonparametristä Mc-

Nemarin testiä, jossa nollahypoteesina on se, ettei ennen ja jälkeen tilanteiden välillä ole 

eroa.  

Taulukossa on nähtävissä ennen ja jälkeen–asetelman tilastollista merkitsevyyttä ku-

vaava p-arvo, joka on kaikkien koehenkilöiden kohdalla tilastollisesti merkitsevä, jol-

loin nollahypoteesi hylätään. Ero ennen ja jälkeen harjoittelun on siis tilastollisesti mer-

kitsevä sekä harjoiteltujen että ei-harjoiteltujen sanojen osalta. 

 

4.3 Harjoittelun vaikutus yleiseen sanavarastoon 

Lasten yleisen sanavaraston kasvun mittarina käytettiin Bostonin nimentätestiä, johon 

kuuluvaa sanastoa ei kuntoutusjakson aikana harjoiteltu.  Testin pistemäärä kasvoi hie-
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man kaikilla lapsilla kuntoutusjakson jälkeen (ks. kuvio 5).  Kukaan lapsista ei silti yl-

tänyt lähellekään ikätason keskiarvoja. Ramel ainoastaan ylsi Oulu-aineiston vaihtelu-

välin alarajalle.  

 

Kuvio 5 Bostonin nimentätestin pisteet ennen ja jälkeen kuntoutusjakson 

 

 

BNT-testin lisäksi arvioin sitä, kuinka hyvin harjoiteltu sanasto yleistyi ja näkyi lasten 

toistokerrontatehtävissä. Kuviossa 6 on nähtävissä kaikki kymmenen toistokerrontateh-

tävää sekä kuinka paljon kohdesanoja lapset kerrontatehtävässä tuottivat (max. 5 sa-

naa/tehtävä). Lasten tuottamat toistokerrontatarinat ovat tarkasteltavissa liitteessä 9.  
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Kuvio 6 Harjoitellun sanaston esiintyminen toistokerrontatehtävissä 

 

Lasten tarinnoissa tuottamien kohdesanojen taivutusmuodot vaihtelivat suuresti. Ramel 

tuotti eniten morfologisesti oikein tuotettuja sanoja. Hän tuotti kaiken kaikkiaan yhteen-

sä 17 kohdesanaa tarinoissaan, joista 16 oli oikein taivutettuja. Minh tuotti 15 sanaa, 

joista 11 oli oikein taivutettuja. Omar puolestaan tuotti tarinoissa yhteensä vain 6 harjoi-

teltua sanaa, joista 4 oli oikein taivutettuja. Taulukossa 6 on nähtävissä lasten tarinois-

saan tuottamat kohdesanat sekä niiden taivutusmuodot.  

Osa lasten kerrontatehtävissä tuottamista kohdesanoista oli sellaisia, jotka he olivat jo 

terapiakerran alkuarvioissa nimenneet oikein. Ramelin tuottamista 17 kohdesanasta 4 

olivat kuitenkin sellaisia, joita hän ei osannut alkuarvioissa nimetä oikein. Myös Minhil-

lä vastaava luku oli 4. Omar puolestaan tuotti yhden sellaisen kohdesanan tarinoissaan, 

jota ei alkuarvioinneissa osannut nimetä oikein.  
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Taulukko 6 Lasten tuottamat kohdesanat tarinoissa ja niiden taivutusmuodot 

  Sanat     

Muoto Ramel Omar Minh 

Perusmuoto pakkanen, sade, 

surullinen 

matematiikka, 

pakkas-, kaup-

palista 

kylmä, vesi-

sade, lumiuk-

ko, seteli, 

sipuli, leik-

kimökki,  

Monikko   luistimet 

Genetiivi repun, pulpetin, aa-

mupalan, maidon, 

kerrostalon, puutar-

han 

pipon pulpetin, pi-

pon, puutar-

han, kärryn 

Allatiivi pihalle   

Elatiivi lukujärjestyksestä, 

jääkaapista 

  

Adessiivi pulkalla   

Inessiivi luistimessa   

Illatiivi ruokakauppaan, kat-

tilaan, uuniin 

 kauppaan, 

jääkaappiin, 

uuniin  

Partitiivi   maitoa  mäkeä 

Lihavoidut sanat: ne sanat jotka lapset nimesivät alkuarvioissa väärin, mutta tuottivat tarinoissaan oikein 

Taulukkoon 7 on koottu lasten tarinoissaan tuottamien virkkeiden ja sanojen määrä sekä 

ilmausten keskipituus, jotta lasten kielellisen suoriutumisen vertailu olisi selkeämpää. 

Lasten tuottamat tarinat pysyivät virkkeiden pituuksia tarkasteltaessa melko samanpitui-

sina viikkojen aikana. Omarin kohdalla on huomattavissa eniten poikkeamaa keskiar-

vosta molempiin suuntiin. Keskimääräisesti lapset tuottivat tarinoissaan sanoja kuiten-

kin lähes yhtä paljon.  

Taulukko 7 Lasten tuottamien virkkeiden ja sanojen lukumäärä sekä ilmausten keskipituus  

  Virkkeet/sanat/MLU   

Tarina Ramel Omar Minh 

1 8/45/5,6 21/83/3,9 6/35/5,8 

2 7/40/5,7 8/32/4,0 15/34/4,3 

3 6/26/4,3 11/45/4,0 5/16/3,2 

4 7/43/6,1 10/39/3,9 13/75/5,7    

5 10/30/3,0 12/44/3,7 9/38/4,2 

6 7/54/7,7 3/23/7,7 9/33/3,7 

7 7/45/6,4 9/41/4,5 11/34/3,1 

8 9/60/6,6 11/32/2,9 13/48/3,7 

9 5/33/6,6 7/24/3,4 8/30/3,6 

10 11/75/6,8 19/74/3,98 12/54/4,5 

ka 7,7/45,1/5,9 11,1/43,7/4,2 10,1/42,7/4,2 
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5 POHDINTA  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää semanttisen harjoittelun vaikuttavuutta maa-

hanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen sanaston omaksumisessa. Semanttiseen 

harjoitteluun liittyvien sanojen vertailuparina käytettiin kuntoutusjakson jälkeen Bosto-

nin nimentätestiä ja terapiakertojen aikana muita yleisiä suomenkielen sanoja. Opittujen 

sanojen käyttötaitoja arvioitiin kerrontatehtävän avulla.  

Semanttisen harjoittelun vaikutusta lasten sanavarastoon arvioitiin ennen ja jälkeen kun-

toutusjakson vertaamalla kuntoutussanaston arvioinnista suoriutumista Bostonin nimen-

tätestin tuloksiin. Lisäksi arvioitiin harjoittelun vaikutusta yhden terapiakerran aikana 

vertaamalla harjoiteltavia sanoja sekä ei-harjoiteltavia sanoja ennen-jälkeen-asetelman 

avulla.  

Tutkimuksessani havaitsin, että lasten suoriutuminen parani sekä harjoitusjakson aikana 

harjoitellun sanaston että ei-harjoitellun sanaston osalta. Molemmissa sanastoissa ni-

meämisen kasvu oli tilastollisesti merkittävä. Harjoittelujakson aikana myös harjoitellun 

sanaston ymmärtäminen kasvoi ja ymmärtämistehtävään kulunut aika pieneni. Lapset 

käyttivät harjoiteltua sanastoa kerrontatehtävissä vaihtelevasti.  Parhaimpaan suorituk-

seen nimeämisarvioinneissa yltänyt lapsi käytti myös eniten harjoiteltua sanastoa ker-

ronnassaan.  

 

5.1 Lasten suoriutuminen sanavaraston arvioinneista ja semanttisen harjoittelun vaiku-

tus lasten sanavarastoon 

Bostonin nimentätestillä arvioituna lasten sanavarasto oli hyvin heikko kuntoutusjakson 

alussa verrattuna suomenkielisillä lapsilla normitettuun aineistoon. Lapsien pisteet eivät 

yltäneet lähelle normiaineistojen keskiarvoja, eivät vaihteluvälien alarajoille.  

Lapset nimesivät hyvin testin alkupään perussanoja. Ramel pääsi kohtaan 41 ja Minh 

kohtaan 35 ennen testin keskeyttämistä, Omar suoriutui heikoiten ja testi keskeytettiin 

kohdassa 24. Lapset nimesivät selkeitä arkikieleen kuuluvia sanoja hyvin, joskin Oma-

rin nimeäminen oli heikkoa myös testin alkupään helpomman sanaston osalta. Kuten 
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aiemmin jo todettiin, kaksikielisten lasten kielitaidon arvioinnissa lasten suoriutuminen 

voi jäädä heikoksi kun arvio tehdään vain toisella kielellä, erityisesti kun kyseessä ei ole 

äidinkieli (Paradis, ym., 2004; Şakırgil, 2012; Thordardottir ym., 2006). 

Lisäksi heikko suoriutuminen voi osaltaan johtua siitä, että standardoitu testi ei riittä-

västi huomioi kaksikielisiä tai kulttuuritaustaltaan hyvin erilaisia lapsia (Burton & Wat-

kins, 2007; Thordardottir ym., 2006). Selkeästi vain suomalaiseen kulttuuriin liittyviä 

sanoja testissä oli sana kiuas, jota kukaan lapsista ei nimennyt.  Heikon suoriutumisen 

taustalla saattaisi siis olla pikemminkin ei-dominoivan kielen käyttö arvioinnissa, ei 

niinkään kulttuuriin liittyvät tekijät. Kohenertin (2002) tutkimuksen mukaan keskimää-

rin noin 5-vuoden iässä L2 kieltä omaksumaan alkaneet lapset nimesivät kuvia hei-

kommin 5-7-vuoden iässä kuin vanhempana. Sanaston kehitys jatkui siis vahvasti ai-

kuisiälle saakka, mikä saattaisi osittain liittyä myös kognitiiviseen kehitykseen.  

Lapset nimesivät harjoitusjakson sanastoa ennen jakson alkua melko heikosti, keski-

määrin puolet sanastosta. Kuten jo aiemmin todettu, kuntoutusjakson sanaston hallinalle 

ei ole vertailupohjaa, mutta sanaston ollessa hyvin arkipäiväistä, voitaisi päätellä ni-

meämisen olevan heikkoa. Huomattavaa on suuri epäsuhta sanaston nimeämisen ja 

ymmärtämisen välillä. Menetelmien valossa on mahdotonta arvioida olisiko lapsilla 

ollut sanalle vastine omalla äidinkielellään vai oliko joidenkin sanojen oppimisen koh-

dalla vaihe, jossa he ymmärsivät sanan konseptin, mutteivät vielä kyenneet tuottamaan 

sille kielellistä nimikettä.  

Kaikki lapset nimesivät eniten ruokia sekä talveen ja kouluun liittyvää sanastoa. Nämä 

teemat ovat myös opetussuunnitelmaan kirjattuja sanaston aihealueita (ks. Oulun nor-

maalikoulun perusasteen opetussuunnitelma). Kuntoutussanastosta ainoastaan tunteisiin 

liittyvät sanat olivat sellaisia, joita ei ole suoranaisesti kirjattuna opetussuunnitelmaan, 

ja joiden sisällyttämistä kuntoutusohjelman sanastoon myös pohdimme erityisopettajan 

kanssa jonkin verran.  

Tunteiden nimeäminen kuvista onnistui Ramelilta ja Minhiltä hyvin harjoittelun jäl-

keen, mutta tunnesanojen käyttäminen tarinoissa oli hyvin heikkoa, vaikka tunteisiin 

liittyvässä tarinassa oli hyvin selvästi esillä ainakin suru, viha ja ilo/onnellisuus sekä 

tekstissä että kuvissa. Ennen harjoittelua tunnesanaston nimeäminen oli erityisesti vai-



44 

 

keaa Omarille, ja myös harjoittelun jälkeen hän nimesi vain ”iloinen” ja ”peloissaan” –

tunteet oikein. Ramel oli ainoa joka tuotti tunnesanan ”surullinen” kerrontatehtävässä.  

Nelsonin ja Russelin (2011) mukaan esikouluikäiset lapset luokittelevat tunteita paljon 

heikommin kuin aikuiset. Lapset luokittelevat helposti tunteita vain kahteen tunnekate-

goriaan kuuluviksi: positiivisiin tai negatiivisiin. Nämä tunteiden nimeämisen virheet 

eivät kuitenkaan välttämättä kerro tunnesanaston puutteellisuudesta, vaan voivat myös 

johtua riittämättömistä arviointimenetelmistä. Arvioinnissa tunnekuvat esitettiin hyvin 

pelkistettyinä ”hymynaama”-kuvina, mikä saattaa vaikeuttaa tunteiden tunnistamista. 

Toisaalta puolestaan tarinassa tunteet tulivat esille semanttisessa kontekstissa, minkä 

luulisi tukevan tunnesanojen tuottamista tarinoissa.  

Tulokset lasten sanavaraston heikkoudesta ovat yhdenmukaisia aiempien tutkimusten 

kanssa, joiden mukaan L2 kielen omaksujilla kestää vuosia saavuttaa samanikäisiin na-

tiivipuhujiin verrattavissa oleva sanavarasto (Paradis ym., 2004). Tulosten pohjalta on 

selvästi nähtävissä että kaikkien lasten sanavaraston taso on heikko, mutta syitä heikon 

sanavarastoon on mahdotonta yksiselitteisesti nimetä. Omar on lapsista asunut Suomes-

sa huomattavasti vähemmän kuin muut lapset, joten Suomessa oloaika saattaisi vaikut-

taa hänen muihin lapsiin nähden heikompaan suoriutumiseen. Maassaoloajan on todettu 

monien tutkimuksien mukaan vaikuttavan kielen omaksumiseen (ks. Saur ym., 2009).  

Lasten kuntoutusjaksoon kuuluvien sanojen nimeäminen ja ymmärtäminen kasvoivat 

selvästi kuntoutusjakson jälkeen tehtyjen arviointien perusteella. Myös ymmärtäminen 

kasvoi kaikilla paitsi Ramelilla, joka sai täydet pisteet ymmärtämisestä sekä ennen että 

jälkeen kuntoutusjakson. Ymmärtämisen kasvussa huomattavaa on erityisesti se, että 

ymmärtämistehtävään kulunut kokonaisaika väheni Ramelilla ja Minhillä huomattavan 

paljon. Ramelin aika parani loppuarvioinneissa lähes minuutin, Minhillä puolestaan 

reilusti yli minuutin (1 min 25 s).  Radwanin ja Rikala-Boyerin (2011) mukaan semant-

tisen harjoittelun hyödyt saadaankin esille juuri sanojen ymmärtämisen osalta. 

Kaikkien lasten ymmärtämisajat olivat suhteellisen samanlaisia alkuarvioinneissa, mutta 

sekä Ramel että Minh paransivat aikojaan, mutta Omarilla ymmärtämisaika pysyi kui-

tenkin samana myös loppuarvioinneissa.  Nimeämistehtävään käytetty aika on kuitenkin 

hyvin suurpiirteisesti mitattu, ja jonkin verran myös riippuvainen omasta vaihtelevasta 

tehtävän suorittamisesta arviointikerroilla.  
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Bialystokin ym., (2008) mukaan kaksikielisten suoriutuminen nimeämistehtävistä kes-

tää kauemmin verrattuna yksikielisiin. Foygellin ja Dellin (2000) mallin mukaisesti sa-

nannimeäminen kuvasta aktivoi visuaalisen havainnon jälkeen sanan semanttisen, sitten 

leksikaalisen ja lopulta fonologisen edustuman. Sanan kuuleminen ja kuvasta näyttämi-

nen kääntää prosessin toisinpäin: sanan kuultu fonologinen edustuma purkautuu leksi-

kaaliseksi ja sitten semanttiseksi edustumaksi ja lopulta johtaa visuaaliseen havaitsemi-

seen. Kahden koehenkilön kohdalla tämä prosessi nopeutui huomattavasti semanttisen 

harjoittelu jälkeen, joten voi olla mahdollista että harjoittelu paransi ymmärtävän sana-

varaston koon lisäksi myös nimeämisprosessia.  

BNT-tuloksissa on havaittavissa pientä kasvua ennen ja jälkeen kuntoutusjakson, mutta 

kasvu ei ollut kovin merkittävää. Ainoastaan Ramelin kohdalla voidaan puhua jo jon-

kinlaisesta kasvusta, sillä hän nimesi kuusi sanaa enemmän loppuarvioinneissa. Ramelin 

suoriutuminen kaikista arvioinneista oli läpi harjoitusjakson selvästi parempaa kuin 

muiden lasten, lisäksi hänen luki-taitonsa olivat paremmat kuin muiden lasten, joten 

hänellä voisi mahdollisesti olettaa olevan kielellisesti hieman paremmat valmiudet se-

manttisen harjoittelun kaltaiseen sanaston harjoitteluun.  

Bostonin nimentätestiin verrattaessa siis näyttäisi siltä, että semanttisella harjoittelulla 

on vaikutusta sanojen oppimisessa sekä sanojen ymmärtämisen että nimeämisen osalta. 

Tarkasteltaessa terapiakertojen aikana tehtyjä tuloksia, voidaan kuitenkin huomata että 

kasvu ei välttämättä johdu itsessään juuri semanttisesta harjoittelusta, sillä myös ei-

harjoiteltujen sanojen nimeäminen parani loppuarvioinneissa.  

Kun vertaillaan semanttisesti harjoiteltujen sanojen nimeämistä sekä ei-harjoiteltujen 

sanojen nimeämistä voidaan nähdä että molempien sanojen osalta tapahtui selvää kas-

vua nimeämisessä. Omarin kohdalla kasvu terapiakertojen aikana tehdyissä arvioinneis-

sa oli jopa suurempaa ei-harjoiteltujen sanojen osalta. Tilastollisesti merkittävät erot 

nimeämisen kasvussa ennen ja jälkeen tilanteissa saatiin aikaan molempien sanaryhmi-

en osalta. Näin ollen näyttäisi siltä, että sekä semanttinen harjoittelu että kuvasta sanan 

nimeäminen olisivat yhtä tehokkaita sanaston oppimisessa. Tutkimusten mukaan lapsil-

la on kyky omaksua sanoja sanaston oppimisen alkuvaiheessa hyvin nopeasti ja pienellä 

altistuksella sanalle (fast mapping), joten tämä ilmiö voi mahdollisesti tulla esille myös 

suomen kielen omaksumisen alkuvaiheessa (Deák & Toney, 2013). Tulee kuitenkin 
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muistaa, että tässä tutkimuksessa arviointi tapahtui ennen ja jälkeen tilanteissa yhden 

tunnin kuluessa, joten semanttisen vs. nimeämisen vaikutusta pidempiaikaisiin oppimis-

tuloksiin ei voida arvioida.  

Readin (2000) mukaan sanojen omaksumisen alkuvaiheessa sanoja säilötään muistiin 

niiden äänneasun perusteella ja vasta edistyneemmällä tasolla ne muistetaan merkitysten 

avulla. Minhillä oli hyvin systemaattinen tapa opiskella hänelle uusia sanoja: aina kuul-

lessaan sanan jota hän ei entuudestaan tiennyt, hän keksi mielessään jonkin samalta 

kuulostavan sanan jota toisteli ääneen. Lähes jokaisella terapiakerralla alkuarvioinneis-

sa, hän toteutti tätä luomaansa muististrategiaa tuntemattomien sanojen kohdalla. Tämä 

saattaisi indikoida sitä, että Minhillä oli hyvin voimakas taipumus muistaa ja oppia sa-

nastoa juurikin äänneasun perusteella. Kaikki lapset muistivat hyvin myös sellaista sa-

nastoa, jota ei terapiakerroilla harjoiteltu semanttisesti vaan pelkästään nimettiin lapsille 

terapian alussa. Näin ollen saattaisi olla mahdollista, että lapset olivat sanojen omaksu-

misessaan sellaisessa vaiheessa, että säilöivät sanoja muistiin niiden äänneasujen perus-

teella. Tämä saattaisi selittää sen, miksi lapset omaksuivat myös ei-harjoiteltua sanastoa 

niinkin hyvin.  

Tulosten valossa olisikin mielenkiintoista vielä arvioida, saisiko semanttisella harjoitte-

lulla esille laadullisesti erilaista oppimista verrattuna siihen asetelmaan että kuva näyte-

tään ja nimetään lapselle. De la Fuenten (2006) sekä Readin (2000) mukaan sanantun-

temiseen liittyy paljon tietoa sanasta, kuten perusmerkityksen sekä laajennettujen mer-

kitysten ymmärtäminen, sanaan liittyvät käyttörajoitukset, ymmärryksen siitä mitkä 

sanat mahdollisesti esiintyvät kohdesannan kanssa sekä sanan syntaktiset ja morfologi-

set ominaisuuksien ymmärtäminen. Sekä harjoiteltua että ei-harjoiteltua sanastoa olisi-

kin mielenkiintoista arvioida jonkinlaisessa sanan käyttöön liittyvässä tehtävässä keske-

nään.  

Tämän tutkimuksen valossa ei siis voida yksiselitteisesti todeta semanttisen harjoittelun 

auttavan L2 kielen sanaston omaksumisessa. Harjoittelusta itsessään oli selvästi hyötyä, 

mutta se, mikä harjoittelussa oli tehokasta, on vaikea sanoa. On hyvin mahdollista, että 

harjoittelun semanttinen aspekti ei ollut se, mikä sai aikaan sanojen omaksumista, vaan 

sen mukana tuleva sanojen runsas toistaminen ja näin ollen äänneasun oppiminen. Tätä 

käsitystä vahvistaa myös se, että lapset oppivat myös ei-harjoiteltua sanastoa äänneasun 
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perusteella. Useat tutkijat myös korostavat sanaston omaksumisen alkuvaiheessa ns. fast 

mapping-ilmiön vaikutusta, eli uutta sanastoa opitaan nopeasti hyvin vähäisellä altistuk-

sella. Myöskään oppimisen laatua ei tässä tutkimuksessa voitu kovin syvällisesti arvioi-

da, joskin toistokerrontatehtävät paljastivat jonkin verran lasten taitoja käyttää sanoja 

oikeissa konteksteissa sekä kykyä taivuttaa sanoja. Myös aiemmat tutkimukset ovat 

osoittaneet että semanttinen harjoittelu näyttäisi olevan tehokas keino uuden sanaston 

omaksumiseen vasta myöhemmällä iällä (aikuiset L2 kielen omaksujat), ja nuoremmilla 

lapsilla semanttisesti samankaltaiset sanat ovat haastavampia omaksua kuin sanat jotka 

eivät ole semanttisessa yhteydessä toisiinsa (ks. Erten & Tekin, 2008; Zahedia & Abdib, 

2012). 

 

5.2 Sanaston yleistyminen lasten sanavarastoon  

Sanaston yleistymistä arvioitiin vertaamalla kuntoutussanaston ja Bostonin nimentätes-

tin pistemääriä kuntoutusjakson loputtua. Lisäksi terapiakertojen aikana arvioitiin sitä, 

kuinka hyvin lapset kykenivät käyttämään harjoiteltuja sanoja kielenkäyttötehtävässä eli 

toistokerronnassa ja kuinka harjoiteltua sanastoa esiintyi lasten kertomuksissa.  

Bostonin nimentätestin pisteet eivät juurikaan kasvaneet merkittävästi muilla lapsilla 

paitsi Ramelilla. Näin ollen harjoittelusta ei voida sanoa olleen yksiselitteistä hyötyä 

yleisessä sanavaraston kasvussa.  

Harjoiteltua sanastoa esiintyi lasten kertomissa tarinoissa hyvin vaihtelevasti. Ensinäkin 

tulee muistaa, että kaikissa tarinoissa ei välttämättä esiintynyt kaikkia harjoiteltavia sa-

noja ja toiseksi tarinat saattoivat olla kuvitukseltaan myös sellaisia, etteivät ne houkutel-

leet kohdesanastoa esiin. Eniten kohdesanoja kertomissaan tarinoissa tuotti Ramel, joka 

myös suoriutui sanavaraston arvioinneista parhaiten. Kaiken kaikkiaan kuitenkin lapset 

tuottivat sanoja melko vähän. Sanojen tuottaminen kontekstissa ja oikein lauseraken-

teissa vaatii lapselta jo syvempää sanatietoutta kuin nimeäminen, sillä hänen tulee itse 

hakea semanttisesti kontekstiin sopiva sana sekä tuottaa se syntaktisesti ja morfologises-

ti oikein. Tämä saattaisi osaltaan selittää sen, miksi lapset nimesivät harjoiteltua sanas-

toa, mutta eivät tuottaneet samoja sanoja tarinoissaan kuitenkaan yhtä paljon.  
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Ramel tuotti kerronnassaan eniten sanoja ja samalla eniten oikein taivutettuja sanoja. 

Omar puolestaan tuotti vähiten sanoja sekä sanaston arvioinneissa että kerrontatehtävis-

sään ja samalla hänellä myös esiintyi eniten taivutusvirheitä. Tyypillisin taivutusvirhe 

lapsilla oli sanan tuottaminen perusmuodossa, ilman taivutuspäätettä. Kohdesanojen 

osalta lapset näyttivät hallitsevan suhteellisen hyvin genetiivin, partitiiviin sekä illatii-

vin. August ym. (2005) toteavat, että L2 omaksujien sanojen tuntemisen laatu on hei-

kompi verrattuna natiivipuhujiin, jopa kielessä usein esiintyvien sanojen osalta. Lyyti-

sen (2003) mukaan lapset alkavat taivuttaa sanoja sitten, kun riittävä perussanasto on 

omaksuttu. Näin ollen puutteelliset sanataivutukset voisivat liittyä joko sanavaraston 

suppeaan kokoon tai toisaalta sanatietouden laatuun: sana tunnistetaan perusmerkityk-

sessään ja perusmuodossaan, mutta tietous sen taivutukseen liittyvistä ominaisuuksista 

on heikko tai puuttuu. Taivutuspäätteiden lisäksi myös sanojen vartalossa esiintyvät 

astevaihtelut olivat lapsille vaikeita tuottaa, mikä on normaali kehityspiirre taivutusten 

omaksumisessa yksikielisillä suomalaisilla lapsilla ja saattaisi indikoida myös sitä että 

kyseessä on kehityksellinen piirre myös suomea toisena kielenä omaksuvilla lapsilla.  

Litteraateista laskettujen virkkeiden ja sanojen kokonaismäärien ja keskiarvojen perus-

teella on huomattava, että vaikka Omarin suoriutuminen sanaston arvioinneissa jää sel-

västi muita lapsia heikommaksi, ei tätä samaa ilmiötä ole nähtävissä kun tarkastellaan 

puhtaasti tarinoiden sanamääriä. Määrällisesti hän tuotti yhtä paljon virkkeitä ja sanoja 

kuin muutkin lapset. Laadullisesti kuitenkin sanaston osalta hän tuotti taivutusmuodois-

sa sekä sanojen äänteellisissä rakenteissa eniten virheitä.  

Kun tarkastelin sitä, mitkä tarinoista houkuttelivat esiin harjoiteltua sanastoa parhaiten, 

selkeästi esiin nousi 4. viikon ”Toukon talvipäivä” –niminen tarina. Tarina sisälsi tal-

veen liittyvää sanastoa ja tarina oli myös juonellisesti ja tarinaelementeiltään melko 

yksinkertainen. Tarinan toistotehtävään kuuluviin kuviin oli piirrettynä jokainen viides-

tä kohdesanasta (pipo Toukon päässä, lapset luistelemassa luistimet jalassa, lumiukko 

pihalla, Touko laskemassa pulkan kanssa mäkeä), joka varmasti houkutteli myös sanas-

toa esiin.  

6. viikon Rosvo Rotta –tarina puolestaan ei tuonut toistotehtävissä esille ainoatakaan 

semanttisesti harjoiteltua sanaa. Tämä oli tarinoista ainoa, joka oli kirjoitettu runomuo-

toon, ja vaikka tekstiin sisältyikin kohdesanastoa, ei niitä tullut selkeästi esille kuvissa. 
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Kuvien avulla toistokerronta siis näyttäisi houkuttelevan hyvin pitkälle esiin sellaista 

sanastoa jota kuvissa on esillä, huolimatta itse kuullun tarinan keskeisestä sanastosta tai 

harjoitellusta sanastosta. Taustasyynä tähän saattaisi mahdollisesti olla kaksi osittain 

päällekkäistä tekijää. Ensinäkin kun lasta pyydetään kertomaan tarina uudelleen kuvien 

avulla, voi tämä helposti ajatella että hänen tulee kertoa mahdollisimman tarkasti näke-

mistään kuvista ja kuultu tarina jää kuvien varjoon ja yksinkertaistuu toistokerronnassa. 

Toiseksi tässä voi vaikuttaa osaltaan jo aiemmin pohtimani seikka lasten sanaston 

omaksumisen vaiheesta: semanttinen harjoittelu itsessään ei välttämättä ole tämänikäi-

sillä L2 kieltä omaksuvilla lapsilla vielä se tehokkain harjoittelumuoto ja heidän on hel-

pompi tuottaa sanastoa nimeämällä nähtyjä kuvia.  

Lasten käyttämässä sanastossa on selvästi huomattavissa piirteitä, jotka osittain muistut-

tavat ensikieltä omaksuvien lasten kehityksellisiä piirteitä. Yksi merkittävä piirre oli ns. 

yleisten sanojen käyttö sekä substantiivien että verbien osalta. Substantiiveihin he viitta-

sivat usein ”tuollainen juttu”, ”sitä” –ilmauksilla ja käyttivät tarkemman verbin sijaan 

mennä-, ottaa- tai tehdä-verbiä.  

Suomalaistutkimuksen mukaan lapsien tarinoissa ilmenevät ensimmäiset konnektiivit 

eli tarinan sidossanat ovat kun, ja sekä sitten (Mäkinen, Kunnari, 2009). Lisäksi noin 2-

vuotiaiden lasten kerrontaan ilmestyy imperfektimuotoja, ja noin 4;5-vuotiaiden lasten 

järjestelmällinen imperfektin käyttö tarinoissa indikoi sitä, että lapsi osaa muodostaa 

temaattisesti hyvin muodostuneen tarinan. Litteraateista on nähtävissä, että kaikki lapset 

käyttivät hyvin systemaattisesti imperfektimuotoa kertoessaan tarinoita ja kaikkien las-

ten kaikki tarinat ovatkin kerrottu menneessä aikamuodossa. Minh tuotti ajoittain imper-

fektin ylimääräisellä isi-päätteellä (menisi, palasi). Lapset käyttivät myös hyvin syste-

maattisesti konnektiiveja sitten, kun, sekä, ja.  

Kuten Suvanto ja Mäkinen (2011) totesivat, tarinantoistotehtävä on lapsille usein haas-

tava ja heidän saattaa olla vaikea ymmärtää tehtävän tarkoitusta. Tämä näkyi myös tä-

män tutkimuksen koehenkilöillä. Lapset tuottivat paljon ”en tiedä” ja ”en muista” vas-

tauksia ja pitivät pitkiä taukoja kerronnassa. Vaikeudet tehtävässä liittyivät usein tarinan 

aloittamiseen, mikä näkyy litteraateissa mm. siten, että jouduin usein itse johdattele-

maan heitä tarinan alkuun tarkentavilla kysymyksillä. Kuntoutusjakson loppua kohden 

lapset alkoivat jo paremmin hallita toistokerronnan idean. Kaiken kaikkiaan kuitenkin 
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lapset tuottivat hyviä tarinoita, vaikkakin heitä joutui usein auttamaan kerronnassa 

eteenpäin. 

Omar tuotti kerronnassaan huomattavasti enemmän vuorosanoja kuin muut lapset, kai-

ken kaikkiaan hän tuotti 16 vuorosanaa. Laskin vuorosanoiksi sekä  ilmaukset”hän sa-

noi että” sekä selkeät repliikit. Ramel tuotti kerronnassaan 3 vuorosanaa, Minh puoles-

taan 2. Tämä suuri ero vuorosanojen määrässä voisi selittyä sillä, millaisia tarinoita lap-

set ovat tottuneet aikaisemmin lukemaan eli millaisia ajatuksia ja kokemuksia heillä on 

tarinoiden rakenteista ja sisällöistä. Omar toi hyvin vahvasti esille terapiakertojen aika-

na sen, että hän pitää paljon sarjakuvista ja lukeekin erityisesti Aku Ankka–sarjakuvia 

kotona itsekseen. Tämä mieltymys saattaa ehkä osaltaan selittää sen, miksi Omar myös 

tuotti paljon repliikkejä omassa kerronnassaan, erityisesti kun toistokerronnassa kuvat 

esitettiin hyvin sarjakuvamaisessa asetelmassa.  

Suomen kielen sanavaraston taso on heikko kaikilla lapsilla, kun huomioidaan Suomes-

sa asuttu aika sekä suomen kielelle altistuminen. Erityisen heikoksi sanavarasto jää 

Suomessa vähiten aikaa asuneella lapsella. Heikko sanavarasto ilmenee arviointien li-

säksi spontaanikeskusteluissa lasten kanssa. Lasten spontaanikerronta on puutteellista ja 

vaikeaselkoista, he joutuvat miettimään pitkään hakiessaan oikeita sanoja mieleensä ja 

kerronta on herkästi syrjähtelevää. Tällöin jää kuulijan vastuulle esittää tarkentavia ky-

symyksiä jotta viesti tulisi ymmärretyksi. Usein lapset turhautuivat ja jättivät kertoman-

sa asian kesken, kun oikeita sanoja ei löytynyt enkä itse aina ymmärtänyt keskeistä sa-

nomaa. Lapsille oli myös hyvin tyypillistä käyttää kerronnan tukena paljon eleitä ja 

osoittaa käsien avulla oikeaa sanaa. Tyypillisesti käsien avulla esitettiin erityisesti ver-

bejä.  

On mielenkiintoista huomata, kuinka suomen kielen kehittyminen on hidasta suomea 

toisena kielenä omaksuvilla lapsilla, silloin kun kotona puhutaan äidinkieltä, vaikka 

lapsi olisi käynyt suomenkielistä päiväkotia ja/tai esikoulua. Tutkimusten valossa voi-

daan olettaa, että kielitaito kypsyy vielä paljon sanaston osalta kognitiivisen kehityksen 

ohella myöhemmin lapsuudessa ja nuoruudessa (Kohenert, 2002). Sanaston kehittymi-

nen vie vuosia, oli kyseessä yksi- tai kaksikielinen lapsi. Kun lapsi alkaa omaksua toista 

kieltä vaiheessa, jossa myös äidinkieli on vielä kehittymässä, on vaikea tarkastella ilmi-

öiden syyseuraussuhteita. Sanojen merkitysten ymmärtäminen etenee perusmerkitysten 
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ymmärtämisestä aina laajojen semanttisten ja assosiatiivisten merkitysten ymmärtämi-

seen, joten jos kyseiset merkitykset eivät ole vakiintuneet lapselle tämän äidinkielellä, 

on vaikea sanoa millaisella pohjalle sanan ymmärtäminen L2 kielellä perustuu.  

5.4 Käytettyjen menetelmien sekä tutkimusasetelman arviointi 

Tämän tutkimuksen toteuttamisessa oli toisaalta omat puutteensa mutta myös onnistu-

misensa. Tutkimuksen suunnittelu perustui täysin maahanmuuttajataustaisen lapsiryh-

män tarpeeseen suomenkielen sanavaraston kasvattamisesta, joten lähtökohta tutkimuk-

sen toteutukseen on ollut erilainen kuin se, että ensin valittaisiin tietty menetelmä ja 

sitten tutkimukseen soveltuvat koehenkilöt. Kuntoutuksessa käytetyn menetelmän loin 

yhdistellen tutkimuksia L2 kielen omaksumisesta semanttisen harjoittelun keinoin, mut-

ta täysin tämän kuntoutustutkimuksen kanssa samanlaista tutkimusta ei tietääkseni ole 

tehty, eli vertailupohjaa tuloksille ei ole.  

Sanaston semanttisesta harjoittelusta muodostui mielekäs tapa työskennellä sekä itselle-

ni että lapsille. Kun terapiakerrat rakentuivat teemojen ympärille, oli harjoiteltava sanas-

to ennakoitavissa ja helposti myös sovellettavissa erilaisiin harjoituksiin. Työskentelys-

sä ei kuitenkaan päästy aivan semanttisen kartoitustyöskentelyn ideaalitasolle, sillä las-

ten sanavarasto oli valmiiksi heikko ja näin ollen lasten rooli kartan rakentamisessa ei 

ollut niin aktiivinen kuin ehkä kyseisessä työskentelyssä olisi tarkoitus. Kuitenkin se-

manttiset tehtävät ovat helposti sovellettavissa jokaisen lapsen taitotasoon, ja erityisesti 

sanojen luokittelutehtävät sekä ohjatusti kohdesanaan liittyvien uusien sanojen keksimi-

nen onnistuivat lapsilta pääsääntöisesti hyvin. Tutkimustulosten luotettavuutta lisää se, 

että kuntoutuskerrat toteutettiin hyvin kontrolloidussa tilanteessa ennalta suunnitellun 

toimintatavan mukaisesti. Myös lapset omaksuivat nopeasti opetustuokioiden rakenteen 

ja osasivat ennakoida ja noudattaa tehtäväjärjestystä. Lisäksi luotettavuutta lisää se, että 

jokainen kolmesta koehenkilöstä oli läsnä kaikilla kuntoutuskerroilla.  

Uskoisin että kuntoutusjaksolla käyttämäni tarinat myös osaltaan lisäsivät tulosten luo-

tettavuutta. Koska tarinat olivat suurimmaksi osaksi itseni tekemiä tai muokkaamia, oli 

niistä karsittu kaikki ylimääräinen pois. Ne olivat siis kuvitukseltaan, juoneltaan sekä 

sanastoltaan hyvin yksinkertaistettuja ja kuntoutusjaksolle soveltuvia. Toistokerronta on 

tehtävänä hyvin mielenkiintoinen ja mielestäni tässä tutkimuksessa onnistunut valinta 
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sanaston arviointiin. Kerrontatehtävän avulla sai jonkin verran lisää tietoa siitä, kuinka 

hyvin lapset osasivat käyttää harjoiteltuja sanoja kontekstissa ja lauseissa. Lisäksi tois-

tokerrontatehtävä saattoi myös motivoida lapsia keskittymään tarinan kuunteluun, sillä 

he tiesivät että kuultu tarina tulee lopuksi kertoa vielä omin sanoin uudelleen.  

Semanttisesti harjoiteltujen sanojen rinnalla arvioitiin myös sellaisia sanoja, joita ei 

kuntoutusjaksolla harjoiteltu, mikä lisää tulosten luotettavuutta semanttisen harjoittelun 

vaikuttavuudesta. Tulosten luotettavuutta heikentää kuitenkin sekä sanavaraston arvi-

ointiin käytetyt menetelmät että pieni koehenkilöjoukko. Lasten kielellisistä taidoista 

erityisesti sanavaraston osalta olisi saanut luotettavamman kuvan, jos sanavarastoa olisi 

arvioitu myös lasten äidinkielellä. Pelkästään suomen kielen sanavarastoa arvioidessa 

kokonaiskuva lapsen kielellisistä taidoista jää pintapuoliseksi ja saattaa jopa antaa vir-

heellisen kuvan osaamisesta. Luotettavuuden lisäämiseksi loppuarviot olisi myös ollut 

syytä tehdä useampaan kertaan kuntoutusjakson loputtua. Näin ollen olisi saatu tietoa 

mahdollisista pysyvistä muutoksista lasten suomen kielen sanavarastossa.  

Lisäksi tulosten luotettavuutta heikentää se, ettei koehenkilöiden valinnassa noudatettu 

tarkkoja kriteerejä, vaan lapset päädyttiin valitsemaan ryhmään vain subjektiivisesti 

arvioidun heikon suomenkielen taitotason perusteella. Heikon sanavaraston taustalla 

mahdollisesti vaikuttavia syitä ei tarkemmin eritelty tai arvioitu.  

 

5.5 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet  

Pienen koehenkilöjoukon vuoksi tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä. Tutkimus 

antaa kuitenkin pienestä koehenkilömäärästä huolimatta realistisen kuvan semanttisen 

harjoitusmenetelmän käytöstä ja toimivuudesta ensimmäistä luokkaa käyvien maahan-

muuttajataustaisten lasten kanssa. Lasten sanavarasto oli heikko kuntoutusjakson alussa. 

Kuntoutusjakson jälkeen sanavarasto kasvoi tilastollisesti merkittävästi kuntoutusjaksol-

la harjoiteltujen sanojen osalta sekä ei-harjoiteltujen sanojen osalta. Bostonin nimentä-

testissä ei ollut nähtävissä merkittävää kasvua kuntoutusjakson jälkeen. Lapset siis 

omaksuivat kuntoutusjaksolla harjoiteltua sanastoa, mutta on vaikea sanoa mikä kuntou-

tusjaksossa vaikutti oppimiseen. Myös ei-harjoitellun sanaston kasvu saattaa indikoida 



53 

 

sitä, että kuntoutusjakson aikana runsas sanojen kuvasta nimeäminen saattoi olla se-

manttista harjoittelua merkittävämpi tekijä tuottavan sanavaraston kasvussa. Harjoitel-

lun sanaston osalta myös ymmärtäminen sekä ymmärtämistehtävään kulunut aika para-

ni.  

Samankaltaisia tutkimuksia ei juurikaan ole aiemmin tehty, sillä suurin osa semanttista 

harjoittelua koskevista tutkimuksista on tehty vanhemmilla lapsilla tai aikuisilla L2 

omaksujilla tai vieraan kielen oppijoilla. Tutkimus tämänikäisillä lapsilla painottuu 

enemmän puhtaasti dialogisen lukemisen vaikuttavuuteen. Tarinoiden lukeminen on 

kuitenkin lapsille hyvin luontainen ja mielekäs asia, joten tämänkaltaista harjoittelua 

olisi syytä hyödyntää sanaston omaksumisessa enemmän. Kerrontatehtävät puolestaan 

antavat hyvin monenlaista tietoa sekä lapsen sanavarastosta että muista kielellisistä tai-

doista.  

Suomea toisena kielenä omaksuvia lapsia on paljon ja erityisesti sanavaraston osalta L2 

kieltä omaksuvien lasten kielelliset taidot on havaittu heikoiksi. Tutkimukseni anti klii-

niseen työhön jää vähäiseksi, mutta antaa alustavaa ja karkeaa tietoa semanttisen har-

joittelu vaikuttavuudesta maahanmuuttajataustaisilla lapsilla. Lisätutkimusta semantti-

sesta harjoittelusta tarinoiden avulla kuitenkin tarvittaisiin suuremmalla koehenkilömää-

rällä ja tarkemmilla sanavaraston arviointimenetelmillä. 

Sanavaraston tarkempi arviointi vaatisi Bostonin nimentätestin ohella tarkempaa laadul-

lista arviointia sekä myös arvioin sanavaraston tasosta lapsen äidinkielellä. Ennen har-

joitusjakson alkua sanavaraston arviointi toistuvien useampaan kertaan antaisi luotetta-

vamman kuvan arviointituloksista. Loppuarviointia olisi hyvä tehdä myös useamman 

kuukauden jälkeen jakson päättymisestä, jotta saataisiin tietoa harjoittelun pitkäaikaisis-

ta vaikutuksista. Lisäksi tutkimusasetelmaa olisi hyvä muokata sellaiseen suuntaan, jotta 

saataisiin paremmin esille juuri semanttisen harjoittelu vaikuttavuus. Semanttisen har-

joittelun vaikutuksia voitaisiin tarkemmin arvioida esimerkiksi ottamalla rinnalle ver-

rokkiryhmän, joka harjoittelisi sanastoa jollain muulla menetelmällä, kuten Radwanin ja 

Rikala-Boyerin (2011) ja Ertenin ja Tekinin (2008) tutkimusasetelmissa, tai jaottelemal-

la harjoiteltava sanasto semanttisesti samankaltaisiin sanoihin sekä sanoihin, jotka eivät 

ole semanttisessa merkitysyhteydessä keskenään, kuten Dilekin ja Yürükin (2013) ase-

telmassa.  
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LIITE 1 

TUTKIMUSTIEDOTE      

 

 

 

Opiskelen puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian laitoksessa ja teen opiskeluni loppuvaiheen 

tutkimusta, jossa tutkin sanavarastoa sekä suomen kielen sanojen oppimista lapsilla, joilla on suomi 

toisena kielenä.  

 

Pyydän kohteliaimmin lupaa kyseisen tutkimuksen tekemiseen lapsellenne. Tutkimukseni antaa 

arvokasta tietoa maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen taidoista. Kaksi- ja monikielisten 

lasten määrä Suomessa lisääntyy jatkuvasti ja siksi myös puheterapeuttien tulisi olla tietoisia näiden 

lasten sanavarastoon liittyvistä piirteistä sekä siitä, kuinka sanavarastoa voidaan laajentaa.  

 

Tutkimukseen liittyy lapsenne sanavaraston arviointi sekä opetustuokiot, joissa harjoitellaan suo-

men kielen sanastoa tarinoiden avulla. Arviointi sekä opetustuokiot suoritetaan osana 

ne ”Suomi toisena kielenä” –opetusta, eikä se näin ollen häiritse lapsenne muita oppitunteja. Ope-

tusta annetaan yhteensä kerran viikossa kymmenen kertaa. Tutkimus suoritetaan kevään 2013 aika-

na Oulun normaalikoululla.  

 

Tutkimuksessa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia eivätkä lapsenne nimi tai 

muut tunnistetiedot tule missään yhteydessä esille. Opetustilanteita äänitetään myöhempää ana-

lysointia varten ja tutkimuksen valmistumisen jälkeen kaikki äänitteet tuhotaan. Teillä on oikeus 

kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää lapsenne osallistuminen opetustuokioihin, eikä tämä tule 

vaikuttamaan muuhun lapsenne saamaan opetukseen.  

 

Pyydän teitä täyttämään ja palauttamaan ohessa tulevan suostumuksen sekä vastaamaan 

muutamaan keskeiseen kysymykseen lapsestanne.   

Mikäli Teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, vastaan mielelläni kysymyksiin. Työtäni ohjaa 

professori Matti Lehtihalmes Oulun yliopiston logopedian laitokselta.  

 

Ystävällisin terveisin, 

 

_____________________________ 

Aino Autio  

logopedian opiskelija, 

aiautio@paju.oulu.fi 

044XXXXXXX

mailto:aiautio@paju.oulu.fi


LIITE 2 

 

 معلومات عن البحث

 
 

أدرس كمعالجة نطقية في جامعة أولو قسم علوم اللفظ والنطق، وأقوم اآلن بإجراء البحث النهائي لدراستي، حيث أقوم فيه بالبحث 

للغوية عند األطفال وكذلك تعلم األطفال لمفردات اللغة الفنلندية، أي أولئك األطفال الذين تعتبر اللغة الفنلندية لغتهم في المفردات ا

 الثانية. 

 

أستسمح حضراتكم بأن توافقوا على إجراء هذا البحث لطفلكم. بحثي يقدم معلومات قيمة عن مهارات األطفال ذوي الخلفية المهاجرة 

ندية. عدد األطفال الذين يتكلمون في فنلندا بلغتين أو بعدة لغات في إزدياد مطرد، ولذلك فإنه يتوجب على المعالجين في اللغة الفنل

 النطقيين أن يكونوا على علم بالميزات المتعلقة بالمفردات اللغوية لهؤالء األطفال، وكذلك كيفية توسيع المفردات اللغوية لديهم. 

 

ات اللغوية لدى طفلكم وكذلك على حصص تعليمية، يتم فيها التدرب على مفردات اللغة الفنلندية البحث يتضمن تقدير المفرد

بمساعدة القصص والحكايات. عملية التقدير وكذلك الحصص التعليمية سوف تكون جزًء من تعليم طفلكم "اللغة الفنلندية كلغة 

. التعليم سوف يكون حصة تعليمية واحدة في األسبوع وذلك لعشر ثانية"، أي أنها لن تؤثر على الحصص التعليمية األخرى لطفلكم

 في المدرسة العادية ألولو.  3102مرات. سوف يتم إجراء البحث خالل فصل الربيع لسنة 

 

المعلومات التي يتم الحصول عليها تعتبر معلومات سرية جداً، ولن يظهر إسم طفلكم أو أي معلومات أخرى تدل عليه أو تعرفّه في 

ي حال من األحوال. خالل فترات التعليم سوف يتم التسجيل الصوتي من أجل التحليل الحقاً، وبعد أن يجهز البحث سوف يتم مسح أ

جميع التسجيالت الصوتية. لديكم الحق في اإلمتناع عن المشاركة في البحث أو إلغاء مشاركة طفلكم في الحصص التعليمية، وهذا 

 لذي يحصل عليه طفلكم. لن يؤثر على التعليم اآلخر ا

 

أطلب من حضراتكم أن تقوموا بتعبئة وإعادة إرسال الموافقة على إجراء البحث المرفقة، وكذلك اإلجابة على بضعة أسئلة 

 رئيسية بخصوص طفلكم. 

ألعمال بحثي هو إذا كان لديكم أي سؤال أو إستفسار فيما يتعلق بالبحث، فإنني سوف أجيب عن طيب خاطر على األسئلة. المرشد 

 بجامعة أولو.  علوم اللفظ والنطق البروفيسور ماتّي ليهتيهالميس من قسم

 

 مع أطيب التحيات،

 

_____________ 

 "Aino Autioأينو أوتيو "

 طالبة علوم اللفظ والنطق،

aiautio@paju.oulu.fi 

 

mailto:aiautio@paju.oulu.fi
mailto:aiautio@paju.oulu.fi
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SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

 

Lapsen nimi  _______________________________________________ 

Syntymäaika  _______________________________________________ 

Syntymäpaikka _______________________________________________ 

Huoltajan nimi ja  

yhteystiedot  _______________________________________________ 

 

Lapseni saa osallistua tutkimukseen ja minulle on selvitetty, että tutkimuksessa tutkitaan lap-

seni sanavarastoa sekä tarinoiden kerrontaan perustuvien opetustuokioiden vaikutusta sanava-

rastoon. Annan myös luvan toimia yhteistyössä koulun kanssa tähän tutkimukseen liittyvissä 

asioissa. Olen tietoinen siitä, että opetusjakso sisältää kymmenen kertaa kerran viikossa ta-

pahtuvaa sanavaraston laajentamiseen tähtäävää opetusta sekä alku- ja loppuarvioinnin.   

 

Lastamme ja perhettämme koskevat tiedot tulevat vain tutkimuksen tekijän käyttöön. 

Voimme halutessamme peruuttaa suostumuksemme tutkimukseen.  

 

 

____/____/2013 _______________________________________________ 

  Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Pyydän Teitä vielä vastaamaan alla oleviin kysymyksiin koskien lastanne. 

 

Mitä kieltä/kieliä kotonanne enimmäkseen puhutaan? ________________________________ 

 

Onko lapsenne (tutkimukseen osallistuva) ollut suomalaisessa päivähoidossa? 

 Kyllä   Kuinka kauan? _______________________________________ 

 Ei 

 

Minkäikäisenä lapsenne alkoi käyttää ensimmäisiä suomenkielisiä sanojaan? _____v  

______kk  

 

Onko lapselle luettu kotona kirjoja?    

 Kyllä Millä kielellä? ____________________________________________ 

 Ei
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 موافقة على إجراء البحث

 

 ____________________________  إسم الطفل:

 

 ____________________________  تاريخ الميالد:

 

 ____________________________  مكان الميالد:

 

 إسم ولي األمر

 ____________________________ ومعلومات اإلتصال:

 

المشاركة في البحث، وقد تم التوضيح لي بأنه في البحث سوف يتم فحص المفردات اللغوية عند طفلي وكذلك بإمكان طفلي 

تأثير الحكايات والقصص التي يتلقاها أثناء الحصص الدراسية على المفردات اللغوية لديه. أوافق أيضاً على التعاون مع 

بأن الفترة التعليمية تتضمن تعليم لتوسيع المفردات اللغوية عند الطفل، المدرسة في األمور المتعلقة بهذا البحث. أنا على علم 

وهذا التعليم مكون من عشر حصص تعليمية، ويكون التعليم مرة واحدة في األسبوع، كما تحتوي هذه الفترة التعليمية على 

 تقدير أولي وتقدير نهائي.

 

 قائم بإجراء البحث فقط. المعلومات التي تتعلق بطفلنا وبعائلتنا سوف يعلم بها ال

 بإمكاننا حيثما شئنا، أن نلغي موافقتنا على إجراء البحث. 

 

 

 /____/____3102  

 _________________________________________ 

 توقيع ولي األمر واإلسم بالحروف   

 

 أطلب من حضراتكم أن تجيبوا على األسئلة التالية بخصوص طفلكم:

 

 التي تتكلموها في بيتكم بصفة رئيسية؟ ___________________________________ما هي اللغة/اللغات 

 

 هل كان طفلكم )المشارك في البحث( في الرعاية اليومية الفنلندية؟ 

 

 كم طول المدة؟   نعم  ___________________________ 

 

 ال 

 

 ى؟ __________ سنوات و ___________ شهور. كم كان عمر طفلكم عندما بدأ في إستعمال الكلمات الفنلندية األول

 

 هل تم قراءة كتب لطفلكم في البيت؟ 

 

 بأي لغة؟   نعم  ___________________________ 

 

 ال 

 

 

 

 

 ( لترجمة المستندات3112/0320من اللغة الفنلندية إلى اللغة العربية حسب القانون الفنلندي ) مطابقة لألصل ترجمة قانونية

مكون من صفحة واحدة فقط ال يتجزأ من هذه الوثيقة. األصل الفنلندي  ءجزهو ترجمة قانونية. األصل الفنلندي  الرسمية

 . 01/0/3102هلسنكي بتاريخ  مدينة أجريت الترجمة فيفي صفحة واحدة أيضاً.  والترجمة العربية
Virallinen käännös suomen kielestä arabian kielille, Auktorisoitu kääntäjä: Ayman Abu 

Saleh. 

Lauttasaarentie 5 A 1, FI-00200 Helsinki, Finland. | absayman@gmail.com | Phone: 044 290 

9535. 

مترجم قانوني محلف مرخص من قبل دولة فنلندا أيمن أبو صالح
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Kuntoutusjakson teemat, sanat sekä sisältö (pois lukien arvioinnit) 

 

 

Viikko Teema Sanat Sisältö Semanttisen kartoituksen 

keskeisiä sisältöjä  

1 Koulu Piha, reppu, penaali, 

matematiikka, väriky-

nä 

Tutustuminen, ryhmän sääntöjen luomi-

nen, kouluaiheinen tarina, semanttinen 

kartoitus, sanaston harjoittelu mitkä kuu-

luvat yhteen-tehtävällä 

Mitä muita koulutarvikkeita 

tiedät, mitä muita aineita 

tiedät, mikä on kunkin lap-

sen lempiaine koulussa, 

mitä välitunnilla voi tehdä 

jne 

2 Koulu Lukujärjestys, liitutau-

lu, pulpetti, vihko, 

kirjasto 

Kouluaiheinen tarina, semanttinen kartoi-

tus, mikä ei kuulu joukkoon-tehtävä 

Mitä oppinaineita lapsilla on 

tänään, mitä muita huoneka-

luja luokassa yleensä on, 

mitä kirjastossa on/voi tehdä  

3 Talvi vesisade, pakkanen, 

kylmä, kuuma, lumi-

hiutale 

Talviaiheinen tarina, semanttinen kartoitus Millainen sää ulkona on, 

vuoden aikoihin liittyviä 

sään muutoksia 

4 Talvi Pulkka, mäki, luisti-

met, pipo, lumiukko 

Talviaiheinen tarina, semanttinen kartoi-

tus, luokittelu tehtävä (talvi- ja kesävaat-

teet)  

Talvisia ulkoleikke-

jä/tekemistä, talvi vs. kesä-

vaatteet 

5 Kauppa Ruokakauppa, ostos-

lista, kärry, seteli, 

kolikko 

Kauppatarina, semanttinen kartoitus, 

kauppaleikki 

kaupassa käynti, millaisia 

erilaisia kauppoja tiedät, 

mitä niistä ostetaan, erilaiset 

rahat 

6 Ruoka Heldemä, kakku, juus-

to, mustikka, jäätelö 

Rosvotarina, semanttinen kartoitus, luokit-

telutehtävä (vie oikean yläkäsitteen alle) 

Hedelmät, vihannekset, 

marjat, herkut, mitä voidaan 

syödä esim. syntymäpäivil-

lä, mikä on paras karkkipäi-

vän herkku 

7 Ruoka, koti aamupala, voileipä, 

sipuli, kattila, maito 

Aamiaistarina, semanttinen kartoitus, 

aamupalaleikki (aamupalan valmistaminen 

lelujen avulla) 

Päivän ateriat, lempiruuat, 

ruokajuomat 

8 Koti keittiö, jääkaappi, 

haarukka, uuni, sohva 

Kotitarina, semanttinen kartoitus, luokitte-

lutehtävä: kuvakortin nostaminen ja sen 

laittaminen oikean huone-kuvan alle 

(esim. kattila keittiöön) 

Kodin huoneet, mitä kuuluu 

keittiöön, olohuoneeseen 

jne. 

9 Piha Leikkimökki, parveke, 

kerrostalo, kottikärryt, 

puutarha 

Leikkimökin rakennus-tarina, semanttinen 

kartoitus, ongintatehtävä: laita ongittu 

kuva oikean yläkäsitteen alle 

Piha-alue, mitä kaikkea 

puutarhassa voi olla, mitä 

on kiva leikkiä ulkona  

10 Tunteet Iloinen, surullinen, 

vihainen, hämmästy-

nyt, peloissaan 

Lohikäärmetarina, semanttinen kartoitus, 

luokittelutehtävä: yhdistä tunnekortti oike-

aan tapahtumakuvaan 

Semanttisessa kartoitukses-

sa katseltiin yhdessä tarinan 

kuvia ja lapset saivat miettiä 

oikeat tunnetilat kuhunkin 

kuvaan  
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Terapiakertojen arvioinnissa käytetyt ei-harjoitellut vertailusanat 

 

Teema Ei-harjoitellut sanat 

Koulu Leija, kartta, hevonen, pöllö, piano 

Koulu Pelle, rekka, ampiainen, maljakko, 

sormus 

Talvi Rannekello, kahvikuppi, ämpäri, 

kruunu, lohikäärme 

Talvi Simpukka, nalle, laastari, lintu, 

vasara 

Kauppa Avain, kuumemittari, lahjapaketti, 

lautapeli, kampa 

Ruoka Hiiri (tietokoneen), saippua, matka-

laukku, pensseli, korvat 

Ruoka, 

koti 

Gorilla, pyörä, kamera, roskakori, 

kahva 

Koti Verhot, ruusu, onki, kansio posti-

laatikko 

Piha Lamppu, kirjekuori, kompassi, 

tyyny 

Tunteet Aasi, vetoketju, traktori, tarjotin, 

keppihevonen 
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Kuntoutussanaston arviointiin käytetty testilomake 

Testilomake 

Nimi ___________________________  Testauspäivämäärä ____________________ 

Ikä    ___________________________ 

 

Osa 1: Nimeäminen 

 

Kuva             Nimeäminen  Ymmärtäminen 

1. Juusto   

2. Hedelmä   

3. Mustikka   

4. Maito   

5. Sipuli   

6. Jäätelö   

7. Kakku/täytekakku   

8. Voileipä   

9. Aamupala   

10. Kattila   

11. Haarukka   

12. Keittiö   

13. Jääkaappi   

14. Uuni   

15. Sohva   

16. Parveke   

17. Kerrostalo   

18. Ruokakauppa   

19. Ostoskärry   

20. Ostoslista   

21. Seteli   

22. Kolikko   

23. Vesisade   

24. Lumihiutale (sama kuva kuin 25.)   

25. Kylmä    

26. Kuuma   

27. Pakkanen   

28. Pulkka   

29. Mäki   

30. Pipo   

31. Luistimet   

32. Lumiukko   

33. Kottikärryt   

34. Puutarha   

35. Leikkimökki   

36. Värikynä   
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37. Penaali   

38. Pulpetti   

39. Vihko   

40. Reppu   

41. Piha   

42. Liitutaulu   

43. Matematiikka   

44. Lukujärjestys   

45. Kirjasto   

46. Iloinen   

47. Surullinen   

48. Vihainen   

49. Peloissaan   

50. Hämmästynyt   

 

Ymmärtämistehtävään kulunut aika ______________ 
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Lasten toistokerrontatehtävien litteraatit 

T= tutkija, omat puheenvuoroni 

 

1. Tarina 

Omar: 

O: mikä ton nimi?  

T: Se oli Hanna. 

O: Hanna ja… Hanna-aa.. heräsi kou- 

O: Hänellä oli ensimmäinen päivä kouluun. Ja sitten se meni jo kouluun. Eikä!  

O: Se meni kävemällä se näkkiin.. mitä tuo oli? (osoitti toukan kuvaa) 

T: Touko. 

O: Touko! Se itkee. Ja se sanoi mitä.. ”m-mitä tapahtu sulle Touku?”  

O: Siten se sanoi: ”mulle naureta(va)n, siks mulla on… silmälasiit. ” 

O: Ja sitten se meni kävelemällä ja sitten ope sanoi tulkaa 

O: sitten kaiki nauto jot-… Toukoon 

O: Oli matematiikka.. mm… 

T: Hyvä, niil oli matikkaa, mitäs sitten? 

O: Sitten… (kuiskaten) mikä toi oli? (osoittaa Hannaa) 

T: Hanna 

O: Hanna hänellä oli tota, mm.. (osoittaa ja katsoo kuvaa penaalista) 

T: muistatko? 

O: en 

T: Oliko se pe—penaali? 

O: penaali… oli. Hyvä penaali.  

O: Oli ensin välkkä, mutta.. ja.. mitä tuo oli (osoittaa kuvaa pojista pallon kanssa) 

T: No ne on koulukavereita, jotain poikia. 

O: Koulukavereita ja heitti pallo korkealle  

O: Ei kukaan nähny mutta.. mikä tuo oli (osoittaa Toukoa)  

T: Touko 

O: Touko jo näkkiin, hänellä oli silm… silmälasiit. Si.. Nii. Sitten se tuus.. sitten.. mm.. (osoittaa kuvan 

piilossa olevaa palloa ja sitten Toukon silmälaseja)  

T: Touko näki sen silmälasien kanssa? 

O: Nii!  

 

Ramel: 

R: Mikä ton nimi oli? 

T: Se oli Hanna. 

R: Hannalla oli eka koulupäivä.  

O: Hyvä, tosi hyvä. Mitä sitte tapahtui? 

R: sitteeen.. sitte se otti repun ja meni kouluun ja… ja se näki…(pitkä hiljaisuus) 

T: Muistatko mikä sen nimi oli? Oliko se Touko? 

R: Toukon ja Touko oli surullinen… ja.. jaa.. sitten ku ne meni kouluun ni.. niin.. niin kaikki nauro 

sille.. 

T: Kaikki nauroi Toukolle. No mitäs sitte tapahtui vielä koulussa? 

R: Kun ne meni pihalle niin… niin sitten ne potkaisi pallon aidan yli. Sitten Touko näki sen silmä-

laseilla ja sitten… ja sitten.. Toukoo… mm.. Toukos.. jaa..  

 

Minh: 

T: Muistatko että mitä tässä tarinassa tapahtui? Muistatko mitkä oli näiden nimet? 

M: touko ja… Hanna! 

T: hyvä! Hyvin muistettu. Kerroppa että mitä siinä oikein tapahtui? 

M: öööö… Touko. Toukoo oli surullinen kun se luuli.. ssee.. pelkäsi että ne luokat nauravat sille silmä-

lasille 

M: Sitte joku huuti luokassa! Sitten vaan nauroi. 

T: hyvä! Mitäs sitten tapahtui? 

M: Mikä tuo oli? 

T: Mikäs tunti niillä oli? 

M: tunti… öö— 
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T: Muistatko? 

M: En muista kyllä.. (jotain) tarinoita. 

O: Mm, no katoppa mitä tässä sitten tapahtui. 

M: Mikssuvat noi? Sano, SANO! 

T: Ne meni välitunnille, eikö niin? Mitäs tässä tapahtui?  

M: Oo, joku pallo lentää sinne. Se- see Touko kaivoi sitte se otti pallon.  

M: sitte se kaivo takasin.  

 

2. Tarina 

 

Omar: 

O: Tuo kummitus ni se meni…meni piiloon. 

O: Sitte… hmm… 

T: Se meni piiloon! Mihins se meni piiloon, muistatko? 

O: (kohauttaa olkapäitään) eeen…  

O: Oliko se pulpetin alla? 

O: Nii, meni pulpetin alla, mutta se kaatui, sitten kaikki nauroi- Se… mutta se itkee 

O: Alkoi leikkaamaan sitä.. sitten se säikäytti kaikki sitten se otti pois sitä. 

 

Ramel: 

R: Kaapo kattoi lukujärjestyk-- lukujärjestyksestä että…  

T: Mm-m, hyvä! Mitäs se katsoi? 

(pitkä hiljaisuus)  

T: Katsoiko se että milloin lapsilla on tunti? 

R: Joo. 

T: No mitäs se sitten teki? 

R: Se meni kouluun ja se meni pulpetin alle ja sitten kun välitunti soi ja.. ni.. kaikki ryntäsivät … 

( pitkä hiljaisuus) 

R: mitäs sitte tapahtui? muistatko? 

R: En… 

T: No, tapahtuiko sitten niin että se Kaapo kaatui? 

R:Joo… se kaatui ni sitten Kaapo itki 

R: Sitten kaapo teki s-s-sellasen pelottavan jutun ja ne pelotti niitä, niitä poikia. 

R: ja sitte kaa—po… 

 

Minh: 

M: Kaapo otti aarrearkusta jottai tommosta. 

T: Mm-m. Katso näitä kuvia, mitäs tapahtui? 

M: Sitte se odotti ku tu- se odotti pulpetissa 

M: Se oli pulpetin alhaalla 

M: Se odotti, odotti kun… tunti alkaa. 

M: Sitten se kompastui, sitten ne lapset nauroi ”HAA”! 

M: Sitten se itkee 

M: Se on surullinen 

M: AHAA! Nyt se miettii, niinhän? 

T: Mm-m, se miettii.. 

M: Se otti hmm… s-see oo… se otti sakset, liimaa, ei mittää paperia 

M: Sitte se teki tämmösen, se oli valmis sit se pelotti ”AAAAR”!!! 

M: Sitte se otti pa-sitte se halasi. 

 

3. Tarina 

 

Omar:  

O: Mm.. mä en tiiä nii.. tuo pakkas- nii, se sano että, hänelle, että ”sä kuolet”. 

O: Jänis, ei.. se sano ”enhän kuole”, mutta…  

O: se meni kar-- se meni karui niin sitten… mikä tuo on?  

T: No mitäs siinä tapahtui? 

O: Jänis meni.. onks se jänis vaa? mä en tiiä! 

T: Alkoko se jänis sitte juoksemaan? 
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O: Joo, ja heti juoksemaan ja sitten oli.. sit oli siin.. ja sitten se sanoi-- se mennii karkuun se sanoi: 

”ÄÄÄ”.  

 

Ramel: 

R: Noo.. pakkanen ja jänis. 

R: Jänis teki.. teki jaloillaan… (hiljaisuus) 

T: jäniksellä oli tosi kylmä, eikö ollutkin? 

R: Nii..  

T: mitäs sitten tapahtui? 

R: sitten se juoksi.. ja sitten tuli s-sade ni sitten pakkanen ei kestäny sitä. Nii se meni ja jänis voitti sen. 

 

Minh: 

M: Se pelotti sitä jänistä. 

M: Sitten tuli kylmä. 

M: Sitten se meni juoksemaan. 

M: Sitten vesisade sitten se kark-aaaaaaa! 

 

4. Tarina 

 

Omar: 

 

O: Mitä sen nimi oli? 

T: Oliko se Touko? 

O: Oli! Touko heräsi… sitten su-- (jotain) sitten se menii.. he-- henä luulii..p-- päivä 

O: sitten se laitti pipon ja… (osoittaa) 

T: Oliks se kaulaliina? 

O: Nii, kaulaliina, ja meni ulkona ja sitte se näki poikii luistellee, mutta hänellä vaan yks jalas sitten s--

see (jotain) 

O: Se näyttää että se voitti mutta se meni äkkiä se oli jääny ykkösille (?)  

O; Sitte täällä yks kivi sitte hyppäny ja sitte meni maalii.  

 

Ramel: 

R: Touko se-se meni ulos ja sitten se-se näki poikia olemassa luistimessa.. ja sitten ja sitten Toukoki 

halu luistella. 

R: Nii, sillei sitä mahtunu niinniin sitä sitten.. sitten siellä oli yksi kilpailu missä oli vellakko (?)  

R: sitten Touko meni pulkalla ja sitte se osu kiveen ja lensi maaliin. 

 

Minh: 

M: Se meni ulos sitte pani pipon ja kaulahuivi 

M: Sitte se rakenti joku lumiukko joku tuolla talossa. 

M: Mutta taa.. mutta se tuo se tuo lumiukko voi kyllä sulaa tuo. 

T: Mm.. jatkappa sitten. 

M: Sitten Touko näi että.. että siellä ne lapset luistivat tosi… tosii.. kivaa 

M: sitte seki hauvasi (haluaisi) mutta se ei mahtunu sen luistimet, sillä ei ollu--se oli vaia--yks tämmö-

nen häntä 

M: Sitte saa se hauvaa (haluaa) kilpailuun  

T: Mm-m, mitäs sitte tapahtuu? 

M: Sitte se laskisi.. laskisi mäkeä tosi korkeelle alas noin nopeasti, sitte se osui kivi sitte se lentäsi 

maaliin  

M: Sitte se voitti 

M: voitti! sitte se… ääh.. sitte oliks se Hanna? Hanna, sitte mikä tuo jukepoksi on?  

T: Mikä? 

M: Jukepoksi. Mikä tuo mies on, jukepoksimies?  

M: se on joku jukepoksi mies. Hyvä! 

M: jee! sitte nää kaks tuli rakkaus! (osoittaa kahta viimeisen kuvan hahmoa) 
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5. Tarina 

 

Omar: 

(Vaikea päästä alkuun tarinan kertomisessa) 

T: Sun tehtävänä olis taas kertoa se tarina uudestaan, mikäs tän nimi oli? 

O: Emmä tiiä 

T: Henri 

O: Henri unohti.. ää.. kauppalista—tää mittää, muta.. se osti suklaa, heippa! 

T: Hei—Älä nyt pelleile. Sun pitää kunnolla kertoo tää tarina. Mitäs sitte tapahtu? Se unohti kauppalis-

tan… 

O: Nii.. ja.. ei muistanu mittää ja sitte se löysi suklaa 

T: sitten? 

O: Sitte se sanoi.. em.. mä en tiiä..  

O: Sitte se sa.. tar.. jotain pehmeä, mutta se osti tämä.. sitten osti.. sitten se vie kotiin ja sitte äiti sanoi 

miks(sä) tuot sitä. O: Heippa!  

 

Ramel: 

 

R: Henri(llä?) meni se.. ruokakauppaan.. se meni si-- ja sitte se meni sinne kauppaan.  

R: Ja sitten se osti sieltä suklaavanukas.  

R: Ja sitten se otti v-vesimeloonin ja.. jaa ne meni kotiin ostok--ostokilla jaa…  ja sitte se tuli kotiin. 

R: Ja sitte se.. sitten sen äiti sano että… ethän.. ostanu mitään. Et ostanu kaikki. Mutta sitä äitiä ei hai-

tannu.  

 

Minh: 

M: Ensin se seteli lentis taivaalle, sitten se meni kauppaan, otti kärryn mukaan. 

M: Osti suklaan. Onko tuo suklaa?  

T: Mikäs se oli minkä se osti? 

M: Suklaa!  

T: Hyvä! 

M: Sitte se osti nuita.. öömm.. tuotaa.. nuita hedelmiä! keltasia hedelmiä! Sitte se maksasi  

M: Sitte äiti tuli 

M: Öö... se ei ostanu samaakkaan mitä oli setelissä… siää paperissa!  

T: Hyvä, se ei ostanu samoja juttuja 

M: Ei… 

T: Loppuko tarina? 

M: Joo! Heippa!  

 

6. Tarina 

 

Omar:  

O: Nii tuo oli, hiiri varasti keppit, varasti vesi 

O: Sitten se söi kaikki mutta tuo Aku Ankka varasti sen hevonen, sitten kaikki sano JEE! 

 

Ramel:  

 

R: Se rotta otti  siltä oravalta sen--sen ruuan ja se ja se o-orava sano e-e-e-että siinä on käpyjä ja sitä 

hh—hiiriä ei haitannut.  

R: Sitten se rotta meni kissan luokse ja o-o-otti, o-o-otti, ootti sen ruakan ja sitten se rotta söi kaikki ne 

ruuat ja sitten  

ka- lö-- löysi sen hevosen ja se meni sillä ja sitten… 

R: ja sitten mm.. nnee.. ne oravat o-otti kaikki niitä ruokaa 

 

Minh: 

M: Sitten se.. Sitten se otti miekka, sitte tappo tuo!  

T: Hei, kerropa se tarina uudelleen. Keskityppä nyt, mitä se Rosvo Rotta teki? 
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M: Se varasti maitoa.  

M: Sitte se varasti kaikki herkut. Sitte kana! sitte se meni rystts…. mitä? 

T: Mm, no mitäs täällä tapahtu? 

M: Se meni kyytii! Sitte ne juhlivat juku näitä. Sitte se hevonenki juhli!  

 

7. Tarina 

 

Omar:  

 

O: Että tuo, nii se sanoi että minä haluan, että se saa (todella vaikeaselkoista muminaa)  

O: se on kello seiska sitte voi… (vaikeaselkoista)  

O: sitte se laittoi.. sitte se, sitte se laittoi sitä maitoo, sitte se luki (teki??) siellä kaakaota 

T: hyvä! 

O: sitte se….. (todella epäselvää) he äiti sanoi ei oo vielä aamu kouluu sitte se söi. 

 

 

Ramel: 

 

R: Se Matti Myyrä nousi aikaisin kello seitsemän. 

R: Niin sitten se-se tuli ja söi aamupalan. 

R: Sitten se Matti… Matti otti maidon ja pani sen kattilaan  

R: Ja sitten kun Matti alko syömään niin sitte tuli sen äiti sanomaan että kello seitsemän ja.. 

R:  Ja sitten Matti… söi… söi.. sen aamupalan.  

 

Minh: 

 

M: Se heräsi unesta. Sitte see… keksi—öö..  

T: Mietippä mitä tapahtu, nyt ihan kunnolla sitten. Sä muistat hyvin! 

M: ööhm.. mm.. Sitte se keksii.. se teki kaakao sitää voileipää öö.. laittoi juusto päälle  ja sipuli.  

M: Sitteen.. se vaa söi!  

T: Mm.. mitäs tässä tapahtu?  Muistatko? 

M: Mikä kello oli?  

T: mm.. mitäs se kello oli?(hiljaisuus) Oliko se seitsemän? 

M: Seittämän. Seittämän kello! Sitteen… ! Äitii… äiti keksi ettää että että illalla! Illalla voi syödä 

kans!  

T: Totta! 

M: uuu.. see meni vsa syö! 

 

8. Tarina 

 

Omar: 

T: Kerro nyt sit ihan kunnolla, kerro jokaisesta kuvasta! 

O: Tuo hämähäkki teki kakkua sitten se pannoi sielä (kuva jossa kakku uunissa) 

O:Sitten se odotti 

O: sitten se sanoi ”jihuu minä”…. tämän kakku mutta se sanoi ”voi vitsi” 

O: sitten se sanoi ”hyvää.. hyvää synttärii”, sitten söi sitä kakkua. 

 

Ramel:  

R: Touko…Touko, sil oli synttärit. Niin se haki jääkaapista ne tavarat ja teki, ja teki noppeesti kun sil 

oli n-neljä kättä. 

R: Niin niin sitteku se pani sen uuniin.. sitte… se… s-s-s-sitten se-se-se meni nukkumaan vähä. 

R:Ja sitten kun (jotain) tuli, s-s-s-sitte s-sitte se-se sano että se ei ookaan vielä palanu. 

R: Ni sitte ku se sen ystävä tuli ni ni-ninniin sitte ku ne maisto sitä niin se olikin palannu.  

 

Minh: 

M: Toukon synttärit! 

T: Toukon synttärit. Mitäs siinä tarinassa tapahtu? 

M: ÖÖ, se meni ottaa jääkaappii ja oo jaaa jotaaain… 

T: Sitku kerrot vielä oikein hyvin tän, niin säki saat sitte palkinnon! 

M: Sitte se sekoitti. 
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M: Kun kakku oli valmis sitten… sitten se laitto uuniin.  

M: Sitte se nukkuu 

M: Sitteeen… öö sitten… se kak- se kakku, se kakku!  

T: Mm-m, mitäs sille kakulle tapahtu? 

M: palaasi! 

M: Mutta sitte se ei palanukkaan. Sitten, sitten sitten…  

T:Mitäs siinä meidän tarinassa oikein tapahtui? 

M: sitten meni synttäreille! Sitten se vooooi  

T: mitäs siellä synttäreillä oikein tapahtu? 

M: No se kakku oli vähän makea, sitten Touko sano ”ei haittaa”. 

 

9. Tarina 

 

Omar:  

O: Tuo teki kottii, sitte … se leipoi tommoseks (muminaa) sitte.. 

O: Sitte hänellä oli tämä (osoitti eväskoria) 

O: Sitte se rakensi, sitte  rakensi pulkka… liukumäkkii!  

O: sitte. (muminaa)  

T: oliks se kottikärry? 

O: kottikärry! sitte toi sano ”jippii!”, sitte laski.   

 

Ramel: 

R: Mikä ton nimi on? 

T: oliko se Risto? 

R: Joo… pojilla ei ollu mitään tekemistä, niin niin sitte Risto teki kerrostalon.  

R: Sitten kun se Risto teki sen, se teki vielä puutarhan 

R:Ja sitte vielä liu-liu-liukumäen ssinne, s-sinne kerrostaloon  

R: ja sitten niin ne.. pojilla o-oli tosi hauskaa.  

 

Minh: 

 

M: Mää kertoo hyvää!  

T: Joo, sä kerrot hyvän tarinan! Alotappa täältä! Muistatko mikä oli tämän nimi? 

M: Risto…Ristoo…  aikoi… aikoi öö.. rakentaa leikkimökki 

M: Se rakenti öö... Saha! Onko tuo saha? sitte s-s-s (epäselvää) 

M: Sitte lapset tuli eväät että se jaksaa. 

M: Sitten se oli valmis. 

M: Sitten se teki puutarhan. Ja laittoi niitä kaunistai kukkia.  

M: Sitten.. laski mäkeä!  

 

10. Tarina 

 

Omar:  

O: Tuo oli kylmä ja li-hänen nimi on.. mitä oli?  

T: oliko se Nuutti? 

O: Oli. Nuutti sitten se löysi yks omena, eiku yksi sitä.. nii  

T:Oliko se muna minkä se löysi? 

O: Yksi muna. Sitten tuli sielä lohikäärme  

O: Sitten lohikäärme oli kuuma.  

O: Lohikäärme meni pöydän alle, sitten se meni sitten.. mikä se oli se? 

T: polttiko se? 

O: poltti sitä… emmää tiiä. 

O: Niin sitten se meni, isä sanoi äkkiä, minä en halua sitä lohikäärme. 

O: Sitten se vie, sitten se sanoi hei isä menkää uimaan  

O: Sitten se meni mutta se peloitti, sitten.. sitten ei mittään. 

O: ja sitten tuo sanoi: näetkö, ei oo uima pelottavasti 

O: Ja sitten oom heippa!  

 

Ramel:  

 



LIITE 9 

R: Mm-m... Mikä ton nimi oli? 

T: Se oli Nuutti. 

R: Nuutti meni.. meni.. menimeni sinne.. polttopuuhun ja sitte se-se löysi luolasta munan ja sitte s-s-s-

se tuli ää-- lohikäärme ja se oli s-s-s-ssurullinen 

R: Ja sitten kun se Nuutti ott-halasi sitä ni sitte se tuli iha ä-ä-ä-ä lämpimäksi 

R: Sitte se Puusti.. Puusti sa-ss-s-s-s-s-s oli iha iso ni sitte se-se-se alko vie-vie-vieläki tulemaa kuu-

kuumaksi ni sitte se poltti sen lehen isältä niinniin sitten ne meni  

R: Niin sitten. Kun Nuutti hhhhhhhalasi sitä… 

R: Ja sitten kun ne tuli sieltä niin Nuutti halasi sitä ja oli jo.. o-o-o-o lämpimämpi  

 

Minh:  

(Vaikea aloittaa) 

T: Hei, näytäppä kuinka hienosti sää muistat tän tarinan! Hei! Hei, muistatko tämän nimen? 

M: En 

T: Oliko se Nuutti? 

M: oli! 

T: Kerroppa se tarina, mitä siinä tapahtuu? 

M: Oli kylmä! Se käsi palelee sitte se nenä… piirtyy puna!  

M: Sitten sen ööö.. mitä se on.. kananmuna! Sitten sieltä syntyi.. mikä se oli? Pus? 

T: Puusti 

M: Puusti!Mä luulin että se on pus--- pus.  

M: Puusti. Sieltä synty Puusti. Pieni vauva.  

M: Sitten se unohti että se on kuuma!  

M: Sitten se kas… sitten se kasvoi sitten se palasi isän sanomalehden. 

M: Sitten se.. (muminaa) Uimaan!  

T: Mm-m. Puhuppa silleen selkeesti niin mä ymmärrän kanssa. 

M: Sitten se meni vai, sitten se meni. Sitten se meni uimaan, Wuhuu! Sitten se loppui.  
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KUNTOUTUSJAKSON TARINAT  

 

1. Hannan ja Toukon ensimmäinen koulupäivä 

 

Hanna Hämähäkki heräsi aikaisin maanantai-aamuna, sillä tänään 

hänellä oli ensimmäinen koulupäivä! Hanna oli hyvin innoissaan ja 

toivoi saavansa koulusta paljon uusia ystäviä.  
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Hanna lähti reppu selässään kulkemaan kohti koulua. Kauniin 

kukkaniityn kohdalla hän tapasi Toukon. Touko oli pieni vihreä 

toukka, joka oli myös matkalla Metsäkylän kouluun. Touko näytti 

surulliselta. 

”Onko kaikki hyvin Touko, näytät vähän surulliselta”, Hanna ih-

metteli.  

”Minua jännittää mennä kouluun”, Touko vastasi hiljaisella äänel-

lä. ”Minua pelottaa, että muut oppilaat kiusaavat minua näiden 

silmälasien takia.”  
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Hannaa harmitti Toukon puolesta ja lupasi hänelle, ettei antaisi 

muiden oppilaiden kiusata. He jatkoivat yhdessä koulumatkaa. 

 

 

Hannan ja 

Toukon 

saapuessa  

koulun pi-

halle oli 

opettaja 

jo ovella 

odotta-

massa 

heitä. 

”Tervetuloa Hanna ja 

Touko”, 
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opettaja huusi heille  

iloisesti.  

Hanna ja Touko seurasivat opettajaa luokkaan.  

”Tässä ovat uudet oppilaamme Hanna ja Touko”, opettaja esit-

teli.  Jostain luokan takaa kuului huuto: 

”Touko rillirousku!”. Muut oppilaat vain nauroivat. Opettaja oli 

vanha, ja hänen kuulonsa oli niin huono, ettei hän kuullut pilk-

kaavia huutoja.  Hanna huomasi, kuinka Touko käänsi päänsä alas 
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ja kyyneleet valuivat tämän silmistä.  

Hanna ja Touko istuivat alas pulpetteihinsa seuraamaan opetus-

ta. Ensimmäisellä oppitunnilla oli vuorossa mate-

matiikkaa. He harjoittelivat yhdessä yhteen- ja 

vähennyslaskuja.  Hanna oli ostanut uuden hienon 

penaalin sekä uudet värikynät, joilla hän kirjoitti 

laskuja.   

Tunnin jälkeen kello soi ja välitunti alkoi. Muut oppilaat ryntäsi-

vät pihalle 

pelaamaan 

jalkapalloa, 

mutta eivät 

ottaneet 

Hannaa ja 

Toukoa 

mukaan pe-

liin.     Yhtäkkiä eräs pojista potkaisi pallon todella korke-
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alle. Pallo lensi yli aidan, joka oli pihan laidalla.  Kukaan ei näh-

nyt, mihin pallo laskeutui.  

”Voi ei!”, oppilaat huusivat yhteen ääneen. ”Meidän on pakko löy-

tää pallo!”  

 

Kaikki ryntäsivät aidan taakse tähyilemään, mihin pallo oli hä-

vinnyt. Pallo oli hävinnyt aidan takana olevien kivien ja kasvien 

sekaan, ja sitä oli hyvin vaikea löytää. Touko kaivoi silmälasinsa 

taskustaan, eikä mennyt aikaakaan kun hän niiden avulla huomasi 
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pallon pienen kiven takaa. Muut oppilaat auttoivat Toukon aidan 

yli hakemaan pallon. 

”Kiitos Touko, sinun tarkan näkösi ansiosta löysimme pallon!”, 

muut lapset huusivat yhteen ääneen. Seuraavalla välitunnilla 

Toukosta tehtiin jalkapallo joukkueen kapteeni, eikä häntä sen 

koomiin kiusattu silmälasiensa takia.  
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Koulukummitus Kaapo 

 

Kaapo kummitus asui koulun ullakolla.  Kaapo ei ollut kovin pe-

lottava kummitus. Useimmiten lapset vain nauroivat Kaapolle, 

sillä hän oli niin kömpelö. Kun Kaapo yritti pääs-

tää suustaan pelottavia huutoja, se saattoi saa-

da hikan tai yskän, ja sekös vasta lapsia naurat-

ti.  

Eräänä päivänä Kaapo katsoi lukujärjestyksestä, 

milloin lapsilla oli ensimmäinen tunti ja piiloutui 

luokkaan valmiina säikäyttämään lapset. Kaapo 

piiloutui pulpetin alle, ja odotti tunnin alkamista.  

Kello soi ja lapset ryntäsivät luokkaan. Kaapo päätti odottaa 

sopivaa hetkeä.  
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Opettaja alkoi kirjoittaa li itutaululle tehtäviä, ja lapset ka i-

voivat vihkonsa esiin. Kaapo tiesi hetkensä koittaneen. Hän hy-

pähti ylös pulpetin alta, mutta kompastuikin kummituskaapunsa 

helmoihin! Kaapo kaatui rysähtäen lattialle ja kaikki lapset a l-

koivat nauraa yhteen ääneen.  

 

 

 

”Hahaha, Kaapo on enemmänkin sirkuspelle kuin oikea kumm i-

tus!”, lapset nauroivat.  

”Taasko sinä Kaapo yrität pelotella lapsia!”, opettaja huudahti, 

”sinun on parempi mennä takaisin ullakolle  ja pysyä siellä!”  

Kaapo laahusti takaisin ullakolle ja oli kovin surullinen. ”Olen 

todella surkea kummitus”, Kaapo ajatteli.  
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Yhtäkkiä Kaapon ilme kirkastui. ”Nyt tiedän!”, hän huudahti ä ä-

neen, ”minun täytyy tehdä oikein pelottava naamari, jotta  lap-

set eivät tunnista minua!”  

Kaapo kävi tuu-

masta toimeen ja 

hiippaili kuvaama-

taidon luokkaan. 

Hän otti pahvia, 

liimaa ja sakset 

ja alkoi askarrella 

naamaria.  

Kun pelottava 

naamari oli valmis, 

Kaapo piiloutui 

koulun kirjastoon 

odottamaan lap-

sia. 

Kun lapset saapuivat kirjastoon, hyppäsi Kaapo hyllyjen takaa 

naamari kasvoillaan ja huusi:  

”BUUHUUUUU!”  

Lapset kiljuivat kauhusta.  



LIITE 10 

 

 

Kaapoa alkoi harmittaa, kun hän näki kuinka peloissaan lapset 

olivat. Hän otti naamarin pois kasvoiltaan ja lupasi, ettei enää 

koskaan yritä pelotella lapsia. Siitä päivästä lähtien Kaapo oli 

kiltti kummitus.  
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Jänis ja pakkanen, Surojegin,  P -L. (1997) Suomen lasten eläinsadut.  

Helsinki, Otava (Kuntoutusjaksolla käytin hieman muokattua versiota 

sadusta, liitteessä nähtävissä tek ijänoikeussyistä vain piirtämäni kuvat)
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Toukon Talvipäivä 

 

Eräänä aamuna Touko heräsi aikaisin ja katsoi ulos ikku-

nasta. Ulkona oli satanut yön aikana paljon lunta. Toukon 

tekemä lumiukko oli aivan lumen peitossa! Touko puki ylleen 

pipon ja kaulaliinan ja päätti lähteä ulos.  

Touko käveli luistelukentän reunalle. Muut lapset luistel i-

vat ja nauroivat kovaan ääneen. ”Voi kun luistelu näyttää 

niin hauskalta!”, Touko tuumi, ”Mutta enhän minä pysty 

luistelemaan, kun yksi luistin 

ei pysy hännässäni kiinni ko-

vin hyvin.”  
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Kentän reunalla Touko näki kyltin.  

”Mäenlaskukilpailu, tuohan näyttää hauskalta!”, Touko tuu-

mi ja päätti osallistua kilpai-

luun.  

 

Kilpailupaikalla Toukolle an-

nettiin kilpailunumero sekä 

punainen pulkka, jolla hän sai 

laskea. Touko päätti valita 

kaikista korkeimman ja pelottavimman mäen, sillä hän hal u-

si voittaa.  
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Kun Toukon vuoro koitti, hän otti hieman vauhtia ja lähti 

laskemaan. Vauhti kiihtyi todella nopeaksi jyrkässä mäessä. 

 

Kukaan ei kuitenkaan ollut huomannut mäessä olevaa kiven-

lohkaretta. Pulkka osui suoraan kiveen ja pysähtyi äkisti. 

Touko lähti lentoon mäessä ja kieri suoraan maaliviivalle.  

Maaliviivan luona kaikki katsojat hurrasivat.  

”Hienoa Touko, pääsit aivan ensimmäisenä maaliin!”  
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Kilpailun järjestäjä sanoi, ettei ollut väliä pääseekö maaliin 

pulkan kanssa vai ilman. Touko oli ensimmäinen maalissa ja 

hänet julistettiin pulkkakilpailun voittajaksi.  
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Henrin kauppareissu 

 

Henri oli saanut äidiltään tärkeän tehtävän. Äiti oli 

sairastunut flunssaan, joten Henrin piti käydä 

ruokakaupassa ostamassa ruokaa viikonlopun varalle. Äiti 

kirjoitti Henrille kauppalistan, jossa luki kaikki mitä 

kaupasta tarvittiin.  

 

 

Ruokakaupan pihalla 

kävi kuitenkin hullusti: 

kauppalista lähti tuu-

lenpuuskan mukana 

lentoon! 

- Voi ei, Henri 

huudahti, kuinka minä 

nyt muistan kaiken mi-

tä piti kaupasta ostaa!  

 

 

 

Henri halusi kuitenkin 

auttaa äitiään, otti os-

toskärryt ja asteli s i-

sälle ruokakauppaan.  
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- Hmm, ostoslistassa 

taisi olla jotain make-

aa ja pehmeää syötä-

vää. Mitähän se voisi 

olla, Henri tuumi.  

Hän päätti ostaa suklaa-

vanukasta, sillä tiesi äidin 

pitävän siitä.  

 

 

 

 

Hedelmäosastolla Henri muisti, että ostoslistalla luki myös 

jonkin pyöreän hedelmän nimi.  

- Hmm, mitkä kaikki hedelmät ovat pyöreitä, Henri mie-

tiskeli ja katseli ympärilleen hedelmäosastolla.  
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Hän päätti poimia ostoskärryyn suuria, pyöreitä meloneita. 

- Näistä äiti varmasti ilahtuu, Henri mietti iloisena.  

 

Vanukkaan ja melonien lisäksi Henri poimi ostoskärryyn 

myös muita ostoksia, joista arveli äidin ilahtuvan. Lopulta 

Henri asteli kassalle, jossa kaivoi taskustaan äidin antamat 

setelit ja kolikot.  

- Kiitos ja hyvää päivänjatkoa!, Henri sanoi kassaneidi l-

le iloisesti lähtiessään.  
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Kotona äiti tuli heti eteiseen katsomaan Henrin tekemiä 

ostoksia.  

- Vanukasta, melonia… Mutta ethän sinä ostanut mitään 

mitä ostoslistalla luki, Äiti ihmetteli.  

Henri kertoi nolona, mitä ostoslistalle oli tapahtunut. Äitiä 

ei haitannut yhtään 

- Minä rakastan suklaavanukasta ja kipeänä on ihana 

syödä melonia ja muita herkkuja, joita sinä kaupasta 

ostit, Äiti nauroi. Tästä lähtien Henri saa kyllä hoitaa 

ruokaostokset joka kerta!  
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Matti Maantierosvo 

Tarina mukailtu kirjasta Julia Donaldson (2011) ”Matti Maantierotta” (suom. Raija 

Rintamäki),  Kustannus-Mäkelä.   

 

7. Matti Myyrän aamu 

 

Matti Myyrä kävi eräänä päi-

vänä päiväunille. Hän nukkui-

kin oikein pitkään ja ma-

koisasti. Monen tunnin päästä 

hän heräsi ja huomasi että 

ulkona olikin jo aivan hämä-

rää

. Matti katsoi kelloa ja tuumi: 

”Oho, kellohan onkin jo seitse-

män, olen tainnut nukkua koko 

yön!”.  
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Matti nousi sängystä ja käveli keittiöön.  

”Taidanpa tehdä oikein makoisan aamupalan itselleni”, Matti 

päätti.  

 

Matti päätti keittää itselleen kaakaota. Hän otti maidon 

jääkaapista ja kaatoi sen kattilaan.  

 

 

Maidon kiehuessa kattilassa, 

Matti valmisti itselleen herk-

kuvoileivän. Aivan kuten hiiret-

kin, myös myyrät rakastavat 

juustoa. Niinpä Matti leikkasi 

monta oikein paksua juustovii-

paletta voileivän päälle.  

 

 

Juuston lisäksi sipuli 

on myyrien suurta 

herkkua! Niinpä Matti 

valmisti itselleen 

juusto-sipuli-

voileivän.  
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”Mmm, kaakao ja 

voileivät ovat suu-

rinta herkkuani”, 

Matti myhäili tyyty-

väisenä ja istui pöy-

dän ääreen valmiina 

syömään.  

 

 

Juuri kun Matti oli 

haukkaamassa palaa 

voileivästään, tuli 

Matin äiti keittiöön.  

”Katso millaisen 

herkkuaamupalan 

minä valmistin ihan 

itse!”, Matti huu-

dahti. 

”Aamupalan?”, Äiti 

ihmetteli, ”Mutta 

nythän on vasta il-

ta!”. 

Matti katsoi kelloa ja tajusi, että hän olikin herännyt 

päiväuniltaan kello seitsemän –illalla!  
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”Minä luulin että olen nukkunut koko 

yön ja nyt onkin aamu,” Matti nauroi. 

Myös äiti alkoi nauraa kovaan ääneen.  

”Voi sinua hupsua! Onneksi voileipä ja 

kaakao sopivat hyvin myös iltapalaksi”, 

äiti sanoi. 

Niinpä Matti istui tyytyväisenä pöydän 

ääreen ja alkoi syödä tekemään herkku-

aamupalaa, joka olikin muuttunut her-

kulliseksi iltapalaksi.  
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Toukon syntymäpäivä 

 

Toukolla oli syntymäpäi-

vä, joten Hanna Hämä-

häkki päätti leipoa Tou-

kolle kakun.  

”Touko rakastaa kaikkea makeaa, joten taidanpa tehdä 

oikein herkullisen mansikkakakun hänelle”, Hanna tuumi. 

Niinpä Hanna asteli keittiöön ja avasi 

jääkaapin. Hän otti esille kaiken tarpeel-

lisen ja alkoi tehdä taikinaa kakkua var-

ten. Onneksi Hannalla on neljä kättä, jo-

ten taikinan valmistaminen oli nopeaa.  
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Kun taiki-

na oli val-

mis, Hanna 

laittoi sen 

uuniin paistumaan. 

”Kakun tulee paistua 

puoli tuntia uunissa, 

joten minähän ehdin 

hyvin ottaa pienet 

nokoset sohvalla”, 

Hanna päätti. Hanna kävi pitkälleen sohvalle ja vaipui 

uneen. Hän ei kuitenkaan herännyt puolen tunnin päästä, 

vaan vasta kun keittiöstä alkoi tulla palaneen käryä. ”Voi 

ei, kakku on vieläkin uunissa! Toivottavasti se ei ole pa-

lanut aivan pilalle”, Hanna huusi pelästyneesti ja kiirehti 

keittiöön.  
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Onneksi kakku ei ollut ehtinyt palaa vie-

lä täysin. ”Tämähän on vielä aivan kelpo 

kakku! Laitan päälle oikein paljon mansi-

koita, niin kukaan ei edes maista pala-

nutta makua”, Hanna päätti. Hanna otti 

kakun uunista ja koristeli sen oikein 

hienosti mansikoilla ja erilaisilla ma-

keilla karamelleilla. Kakun väliin hän 

laittoi paksun kerroksen mansikkahilloa.  
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Illan koittaessa Hanna lähti Toukon 

syntymäpäiväjuhliin. ”Paljon onnea Tou-

ko! Leivoin sinulle lahjaksi mansikkaka-

kun!” 

”Voi kiitos Hanna, tämä on paras lahja 

mitä olisin voinut toivoa!”, Touko huudahti iloisesti. 

Kaikki istuivat alas syömään kakkua. Hannan maistaessa 

omaa kakkupalaansa, hän huomasi että kakku maistui 

vähän pahalta. ”Voi ei”, Hanna sanoi pettyneesti”, Taisin 

kuitenkin polttaa kakun uunissa.” Myös muut maistoivat 

kakkua. ”Ei se haittaa”, Touko sanoi, ”Vaikka tämä mais-

tuukin vähän palaneelta, on tämä silti paras mansikka-

kakku mitä olen koskaan syönyt.  
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Risto Rakentaja 

 

Eräänä kesäpäivänä Risto Ra-

kentaja päätti rakentaa lap-

sille uuden leikkimökin.  

Lapsilla oli kesäloma, eikä 

heidän pihastaan löytynyt 

edes leikkipuistoa. 

”Meillä ei ole ulkona mitään 

kivaa tekemistä!”, lapset va-

littivat usein.  

Niinpä Risto päätti rakentaa oikein 

hienon leikkipaikan lapsille.  

 

”Katsokaa piirustusta uudesta leikk i-

mökistä!”, lapset huusivat ja ihastel i-

vat sitä yhteen ääneen, 

”Siitä tuleekin oikea kerrostalo!”.   
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Risto tarttui tuumasta toimeen ja alkoi rakentaa. Mo-

nen monta päivää hän vain sahasi lautoja leikkimökkiä 

varten.  

      

 

 Leikkimökin 

rakentaminen 

ei ollut help-

poa. Välillä 

lapset toivat 

Ristolle eväs-

tä, jotta hän 

jaksoi raken-

taa.  
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Viikon rakentamisen jälkeen leikkimökki oli vihdoin va l-

mis. 

Ja voi miten 

upea siitä tuli-

kaan! 

Leikkimökistä 

oli tullut oikea 

kerrostalo, sillä 

Risto oli raken-

tanut siihen 

kaksi kerrosta.  

 

Mökin parvekkeelle Risto oli myös rakentanut aivan o i-

kean liukumäen! 

”Tästä lapset tulevat varmasti tykkäämään!”, Risto 

mietti tyytyväisenä.  
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Risto päätti myös tehdä leikkimökin ympärille kauniin 

puutarhan.  

Hän kantoi kottikärryillä multaa pihalle ja istutti mökin 

ympärille kauniita kukkia.  

”Kyllä täällä nyt kelpaa leikkiä”, Risto tuumi,  

”puutarhan ansiosta myös vanhemmat tulevat varmasti 

viihtymään täällä.”  
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Kun sekä leikkimökki että puutarha olivat valmiita, Ris-

to kutsui koko naapuruston koolle ihailemaan mökkiä.  

”Tämä on hienoin ja hauskin leikkimökki, mitä olemme 

ikinä nähneet”, lapset huusivat yhteen ääneen ja ryntä-

sivät heti laskemaan liukumäkeä.  

      

 

 Myös aikui-

set olivat innoissaan 

ja ihastelivat kaunis-

ta puutarhaa. 

”Kiitos Risto! Emme 

tienneetkään että 

olet kaiken lisäksi 

oikea puutarhuri! Ja 

nyt on lasten tylsä 

kesäloma vihdoin pe-

lastettu, sillä täällä 

kelpaa leikkiä koko 

kesä!”.  

 

 

Puusti pieni lohikäärme 
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Tarina mukailtu kirjasta Steve Smallman (2010) ”Liian kuuma kaveri” (suom. Raija 

Rintamäki), Kustannus-Mäkelä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


