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1. JOHDANTO 

 
 

1.1 Tutkielman aihe 

 

Tutkielmassani suhteutan amerikkalaisen suomen kielen kielileirin opetussuunnite lmia 

kielen taitotasoille. Teoksessa Eurooppalainen viitekehys: kielten oppimisen, opettamisen 

ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys (tästä eteenpäin Eurooppalainen viite-

kehys, EVK) (2003) on määritelty ne taitotasot, joihin suhteutan Concordia Language 

Villagesin (CLV) suomen kielen kielikylän yksikön, Salolammen, Suomi-koulujen kesä-

kurssien 1–5 opetussuunnitelmat (OPS). Tutkielmani tarkoitus on antaa opettajille mate-

riaalia ja keinoja opetuksensa suunnitteluun. Omien kokemusteni perusteella opettaja t 

suunnittelevat Suomi-koulujen opetuksen kurssisuunnitelmien opetussuunnitelman ja 

oman osaamisensa perusteella. Suomi-koulujen suhteuttaminen eurooppalaiseen viiteke-

hykseen antaa mahdollisuuden hyödyntää suunnittelussa sekä eurooppalaista viitekehystä 

että analyysini tuloksia jo olemassa olevien keinojen lisäksi. Erityisesti Suomesta Yhdys-

valtoihin matkustaville opettajille ja ohjaajille analyysini tulokset voivat olla hyödyllis iä, 

koska Suomessa kieltenopetus on suunniteltu yleensä eurooppalaisen viitekehyksen poh-

jalta.  

 

Eurooppalaisen viitekehyksen luku 8 (2008: 230–241) käsittelee monipuolista kieliohje l-

maa ja erilaisia opetussuunnitelmia. EVK:n eri aiheisiin keskittyvissä taitotasokuvaimissa 

on hyödyllistä tietoa opetusta suunnittelevalle, sillä opetussuunnitelmat on otettu yhtenä 

osa-alueena huomioon EVK:tä laadittaessa. Eurooppalainen viitekehys on julkaistu sekä 

suomeksi että englanniksi. (Veivo 2014: 31–33.) Suomi-koulujen opetussuunnitelmien 

suhteuttaminen eurooppalaisessa viitekehyksessä määritellyille kielen taitotasoille lisää 

tasa-arvoa Salolammen ohjaajien ja opettajien välille, koska he kaikki voivat tarkastella 

eurooppalaista viitekehystä omalla äidinkielellään, sillä Salolammella on äidinkielenää n 

suomea puhuvia ohjaajia ja äidinkielenään englantia puhuvia ohjaajia. EVK on julkaistu 

molemmilla kielillä.  EVK:ssä on otettu huomioon se, että koulujen perusopetuksen ope-

tussuunnitelma poikkeaa esimerkiksi opiskelijoiden ja aikuisten jo työssä käyvien ope-

tuksen opetussuunnitelmasta. Vaikka EVK:ssä ei erikseen mainita lasten ja nuorten lei-

reillä käytettäviä opetussuunnitelmia, sen mukaan kouluissa painotettavien tietojen ja tai-

tojen kehitykseen painottuva opetus ja aikuiskoulutuksen kielenkäytön kontekstikeske i-

nen opetus eivät saisi olla toistensa vastakohtia vaan niiden pitäisi täydentää toisiaan. 
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(EVK 2003: 230–231.) Samalla tavalla esimerkiksi Salolammen opetussuunnitelman täy-

tyisi pystyä täydentämään niiden opiskelijoiden opetusta, jotka ovat opiskelleet suomen 

kieltä muutenkin. Täydennysaspektista huolimatta opetussuunnitelman täytyisi palvella 

myös leirin suurinta asiakaskuntaa eli niitä, joille Salolampi on ainoa paikka, jossa he 

saavat systemaattista ja suunniteltua suomen kielen opetusta. EVK:n (2003: 231) luvussa 

8 esitellään esimerkiksi vaihtoehtoja opetussuunnitelmien suunnitteluun.   

 

Eurooppalaisessa viitekehyksessä määriteltyjen kielen taitotasoluokitusten avulla voi-

daan mitata oppijan edistymistä oppimisen eri vaiheissa pidemmällä aikavälillä. Viiteke-

hyksessä on kuvattu tarkasti ja laajasti, mitä oppijoiden täytyy oppia kielellä tekemään, 

jotta he voivat käyttää sitä viestintään, ja millaisia tietoja ja taitoja heidän täytyy vielä 

kehittää, että viestintä olisi tehokasta. (EVK 2003: 19.) Suhteuttaessani Suomi-kouluja 

EVK:seen käsittelen erikseen kaikkia sekä kurssisuunnitelmasta että EVK:n taulukoista 

löytämiäni aiheita, joten analyysini aiheiden perusteella voi tarkastella, kuinka monipuo-

lisesti, tarkasti ja laajasti kurssisuunnitelmassa esiintyvät aiheet edesauttavat oppijan suo-

men kielen viestintätaitojen kehittymistä. Eurooppalaisessa viitekehyksessä määrite l-

lyistä taitotasoista kerron enemmän luvussa 1.4.2. 

 

Salolammen Suomi-koulujen kurssisuunnitelmien opetussuunnitelma on kirjoitettu eng-

lanniksi, mutta kurssien nimet ovat suomenkieliset. Käännän kaikkien käsittelemieni 

kurssien termit, nimet ja esimerkit suomenkielisiksi käsitellessäni niitä tutkielmassani. 

Salolammen Suomi-koulujen opetussuunnitelmassa ei mainita sen pohjautuvan mihin-

kään teoreettiseen viitekehykseen, kun taas Suomessa kieltenopetuksen teoreettisena ja 

osittain myös käytännöllisenä pohjana käytetään Eurooppalaista viitekehystä. Kun 

Suomi-koulujen opetussuunnitelmat suhteutetaan suomalaisessa kieltenopetuksessa hyö-

dynnettyyn teoreettiseen viitekehykseen, saadaan Salolammen opetukselle sama viiteke-

hys kuin suomalaiselle kouluopetukselle. Salolammella tavoitellaan mahdollisimman au-

tenttista kohdekulttuurista ympäristöä kaikilla osa-alueilla, joten on tästäkin näkökul-

masta perusteltua suhteuttaa Salolammen kesäkurssit juuri eurooppalaisessa viitekehyk-

sessä määritellyille taitotasoille. Suomen kieli on eurooppalainen kieli, joten Eurooppa-

lainen viitekehys sopii Suomi-koulujen tasojen ja kielten osa-alueiden määrittelyn teo-

riapohjaksi.   
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1.2. Tutkielman taustaa 

 

Olin kesällä 2016 Concordia Language Villagesin suomen kielen kielikylässä Salolam-

mella camp counselorina eli leiriohjaajana. Päätyönäni oli Suomi-koulujen opetuksen 

suunnittelu ja toteutus opetussuunnitelman mukaan. Opetin kesän aikana kaksi kertaa Ke-

säkurssin 6: Matkalla Suomessa, ja opetusta suunnitellessani ja toteuttaessani huomasin,  

kuinka hankalaa opetusta on suunnitella ja oppimista arvioida ilman viitekehystä. Suomi-

koulujen opetuksen lisäksi tehtäviini kuului erilaisten toimintojen suunnittelu ja toteutus 

ja oman mökkini leiriläisten rutiineista huolehtiminen. Olen suhteuttanut Kesäkurssin 6: 

Matkalla Suomessa -kurssin tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt EVK:n taitotasoihin ke-

väällä 2017 suorittaessani suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen sisältöihin kuu-

luvaa Tutkimusseminaari -kurssia. 

 

Concordia Language Villages on kielileirejä järjestävä yhdistys, joka toimii yhteistyössä 

Concordia Collegen kanssa. Suurin osa leireistä järjestetään Bemidjissä, Minnesotassa.  

Leiriläisiä tulee leireille etupäässä Pohjois-Amerikasta. Kielileirejä järjestetään 15 eri kie-

lellä.  CLV:n kielikyliin pyritään saamaan joka vuosi äidinkielisiä kielenopettajia ja lei-

riohjaajia, jotta leiriläiset saisivat myös autenttista kielisyötettä ja pääsisivät vuorovaikut-

tamaan äidinkielisen puhujan kanssa. Leireillä on myös pohjoisamerikkalaisia ohjaajia, 

jotka eivät puhu kohdekieltä äidinkielenään. Kaikilta ohjaajilta vaaditaan kuitenkin su-

juva kohdekielen suullinen osaamistaito. (Concordia Language Villagesin internets ivut 

20.10.2017.)   

 

Suomi-koulu nimitystä käytetään Salolammen Suomi-koulujen lisäksi myös Suomi-seura 

ry:n järjestämistä Suomi-kouluista1. Suomi-seura ry järjestää valtion tuella Suomi-kou-

luja 36 eri maassa. Suomi-koulut toteutetaan pääosin lauantaikouluina, ja niiden oppilas-

ryhmät ovat kielitiedoltaan ja -taidoltaan hyvin heterogeenisiä. (Alisaari, Reiman & Vaa-

rala 2015: 1, Korpela 2017: 11–13.) Suomi-seuran Suomi-kouluilla on Opetushallituksen 

(OPH) suunnittelema opetussuunnitelmasuositus, joka on julkaistu vuonna 2015, mutta 

Suomi-seuran Suomi-kouluilla ei ole virallista asemaa Suomen koulutusjärjestelmässä. 

En vertaile tutkielmassani maailman Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta ja Sa-

                                                                 
1 Omassa tutkielmassani käytän Suomi-koulu nimitystä Salolammen Suomi-kouluista ja tarvittaessa 

Suomi-seuran Suomi-koulut nimitystä viitatessani Suomi-seura ry:n järjestämiin Suomi-kouluihin. 
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lolammen opetussuunnitelmaan toisiinsa, mutta Suomi-seuran Suomi-koulujen opetus-

suunnitelmasuosituksen julkistaminen tukee tutkimukseni mielekkyyttä. Salolammen 

Suomi-kouluilla ja Suomi-seuran Suomi-kouluilla on yhtäläisyyksiä, sillä molempien op-

pilasaines on samankaltainen, opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja molem-

missa hyödynnetään paikallisten tai vierailevien suomalaisten kielitaitoa ja -tietoa ope-

tuksessa. Molempien opetus tähtää suomen kielen ja kulttuurin välittämiseen ulkosuoma-

laisille tai suomen kielestä muuten kiinnostuneille oppijoille. Molemmat myös tekevät 

tunnetuksi ja pitävät yllä suomen kieltä ja kulttuuria. 

 

 

1.3. Tutkimuskysymykset ja -ongelmat 

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1) Miten Salolammen Suomi-koulujen kesäkurssien 1–5 kurssisuunnitelmien kurssita-
voitteet asettuvat EVK:ssä määritellyille kielen taitotasoille? 

 

2) Miten Salolammen Suomi-koulujen kesäkurssien 1–5 päiväkohtaiset sisällöt asettuvat 
EVK:ssä määritellyille kielen taitotasoille? 

 
3) Kuinka Salolammen Suomi-koulujen kesäkurssien opetussuunnitelmien kurssien ta-

voitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen suhteutuminen EVK:n taitotasoille vastaavat 

toisiaan? 
 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen on tarkoitus selvittää, mille EVK:ssä määritellyl le 

taitotasolle kesäkurssien 1–5 tavoitteet sijoittuvat. Sijoittumisen selvitän etsimällä EVK:n 

taitotasokuvaimista vastaavuuksia tavoitteiden kanssa tarkastelemalla mitä aiheita, kie-

lioppiasioita ja kielen osa-alueita vastaavuuksista löytyy. Lopullisen sijoittumisen jolle-

kin taitotasolle teen vastaavuuksien määrän perusteella. Tulosten analyysista selviää, 

kuinka monipuolisesti kurssin tavoitteet suhteutuvat EVK:seen ja toisaalta myös se, 

kuinka luotettavaa analyysi on kunkin kurssin kohdalla.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on suhteuttaa päiväkohtaiset sisällöt kursseit-

tain EVK:n taitotasoille. Suhteutuminen selviää tämänkin osion kohdalla vastaavuuks ien 

avulla. Kunkin kurssin merkittävimpiä aiheita ja kielioppiasioita verrataan EVK:n taito-

tasokuvaimiin, ja näistä kuvaimista löydettyjen vastaavuuksien määrän perusteella päät-

telen lopullisen tason, jolle kurssin päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat. Lisäksi tarkastelen 
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esimeriksi sitä, miltä osin kunkin kurssin analyysi on luotettavaa. Esimerkiksi kurssi, jolta 

löytyisi vastaavuuksia vain luetun ymmärtämistä käsittelevistä aiheista, ei luotettavas t i 

sijoitu vastaavuuksien määräämälle taitotasolle kuin luetun ymmärtämisen kannalta. 

Analyysin tulosten pohdinnassa on eritelty, miltä osin minkäkin kurssin analyysi on luo-

tettavaa. 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, ovatko kurssien tavoitteet ja 

kurssien päiväkohtaiset sisällöt keskenään linjassa. Kurssien tavoitteiden ja päiväkohta is-

ten sisältöjen olisi hyvä olla keskenään samalla tai lähes samalla taitotasolla ja sisältää 

keskenään samoja aihepiirejä. Jos kurssin tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt ovat keske-

nään linjassa, voi opettaja tarkistaa kurssien tasot ja painottuneet kielten osa-alueet pel-

kästään tavoitteet lukemalla. Toisaalta tavoitteet ovat lyhyemmät kuin päiväkohtaiset si-

sällöt, joten tavoitteista saadaan todennäköisesti vähemmän vastaavuuksia kuin päivä-

kohtaisista sisällöistä. Kurssien tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen vertailun keske-

nään toteutan vasta, kun tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt on suhteutettu EVK:n taito-

tasoihin. Sen lisäksi että vertailen kunkin kurssin tavoitteita ja päiväkohtaisia sisältöjä 

keskenään, tarkkailen myös sitä, miten kurssit sijoittuvat EVK:n taitotasoille kokonaisuu-

tena, kun otetaan huomioon kurssia käsitellessä sekä tavoitteet että päiväkohtaiset sisäl-

löt. Lähtöoletukseni on, että kurssit vaikeutuvat kurssista 1 kurssiin 5 suhteellisen tasai-

sesti. 

 

Päiväkohtaisten sisältöjen suhteuttaminen Eurooppalaiseen viitekehykseen helpottaa 

kurssin opettajan työtä sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Päiväkohtaisissa sisäl-

löissä on määritelty opettajalle tarkat ohjeet jokaiselle kurssin päivälle, lukuun ottamatta 

kursseja 6, 7 ja 8 (ks. luku 1.4.1.). Suunnitteluvaiheessa opettaja voi tarkastella, milla is ia 

asioita Eurooppalaisen viitekehyksen aihetta käsittelevissä kuvaimissa mainitaan ja hyö-

dyntää näiden kuvainten tietoa omissa tuntisuunnitelmissaan. Kurssin aikana opettaja voi 

arvioida oppilaitaan ja tarkastella, ovatko oppilaat hänen mielestään toivotulla tasolla, ja 

täytyykö joillakin kielen osa-alueilla tai päivänkohtaisen sisällön aiheessa helpottaa tai 

vaikeuttaa kurssisuunnitelmassa tai opettajan omissa tuntisuunnitelmissa ennalta määri-

teltyjä harjoituksia. 
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Eurooppalaisesta viitekehyksestä voidaan saada apua opetuksen suunnitteluun. Opettaja 

voi esimerkiksi lisätä kurssilla vähemmän painottuneille kielen osa-alueille liittyviä har-

joituksia, tai tarkastella aihekohtaisesta tai yleisestä taitotasoasteikosta kurssin tason koh-

dalta, miten oppilaan pitäisi pystyä asiasta suoriutumaan, ja käyttää tätä tietoa apunaan.  

Oma hypoteesini on, että kuullun ymmärtäminen ja puheen tuottaminen painottuvat kai-

killa kursseilla eniten.  

 

 

1.4. Tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseni aineistona on Salolammen Suomi-koulun opetussuunnitelma 2-week prog-

ram curriculum vuodelta 2016 kurssien 1–5 osalta. Salolammella on yhteensä kahdeksan 

erilaista Suomi-koulun kesäkurssia. Kuudelle kesäkurssille on oma kurssisuunnitelmansa 

tasoineen, tavoitteineen ja päiväkohtaisine ohjelmineen ja kahdelle viimeisimmälle kurs-

sille on vain tasot ja tavoitteet. Olen käsitellyt aikaisemmin aineistoani Kesäkurssi 6: Mat-

kalla Suomessa päiväkohtaisten sisältöjen ja koko kurssin tavoitteiden osalta keväällä 

2017 toteuttamassani pienimuotoisessa tutkielmassa. Kesäkurssien 7 ja 8 kurssisuunni-

telmat käsittävät tarkastelemassani opetussuunnitelmassa vain tavoitteet, joten koin, että 

pelkkien tavoitteiden tarkasteleminen ei ole mielekästä. Toisaalta aineiston rajaaminen 

ensimmäiseen viiteen kurssiin jättää myös jatkotutkimusmahdollisuuksia, jos kesäkurs-

seja tulee lisää, tai jos kesäkursseille 7 ja 8 tehdään myöhemmin päiväkohtaiset sisällöt.  

 

Aineiston olen saanut Suomi-koulujen kesien 2015 ja 2016 johtavalta opettajalta Elina 

Heikkilä-Kopperoiselta. Kurssit on suunnattu 7–18-vuotiaille pohjoisamerikkalaisnuo-

rille. Ensimmäisellä kurssilla opetellaan Salolammen päivittäiseen elämään liittyviä kie-

liasioita ja tapoja, kun taas viidennellä kurssilla suunnitellaan Suomen matkaa lipunos-

toineen ja viisumeineen. Salolammen kielikylän opetusmetodina käytetään immers iota 

eli kielikylpyä, jossa viestinnän osuus opetuksessa on suuri. Kielikylvyssä pyritään sii-

hen, että kaikki ohjaajat käyttävät vain suomea ohjatessaan toimintoja ja kielikylän arkea, 

joten oppilaat joutuvat vastaanottamaan kohdekielisiä viestejä heti Salolammelle saapu-

essaan. Salolammen kurssisuunnitelmien opetussuunnitelman suhteuttaminen eurooppa-

laisessa viitekehyksessä määritellyille taitotasoille ja kielen osa-alueille tukee Salolam-

men kurssisuunnitelmien opetussuunnitelman viestintäpainotteisuutta, koska eurooppa-

laisen viitekehyksen yksi lähtökohta on viestinnällisyys. 
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 Toinen osa aineistoani on Eurooppalainen viitekehys: kielten oppimisen, opettamisen ja 

arvioinnin yhteinen eurooppalaisen viitekehys (2003), jossa määritellyille taitotasoille 

suhteutan Salolammen Suomi-koulun kesäkurssien opetussuunnitelman. Eurooppalainen 

viitekehys toimii samaan aikaan tutkimuksen aineistona ja teoreettisena viitekehyksenä. 

Seuraavissa kappaleissa käsittelen aineistoani tarkemmin. 

 

 

1.4.1. Salolammen Suomi-koulujen opetussuunnitelma 

 

Aineistonani on Salolammen Suomi-koulujen opetussuunnitelma Suomi-koulun opetus-

suunnitelma 2-week program curriculum Revised 2016 (LIITE 1) kesäkurssien 1–5 

osalta. Suomi-koulujen opetussuunnitelma on muokattu suoraan norjan kielen kielikylän 

Skogfjordenin ja ruotsin kielen kielikylän Sjölundenin Norja- ja Ruotsi-koulujen opetus-

suunnitelmista. Norjan kieli ja ruotsin kieli ovat molemmat germaanisia kieliä, kuten eng-

lantikin, joten niiden opettamisessa englantia äidinkielenään puhuvalle on mahdollista 

hyödyntää enemmän kielten samanlaisuutta kuin suomen kielen opetuksessa englantia 

äidinkielenään puhuvalle. (Kielten samankaltaisuuden huomioimisesta kielten opetuk-

sessa ks. Ringbom 2007: 186. Germaanisista kielistä kertoo tarkemmin esimerkiksi Vik-

ner 1995: 3–5. Salolammen Suomi-koulujen kurssien opetussuunnitelmassa on muutamia 

kohtia, joissa näkyy ruotsin ja norjan kielen opetukseen suunnitellun opetussuunnite lman 

vaikutus tutkimaani opetussuunnitelmaan. Esimerkiksi Salolammen Suomi-koulun Kesä-

kurssi 6:n kurssisuunnitelmassa päivän neljä kohdalla kielioppiasiana on word order fle-

xibility. Mielestäni tämä on jäännös ruotsin kielen kielikylän kurssisuunnitelmien ope-

tussuunnitelmasta, koska ruotsin kielen sanajärjestys on merkityksen ja kieliopillisuuden 

kannalta hyvin merkittävä kieliopillinen opetuskohde. Suomen kielessä sanajärjestys ei 

muuta merkityksiä tai ole kieliopillisesti olennainen Kesäkurssi 6:n päiväkohtaisissa ope-

tussuunnitelmissa mainituissa kielioppi- tai sanastosisällöissä (konditionaali, verbit tilata, 

maksaa, laittaa ruokaa). 

 

Salolammen Suomi-koulujen opetussuunnitelma käsittää yhteensä kahdeksan erilaista 

kesäkurssia, joista kuudella on taso, tavoite ja vuoden huippu varsinaisen päiväkohtai-

sen sisällön lisäksi. Kahdella kursseista on vain taso ja tavoite. Taso tarkoittaa Salolam-

men omaan normipohjaista tasoa. Normipohjaiseen tasoon kuuluvat sekä kuvailevat että 

numeeriset tasot. Numeerisia tasoja on yhteensä neljä ja kuvailevia tasoja yhteensä 7. Osa 
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kuvailevista tasoista on jaettu lisäksi alatasoihin.Numeeriselle tasolle 1 sijoittuvat kuvai-

levat beginning-tasot (-low, -mid ja -high). Kaksi ensimmäistä kuvailevan intermediate -

tason kurssia (-low ja -mid) sijoittuvat numeeriselle tasolle 2. Numeeriselle tasolle 3 si-

joittuvat kuvailevalta tasolta intermediate-high ja advanced.  Numeeriselle tasolle 4 si-

joittuu vain yksi kurssi, joka on luokiteltu myös kuvailevalle advanced-tasolle. Tutkiel-

massani keskityn erityisesti kurssien 1–5 tavoitteiden ja sisältöjen suhteuttamiseen eu-

rooppalaiseen viitekehykseen. (TAULUKKO 1.)  

 

TAULUKKO 1. Salolammen Suomi-koulujen kurssisuunnitelmien opetussuunnite lman 

tasot 

Salolammen Suomi-koulujen kurssisuunnitelmien opetussuunnitelman tasot 

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 

Begin-
ning-
Low 

Begin-
ning-
Mid 

Begin-
ning-
High 

Intermediate-
Low 

Intermediate-
Mid 

Interme-
diate-High 

Advanced 

Kesä-
kurssi 1: 
Elämä 
kylässä 

Kesä-
kurssi 2: 
Vähän 
Suo-

mesta 

Kesä-
kurssi 3: 
Suomen 
juhlapäi-

vät 

Kesäkurssi 4: 
Maastamuut-

tajat 

Kesäkurssi 5: 
Matkasuunni-

telma 

Kesäkurssi 
6: Mat-

kalla Suo-
messa 

Kesä-
kurssi 7: 

Suo-
messa 
vaihto-
oppi-
laana 

Kesä-
kurssi 8: 
Nykyi-

nen 
Suomi 

 

Kurssikohtaisessa tavoitteessa käy ilmi koko kahden viikon kurssin laajemmat tavoitteet. 

Vuoden huippu on jokaisen kurssin aiheeseen liittyvä tapahtuma, esimerkiksi pizzajuhlat, 

jossa päästään hyödyntämään kurssilla opittua sanastoa ja viettämään hauskaa aikaa koko 

ryhmän kesken. 

 

Päiväkohtainen ohjelma on jaettu aiheeseen, sisältöön, kieliryhmätoimintoihin ja 

suurryhmätoimintoihin. Aihe kertoo nimensä mukaisesti päivän oppituntien aiheen. Si-

sällössä kerrotaan päivän oppituntien tavoitteet ja kielioppiasiat, sanasto ja fraasit. Kieli-

ryhmätoiminnoissa on esimerkkejä opetusmetodeista ja peleistä, joiden avulla asiat voi-

daan käydä läpi pienemmässä ryhmässä. Suurryhmätoiminnoissa on puolestaan pelejä ja 

leikkejä isommille ryhmille. Suurryhmätoimintoihin olisi tarkoitus yhdistää useampi sa-

mantasoinen kesäkurssiryhmä, mutta tehtäviä voi soveltaa myös pienemmälle ryhmälle, 

mikäli kielikylässä ei ole menossa kuin yksi kurssi jostain kesäkursseista. Joskus voidaan 

yhdistää myös eritasoisten kesäkurssien ryhmiä, jos sanasto ja aihepiiri sopivat kaikille. 
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Kesäkurssi 1 ja Kesäkurssi 2 sisältävät näiden lisäksi myös kohdan, joka kertoo missä 

Salolammen konkreettisessa paikassa, esim. kioskissa, mikin oppitunti pidetään. Tälle ei 

ole enää tarvetta myöhemmillä kursseilla, joiden aiheet eivät enää liity konkreettisest i 

Salolammen elämään ja joilla ei enää harjoitella Salolammen päivittäisiä toimintoja ja 

niissä käytettävää kieltä. 

 

Kaikki kesäkurssit on suunniteltu toteutettaviksi siten, että leiriläiset ovat paikalla kaksi 

viikkoa, mutta omien havaintojeni perusteella kesällä 2016 järjestettiin myös muuta mia 

yhden viikon kursseja Kesäkursseista 1 ja 2. Kesäkurssien 1–5 kurssisuunnitelmissa on 

päiväkohtainen ohjelma yhteensä kymmenelle päivälle, ja lisäksi kurssisuunnitelmiin si-

sältyy kaksi oppilaan itsearviointilomaketta, yksi molemmille opetusviikoille. Itsearvi-

ointilomakkeissa on erilaisia väittämiä, ja niissä kerrataan kurssin aikana opittua sanas-

toa, fraseologiaa ja kielioppia. Esimerkiksi Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssin ensim-

mäisen viikon itsearviointilomakkeessa on väittämä: 

 

Voin esitellä itseni ja kysyä joltakin, mikä hänen nimensä on?  

 

Väittämästä on esitetty myös esimerkki.  

  

Minä olen ____.  

 

Esimerkin jälkeen esitetään vastausvaihtoehdot, jotka ovat:  

  

Voin tehdä tämän itse! 

 Voin tehdä tämän pienellä avustuksella. 

 Tarvitsen paljon apua tämän tekemiseen.  

En tiedä, miten tämä tehdään. (LIITE 1) 

 

Oppilaan täytyy itsearvioinnissa siis ymmärtää väittämä osata täydentää väittämästä tehty 

esimerkkilause sekä pystyä valitsemaan itseään parhaiten kuvaava vaihtoehto väittämään. 

Kesäkurssien 6, 7 ja 8 sisältö ei ole yhtä laaja kuin ensimmäisellä viidellä kesäkurssilla. 

Kesäkurssi 6 sisältää valmiin ohjelman kuudelle päivälle, joskin kurssisuunnitelmassa on 

lisäksi kaksi esimerkkipäivää, joita opettaja voi hyödyntää. Kesäkursseilla 7 ja 8 valmiita 

päiväkohtaisia suunnitelmia ei ole ollenkaan. Itsearviointilomakkeita kesäkursseille 6–8 
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ei ole Salolammen Suomi-koulujen kesäkurssien opetussuunnitelmassa ollenkaan. Tut-

kielmassani en analysoi kesäkursseja 6–8 osittain edellä mainituiden syiden vuoksi. 

 

 

1.4.2. Eurooppalainen viitekehys: kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen 

eurooppalainen viitekehys 

 

Euroopan neuvosto toteutti 1970-luvulla hankkeen, jossa määriteltiin, mikä on vieraan 

kielen osaamisen kynnystaso. Ensimmäisenä julkaistiin englannin kielen kynnystaso 

vuonna 1975, ja sen jälkeen julkaistiin ranskan kielen kynnystaso vuonna 1976. Taitota-

sokuvauksia toteutettiin eri kielille kolmenkymmenen vuoden ajan, kunnes vuonna 1991 

alettiin suunnitella pelkkiä taitotasoja laajempaa kuvausta. Eurooppalainen viitekehys: 

kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys valmis-

tui vuonna 2001 ja on nykyisin julkaistu yli 30:llä Euroopan kielellä. (Veivo 2014: 31–

33.) 

 

Eurooppalainen viitekehyksen (2003: 10) tekijöiden ensimmäinen tavoite on ollut kielten 

parissa toimivien henkilöiden, myös oppijoiden, kannustaminen seuraavien kysymysten 

pohtimiseen:  

          
”Mitä me oikeastaan teemme, kun puhumme tai kirjoitamme toisillemme? Mikä te-

kee meille mahdolliseksi toimia näin? Mitä kaikkea meidän täytyy oppia, kun yri-
tämme käyttää uutta kieltä? Kuinka me asetamme tavoitteemme ja ilmaisemme 
edistymisemme matkalla täydellisestä tietämättömyydestä tehokkaaseen osaami-

seen? Kuinka kieltä opitaan? Mitä me voimme tehdä auttaaksemme itseämme ja 
toisia ihmisiä oppimaan kieltä paremmin?” (EVK 2003: 10.) 

 

Toinen Eurooppalaisen viitekehyksen tavoite on ollut käytännön työssä toimivien ihmis-

ten viestinnän helpottaminen. Eurooppalaisessa viitekehyksessä määritellyt taitotasot ja 

kielen osa-alueet helpottavat opetettavien asioiden ja opetustapojen kuvaamista sekä am-

mattilaisten välisissä keskusteluissa että asiakastapaamisissa. Eurooppalaisen viitekehyk-

sen tarkoitus ei ole neuvoa ammattilaisia työssään vaan tarjota yhteinen pohja opinto-

ohjelmien, opetussuunnitelman perusteiden, tutkintojen yms. laadintaan. (EVK 2003: 10–

19.) Erityisesti se, että EVK on suunniteltu myös opetussuunnitelmien laadintaan, perus-

telee sitä, miksi suhteutan Salolammen Suomi-koulujen opetussuunnitelmat juuri euroop-

palaiseen viitekehykseen.  
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EVK (2003: 33–34) näkee kielellisen viestintätaidon muodostuvat kielellisestä, sosioling-

vistisestä ja pragmaattisesta komponentista, jotka sisältävät deklaratiivista tietoa, taitoja 

ja proseduraalista tietoa eli taitotietoa. Kielikomponenttiin sisältyvät myös tiedon jäsen-

tyminen ja mieleen painamisen tapa, esimerkiksi assiosiaatioverkot. Lisäksi kielikompo-

nenttiin kuuluu myös tiedon saatavuus. Kielellinen kompetenssi sisältää sanastolliset, fo-

nologiset ja syntaktiset tiedot ja taidot ym. kielijärjestelmän kategoriat. Sosiolinvistiseen 

kompetenssiin kuuluu kaikki sosiokulttuuristen ehtojen mukainen kielenkäyttö, ja se vai-

kuttaakin kaikkeen viestinnälliseen kielenkäyttöön, joka on kiinteästi yhteydessä sosiaa-

lisiin käyttötilanteisiin. Esimerkiksi sosiaaliset statukset tai kohteliaisuussäännöt kuulu-

vat sosiolingvistisen komponentin piiriin. Pragmaattinen kompetenssi perustuu kielen-

käyttäjien vuorovaikutuksen ’käsikirjoituksiin’ ja siihen sisältyy myös diskurssin, kohee-

sion, tekstityyppien ja tekstin erilaisten sävyjen tunnistaminen. Pragmaattisessa kom-

ponentin kehittymisessä vuorovaikutuksella ja kulttuurisella ympäristöllä on suuri mer-

kitys. 

 

Kielelliset toiminnot, eli kielen käyttö, aktivoivat kielenkäyttäjän tai -oppijan kielellistä 

viestintätaitoa, jossa merkittäviä osa-alueita ovat esimerkiksi suullinen ja kirjallinen tuot-

taminen ja vastaanottaminen. Eurooppalaisessa viitekehyksessä näitä kaikkia osa-alueita 

käsitellään myös erillisinä. Representiivisiä toimintoja eli vastaanottamistoimintoja ovat 

muun muassa kuunteleminen ja lukeminen, kun taas produktiivisia ovat esimerkiksi kir-

joittaminen ja puhuminen. Kielellisiä toimintoja voi käsitellä myös sen mukaan, milla i-

sella elämänalueella ne tapahtuvat. Julkisen elämänalueen toimintaa on virastoissa, liike-

elämässä, julkisissa palveluissa, kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumissa käytävä sosiaalinen 

vuorovaikutus. Yksityiseen elämänalueeseen liittyvät puolestaan kaikki henkilökohta iset 

perhesuhteet ja tuttavalliset sosiaaliset käytänteet. (EVK 2003: 34–35.) Juuri nämä kielen 

osa-alueet: puhuminen, kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen 

ovat ne osa alueet, joihin suhteutan Salolammen Suomikoulujen kurssisuunnitelmien päi-

väkohtaiset sisällöt ja tavoitteet.  

 

Kielitaidon pystysuoraa ulottuvuutta kuvaamaan on luotu kielitaidon yhteiset taitotasot, 

joihin suhteutan Salolammen Suomi-koulujen kesäkurssien opetussuunnitelman. Euroop-

palaisen viitekehyksen yhteiset taitotasot on jaettu kuudelle erilaiselle taitotasoportaalle : 

breaktroughiin (alkeistaso, A1), waystageen (selviytyjän taso, A2), thresholdiin (kynnys-

taitotaso, B1), vantageen (osaajan taso, B2), effective operational proficiencyyn (taitajan 
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taso, C1) ja masteryyn (mestarin taso, C2) (TAULUKKO 2). Tutkielmassani käytän ter-

meistä suomenkielisiä versioita. Perustason kielenkäyttötasoja ovat alkeistaso, A1 ja sel-

viytyjän taso, A2, itsenäisen kielenkäyttäjän tasoja ovat kynnystaitotaso, B1 ja osaajan 

taso, B2 ja taitavan kielenkäyttäjän tasoja taitajan taso, C1 ja mestarin taso, C2. (EVK 

2003: 37–48.) Viitekehyksen taitotasojen määritelmät löytyvät Eurooppalaisesta viiteke-

hyksestä (2003: 48). 

 

TAULUKKO 2. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot 

Perustason kielenkäyttötasot Selviytyjän kielenkäyttö-
tasot 

Itsenäisen kielenkäyttäjän 
tasot 

Breaktrough 

(Alkeistaso) 

Waystage 

(Selviytyjän 

taso) 

Threshold 

(Kynnystaso) 

Vantage 

(Osaajan taso) 

Effective Opera-

tional Profiency 

(Osaajan taso) 

Mastery 

(Mestarin 

taso) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

kritee-
ritaso 

plus-tasot kritee-
ritaso 

plus-
taso 

kri-
tee-

ri-

taso 

plus-
taso 

kri-
teeri-

taso 

plus-
taso 

kriteeri-
taso 

plus-
taso 

kritee-
ritaso 

plus-
taso 

A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2.1 C2.2 

 

Eurooppalaisessa viitekehyksessä on useita erilaisia taitotasokuvaimia, ja suurin osa 

niistä noudattaa kuusiportaista taitotasoasteikkoa. Joissakin taitotasokuvaimissa kuusi-

portaisesta taitotasoasteikosta on eroteltu erikseen myös kriteeritasot (esim. A2 eli A2.1) 

ja plus-tasot (esim. A2+ eli A2.2) (ks. TAULUKKO 2). (EVK 2003: 56–57.) Tutkielmas-

sani käytän aina samaa tarkkuutta kuin tarkasteltavassa taulukossa on käytetty. Mikäli 

käsittelen analyysissäni jonkin aiheen kohdalla useampaa taulukkoa ja osassa on käytetty 

kuusiportaista taitotasoasteikkoa ja osassa kriteeri- ja plus-tason tarkkuutta, käytän tulok-

sissani kuusiportaista taitotasoasteikkoa. Viitekehyksen kaikista kielen osa-alueiden ku-

vaimista ei löydy välttämättä aina kaikkia taitotasoja. Jotkin osa-alueet voivat olla liian 

vaikeita A1.1 tason kielenkäyttäjälle ja jotkin puolestaan liian yksinkertaisia C.1. tasolle. 

Viitekehyksen C2-tason määritelmät voivat olla niin vaativia, että kaikki natiivikielen-

käyttäjät eivät täytä niitä. Tällöin on otettava huomioon viitekehyksessä määritellyt yksi-

lölliset valmiudet. (Veivo 2014: 42–43.) Eurooppalaisessa viitekehyksessä eri taitota-

sojen väliset erot voivat kuvaimissa erottua toisistaan vain parin sanan sanallisilla eroilla. 

Alemmilla tasoilla kuvailu on yleensä negatiivissävytteistä ja asteikon keskivaiheilla ku-

vailu saattaa olla normipohjaista, eli taitotasoja verrataan toisiinsa. (EVK 2003: 247.)     
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1.5. Tutkimusmenetelmä 

 

Seuraavissa kappaleissa esittelen tutkimusmenetelmääni sekä tutkimuksen etenemistä 

vaihe kerrallaan. 

 

 

1.5.1. Sisällöntutkimus 

 

Tutkimusmenetelmänäni käytän sisällönanalyysin menetelmää, joka voidaan nähdä sekä 

metodina että teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa etsitään 

tekstin merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91–104.) Tutkielmassani etsin sanastolli-

sia ja tarkoituksellisia vastaavuuksia Salolammen Suomi-koulujen kurssisuunnitelmien 

1–5 opetussuunnitelmasta ja Eurooppalaisesta viitekehyksestä. Sisällönanalyysissä teks-

tillä on kolme periaatetta. Ensimmäinen periaate on se, että tekstillä on aina jokin merki-

tys, jonka kirjoittaja on halunnut välittää lukijalle, ja nämä merkitykset on otettava ana-

lyysissä huomioon. Toisen periaatteen mukaan ei ole vain yhtä merkitystä, vaan jokainen 

tulkinta, analyysi ym. tulkinta on aina yksilöllinen, mutta kuitenkin validi. Kolmas peri-

aate on se, että teksti on aina tarkoitus- tai kontekstiriippuvaista. Tutkijan subjektiivisuus 

ja tekstin ainutlaatuisuus on otettava analyysissä aina huomioon. (Krokfors 1997: 82; Vi-

tikka 2009: 38 mukaan Krippendorf 2004: 22–24.) Sisällönanalyysin menetelmä jaetaan 

kolmeen eri osa-alueeseen: aineistolähtöiseen analyysiin, teoriaohjaavaan analyysiin ja 

teorialähtöiseen analyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2009: 95–97).  

 

Aineistolähtöinen analyysi lähtee nimensä mukaisesti aineistosta, jonka pohjalta pyritään 

luomaan teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt eivät saa olla ennalta sovittuja. Ai-

neistolähtöistä analyysia on vaikea toteuttaa, koska havaintojen teoriapitoisuudesta on 

yleisesti hyväksytty periaate, jonka mukaan ei ole olemassa puhtaita objektiivisia havain-

toja, joihin ennakkotiedot, tutkimusasetelmat ja menetelmät eivät olisi vaikuttaneet. Teo-

rialähtöinen analyysi nojaa johonkin teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittämään ajatte-

luun, ja onkin perinteisin sisällönanalyysin analyysimalleista. Teorialähtöisessä analyy-

sissä ikään kuin testataan mallina toimivan teorian pitävyyttä. Teorialähtöisessä analyy-

sissä aineiston kategorioita ei luoda tutkimuksen edetessä, vaan ne on hahmotettu teorian 

pohjalta jo tutkimuksen aluksi.  (Tuomi & Sarajärvi 2009: 95–98.)  
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Tutkielmani analyysin toteutan teoriaohjaavan analyysin menetelmällä. Teoriaohjaavassa 

analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät pohjaudu suoraan teoriaan tai teoria voi 

toimia analyysissa apuvälineenä. Teoriaohjaavassa analyysissä vanhaa teoriaa ei ole tar-

koitus testata, vaan vanhan teorian pohjalta on tarkoitus aukoa uusia ajatusuria. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009: 96–97) Teoriaohjaavan sisällönanalyysin valitsemista tutkimusmene-

telmäksi tukee se, että esimerkiksi Vitikka (2009) on käyttänyt opetussuunnitelman mal-

leja käsittelevässä tutkielmassaan samaa menetelmää. Tarkoitukseni ei siis ole testata 

EVK:n taitotasoja tai kielen osa-alueita vaan saada Salolammen kurssisuunnitelmien poh-

jalta tehtävään opetukseen ja opetuksen suunnitteluun vaihtoehtoja suhteuttamalla ope-

tussuunnitelman kesäkurssit EVK:n taitotasoille. Analyysini antaa myös tietoa siitä, 

mitkä kielen osa-alueet ovat painottuneet milläkin kurssilla, joten opettaja voi halutessaan 

käyttää myös tätä tietoa apuna opetusta suunnitellessaan. Analyysissäni etsin ensin Salo-

lammen kesäkurssien tavoitteista ja päiväkohtaisista sisällöistä sekä EVK:n taulukoista 

tarkoitukselliset tai sanalliset vastaavuudet, joiden perusteella kurssin voi sijoittaa jolle-

kin EVK:ssä määritellylle taitotasolle. Näiden vastaavuuksien avulla kurssin painottu-

mista kielen osa-alueittain voi tarkastella. Lopuksi suhteutan kurssien tavoitteet ja päivä-

kohtaiset sisällöt toisiinsa sekä vertailen kursseja keskenään.  

 

 

1.5.2. Tutkimuksen vaiheet 

 

Tutkielmani analyysi etenee Kesäkurssista 1: Elämä kylässä kurssiin Kesäkurssi 5: Mat-

kasuunnitelma. Ensin käsittelen kesäkurssin tavoitteet ja sen jälkeen päiväkohtaiset sisäl-

löt. Tarkastelen kurssisuunnitelman tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen tehtäviä ja 

toimintoja, ja etsin vastaavuuksia niiden ja EVK:n taitotasokuvainten välillä. Kun kesä-

kurssien tavoitteet ja sisällöt on suhteutettu taitotasotaulukoiden avulla EVK:n taitota-

soille, voidaan tarkastella, montako vastaavuutta löytyy miltäkin taitotasolta ja mitä kie-

len osa-alueita ne taulukot käsittelevät, joista vastaavuuksia löytyy. Lopuksi kurssien ta-

voitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen vastaavuuksia voidaan vertailla myös toisiinsa.  

Analyysissani suhteutan ensin viisi ensimmäistä Suomi-koulun kesäkurssia EVK:n taito-

tasotaulukoille siten, että käsittelen tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt erikseen. Analy-

soin ensin kurssin Kesäkurssi 1: Elämä kylässä ja etenen numeerisessa järjestyksessä, 

jolloin analysoin viimeisenä kurssin Kesäkurssi 5: Matkasuunnitelma. Taitotasoille suh-

teuttamisessa hyödynnän Eurooppalaisessa viitekehyksessä esiintyviä taitotasokuvaimia. 
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Jos jonkin kesäkurssin päiväkohtaisissa sisällöissä käsitellään esimerkiksi lentolipun os-

tamista, tarkastelen ainakin EVK:n Tavaroiden ja palveluiden hankkiminen -taulukkoa. 

Taulukossa kuvaillaan tason A2.1 osaamistaso seuraavalla tavalla:  

 

7) ”Pystyy pitämään ja hankkimaan jokapäiväisiä tavaroita ja palveluja. 
Osaa ostaa matkalippuja ja käyttää julkisia kulkuneuvoja, kuten busseja ju-

nia ja takseja. Pystyy hankimaan yksinkertaista tietoa matkustamisesta sekä 
pyytämään ohjeita ja antamaan niitä. Pystyy tiedustelemaan erilaisia asi-

oita sekä toimittamaan yksinkertaisia asioita kaupoissa, postitoimistoissa 
ja pankeissa. Pystyy antamaan ja vastaanottamaan lukumääriä, lukuja hin-
toja yms. koskevaa tietoa. Pystyy tekemään yksinkertaisia ostoksia sano-

malla mitä tarvitsee ja kysymällä hintaa. Pystyy tilaamaan aterian.  (EVK 
2003: 118.)” 

 

Tason A2 kuvailussa oppijan tulee osata ostaa matkalippu. A2.2 taso Tavaroiden ja pal-

velujen hankkiminen -taulukossa kuvataan seuraavalla tavalla:  

 

(8)”Pystyy käsittelemään arkielämän jokapäiväisiä puolia, kuten matkusta-
mista, asumista, syömistä ja ostosten tekemistä. 
Pystyy hankkimaan kaiken tarvittavan tiedon paikkakunnan matkatoimis-

tosta, kun tieto on selkeää eikä sisällä erityistietoa” (EVK 2003: 118.) 

 

Jos opetussuunnitelman päiväkohtaisten sisältöjen yhden päivän tehtäväksi on laitettu 

lentolipun ostaminen ilman tarkempia määritelmiä, sijoittaisin tehtävän EVK:n Tavaroi-

den ja palvelujen hankkiminen -taulukon mukaan tasolle A2.1, koska sen kuvailussa mai-

nitaan matkalipun osto. Jos lentolipun ostamisen lisäksi tehtävänannossa käsketään suun-

nitella matkaa esimerkiksi rokotusten, majoitusten yms. asioiden kannalta, joihin saadaan 

usein lisätietoa matkatoimistosta, sijoittaisin sen osan tehtävästä tasolle A2.2.  

 

Etsin erilaisista taitotasokuvaimista sanallisia ja tarkoituksellisia vastaavuuksia kurssi-

suunnitelmissa esiintyviin aiheisiin. Joihinkin kurssisuunnitelman kohtiin voi löytyä 

myös useampi taulukko, ja näissä tapauksissa tarkastelen kaikkia relevantteja tauluko ita. 

Tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen suhde toisiinsa selviää analyysini perusteella. 

Kun sekä tavoitteet että päiväkohtaiset sisällöt on suhteutettu samaan viitekehykseen, on 

helpompaa lähteä suunnittelemaan opetusta esimerkiksi edistyneemmille oppilaille, jos 

opetettavan kurssin ja sitä seuraavan kurssi tavoitteiden tasot ovat tiedossa.
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2. OPETUSSUUNNITELMAN TUTKIMUS 

 

Tutkielmassani hyödynnän kvalitatiivista eli laadullista analyysia. Laadullisen tutkimuk-

sen tulokset eivät ole koskaan käyttäjästä tai havaintomenetelmästä irrallisia, vaan kaikki 

saatu tieto on jollain tavalla subjektiivista, koska tutkija päättää tutkimusasetelmasta. Laa-

dullinen tutkimus on useimmiten teoreettista tutkimusta, jossa merkittävänä tekijänä ovat 

uskottavat ja aiheen kannalta keskeiset lähteet, joita on käytetty relevantilla tavalla. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 20–21.) Opetussuunnitelman tutkimusta on tehty sangen run-

saasti, joten valideja lähteitä tutkielmani tueksi on riittävästi. Toisaalta tutkielmassa hyö-

dynnän hieman myös kvantitatiivista analyysiä, kun tarkastelen vastaavuuksien määriä. 

 

 

2.1. Opetussuunnitelman tutkimuksen teoriaa 

 

Tutkielmani taustateoria on opetussuunnitelmateoria. Vitikan (2009: 83) mukaan opetus-

suunnitelman tutkimus sisältää sekä teoreettista että käytännöllistä tietämystä. Opetus-

suunnitelmantutkimuksessa keskitytään opetussuunnitelmien malleihin, sisältöihin tai 

niiden sisältämän pedagogiikkaan (Vitikka 2009:79).  Saylor, Alexander & Lewis (1981: 

205) ovat jakaneet opetussuunnitelman mallit oppiainepohjaiseen, sosiaalisiin funktio i-

hin, komeptenssipohjaiseen ja yksilöllisiin intresseihin. Salolammen opetussuunnite lma 

on osittain oppiainepohjaista, koska kyseessä on juuri suomen kielen opetuksen opetus-

suunnitelma. Oppiainepohjaisessa mallissa tavoitteena on kohdeoppiaineen kielen hal-

linta ja opetussuunnitelmassa, jonka mallina on ollut oppiainepohjainen malli, lähtökoh-

tana ovat oppiaineen sisällöt eivätkä niinkään tavoitteet. Tavoitteet muodostuvat sisäl-

löistä.  

 

Toinen opetussuunnitelman malli on sosiaalisiin funktioihin perustuvat opetussuunnite l-

man mallit, joita Salolammen opetussuunnitelma toisaalta edustaa. Salolammen oma yh-

teisö ja suomalainen yhteiskunta ovat opetuksen keskusaiheina. Sosiaalisiin funktio ihin 

perustuvissa opetussuunnitelman malleissa tavoitteiden ja sisältöjen lähtökohtana ovat 

yhteiskunnalliset tarpeet. Sosiaalisten funktioiden mallit on jaettu kolmeen osaan, joista 

Salolammen opetus muistuttaa osiltaan sosiaaliseen elämään perustuvia malleja. Saylorin 

ym. (1981: 231) mukaan sosiaaliseen elämään perustuvien mallien mukaan opetussuun-

nitelman tulee rakentua inhimillisten elämänalueiden pohjalle.  
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Muut kaksi sosiaalisiin funktioihin perustuvaa mallia ovat yhteiskunnallisten ongelmien 

pohjalle rakentuvat malli ja yhteiskunnallisen rekonstruktion ja toiminnan pohjalle raken-

tuvat mallit. Kaikki nämä kolme mallia fokusoivat yhteiskuntaa ja sosiaalisia toimintoja 

osaksi opetussuunnitelman lähtökohtia. Yhteiskunnalliset toiminnot ja yhteiskunnalliset 

ongelmat ovat osa opetussuunnitelmaa sosiaalisiin funktioihin perustuvissa opetussuun-

nitelman malleissa. Luvussa 3.1. olen esitellyt CLV:n metodin perusteet, jotka ovat sa-

mankaltaisia sosiaalisiin funktioihin perustuvien opetussuunnitelman mallien perusteiden 

kanssa. (Saylor ym. 1981: 230–232.)  

 

Seuraavaksi esittelen Saylorin ym. (1981) esittelemät muut opetussuunnitelmien mallit. 

Näiden opetussuunnitelman mallien ja Salolammen opetussuunnitelman väliltä en löytä-

nyt selkeää yhteyttä. Kompetenssipohjaisessa mallissa yhteiskunnallinen tehokkuus on 

keskiössä. Taitojen eli kompetenssien saavuttaminen määrittelevät opetussuunnite lman 

tavoitteet ja sisällöt. Oppilaan etenemistä tasolta toiselle seurataan ja oppilaan suoriutu-

minen tasolta toiselle siirryttäessä tarkistetaan. Opetussuunnitelmaan on siis jaksoteltu 

erilaisia tavoitteita ja toimintoja, jotka oppilaan on suoritettava, jotta hän pääsee siirty-

mään tasolta toiselle. Yksilölisiin intresseihin perustuvat opetussuunnitelman mallit ovat 

nimensä mukaisesti yksilökeskeisiä. Oppilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat suun-

nitelman keskiössä. Yksilöllisiin intresseihin perustuva opetussuunnitelma on joustava, 

ja opetettavia aiheita voidaan valikoida oppilaan kiinnostuksen kohteista, eikä tarkkaa 

aikataulua tarvitse määrittää. Tässä mallissa oppilaan yksilölliselle ohjaukselle jätetään 

tilaa eri tavalla kuin muissa malleissa. (Vitikka 2009: 85–87.)  

 

Opetussuunnitelmat on jaettu perinteisesti kahden erilaisen käsitteen avulla: saksalainen 

lehrplaniin ja anglosaksinen curriculumiin. Anglosaksisissa curriculum-opetussuunni-

telmissa otetaan huomioon myös koulun kasvatuksellinen vastuu, ja oppilaiden yksilölli-

siä piirteitä sekä lapsen kokonaiskehitys. Curriculumissa nähdään koulu ja yhteiskunta 

moraalisena kasvattajina ja luonteen kehittäjinä. (Lauriala 1984: 12–13; Malinen 1977: 

17–19.) Salolammen kesäkurssien opetussuunnitelma on luotu Yhdysvalloissa ja englan-

ninkielinen nimi on Suomi-koulun opetussuunnitelma 2-week program curriculum, joten 

nimenkin perusteella voidaan päätellä sen pohjautuvan curriculum-tyyppiseen ajatteluun. 

Lisäksi Salolammen kesäkurssien opetussuunnitelman kurssisisällöissä on yhteiskunna l-
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liseen kasvatukseen liittyviä asioita ja Salolammella ohjaajat ovat Suomi-kouluja pitäes-

säänkin kasvatuksellisessa vastuussa, koska oppilaiden vanhemmat eivät perheviikkoja 

lukuun ottamatta ole paikalla. 

 

Lehrplan-opetussuunnitelmaa lähdetään rakentamaan oppiainepohjaisen tiedon perus-

teella ja opetuksen ajatellaan olevan hyvin formaalia. Koulujen tehtävä on lehrplanissa 

tiedonvälitys, eikä lehrplan-opetussuunnitelmissa siis oteta huomioon kasvatuksellista 

puolta. Suomen koulujärjestelmässä lehrplan-menetelmällä on ollut vaikutusta opetus-

suunnitelmiin. Esimerkiksi oppikouluissa oli tarkoitus noudattaa curriculum -menetel-

mää, mutta oppikoulujen opetussuunnitelmissa oli niin paljon yhteiskunnallisesti ja oppi-

aineellisesti määrättyjä seikkoja, että ei voitu enää puhua yksilöä huomioivasta curricu-

lum-opetussuunnitelmasta. (Lauriala 1984: 12–14; Malinen 1977: 17–19.) 

 

 

2.2. Aiempi tutkimus 

 

Opetussuunnitelmien historia ulottuu antiikin Roomaan, mutta varsinaista opetussuunni-

telman tutkimusta on tehty 1800-luvulta eteenpäin (Malinen 1977: 15–17). J. F. Herbart 

(1776–1841) on jakanut opetusopin kahteen erilaiseen osaan: opetusmenetelmäoppiin ja 

opetussuunnitelmaoppiin. Suomeen opetuksen suunnittelun teoreettisen tarkastelun on 

tuonut Mikael Soininen (1860–1924) vuonna 1901.  (Vitikka 2009: 50.) Suomessa eräs 

merkittävimpiä 2000-luvun opetussuunnitelman tutkimuksia on Vitikan (2009) Opetus-

suunnitelman mallin jäsennys. Sisältö ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina. Koti-

maista tutkimustyötä opetussuunnitelmista on aiemmin tehnyt myös Paavo Malinen, joka 

teoksessaan Opetusuunnitelman laatiminen peruskoulua ja keskiasteen kouluja varten 

(1977) pohti opetussuunnitelman laatimiseen ja suomalaisen opetussuunnitelman histori-

aan liittyviä kysymyksiä. Malisen (1977: 11) tavoite ei ollut antaa valmista ohjetta ope-

tussuunnitelman laatimiseen, vaan lisätä opettajien ja viranomaisten taustatietoa ja kehit-

tää heidän ajatusmaailmaansa.  Kansainvälisesti merkittävää opetussuunnitelman tutki-

musta ovat tehneet muun muassa Saylor, Alexander & Lewis (1981), Kelly (1999) ja 

McKernan (2008). 

 

Seuraavaksi kerron CLV:hen ja Suomi-seuran Suomikouluihin liittyvistä tutkimuksista. 

Concordia Language Villagesista on tehty aiemmin muutamia tutkimuksia. Esimerk iks i 
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ranskan kielen kielikylän Lac De Boisin ohjaajien johtajuustaitoja ja CLV:n periaatteiden 

huomioimista johtajuudessa on tutkinut Donna L. Clementi 2012. Jason Goulah (2007) 

on tutkinut digitaalista videota uudenlaisena vieraan kielen oppimisvälineenä CLV:n ja-

panin kielen kielikylän Japan Credit Abroad -ohjelmassa. Suomi-seuran Suomi-kouluil le 

on koottu OPH:n laatima opetussuunnitelmasuositus vuonna 2015. Lisäksi Helena Kor-

pela (2017) on tutkinut Suomi-Seuran Suomi-koulujen historiaa. Kovinkaan vanhoja tut-

kimuksia ei CLV:stä tai Suomi-seuran Suomi-kouluista löytynyt, joten tutkimusalani on 

näiltä osin suhteellisen tuore. 

 

Swain & Lapkin (1982: 6) ovat tutkineet Kanadan Ontariossa suoritettua kanadalaisen 

kielikylpymenetelmän kokeilua, jossa ranskan kielen taitoa opetettiin paikallisille eng-

lantia äidinkielenään puhuville lapsille. Tutkimuksessa tarkkailtiin erikseen puhutun ja 

kirjoitetun kielen oppimista. Suomessa kielikylpymenetelmiä ovat tutkineet esimerk iks i 

Marjo Savijärvi (2011) ja Christer Laurén (1991, 1994, 2000 ja 2008). 

 

Eurooppalaista viitekehystä on hyödynnetty peruskoulussa saatavan englannin kielen ta-

son tutkimuksessa. Tuokon tutkimus on lähtökohdiltaan osin samankaltainen kuin omani. 

Tuokko vertailee Eurooppalaisen viitekehyksen representiivisiin ja produktiivisiin osa-

alueisiin keskittyviä taitotasoasteikkoja vuoden 2004 peruskoulun englanninkielen ope-

tussuunnitelman perusteisiin, ja lisäksi hän on vertaillut keskenään vuoden 2004 opetus-

suunnitelman arviointikriteereitä, A2001-taitotasoasteikkoja ja Eurooppalaisen viiteke-

hyksen taitotasoasteikkoja produktiivisen kielitaidon mittareina. Tuokon tutkielma ei kui-

tenkaan käsittele varsinaisesti opetussuunnitelmia, vaan oppilaiden varsinaista kielita idon 

tasoa englannin kielessä peruskoulun päättyessä. (Tuokko 2007: 19–22.) 

 

Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden yhteensovittamista ja Eurooppa-

laisen viitekehyksen ongelmallisuutta ovat tutkineet Penttinen & Kyyrönen (2004).  Pent-

tisen & Kyyrösen tutkielma keskittyi tarkastelemaan vieraiden kielten opetussuunnite l-

man uudistusta ja sen vaikutusta opettajien työhön. Valtakunnallisten opetussuunnite l-

man perusteiden avulla koulut noudattavat opetushallituksen määrittämiä ohjeita opetuk-

sen sisällöstä ja arvioinnista. Opetushallitus ei ole määrittänyt kursseille yksityiskohta ista 

sisältöä kurssikohtaisesti, vaan on noudattanut Eurooppalaisessa viitekehyksessä määri-

teltyä kouluviranomaisten roolia. Eurooppalainen viitekehys kehottaa kouluviranomais ia 
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määrittelemään kursseille tavoitteet, aihepiirit ja oleellisimmat opittavat taidot ja tiedot. 

(Penttinen & Kyyrönen 2004: 162–163.) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa on määritelty vieraan kielen osaamiselle 6. 

luokan päättyessä ja 9. luokan päättyessä hyvän oppilaan (arvosana 8) kriteerit. Kriteerit 

pohjautuvat Eurooppalaiseen viitekehykseen, ja esimerkiksi 6. luokan päättyessä hyvän 

oppilaan tulisi osata representiiviset taidot EVK: taitotason A2.1 mukaisesti ja produktii-

viset EVK:n taitotason A1.3 mukaisesti. 9. luokan päättyessä hyvän oppilaan täytyy osata 

representiiviset toiminnot tasolla B1.1 ja produktiiviset toiminnot tasolla A2.2. Penttinen 

ja Kyyrönen ovat pohtineet, kuinka opettajan täytyy toimia, jos jonkin osa-alueen osaa-

minen on heikkoa ja jonkin taas vahvaa. Kuinka opettaja voi määritellä oikean arvosanan? 

Penttisen & Kyyrösen (2004) tutkimuksen analyysin tulosten pohdinnassa Eurooppalai-

sen viitekehyksen kritisoitiin jäävän yleiseurooppalaiseksi katsaukseksi, jota ei ole spesi-

fioitu suomalaiseen koulujärjestelmään tarpeeksi. Opettajilla ei ole mahdollisuutta pereh-

tyä Eurooppalaisen viitekehyksen teoreettiseen perustaan tarpeeksi ja Eurooppalainen vii-

tekehys jää todellisuudesta irralliseksi. (Penttinen & Kyyrönen 2004: 168–169.)  
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3. CONCORDIA LANGUAGE VILLAGES 

 

3.1. Concordia Language Villagesin metodi 

 

Concordia Language Villagesin metodi perustuu heidän omien internetsivujensa 

(17.10.2017) mukaan immersioon eli kielikylpyyn. CLV:n suomen kielen kielikylä ei 

edusta tyypillistä kanadalaista kielikylpyä, joka on yleisin ja tutkituin kielikylvyn muoto. 

Kanadalaisessa kielikylvyssä opetettava kieli on yleensä paikallinen vähemmistökieli ja 

lapset puhuvat paikallista enemmistökieltä äidinkielenään. Menetelmä on kehitetty Ka-

nadassa englantilaisten lasten ranskanopetusta varten. Opettajat käyttävät lapsien kanssa 

kommunikoidessaan vain kohdekieltä, mutta lasten kielenkäyttöä ei ole perinteisessä me-

netelmässä rajoitettu. Kanadalaisessa kielikylvyssä ensikielen tukeminen otetaan huomi-

oon koko oppilaan kielikylvyn ajan. (Savijärvi 2011: 19–20, Swain & Lapkin 1982: 6). 

Yhteistä CLV:n kielikylpymenetelmällä ja kanadalaisella kielikylvyllä on opettajien koh-

dekielinen viestiminen oppilaille ja toisilleen. Prototyyppisen kielikylpymenetelmän piir-

teistä kerron enemmän luvussa 3.3. 

 

Concordia Language Villagesin yhteisössä oppijat pääsevät kokemaan toisella kielellä 

kommunikoimista ja elämään kohdekulttuurin kaltaisessa ympäristössä simulaation kei-

noin. CLV:n metodissa on tärkeää se, että kielen ja kulttuurin opetuksessa ei unohdeta 

muiden ympärillä olevien kulttuurien vaikutusta, ja joka vuosi järjestäänkin kaikkien kiel-

ten kylien yhteinen International Day (ID), joka on yksi esimerkki CLV:n kielen ja kult-

tuurin opetuksesta globaalissa kontekstissa. CLV:n opetussuunnitelmassa painottuu myös 

kokemuspohjainen oppiminen. 

 

CLV:n tavoite on valmistaa nuoria vastuulliseen kansalaisuuteen globaalissa yhteisössä. 

CLV:n määritelmän mukaan globaalin yhteisön vastuullinen kansalainen 1) ymmärtää ja 

kunnioittaa kulttuurillista monimuotoisuutta, 2) kommunikoi itsevarmasti ja kulttuurilli-

sesti sopivalla tavalla enemmän kuin yhdellä kielellä, 3) vastaa luovasti ja kriittisesti ky-

symyksiin vallitsevista kansallisuusrajoista, 4) osoittaa empatiaa naapureille globaalissa 

kylässä ja 5) kannattaa maailmanlaajuista rauhaa, oikeutta ja kestävyyttä. (Concordia 

Language Villagesin internetsivut 25.10.2017.) 
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 CLV:n metodi jaetaan neljään eri osa-alueeseen: suureen simulaatioon, yhteisöpohja i-

seen oppimiseen, elettyyn kieleen ja kulttuuriin sekä ulkoilmassa tapahtuvaan oppimi-

seen. Suuressa simulaatiossa osallistujista tulee kylän kansalaisia, ja he pääsevät kokeile-

maan elämää kohdekulttuurin kaltaisessa ympäristössä, jossa jokainen oppia voi saada 

rohkeutta kommunikoida jokapäiväisessä elämässä kulttuurillisesti korrektisti. Kylän elä-

män on suunniteltu herättävän uteliaisuutta, antavan rohkeutta tutkimiseen ja edistävän 

empatiaa. Kun kyläläiset kokevat kylän kulttuurin kodikkaammaksi, he alkavat siirtyä 

uudelle tasolle kielen oppimisessa ja uuden kielen oppiminen auttaa heitä ymmärtämään 

kulttuurisesti paremmin itseään ja toisia ihmisiä. (Concordia Language Villagesin inter-

netsivu 25.10.2017.) 

 

CLV:n metodi perustuu yhteisöpohjaiseen oppimiseen. Yhteisö tarjoaa poikkeuksellis ia 

mahdollisuuksia merkityksellisen asuinyhteisön rakentamiseen, jossa kyläläiset ja kan-

sainvälinen henkilökunta kommunikoivat tavalla, joka hyödyntää luonnollista kielen-

käyttöä ja kulttuurillista sujuvuutta. Jokaisen päivän aktiviteetit on suunniteltu yhdistä-

mään kylän asukkaita niin, että ne kuitenkin samalla tukevat yksilön omaa kasvua. Kylä-

läisiä rohkaistaan löytämään uusia tapoja omaan äänenkäyttöönsä ja toimintoihinsa. Kun 

kyläläisistä on tullut oman yhteisönsä vastuullisia jäseniä, se valmistaa heitä olemaan 

vastuullisia yhteisön jäseniä laajassa globaalissa yhteisössä. (Concordia Language Villa-

gesin internetsivut 25.10.2017.) 

 

Eletty kieli ja kulttuuri on kolmas CLV:n metodin osa. Kurssilaisten opetuksessa hyö-

dynnetään toiminnallisia menetelmiä ja heidän on tarkoitus oppia havainnoimaan erilais ia 

kulttuurillisia piirteitä niin, että he samalla kehittyvät tasapainoisina kielenoppijoina ja 

osaavat tarkastella havainnointejansa kriittisesti. Ohjaajat käyttävät kurssilaisten kanssa 

kommunikoidessaan vain kohdekieltä, joten kurssilaiset joutuvat käyttämään kohdekieltä 

erilaisissa kulttuurisesti autenttisissa aktiviteeteissa ja kielellisesti järkevissä yhteyksissä, 

niin formaalimmissa kielenopetustuokioissa kuin tietoa välittävissä keskusteluissa. Ta-

voite on, että kurssilainen alkaa lopulta käyttää kohdekieltä automaattisesti.  Kurssilaisten 

ensimmäiset kokemukset on mahdollistettu merkityksellisellä taustatuen suunnittelulla ja 

natiivin ja hyvän kielitaidon hallitsevien henkilökunnan jäsenten yhteistyöllä. Henkilö-

kunta koulutetaan jokaisen kesän alussa CLV:n omilla koulutusviikoilla toteuttamaan 

kontekstipohjaiseen pedagogiikkaan nojaavaa opetusta. Kokemusperäiset, aktiviteett i-
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pohjaiset ja kielikylän asukkaisiin keskittyneet metodit aktivoivat useita aisteja ja moni-

puolistavat oppimisen muotoja. Henkilökunta rohkaisee kurssilaisia reflektoimaan omaa 

oppimistaan ja vuorovaikuttamaan erilaisista näkökulmista ja uskomuksista kiinnos tu-

neesti ja itsevarmasti. (Concordia Language Villagesin internetsivu 25.10.2017.) 

 

Neljäs osa CLV:n metodissa on ulkoilmassa tapahtuva oppiminen. Oppijoiden oppitun-

teja pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan ulkoilmassa. Pohjois-Minnesotan luon-

nossa on erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa oppitunteja. CLV:llä teknologiaa käytetään 

vähän ja opetuksessa pyritään hyödyntämään enemmän luonnosta löytyviä aineksia. Esi-

merkiksi luontoretkellä voidaan opetella erilaisten kasvien nimiä sen sijaan, että katsot-

taisiin kuvia kirjasta. Yhteisöpohjaiset harjoitukset opettavat pitkäjänteisyyttä ja johta-

juutta. Tarkoituksenmukaiset kulttuurilliset perspektiivit ja ympäristössä toteutettavat 

harjoitukset sisältyvät oppijakeskeisiin harjoituksiin. Ulkoilmassa tapahtuvan oppimisen 

tavoitteena on kohdekielen ja kulttuurin oppimisen lisäksi se, että kurssilaiset oppivat 

luonnosta, luonnon merkityksestä ihmiselle ja ihmisen merkityksestä luonnolle. (Concor-

dia Language Villagesin internetsivut 25.10.2017.)  

 

CLV:n ohjelmat on yleensä suunnattu pohjoisamerikkalaisille, mutta esimerkiksi englan-

nin kielen kielikylässä voi olla opiskelijoita ympäri maailman.  

 

 

3.2. Concordia Language Villagesin suomen kielen kielikylä, Salolampi 

 

Salolampi on osa Concordia Language Villagesia, mutta Salolammen toimintaa tukemaan 

on myös muodostettu oma Salolampi-säätiö. Säätiön tärkein tehtävä on kerätä lisävaroja 

Salolammen toiminnan ylläpitoon lahjoituksien ja muun varainhankinnan avulla. Salo-

lampi on perustettu vuonna 1976 ja säätiö vuonna 1979. (Salolampi-säätiön internets ivut 

18.10.2017) Tutkielmassani käytän CLV:n ja Salolammen määrittelemiä termejä. Kylä 

tarkoittaa Salolampea ja kyläläisiä ovat kaikki Salolammella olevat leiriläiset. Simulaa-

tio tarkoittaa oppimista näytellyn tilanteen avulla. Simulaatiota käytetään paljon myös 

esimerkiksi lääketieteen ammattilaisten opetuksessa (ks. tarkemmin esimerkiksi Hallika i-

nen & Väisänen 2007.) 

 

 



24 
 

Salolammella on kolmenlaisia koulutusohjelmia: nuoriso-ohjelmia, perheohjelmia ja ai-

kuisohjelmia. Perheohjelmia järjestetään kesällä viikkoa ennen nuoriso-ohjelmien alkua 

ja talvella joinakin viikonloppuina, ja niihin voivat osallistua kaikenikäiset perheenjäse-

net. Perheohjelmissa ohjelma suunnitellaan siten, että koko perhe voi osallistua toimin-

toihin. Perheohjelmissa järjestetään myös Suomi-kouluja, joiden ryhmät on jaettu tason 

tai iän perusteella. Perheohjelmien aikaan on myös enemmän vapaa-aikaa kuin nuoriso-

ohjelmien aikaan. Aikuisohjelmia järjestetään viikko syksyllä sekä viikko keväällä. Ai-

kuisohjelmiin osallistuvan tulee olla täysi-ikäinen. (Concordia Language Villagen inter-

netsivu 18.10.2017, Salolampi-säätiön internetsivut 18.10.2017.) 

 

Tutkielmassani keskityn erityisesti nuoriso-ohjelmiin. Nuoriso-ohjelmia ovat päivän kes-

tävät seikkailuleirit, yhden viikon leirit, kahden viikon leirit sekä neljä viikkoa kestävä 

lukiolaisten Credit-ohjelma. Credit-ohjelma on suunnattu lukioikäisille, jotka suorittavat 

yhden akateemisen lukuvuoden verran kieliopintoja suomen kielestä Salolammella olles-

saan, ja he saavat siitä suoritusmerkinnän lukiotodistukseensa. Credit-oppilailla ei ole ol-

lenkaan Suomi-koulua, vaan opetus on systemaattisempaa ja kielioppipainotteisempaa. 

Credit-ohjelman opetussuunnitelman suhteuttaminen Eurooppalaiseen viitekehykseen ei 

sisälly tutkielmaani. (Concordia Language Villagesin internetsivut 18.10.2017.) 

 

Päivän seikkailuleiriläiset ovat 6–11-vuotiaita, yhden viikon leiriläiset 7–11-vuotiaita ja 

kahden viikon leiriläiset 8–18-vuotiaita. Näiden leirien leiriläiset osallistuvat kesäkurs-

seille, joista tutkielmassani tarkastelen kesäkursseja 1–5. Kurssisuunnitelmat on suunni-

teltu miltei aina kahden viikon leiriläisten aikataulujen mukaan, enkä huomioi tutkielmas-

sani sitä, kuinka näitä kurssisuunnitelmia voi muokata, jos leirien kestoon tulee muutok-

sia. Mikä tahansa Suomi-koulujen kesäkursseista 1–8 voidaan suorittaa sekä päivän, vii-

kon että kahden viikon ohjelmissa. (Concordia Language Villagesin internets ivut 

18.10.2017.)  
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3.3. Prototyyppisen kielikylpymenetelmän piirteet CLV:n kielikylpymetodissa 

 

CLV:n kielikylpymetodi ei suurelta osin täytä prototyyppisen kielikylpymetodin piirte itä. 

Suurin eroavaisuus prototyyppisiin kielikylpymetodeihin on CLV:n leireillä oltava aika. 

CLV:n kielikylvyssä ollaan varsinaisen koululukukauden ulkopuolella, joten hallinnolli-

sia opetussuunnitelmia (pois lukien Credit-ohjelmat) ja ensikielen huoltamiseen liittyviä 

seikkoja ei tarvitse samalla tavalla ottaa huomioon. Tässä kappaleessa tarkastelen, mitkä 

porotyyppisen kielikylpymenetelmän piirteet CLV:n metodi täyttää. 

 

Swain & Johnson (1997: 6–8) ovat määritelleet prototyyppisen kielikylpymenete lmän 

piirteet. Ensimmäinen prototyyppinen kielikylpymenetelmän piirre on kohdekielen (L2) 

käyttö opetuskielenä. Formaaleista opetustyyleissä varsinainen opetuskieli on yleensä op-

pilaiden äidinkieli (L1). Prototyyppisessä kielikylpymenetelmässä pyritään saamaan op-

pilaalle niin paljon kohdekielistä syötettä kuin mahdollista, joten opetuskielenä on koh-

dekieli. (Swain & Johnson 1997: 6.) CLV:n kaikissa opetuspisteissä ensimmäinen proto-

tyyppinen kielikylpymenetelmän piirre täyttyy. 

 

Toinen prototyyppisen kielikylpymenetelmän piirre käsittelee ohjelmien tavoitetta. Pro-

totyyppisen kielikylpyohjelman tavoite on lisääntynyt kaksikielisyys. Ohjelman päätyttyä 

kielikylpyohjelman suorittaneen oppijan L1-kielen tason kuuluisi olla yhtä hyvä kuin L1-

opetussuunnitelman mukaisesti opiskelleen oppijan. Lisäksi kielikylpyohjelman suoritta-

neen oppijan L2-kieliaidon kuuluisi olla hyvä. L2-kielitaidon ei tulisi siis korvata L1-

kielitaitoa vaan lisätä oppijan kokonaiskielitaitoa. (Swain & Johnson 1997: 7.) CLV:n 

ohjelmien tavoite on lisätä kohdekielen kielitietoa ja -taitoa ja kulttuuritietoa kohdekie-

listen maiden kulttuurista. Oppilaat ovat leirillä vain lyhyen aikaa ja useimmat heistä käy-

vät pohjoisamerikkalaista englanninkielistä peruskoulua, jossa heidän ensikielentaidos-

taan pidetään huolta. CLV:n ohjelmat eivät korvaa ensikielen opetusta vaan oppilaat ovat 

koulun loma-aikana oppimassa uutta kieltä ja kulttuuria. Näin tarkasteltuna tämä piirre 

täyttyy.  

 

Kolmas prototyyppisen kielikylpymetodin piirre on opettajien kaksikielisyys. Prototyyp-

pisessä kielikylpymetodissa opettajat osaavat puhua sujuvasti sekä oppijoiden ensikie ltä 

että kohdekieltä. Oppilaiden tulee ongelmatapauksissa pystyä esittämään asiansa opetta-

jalle myös äidinkielellään. (Swain & Johnson 1997: 8.) CLV:n ohjelmissa tämä piirre 
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täytyy osittain. Yleensä leirien henkilökunta osaa sujuvasti molempia leireillä tarvittavia 

kieliä. Jotkut henkilökunnan kohdekielen natiivipuhujat eivät välttämättä osaa puhua op-

pijoiden ensikieltä sujuvasti tai oppijoiden ensikielen natiivipuhujat kohdekieltä suju-

vasti. Toimintoja ja oppitunteja voidaan kuitenkin tarpeen mukaan järjestää myös kahden 

opettajan voimin, jolloin tämä ongelma voidaan kiertää valitsemalla opettajapariksi kie-

litaidoltaan toisiaan täydentävät ihmiset 

 

Edellä esittelemäni kolme Swainin & Johnsonin (1997: 6–8) prototyyppisen kielikylpy-

menetelmän piirrettä täyttyvät CLV:n metodissa. Seuraavaksi esittelen viisi prototyyppi-

sen kielikylpymenetelmän piirrettä, jotka CLV:n metodissa eivät täyty. 

 

Neljäs prototyyppinen kielikylvyn piirre on kielikylpyopetuksen opetussuunnitelman yh-

denmukaisuus L1 eli valtakielisen opetussuunnitelman kanssa. Kielikylpyohjelmissa voi 

olla muitakin oppiaineita kuin kohdekieltä, esimerkiksi matematiikkaa. Näiden muiden 

oppiaineiden opetussuunnitelman täytyisi olla vastaavuudeltaan samanlainen kuin L1-

opetussuunnitelman. Ongelmia luo kuitenkin se, että L1-opetussuunnitelma ei ota huo-

mioon kielikylpyohjelmassa olevien oppijoiden erilaista oppimismetodia. (Swain & 

Johnson 1997: 6–7.) CLV:n kielikylpyopetus ei tapahdu opetushallituksen alaisessa ope-

tuspisteessä, eikä opetus ole formaalia kouluopetusta, vaan se keskittyy kohdekielen ja 

kohdekielisen kulttuurin opiskeluun.  

 

L1:n eli ensikielen tukeminen avoimesti on prototyyppisen kielikylpymenetelmän viides 

piirre. Prototyyppisen kielikylpymenetelmän opetussuunnitelmassa otetaan huomioon 

ensikielen taidosta huolehtiminen. (Swain & Johnson 1997: 7.) CLV:n kielikylpyohje l-

missa tämä piirre ei täyty. CLV:n leireillä ollaan suhteellisen lyhyt aika, vaikka jotkin 

oppilaat saattavat käydä joka kesä leirillä. Leirin lyhytkestoisuuden vuoksi kaikki aika 

käytetään kohdekielellä kommunikoimiseen hätätilanteita lukuun ottamatta, jotta koke-

mus olisi mahdollisimman kokonaisvaltainen. Leiriläiset pyritään saamaan käyttämään 

kohdekieltä myös oppituntien ja toimintojen ulkopuolella koko leirin ajan. Esimerk iks i 

leirin aamu-, ilta-, ja mökkirutiinit toimitetaan kohdekielellä.  

 

Kuudes prototyyppisen kielikylpymetodin piirre käsittelee kohdekielelle altistumista. 

Prototyyppisessä kielikylpymetodissa kohdekielisen syötteen saanti rajoittuu vain luok-

kahuoneeseen. (Swain & Johnson 1997: 7.) Tämä on juuri se piirre, millä CLV pyrkii 



27 
 

erottumaan muista kielikylpymenetelmistä. CLV:n leireillä pyritään siihen, että oppijat 

elävät ympäri vuorokauden kohdekielisessä ympäristössä ja saavat kielisyötettä myö s 

varsinaisten oppituntien ulkopuolella. CLV:n leirien lyhytaikaisuus ja oppilaiden L1-ope-

tussuunnitelman mukaan käytävä peruskoulu mahdollistaa tämänkaltaisen kielikylpyme-

todin hyödyntämisen ilman, että ensikieli kärsii. Piirre ei siis täyty CLV:n kielikylpyoh-

jelmissa. Toisaalta CLV:n leiriläiset eivät välttämättä saa kielisyötettä ollenkaan leirien 

ulkopuolella. Kielisyötteen saaminen riippuu asuinpaikasta ja perheen kielitaustasta. Esi-

merkiksi Miamissa asuvat espanjan kielen kielikylään osallistuva oppija voi saada arjes-

saan runsaasti kohdekielistä kielisyötettä CLV:n ulkopuolella. Sen sijaan minnesotala i-

nen suomen kielen kielileirillä käyvä oppija, jonka perheessä tai ystäväpiirissä ei juuri 

puhuta suomea, voi olla CLV:n tarjoaman kielisyötteen varassa.  

 

Oppijoiden eteneminen keskenään samoille (ja rajoitetuille) L2-kielen osaamistasoille on 

seitsemäs kohta prototyyppisen kielikylpyohjelman piirteissä. Prototyyppisessä kielikyl-

pymetodissa oppijoita opettaa ihminen, jonka äidinkieli ei ole kohdekieli. Kielikylpyope-

tuksen opetussuunnitelmassa pystytään ottamaan huomioon oppijoiden tarpeet ja rajoit-

teet. (Swain & Johnson 1997 7–8.) CLV:n ohjelmissa oppijoiden kielitaito ei välttämättä 

kehity samaa vauhtia, koska oppilaiden harrastuneisuus ja kielikontaktit kielileirin ulko-

puolella vaikuttavat kielitaidon kehitykseen. Opettajat leireillä voivat olla sekä natiiveja 

että oppineita kohdekielen puhujia, joten tälläkään perusteella tämä piirre ei täyty.  

 

Viimeinen eli kahdeksas prototyyppisen kielikylpymetodin piirre on se, että luokkakult-

tuuri on valtakielinen kulttuuri. Esimerkiksi japanilaiset japaninkielen opettajat Pohjois -

Amerikassa eivät välttämättä voi suoraan Japanista tultuaan opettaa prototyyppisessä im-

mersio-ohjelmassa, koska japanilainen luokkakulttuuri eroaa pohjoisamerikkalaisesta. 

Japanilaisten opettajien täytyy ensin tutustua valtakulttuurin luokkakulttuuriin ennen työ-

hön astumistaan. (Swain & Johnson 1997: 8.) Tämä piirre ei täyty CLV:n ohjelmissa, sillä 

CLV:n opetuksessa merkittävää on se, että natiivipuhujat toimivat opettajina. Natiivipu-

hujia koulutetaan ennen leirien alkamista, ja heille opetetaan muun muassa amerikkala i-

sen kulttuurin peruspiirteet, jotta suurimmilta negatiivisilta kulttuurisilta yhteentörmäyk-

siltä vältyttäisiin. Natiivipuhujia ei kuitenkaan kehoteta sulautumaan valtakulttuur i in 

vaan heitä kehotetaan jakamaan tietoa kotimaansa kulttuurista oppijoille myös käytännön 

toiminnassa.   



28 
 

4.  KURSSITAVOITTEIDEN SUHTEUTUMINEN EUROOPPALAISEEN VIITE-

KEHYKSEEN 

 

Tässä luvussa suhteutan Kesäkurssien 1–8 tavoitteet eurooppalaisessa viitekehyksessä 

määritellyille taitotasoasteikoille sekä kielten osa-alueille. Analyysissani olen lihavo inut 

kaikki sanalliset yhtäläisyydet. Keskityn erityisesti sanallisiin yhtäläisyyksiin, mutta huo-

mioin myös tarkoitteeltaan samanlaiset kohdat. Jos sekä opetussuunnitelmassa että 

EVK:ssä toistuu sama asia samalla sanalla ilmaistuna, on se sanallisen yhtäläisyys. Yh-

täläisyydet merkitsen lihavoinnilla. Esimerkiksi Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssin ta-

voitteissa kerrotaan, että kyläläisen olisi tarkoitus oppia kurssilla selviytymään kylän päi-

vittäisistä aktiviteeteista. EVK:n (2003: 48) viitekehyksen taitotasoja kuvaavassa taulu-

kossa A1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvataan käyttävän ja ymmärtävän arkipäivän tuttuja 

ilmauksia. Päivittäisistä aktiviteeteista selviytyminen ja arkipäivän tutut ilmaukset ovat 

tarkoitukseltaan synonyymisia, joten ne voi laskea sanallisiksi yhtäläisyyksiksi. Tarkoi-

tukselliset yhtäläisyydet ovat sellaisia, joissa EVK:n taulukosta on löytynyt vastaavuus, 

johon kurssilta poimittu tieto sisältyy. Esimerkiksi jonkin kurssin tavoitteissa mainitaan 

kurssilaisen osaavan etsiä kirjoista tietoa maahanmuutosta ja EVK:n taitotasotauluko issa 

mainitaan erään taitotason yhteydessä kielenkäyttäjän osaavan etsiä tietoa abstrakteista 

aiheista.  Käsittelen asiat analyysissäni taitotasoittain.  

 

Kesäkurssien tavoitteet on suhteutettu eurooppalaiseen viitekehykseen sanallisten ja tar-

koituksellisten vastaavuuksien perusteella. Etenen analyysissäni aihe, esimerkiksi miel-

tymyksistä kertominen, kerrallaan. Ensin luettelen ne EVK:n taulukoiden kohdat, joissa 

aihe mainitaan. Sen jälkeen kerron perusteluineen, miten aihe suhteutuu kyseiseen kurs-

siin. Joistakin taulukoista löytyy vastaavuuksia usealta eri taitotasolta samaa opetussuun-

nitelmaa käsiteltäessä. Olen nostanut kaikki vastaavuudet esille, mutta joissakin tilan-

teissa rajannut suhteutumisen vain tiettyyn tasoon, jos rajaamiselle löytyy perustelu. Jos 

rajaamiselle ei löydy perustelua, kaikki taitotasot, joista vastaavuuksia löytyy, suhteutu-

vat käsiteltävään opetussuunnitelmaan  
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4.1. Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssin tavoitteiden suhteutuminen Eurooppalaisen vii-

tekehyksen taitotasoille 

 

Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssin tavoitteiden mukaan ensikertalaiset kyläläiset tu-

tustuvat kurssin aikana kylän eri alueisiin ja oppivat hyödyllistä kylän päivittäisiin akti-

viteetteihin liittyvää kieltä. Kieliryhmä- ja suurryhmätoiminnot auttavat kyläläisiä tunte-

maan olonsa mukavaksi ja mahdollistavat heidän kokonaisvaltaisen osallistumisensa ky-

län elämään. (LIITE 1.)  

 

EVK:n taulukot, joista löytyy sanallisia tai teemallisia yhtäläisyyksiä Kesäkurssi 1: 

Elämä kylässä -kurssitavoitteiden kanssa,  kuvaavat puhumista, kuullun ymmärtämistä ja 

luetun ymmärtämistä. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä -kurssitavoitteissa mainittuja asioita 

löytyi yhteensä neljästä EVK:n taulukosta.  Kirjoittaminen ei ole merkittävässä osassa 

Kesäkurssin 1 tavoitteita, joten vastaavuuksia ei löydy myöskään EVK:n taitotasotaulu-

koista. Taulukossa 3. on näkyvillä ensimmäisen kesäkurssin tavoitteiden suhteutuminen 

EVK:n taitotasokuvaimille. 

 

TAULUKKO 3. Kesäkurssin 1 tavoitteiden suhteutuminen numeerisesti EVK:n taitota-

soille 

Taitotaso A1 A1.1 A1.2 A1.3 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 

Vastaavuuksien 

määrä 

4    2  1    

 

 

4.1.1. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä -tavoitteiden A1-tasolle sijoittuvat vastaavuudet  

 

Arkipäivän ilmaukset. EVK:n (2003: 48) viitekehyksen taitotasoja kuvaavassa taulu-

kossa A1-taitotason kielenkäyttäjän mainitaan käyttävän ja ymmärtävän arkipäivän tut-

tuja ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten ja konk-

reettien tarpeiden tyydyttäminen. EVK:n (2003: 50–51) viitekehyksen taitotasot: itsear-

viointi -taulukossa suullisen vuorovaikutuksen osiossa A1-tason kielenkäyttäjän kuvail-

laan pystyvän esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan yksinkertaisiin kysy-

myksiin, jotka käsittelevät arkisia tarpeita.  Arkipäivään liittyviä ilmauksia ja tilan-

teita mainitaan myös EVK:n (2003: 107) lukeminen asiaan tutustumista varten A1-tason 
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kielenkäyttäjän kuvailussa. Arkipäivän tuttujen ilmausten ymmärtäminen ja käyttö sekä 

arkisiin tarpeisiin liittyvien yksinkertaisten kysymysten esittäminen ja niihin vastaamine n 

suhteutuvat Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssitavoitteiden kohtaan, jossa kyläläisten 

mainitaan oppivan hyödyllistä kylän päivittäisiin aktiviteetteihin liittyvää kieltä.  

 

Lähiympäristöön liittyvä kielenkäyttö. EVK:n (2003: 50–51) itsearviointitaulukossa 

A1 taitotason kuullun ymmärtämistä käsittelevässä kohdassa A1-taitotason kielenkäyttä-

jän mainitaan tunnistavan tuttuja sanoja ja tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat lä-

hiympäristöä. Kylä on leirin aikaan leiriläisten lähiympäristöä, ja jo tavoitteiden ensim-

mäisessä lauseessa mainitaan tutustuminen kylän eri alueisiin. Vaikka kieltä ei tässä 

yhteydessä erikseen mainitakaan, kielikylpymenetelmään noudattavalla leirillä tutustu-

minen tapahtuu kohdekielellä eli tässä tapauksessa suomen kielellä.   

 

 

4.1.2. Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -tavoitteiden A2-tasolle sijoittuvat vastaavuudet 

 

Arkipäiväisistä asioista keskustelu. EVK:n (2003: 93) yleisten taitotasojen puhumista 

kuvaavan taulukon mukaan kielenkäyttäjän pitäisi A2-taitotasolla pystyä kuvaamaan ja 

esittelemään yksinkertaisten ja lyhyiden lauseiden ja sanontojen muodostamien luettelo i-

den avulla elin- ja työympäristön jokapäiväiset asiat, esimerkiksi ihmiset ja arkirutiinit, 

sekä selittämään, mistä pitää tai ei pidä. Puhumista ja kokemuksen kuvaamista kuvaa-

vassa taulukossa jokapäiväiset asiat mainitaan A2.2-taitotason kielenkäyttäjän kuvai-

luissa. (EVK 2003: 93.) Arkipäiväiset asiat mainitaan EVK:n (2003: 107) Luetun ym-

märtäminen asiaan tutustumista varten -taulukossa A2-tason kuvauksessa. Kesäkurssi 1: 

Elämä kylässä -kurssin tavoitteissa mainitaan kyläläisten oppivan kurssilla hyödyllistä 

kylän päivittäisiin aktiviteetteihin liittyvää kieltä. Kielikylpyleirin päivittäistä arkea 

ohjaa päivän aikataulu, jonka leiriläiset saavat kohdekielisenä. Kielikylpyleirin tiedot-

teissa, ruokalistoissa, ilmoituksissa yms. on usein kuvia helpottamassa oppijan ymmärtä-

mistä. Kohdemaan kielimaisema ei välttämättä ole puhtaasti yksikielinen, vaan usein kie-

limaisemassa yhdistyvät esimerkiksi kulttuurinen valtakieli, kaupallisessa tarkoituksessa 

merkittävät kielet ja poliittisesti määritellyt vähemmistökielet. Kohdekielisessä maassa 

kylttien tehtävä on välittää informaatiota ihmisille poliittisesti määritellyillä kielillä, Suo-

men lapissa esimerkiksi pohjoissaamea on tienviitoissa jo lain takia (Rautio-Helander 

2015: 113, Saamen kielilaki §8). Kielen puhujamäärä voi olla lain lisäksi myös osasyy 
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sille, miksi jokin kieli esiintyy kylteissä, esimerkiksi venäjän kieli Suomen itäosissa. Sa-

lolammen kielimaisema on keinotekoisen suomalainen, mutta varoituskyltit yms. noudat-

tavat Yhdysvaltojen lainsäädäntöä ja ovat näin ollen englanninkielisiä.  

 

 

4.2. Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssin tavoitteiden suhteutuminen Eurooppalaisen 

viitekehyksen taitotasoille 

 

Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -tavoitteiden mukaan kyläläisten täytyy kurssilla laajen-

taa ymmärtämystään kylän ulkopuolelle, kun he oppivat elämästä Suomessa. Samaan ai-

kaan oppilaiden täytyy kuitenkin kehittää suomen kielen taitojaan. Aktiviteetit rakentuvat 

kylän autenttiseen miljööseen, jotta kyläläiset voivat oppia tärkeitä suomalaisia tapoja ja 

ihanteita. Kyläläisiä rohkaistaan etsimään yhtäläisyyksiä suomalaisesta elämästä oppi-

miensa asioiden ja kylässä saamiensa kokemusten välillä. (LIITE 1.) 

 

Kesäkurssin 2: Vähän suomesta -tavoitteista löytyy puhutun kielen ymmärtämiseen liit-

tyvistä ja suulliseen kielen tuottamiseen liittyvistä aiheista vastaavuuksia EVK:n taitota-

sotaulukoiden kanssa. Luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyviä vastaavuuks ia 

ei löydy EVK:n taitotasotaulukoista. Taulukossa 4 näkyy, kuinka monta vastaavuutta löy-

tyi miltäkin taitotasolta. 

 

TAULUKKO 4. Kesäkurssin 2 tavoitteiden suhteutuminen numeerisesti EVK:n taitota-

soille 

Taitotaso A1 A1.1 A1.2 A1.3 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 
Vastaavuuk-

sien määrä 

      3 2 1  

 

 

4.2.1. Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssin tavoitteiden A2.2-tasolle sijoittuvat vas-

taavuudet 

  

Henkilökohtaisten kokemusten ja erilaisten tapojen kuvailu. EVK:n (2003: 93) pu-

huminen: kokemuksen kuvaaminen taulukossa A2.2 -tasoisen oppijan kuvaillaan pysty-

vän kuvailemaan henkilökohtaisia kokemuksia. EVK:n (2003: 93) puhuminen: koke-
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muksen kuvaaminen taulukossa A2.2 -tasoisen oppijan kuvaillaan pystyvän kuvaile-

maan tapoja. EVK:n (2003: 119) tiedonvaihtoa käsittelevässä taulukossa A2.2 tasoisen 

puhujan kuvaillaan kykenevän esittämään tapoja ja rutiineja koskevia kysymyksiä 

sekä vastaamaan niihin. Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -tavoitteissa oppilaan täytyis i 

pystyä etsimään yhtäläisyyksiä kylässä saamiensa kokemuksien ja Suomesta oppi-

miensa asioiden välille. Kylässä saadut kokemukset ovat oppijalle nimenomaan henkilö-

kohtaisia kokemuksia, ja hänen täytyy pystyä kuvailemaan omia kokemuksiaan, jotta hän 

voi osata etsiä ja kuvailla yhtäläisyyksiä kokemuksiensa ja oppimiensa asioiden välillä. 

Kesäkurssin 2: Vähän suomesta -tavoitteissa suomalaisten tapojen ja ihanteiden oppi-

minen on yksi keskeisimmistä teemoista. Salolammella pyritään noudattamaan toimissa 

suomalaisia tapoja mahdollisuuksien mukaan, joten suomalaiset tavat tulevat leiriläis il le 

tutuiksi. 

 

 

4.2.2. Kesäkurssi 2: Vähän Suomesta -kurssin tavoitteiden B1-tasolle sijoittuvat vastaa-

vuudet 

 

Henkilökohtaisten kokemusten ja erilaisten tapojen kuvailu ja ymmärtäminen. 

EVK:n (2003: 48, 50, 93) viitekehyksen taitotasot, viitekehyksen taitotasot: itsearvioint i-

lokerikko sekä puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulukoissa kokemuksen kuvaa-

minen sijoittuu taitotasolle B1. EVK:n (2003: 171) sosiolingvististä tarkoituksenmuka i-

suutta kuvailevassa taulukossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan olevan tietoinen 

tapoja, kielenkäyttöä, asenteita, arvoja ja uskomuksia koskevista eroista oman kult-

tuurinsa ja kohdekulttuurinsa välillä, ja etsivän merkkejä niiden ilmenemisestä. 

Omien kylässä saatujen kokemuksien ja Suomesta opittujen asioiden välisten yhtälä i-

syyksien etsiminen mainitaan Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -tavoitteissa. Jotta koke-

muksia voi vertailla ja yhtäläisyyksiä etsiä, täytyy oppijan osata myös kuvailla kylässä 

saamiaan kokemuksia. Suomalaisten tapojen ja ihanteiden oppiminen on eräs keskei-

simpiä Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssin teemoja. Salolammella pyritään toimi-

maan suomalaisten tapojen mukaan aina kun se vain on mahdollista, joten leiriläiset pää-

sevät harjoittelemaan suomalaisia tapoja käytännössäkin.   

 

Erilaisten säännöllisesti toistuvien teemojen ymmärtäminen ja niistä keskustelu. 

EVK:n (2003: 102) yleiset taitotasot: kuullun ymmärtäminen -taulukossa B1.1 tasoisen 
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kielenkäyttäjän kuvaillaan ymmärtävän vapaa-ajalla säännöllisesti toistuvia teemoja. 

Ymmärtämisen laajennus kielikylän ulkopuolelle on ensimmäinen asia, mikä maini-

taan Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -tavoitteissa. Kesäkurssi 1: Elämä kylässä keskittyi 

kylän arkeen ja arjessa selviämiseen, joten Kesäkurssilla 2: Vähän Suomesta oppijan tie-

tämystä pyritään laajentamaan koskemaan myös suomalaista kulttuuria kylän ulkopuo-

lella. 

 

 

4.3. Kesäkurssin 3: Suomen juhlapäivät -kurssin tavoitteiden suhteutuminen Eurooppa-

laisen viitekehyksen taitotasoille 

 

Kesäkurssilla 3 oppija laajentaa osaamistaan suomalaisista perinteistä ja juhlapyhistä 

sekä suomalaisten Suomessa noudattamien tapojen mukaan että amerikansuomalaisten 

mukana Yhdysvaltoihin tulleiden tapojen mukaan. Oppijoita rohkaistaan vertailemaan 

amerikansuomalaisissa yhteisöissä saamiaan kokemuksia niihin tietoihin, joita hän saa 

suomalaisesta kulttuurista ja kokemuksiinsa Salolammella. Kurssin aiheet noudattavat 

kalenterivuoden kulkua Salolammella juhlittavien juhlien lomassa. Kurssilla oppijat 

suunnittelevat ja valmistavat itselleen kalenterin, johon he merkitsevät suomalaiset juh-

lapyhät, ja kurssin loputtua he saavat kalenterin itselleen. Kesäkurssin 3 osallistuvat voi-

vat myös auttaa kylän juhlien suunnittelussa ja toteutuksessa. (LIITE 1.)  

 

EVK:n taitotasokuvauksissa juhlapyhiä ei mainita erikseen, mutta usein juhlapyhät itses-

sään ovat tapahtuma tai niihin liittyy jonkinlainen tapahtuma, joten siksi analyysissa on 

huomioitu taulukot, joissa mainitaan tapahtuma. juhlapyhät ovat usein myös ajankohtai-

nen aihe, joten siksi taitotasokuvaukset, joissa mainitaan ajankohtaisista aiheista keskus-

telu, on otettu analyysissa huomioon. EVK:n (2003: 94) Puhuminen: asian esittäminen 

(esimerkiksi väittelyssä) -taulukossa B2-tasoisen oppijan mainitaan pystyvän rakenta-

maan johdonmukaisen perusteluketjun, esimerkiksi pystyvän tuomaan esiin oman mieli-

piteensä jostakin ajankohtaisesta aiheesta esittämällä eri vaihtoehtojen edut ja haitat.  

Edellisen kaltaisia kuvauksia analyysissa ei ole otettu huomioon, koska kielitaitovaat i-

mukset ylittävät kurssin tavoitteiden tason selkeästi, vaikka kuvauksessa esiintyisikin ai-

hepiiriin sopivia teemoja.  
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Kesäkurssin 3: Suomen juhlapyhät -kurssin tavoitteista löytyy vastaavuuksia erityises t i 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvistä aihepiireistä ja taitotasokuvaimista. Toisin 

kuin kahdella aiemmalla kurssilla, tällä kurssilla on myös useampia aihepiirejä ja taitota-

sokuvaimia, joista löytyy vastaavuuksia myös kirjoittamisesta ja luetun ymmärtämisestä.  

Taulukossa 5 on merkitty numeroin kunkin taitotason kohdalle, montako vastaavuutta 

kyseistä taitotasoa kohti löytyy kurssin tavoitteista. 

 

TAULUKKO 5. Kesäkurssin 3 tavoitteiden suhteutuminen numeerisesti EVK:n taitota-

soille 

Taitotaso A1 A1.1 A1.2 A1.3 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 
Vastaavuuk-

sien määrä 

    3  1 7 2  

 

 

4.3.1. Kesäkurssin 3: Suomen juhlapyhät -kurssin tavoitteiden A2-tasolle sijoittuvat vas-

taavuudet 

  

Tapahtumien kuvailuun liittyvä kieli. Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulu-

kossa (EVK 2003: 93) A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän esittämään ly-

hyitä, aivan yksinkertaisia kuvauksia tapahtumista ja toiminnoista. Luova kirjoitta-

minen -taulukon (EVK 2003: 97) mukaan A2-tasoinen kielenkäyttäjä pystyy kirjoitta-

maan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia kuvauksia tapahtumista. Lukeminen tiedonhan-

kintaa ja argumentointia varten -taulukossa (EVK 2003: 107) A2-tasoisen kielenkäyttäjän 

mainitaan pystyvän löytämään yksittäistä tietoa yksinkertaisista kirjallisista materiaa-

leista, kuten kirjeistä, mainoslehtisistä tai lyhyistä, tapahtumia kuvaavista sanomaleh-

tiartikkeleista. Television ja elokuvan katseleminen -taulukossa (EVK 2003: 109) A2-

tasoisen kielenkäyttäjän taitotason eräs edellytyksistä on, että hän tunnistaa pääkohdat 

tapahtumia käsittelevistä tv-uutisista, silloin kun kuvamateriaali tukee kommentteja.  

Kesäkurssin 3 OPS:n tavoitteissa juhlapyhät ovat merkittävässä roolissa ja ne voidaan 

käsittää myös tapahtumiksi, tai niihin liittyy jonkinlainen tapahtuma. Esimerkiksi Sa-

lolammella järjestetään juhannusjuhla, jota suunnitellaan ja toteutetaan koko leiriyhte isön 

kesken. 
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4.3.2. Kesäkurssin 3: Suomen juhlapyhät -kurssin tavoitteiden B1-tasolle sijoittuvat vas-

taavuudet 

 

Tapahtumien kuvailuun liittyvä kieli. EVK:n (2003: 48) Viitekehyksen taitotasot -tau-

lukossa B1-taitotason kuvauksessa kokemusten ja tapahtumien kuvailu on eräs taitota-

son edellytyksistä. EVK:n (2003: 50) Viitekehyksen taitotasot: itsearviointilokerikko -

taulukon luetun ymmärtämisen ja puheen tuottamisen osioissa B1-tasolla mainitaan ta-

pahtumien kuvauksen ymmärtämisen henkilökohtaisessa kirjeessä ja tapahtumien 

kuvailu yksinkertaisella tavalla yhteen liitetyillä ilmauksilla. Myös EVK:n (2003: 93) 

Puhuminen kokemuksen kuvaaminen -taulukossa mainitaan B1-tasoisen oppijan pysty-

vän kuvailemaan todellisia ja kuviteltuja tapahtumia. Luova kirjoittaminen -taulukossa 

(EVK 2003: 97) B1-tasoisen kirjoittajan mainitaan pystyvän kirjoittamaan kuvauksia 

tapahtumista, jotka ovat joko kuviteltuja tai todellisia. Kirjeenvaihdon lukeminen ja 

ymmärtäminen -taulukossa (EVK 2003: 106) tapahtumien kuvausten ymmärtäminen 

yksityisessä kirjeessä säännöllisen kirjeenvaihdon onnistumiseen vaadittavalla ta-

solla on eräs B1-tason taitotasovaatimuksista. EVK:n (2003:112) Yleiset taitotasot: suul-

linen vuorovaikutus -taulukon B1.1-tasoisen kielenkäyttäjän taitojen kuvauksessa kielen-

käyttäjän täytyisi pystyä osallistumaan valmistautumatta tuttuja aiheita käsittelevään kes-

kusteluun sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä aiheista, jotka ovat tuttuja, itseä kiinnos ta-

via tai liittyvät jokapäiväiseen elämään, kuten perheeseen, harrastuksiin, työhön, matkus-

tamiseen ja ajankohtaisiin tapahtumiin. EVK:n (2003: 121) Kirjeenvaihto -taulukossa 

verrattain yksityiskohtaisia kuvauksia kokemuksista, tunteista ja tapahtumista sisältävän 

henkilökohtaisen kirjeen kirjoittamistaito on eräs B1.1-taitotason edellytys.  Kesäkurssin 

3: suomen juhlapäivät OPS:n tavoitteissa käsitellään kurssin nimestäkin pääteltävästi juh-

lapyhiä. Juhlapäivät voivat itsessään olla tapahtuma tai niihin voi liittyä jokin tapah-

tuma. Kurssilaiset pääsevät suunnittelemaan, toteuttamaan ja viettämään Salolammella 

esimerkiksi juhannusjuhlia.  

 

Ajankohtaiset aiheet. EVK:n (2003: 50) Viitekehyksen taitotasot: itsearviointiloker ikko 

-taulukon kuullun ymmärtäminen- suullinen vuorovaikutus -osioiden mukaan B1-tasoi-

nen kielenkäyttäjä tavoittaa pääkohdat monista radio- ja tv-ohjelmista, joissa käsitel-

lään ajankohtaisia asioita, kun puhe on melko hidasta ja selvää. B1-tasoisen kielenkäyt-

täjän tulisi myös pystyä osallistumaan valmistautumatta keskusteluun, joka käsittelee 

ajankohtaisia asioita. EVK:n (2003:52) Viitekehyksen taitotasot: puhumisen laadulliset 
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arviointikriteerit -taulukon laajuusosiossa B1-tason kuvauksessa oppijan mainitaan hal-

litsevan riittävästi sanastoa, jotta hän voi keskustella esimerkiksi ajankohtaisista ai-

heista. Kesäkurssin 3 OPS:n tavoitteissa teemana ovat suomalaiset perinteet ja juhlapy-

hät, jotka ovat ajankohtaisia aiheita tapahtuessaan. Kurssilla suomalaiset juhlapyhät 

käydään tavoitteiden mukaan läpi kalenterivuoden mukaan, joskin osa juhlapyhistä simu-

loidaan Salolammella 

 

 

4.4. Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat -kurssin tavoitteiden suhteutuminen Eurooppalaisen 

viitekehyksen taitotasoille 

 

Kurssilaiset tutkivat suomalaisten maahanmuuton historiaa Yhdysvalloissa ja tulevat sen 

kanssa tutuksi. Lisäksi kurssilaiset tutustuvat amerikansuomalaisiin yhteisöihin, jotka 

syntyivät suomalaisten maahanmuuton seurauksena. Kurssilaiset saavat myös suomala is-

ten maahanmuuttoon tutustuessaan lisää tietoa ja kokemuksia suomen kielestä. Roolipelit 

ja vuoropuhelut auttavat erityisesti ymmärtämään maahanmuuttokokemusta ja rohkaise-

vat kurssilaisia käyttämään kieltä luovasti ja kehittämään kielitaitoaan. Kyläläisiä myös 

rohkaistaan puhumaan enemmän suomea kieliryhmätoimintojen, paritehtävien ja vuoro-

puhelujen lomassa. (LIITE 1.) 

 

Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat -tavoitteet ovat hyvin konkreetteja ja liittyvät suurelta  

osin kurssin aiheeseen eli amerikansuomalaisten maahanmuuttoon, joten vastaavuuks ia 

EVK:n taulukoissa ei ole runsaasti (alle kymmenen). Näiltä osin tavoitteiden suhteutu-

mista EVK:seen voidaan pitää hieman epätarkkana. Tällä kurssilla taitotasotaulukot ja 

aihepiirit, joista vastaavuuksia löytyy, liittyvät enimmäkseen kirjoittamiseen ja sosiaali-

seen vuorovaikutukseen. Taulukossa 6 on esitetty numeerisesti, kuinka kesäkurssin 4 ta-

voitteista löydetyt vastaavuudet sijoittuvat EVK:n taitotasoille. 

 

TAULUKKO 6. Kesäkurssin 4 tavoitteiden suhteutuminen numeerisesti EVK:n taitota-

soille 

Taitotaso A1 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 B2 B2.1 B2.2 

Vastaavuuk-
sien määrä 

 1   2  3 1 1  
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4.4.1. Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat -kurssin tavoitteiden A2-tasolle sijoittuvat vastaa-

vuudet 

  

Omasta taustasta kertominen. EVK:n (2003: 48) Viitekehyksen taitotasot -taulukossa 

oman taustan yksinkertaiseen kuvailuun pystyminen mainitaan yhdeksi A2-tason 

edellytykseksi. Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat aiheena on amerikansuomalaisten maa-

hanmuutto, joka liittyy keskeisesti suurimman osan kurssilaisista perhetaustaan, joten 

suomalaisten maahan muutosta kertominen on suurimmalle osalle omasta taustasta ker-

tomista.  

 

 

4.4.2. Kesäkurssi 4: Maastamuuttajat -kurssin tavoitteiden B1-tasolle sijoittuvat vastaa-

vuudet 

 

Tapahtumista kertominen. Luova kirjoittaminen -taulukossa (EVK 2003: 97) B1-tason 

edellytykseksi mainitaan, että kielenkäyttäjän täytyy pystyä kirjoittamaan kuvauksia ta-

pahtumista, esimerkiksi joko todellisesta tai kuvitellusta äskettäin tehdystä retkestä. 

Saman taulukon B2.2-tason kuvauksessa mainitaan myös todellisten tai kuviteltujen ta-

pahtumien kertomukset, mutta kyseisen tason edellytyksenä on lisäksi selkeä ja yksityis-

kohtainen kuvaus, joka ei Kesäkurssilla 4 vielä täyty aiempien kurssien analyysit huomi-

oiden. Kesäkurssin 4 tavoitteissa mainitaan, että kurssilaiset tekevät erilaisia roolipelejä 

ja vuoropuheluja maahanmuuttoon liittyen, joten ainakin kuvitellun retken kuvauksia  

leiriläiset joutuvat tekemään.  

 

Abstrakteihin aiheisiin liittyvä kieli. EVK:n (2003: 115) Vapaamuotoinen keskustelu: 

juttelu ystävien kanssa -taulukossa B1.2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän il-

maisemaan ajatuksiaan abstrakteista aiheista tai kulttuurista. EVK:n (2003: 121) tau-

lukossa Yleiset taitotasot: kirjallinen vuorovaikutus B1-tasoisen kielenkäyttäjän maini-

taan pystyvän välittämään tietoa ja ajatuksia abstrakteista ja konkreeteista aiheista 

ja taulukossa Kirjeenvaihto B1.2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kirjoitta-

maan henkilökohtaisia kirjeitä, joissa esittää ajatuksiaan abstrakteista aiheista ja kult-

tuuriaiheista. Yleiset taitotasot: kielitaidon laajuus -taulukossa (EVK 2003: 157) B1.2-

tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän ilmaisemaan ajatuksiaan abstrakteista tai 

kulttuuriin liittyvistä aiheista. Kesäkurssin 4 tavoitteissa oppijan mainitaan tutkivan ja 
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tutustuvan amerikansuomalaisten maahanmuuton historiaan, joka on aiheena abst-

rakti. Oppijoiden täytyy kyetä myös tekemään ja esittämään aiheesta dialogeja ja rooli-

leikkejä. 

 

 

4.4.3. Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat -kurssin tavoitteiden B2-tasolle sijoittuvat vastaa-

vuudet 

 

Abstraktiin aiheeseen liittyvä kieli. EVK:n (2003: 48) Viitekehyksen taitotasot -taulu-

kossa B2-tason yhdeksi edellytykseksi mainitaan kyky ymmärtää pääajatukset konkreet-

teja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityis-

alansa käsittelyistä. EVK:n (2003: 102) Yleisen taitotasot: kuullun ymmärtäminen -tau-

lukossa B2.1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan ymmärtävän asiallisesti ja kielellises t i 

monimutkaisen, sekä konkreetteja että abstrakteja aiheita käsittelevän puheen pää-

ajatuksen, kun puhe esitetään yleiskielellä. Abstrakti aihepiiri suhteutuu kesäkurssin 

4 tavoitteisiin, mutta aiempien kurssien analyysien perustella kesäkurssin 4 kielentaso ei 

ole vielä kielellisesti monimutkaista. Kesäkurssin 4 tavoitteissa oppijan mainitaan tutki-

van ja tutustuvat amerikansuomalaisten maahanmuuton historiaan, joka on aiheena 

abstrakti. Oppijoiden täytyy kyetä lisäksi tekemään ja esittämään aiheesta erilaisia dia-

logeja ja roolileikkejä. 

 

 

4.5. Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma -kurssin tavoitteiden suhteutuminen Eurooppalai-

sen viitekehyksen taitotasoille 

 

Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma -kurssin tavoitteiden mukaan kurssilaisen pitäisi kurs-

sin käytyään kyetä suunnitelmaan ja valmistelemaan matka Suomeen viisumeineen, lip-

pujenostoineen, hotellivarauksineen ja rahanvaihtosuunnitelmineen. Kurssilaisten tulee 

kurssilla päättää, milloin ja mihin he haluavat Suomessa matkustaa, ja heidän täytyy myös 

tutkia ja päättää, kuinka paljon rahaa he tarvitsevat, ja missä he haluavat syödä. Kurssin 

jälkeen kurssilaiset saavat ottaa valmiit yksityiskohtaiset suunnitelmansa kotiin. Taulu-

kossa 7 on merkitty numeerisesti, kuinka kesäkurssin 5 tavoitteista löydetyt vastaavuudet 

sijoittuvat EVK:n taitotasoille. 
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TAULUKKO 7. Kesäkurssin 5 tavoitteiden suhteutuminen numeerisesti EVK:n taitota-

soille 

Taitotaso A1 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 B2 B2.1 B2.2 
Vastaavuuk-

sien määrä 

 1 3 3 6 3 2    

 

 

4.5.1. Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma -kurssin tavoitteiden A2-tasolle sijoittuvat vas-

taavuudet 

 

Suunnitelmiin liittyvä kielenkäyttö. EVK:n Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -tau-

lukossa A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän erääksi taitotasokriteeriksi mainitaan kyky pystyä 

kuvaamaan suunnitelmia ja järjestelyjä (EVK 2003: 93). Kesäkurssin 5: Matkasuun-

nitelma -tavoitteissa kurssilaisten mainitaan tekevän kurssilla matkasuunnitelman Suo-

meen ajankohtineen, viisumin ja matkalippujen hankkimisineen, majoitusvarauksineen, 

matkakohteineen ja budjetteineen. 

 

Ostoksiin, varauksiin ja palveluiden hankkimiseen liittyvä kielenkäyttö.  Yleiset tai-

totasot: luetun ymmärtäminen -taulukossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän erääksi kritee-

riksi mainitaan, että hän ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia, kaikkein tavallisinta sanastoa 

sisältäviä tekstejä, joissa voi olla yhteistä kansainvälistä sanastoa (EVK 2003: 106). 

Yhteistä kansainvälistä sanastoa on usein esimerkiksi viisumihakemuksissa, hotellin va-

rauslomakkeissa ja lippujen ostoon liittyvissä teksteissä.  EVK:n (2003:106) Kirjee n 

vaihdon lukeminen ja ymmärtäminen -taulukossa A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän maini-

taan ymmärtävän tuttuja aiheita käsitteleviä, tietyn kaavan mukaisia kirjeitä ja fakseja, 

esimerkiksi kyselyjä, tilauksia ja vahvistuskirjeitä. Lukeminen asiaan tutustumista varten 

-taulukossa A2-tasoisen kielenkäyttäjän oletetaan pystyvän hakemaan selvästi ennakoi-

tavissa olevia yksittäisiä tietoja yksinkertaisista arkielämän teksteistä, kuten ilmoituk-

sista, esittelyistä, ruokalistoista, luetteloista ja aikatauluista (EVK 2003: 107). Tava-

roiden ja palveluiden hankkiminen -taulukossa A2.1 tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan 

pystyvän hankkimaan jokapäiväisiä tavaroita ja palveluja sekä osaavan ostaa matkalip-

puja ja osaavan käyttää julkisia kulkuneuvoja. Lisäksi hän pystyy hankkimaan yksinker-

taista tietoja matkustamisesta ja pystyy antamaan ja vastaanottamaan lukumääriä, lukuja, 

hintoja yms. koskevaa tietoa. (EVK 2003: 118.) Yleiset taitotasot: kuullun ymmärtäminen 
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taulukossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan ymmärtävän fraaseja ja ilmauks ia, 

jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin, esimerkiksi ostosten tekoon (EVK 2003: 102). 

Kurssin vaatimukset ylittävät hieman tämän tason kuvailun, koska matkasuunnite lman 

teko ei ole välittömien tarpeiden täyttämistä, mutta koska ostosten teko mainitaan, lasken 

kohdan kuitenkin vastaavuudeksi, sillä kurssin tavoitteissa mainitaan erilaisten ostosten 

teko. Kurssilaisen tulee selvitä Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma -tavoitteiden mukaan 

viisumin hankkimisesta, hotellin varaamisesta, (matka)lippujen ostamisesta ja muu-

hun matkustamiseen ja sen valmisteluun liittyvästä kielenkäytöstä. Lisäksi kurssi-

laisten tulee suunnitella esimerkiksi erilaisia budjettiinsa sopivia ruokailuvaihtoeh-

toja.  

 

Matkustukseen liittyvä kielenkäyttö. EVK:n (2003:118) tavaroiden ja palveluiden 

hankkiminen -taulukon mukaan A2.2 tasoinen kielenkäyttäjä pystyy käsittelemään arki-

elämän jokapäiväisiä puolia, kuten matkustamista. Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma -

tavoitteissa kurssilaisten mainitaan tekevän kurssin nimen mukaisesti matkasuunnite l-

man, joten keskeisenä asiana kurssilla on matkustukseen liittyvä kielenkäyttö. 

 

 

4.5.2. Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma -kurssin tavoitteiden B1-tasolle sijoittuvat vas-

taavuudet 

 

Suunnitelmiin liittyvä kielenkäyttö.  Puhuminen: asian esittäminen -taulukossa B1.1-

tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan pystyvän selittämään ja perustelemaan lyhyesti mie-

lipiteitä, suunnitelmia ja toimintoja (EVK 2003: 94). Vapaamuotoinen keskustelu: jut-

telu ystävien kanssa -taulukossa B1.2-tsoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän vertai-

lemaan vaihtoehtoja ja käsittelemään esimerkiksi sitä, mitä tehdä, minne mennä ja ke-

net tai mikä valita (EVK 2003: 115). Tavaroiden ja palveluiden hankkiminen -taulukossa 

B1-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan pystyvän käsittelemään useimpia tilanteita, joita 

mahdollisesti syntyy tehtäessä matkasuunnitelmaa matkatoimistossa (EVK 

2003:118). Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma -tavoitteissa kerrotaan kurssilaisten opette-

levan kurssin aikana erilaisia matkustamisen suunnitteluun liittyviä asioita, kuten 

majoituksen ja matkalippujen varaamista ja matkustusluvan hankkimista. Kurssi-

laisten täytyy suunnitella matkalleen myös kohde Suomen sisältä ja miettiä, mikä 

olisi ideaali ajankohta matkalle. Budjetti on myös yksi suunniteltava seikka. 
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Matkustukseen liittyvien asioiden hoitaminen. EVK:n (2003: 48–50) Viitekehyksen 

taitotasot -taulukossa ja Viitekehyksen taitotasot: itsearviointilokerikon suullisen vuoro-

vaikutuksen osiossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan selviävän useimmista tilan-

teista, joita syntyy kohdekielisellä alueella matkustettaessa. Miltei samoilla sanoilla 

kuvataan B1.1-tasoisen kielenkäyttäjän taitoja myös Yleiset taitotasot: suullinen vuoro-

vaikutus taulukossa, mutta lisäksi kielenkäyttäjän tulisi pystyä osallistumaan valmistau-

tumatta tuttuja aiheita käsittelevään keskusteluun sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä ai-

heista, jotka ovat tuttuja, itseä kiinnostavia tai jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, ku-

ten perheeseen, harrastuksiin, työhön, matkustamiseen ja ajankohtaisiin tapahtumiin 

(EVK 2003: 112). Samaisessa taulukossa B1.2-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan pysty-

vän vaihtamaan, tarkistamaan ja vahvistamaan tietoja. Lisäksi itsearviointiloker ikon 

suullisen vuorovaikutuksen osiossa kerrotaan B1-tasoisen kielenkäyttäjän pystyvän osal-

listumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseä kiinnostavia tai 

liittyvät arkielämään, esimerkiksi matkustamiseen. EVK:n (2003: 118) Tavaroiden ja 

palveluiden hankkiminen -taulukossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan selviytyvän 

useimmista viestintätilanteista, joita mahdollisesti syntyy matkustettaessa, järjestet-

täessä matkaa tai yösijaa tai asioitaessa viranomaisten kanssa ulkomaanmatkan ai-

kana. Myös Viitekehyksen taitotasot: puhumisen laadulliset arviointikriteerit taulukon 

laajuusosiossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan hallitsevan tarpeeksi sanastoa, jotta 

pystyy puhumaan mielenkiinnon kohteista, kuten matkustamisesta (EVK 2003: 52). 

Yleiset taitotasot: kielitaidon laajuus -taulukossa B1.1-tasoisen kielenkäyttäjän kielita i-

don kerrotaan riittävän tavallisissa tilanteissa selviytymiseen ja sellaisten aiheiden käsit-

telemiseen kuin perhe, harrastuksen ja mielenkiinnon kohteet sekä työ, matkustaminen 

ja ajankohtaiset aiheet (EVK: 2003: 157). Edellisen kaltainen kuvailu on myös Sanaston 

laajuus -taulukossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän kohdalla (EVK 2003: 159).Kesäkurssin 

5: Matkasuunnitelma -tavoitteissa kurssin nimen mukaisesti matkustukseen liittyvät 

kielenkäyttö on keskeisessä roolissa. Kurssilaiset harjoittelevat kurssin aikana viisumin 

hankkimista, matkalippujen ostamista, majoituksen varaamista ja valuuttakurss ien 

tutkimista. 
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5. PÄIVÄKOHTAISTEN SISÄLTÖJEN SUHTEUTUMINEN EUROOPPALAI-

SEEN VIITEKEHYKSEEN 

 

Käsittelen päiväkohtaiset sisällöt kursseittain, ja aloitan etenemään päivästä yksi eteen-

päin numerojärjestyksessä. Jokaisen kurssin päiväkohtaisista sisällöistä tarkastelen ensin 

sisällön/tunnin tavoitteet, sen jälkeen kieliryhmätoiminnat ja viimeisenä suurryhmäto i-

minnat. Keskityn erityisesti sanallisiin yhtäläisyyksiin, mutta huomioin myös tarkoitteel-

taan samanlaiset kohdat. Jos sekä opetussuunnitelmassa että EVK:ssä toistuu sama asia 

samalla sanalla ilmaistuna, on se sanallisen yhtäläisyys. Tarkoituksellisesta muttei sanal-

lisesta yhtäläisyydestä esimerkkinä toimii tilanne, jossa opetussuunnitelmassa on esimer-

kiksi käytetty termiä jokapäiväiset asiat ja EVK:ssä termiä arkipäiväiset asiat. Yhtäläi-

syydet merkitsen lihavoinnilla.  

 

Salolammen kesäkurssien opetussuunnitelmien on tarkoitus olla ohjenuora kurssin ohjaa-

jalle tai opettajalle. Päiväkohtaisissa sisällöissä on jokaiselle oppitunnille määritellyt toi-

minnat, tavoitteet ja kieliopilliset tms. aiheet.  Eurooppalaisen viitekehyksen yksi käyttö-

tarkoitus on toimia myös opetuksen suunnittelun tukena, joten siksi on relevanttia suh-

teuttaa Salolammen kesäkurssien opetussuunnitelmat juuri siinä määritellyille kielen osa-

alueille ja taitotasoille (EVK 2003: 19).  

 

EVK:n taulukoissa A1-taitotason kohdissa on vain muutamia erilaisiin aiheisiin (terveh-

timinen, henkilö itse, konkreetit tarpeet) liittyviä kuvauksia ja useassa taulukossa tason 

kuvain puuttuu. A2-tasolla ja siitä eteenpäin taitotasojen kuvaukset sisältävät useammin 

erilaisia aihepiirejä ja tasot jakautuvat myös useammin alatasoihin, jolloin mahdollis ia 

osumia on määrällisesti enemmän. Kesäkurssien OPS:ssa on muutamia kohtia, jotka kes-

kittyvät konkreettiin kielen sujuvuuteen, esimerkiksi adpositioiden opettelu, mutta suu-

rimmaksi osaksi OPS keskittyy fraaseihin, sanastoon ja kielioppiin. Edellä mainitut kie-

len osat eivät kuitenkaan ole yksinään minkään opetustuokion aihe, vaan opetustuokioon 

liittyy aina jokin sopiva teema, kuten pankki tai Mitä tehdään Suomessa? Tämän takia 

A1-tasolle sijoittuvia piirteitä saattaa analyysissani löytyä todellisuutta vähemmän. Teo-

riaohjaavaa sisällönanalyysia tutkimusmenetelmänä hyödyntävässä tutkielmassani mer-

kityksellisiä ovat kuitenkin Kesäkurssien OPS:n ja EVK:n taitotasotaulukoiden väliset 

sanalliset ja tarkoitukselliset vastaavuudet, joten en voi perustaa tutkielmaani omien huo-

mioideni varaan.  
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Kesäkurssien päiväkohtaiset sisällöt on suhteutettu eurooppalaiseen viitekehykseen sa-

nallisten ja tarkoituksellisten vastaavuuksien perusteella. Käsittelen kaikkien kurssien  

päiväkohtaiset sisällöt kokonaisuutena, enkä erittele niitä päivittäin. Etenen analyysissäni 

aihe, esimerkiksi mieltymyksistä kertominen, kerrallaan. Ensin luettelen ne EVK:n tau-

lukoiden kohdat, joissa aihe mainitaan. Sen jälkeen kerron perusteluineen, miten aihe 

suhteutuu kyseiseen kurssiin. Joistakin taulukoista löytyy vastaavuuksia usealta eri taito-

tasolta samaa opetussuunnitelmaa käsiteltäessä. Olen nostanut kaikki vastaavuudet esille, 

mutta joissakin tilanteissa rajannut suhteutumisen vain tiettyyn tasoon, jos rajaamise lle 

löytyy perustelu. Jos rajaamiselle ei löydy perustelua, kaikki taitotasot, joista vastaavuuk-

sia löytyy, suhteutuvat käsiteltävään opetussuunnitelmaan. 

 

 

5.1. Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssin päiväkohtaiset sisällöt suhteutettuna EVK:seen 

 

Kesäkurssin 1: Elämä kylässä OPS:n päiväkohtaisissa sisällöissä nousevat esiin erityises t i 

itsensä esittelemiseen ja omasta elämästä kertomiseen liittyvät perusfraasit ja toisaalta 

kurssilaisen tulisi osata kysyä samoja asioita myös toisilta. OPS:ssa mainitaan myös esi-

merkiksi lähiympäristöön tutustuminen ja arkipäiväiset asiat, kuten pankissa ja kioskissa 

asioiminen. Kurssilaisen tulisi myös kurssin jälkeen osata numerot ainakin yhdestä sa-

taan, värit, ruumiinosat ja tavanomainen ruoka- ja ruokailusanasto.  

 

Kesäkurssi 1: Elämä kylässä OPS keskittyy erityisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 

kuullun ymmärtämiseen ja puheen tuottamiseen, kuten suurin osa Salolammen opetuk-

sesta. EVK:n useissa taulukoissa kuullun ymmärtäminen ja puheen tuottaminen kulkevat 

rinnakkain. Luetun ymmärtämistä kurssilla tulee lähinnä erilaisten lukujärjestysten, tie-

dotuslappujen ja ruokalistojen muodossa käytännön arkielämässä. Kirjoitusharjoituks ia 

kurssin OPS:n päiväkohtaisiin sisältöihin ei sisälly, joten kirjoittamisen osalta kurssin 

suhteuttaminen EVK:n taitotasoille ei ole mahdollista. Aihepiiriltään kesäkurssi sijoittuu 

tasolle A2. Kurssilla käsiteltyjä aiheita, jotka suhteutuvat EVK:n tasolle A2 ovat muun 

muassa ostosten teko, paikallistieto, jokapäiväiset asiat. A1-tasolle sijoittuvat erityises t i 

kohdat, joissa kielitaitoa on kuvattu tarkasti sekä opetussuunnitelmassa että EVK:ssä. 

Esimerkiksi yksinkertaisten kysymysten, selvennysten ja perusfraasien osalta kurssi si-

joittuu tasolle A1. A1-tason kuvailu on EVK:n taulukoissa usein hyvin konkreettista, eikä 

keskity laajoihin teemoihin, kuten esimerkiksi ostosten teko, vaan kuvailuissa saatetaan 
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konkreettisesti kertoa, millaisia kysymyksiä kielenkäyttäjän täytyy ymmärtää ja millais i in 

kyetä vastaamaan. Taulukossa 8 nähdään, kuinka vastaavuudet sijoittuvat EVK:n taitota-

soille  numeerisesti. 

 

TAULUKKO 8. Kesäkurssin 1 OPS:n päiväkohtaisten sisältöjen suhteutuminen numee-

risesti EVK:n taitotasoille 

Taitotaso A1 A1.1 A1.2 A1.3 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 

Vastaavuuk-
sien määrä 

22    13 22 14    

 

 

5.1.1. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä A1-taitotason vastaavuudet 

 

Yksinkertaiset kysymykset. EVK:n (2003: 48) viitekehyksen taitotasoja käsittelevässä 

taulukossa A1-tason kielenkäyttäjän kuvaillaan pystyvän esittäytymään ja esittelemään 

muita sekä pystyvän vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vas-

taavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä 

heillä on. Itsestään, omista tekemisistään ja omasta asuinpaikasta kertominen mai-

nitaan myös EVK:n (2003: 93) puhuminen: kokemuksen kuvaaminen –taulukossa A1-

tasoisen kielenkäyttäjän kuvauksessa.  EVK:n (2003: 50) itsearviointitaulukossa suullista 

vuorovaikutusta ja puheen tuottamista kuvaavissa taulukoissa mainitaan A1-tasoisen kie-

lenkäyttäjän kuvauksessa kysymysten muodostaminen ja niihin vastaaminen. Suul-

lista vuorovaikutusta kuvaavassa itsearviointitaulukon kohdassa (EVK 2003: 50) A1-ta-

soisen puhujan mainitaan pystyvän vastaamaan arkisiin ja tuttuja aiheita käsitteleviin 

kysymyksiin sekä muodostamaan yksinkertaisia kysymyksiä. Itsearviointitaulukon 

(EVK 2003: 50) A1-tason puheen tuottamista kuvaavassa osiossa kielenkäyttäjän täytyis i 

kyetä yksinkertaisin sanoin ja lausein kuvaamaan asuinpaikkaansa ja sitä, keitä hän 

tuntee. EVK:n (2003: 112) yleiset taitotasot: suullinen vuorovaikutus -taulukossa A1-

tason puhujan oletetaan osaavan muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja myös reagoi-

maan samanlaiseen kieleen. EVK:n (2003: 117) tavoitteellista yhteistyötä käsittelevässä 

taulukossa A1-tason kielenkäyttäjän kuvaillaan ymmärtävän kysymyksiä, jotka esite-

tään huolellisesti ja hitaasti. Myös tiedonvaihtoa käsittelevässä taulukossa aihe maini-

taan (EVK 2003: 119). Yksinkertaiset kysymykset mainitaan myös EVK:n (2003: 120) 
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haastatteleminen ja haastateltavana oleminen -taulukossa A1-tasoisen kielenkäyttäjän ku-

vauksessa. Taulukon mukaan kysymykset tulee esittää kielenkäyttäjälle selkeästi ja hi-

taasti ilman idiomien käyttöä, ja aihepiirin tulee käsitellä kielenkäyttäjän henkilökohtai-

sia asioita. Kesäkurssin 1 OPS:ssa yksinkertaiset kysymykset mainitaan opittavina asi-

oina. Erityisesti mainitaan henkilökohtaisiin asioihin liittyvät kysymykset, joihin kylä-

läisen pitäisi kurssin lopussa kyetä vastaamaan ja jotka hänen pitäisi kyetä esittämään: 

Kuka sinä olet? Mikä sinun nimesi on? Kuinka vanha sinä olet? Missä sinä asut? Mitä 

sinä teet? Kysymykset ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja esiintyvät usein käyttökie-

lessä.   

 

Avuntarve, selvennyspyynnöt ja keskustelukumppanin auttavaisuus. Keskustelu-

kumppanin selvennykset ja vastaukset oppijan kysymyksiin ovat auttamista.  EVK:n 

(2003: 48) viitekehyksen taitotasoja käsittelevän taulukon mukaan A1-tasoisen puhujan 

pitäisi pystyä käymään yksinkertaisia keskusteluja, mikäli puhekumppani puhuu hitaasti 

ja on valmis auttamaan. EVK:n (2003: 50) itsearviointitaulukossa A1-tason kuullun ym-

märtämistä kuvaavassa kohdassa mainitaan myös hitaasti ja selkeästi puhutun tuttuja 

sanoja ja sanontoja sisältävän keskustelun ymmärtäminen. Samassa EVK:n (2003: 

50) taulukossa suullista vuorovaikutusta kuvaavassa taulukossa A1-tason kielenkäyttäjä n 

tulisi selviytyä yksinkertaisista keskusteluista, jos keskustelukumppani on valmis aut-

tamaan puhujaa muotoilemaan sen, mitä hän koettaa sanoa, puhumaan hitaasti, 

muuttamaan ilmaisutapaansa ja toistamaan sanomisiansa.  Kesäkurssin 1: Elämä ky-

lässä sisällöissä mainitaan selvennyksen ja avun kysyminen suomeksi. Esimerkkikysy-

myksenä on käytetty kysymystä Kuinka sanotaan ______ suomeksi?   

  

Perusfraasien käyttö ja lähiympäristön tunnistaminen ja siihen liittyvä keskustelu. 

EVK:n (2003: 93) yleiset taitotasot: puhuminen -taulukon A1-tason kuvauksessa oppija 

pystyy kertomaan ihmisistä ja paikoista käyttäen yksinkertaisia, yleensä irrallis ia 

sanontoja. EVK:n (2003: 114) keskustelua kuvaavassa taulukossa A1-tason kohdassa 

perustason tervehdysten ja hyvästelyjen käyttö, voinnin kysyminen ja uutisiin rea-

goiminen kuvataan taitotason edellytyksiksi. EVK:n (2003: 157) kielitaidon laajuutta kä-

sittelevässä taulukossa A1-tasoisen puhujan kielitaidon kerrotaan koostuvan yksinkerta i-

sista perustason sanonnoista, joiden aihepiiri liittyy henkilökohtaiseen elämään ja 

omiin tarpeisiin. EVK:n (2003: 50) itsearviointitaulukossa A1-tason kuullun ymmärtä-
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misen kuvailussa oppijan kuvaillaan osaavan tunnistaa sanoja ja hyvin tavallisia sanon-

toja, jotka liittyvät lähiympäristöön. Kesäkurssin 1 OPS:n päiväkohtaisissa sisällö issä 

yksi keskeinen teema on perusfraasien käyttö keskustelussa, mukaan lukien kysymys-  

ja vastaustilanteet. Perusfraasit ovat usein juuri yksinkertaisia, irrallisia sanontoja, jo-

ten sanallinen yhtäläisyys ja asioiden suhteutuminen toisiinsa ovat tässä tapauksessa hel-

posti todennettavissa. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä eräs keskeisimpiä teemoja on eri-

laisten leirin paikkojen tunnistaminen. Ensimmäisen kurssin jokainen opetustuokio 

järjestetään tuokion teemaan sopivassa paikassa.  

 

Pyytäminen ja antaminen ja siihen liittyvä kielenkäyttö mainitaan EVK:n (2003: 117–

118) tavoitteellista yhteistyötä käsittelevässä taulukossa sekä tavaroiden ja palveluiden 

hankkiminen -taulukossa A1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvauksessa. Myös sosiolingvis-

tistä tarkoituksenmukaisuutta käsittelevässä taulukossa pyytäminen ja antaminen sekä 

muut yksinkertaiset jokapäiväiset kohteliaisuusmuodot mainitaan kuuluvaksi tason 

A1 kielenkäyttäjän kompetenssiin (EVK 2003: 171).  Kesäkurssin 1: Elämä kylässä -ope-

tussuunnitelmassa pyytäminen ja antaminen liittyvät keskeisesti ruokakulttuuriin. Esi-

merkiksi kurssin viidentenä päivänä harjoitellaan ruokailuun liittyviä fraaseja, joista kes-

keisimmät ovat Saisinko? ja Saanko? Ylipäätään Salolammella ruokailu nähdään tär-

keänä oppimistilanteena ja koko leiri on jaettu leikkimielisiin perheisiin, joissa ruokail-

laan koko viikko. Perheeseen kuuluu aina yhdestä kahteen ohjaajaa. Kyläläisiä perheisiin 

pyritään jakamaan aina yksi kultakin kurssilta. Tässä tapauksessa kursseihin sisältyvät 

myös lukiolaisille suunnatut Credit-kurssit. Kun perheessä on sekä taitavia että aloitte le-

via puhujia, ruokatilanteessa syntyy enemmän keskustelua. Vahvemmat voivat auttaa hei-

kompia. Ruokatilanteiden kieli on pelkästään suomi. Ohjaajia valmennetaan ennen leirien 

alkamista siihen, että hänen kannattaa aina kasata kaikki ruoka ympärilleen, jotta kylälä i-

set joutuvat pyytämään ohjaajalta haluamaansa ruokaa suomeksi. Ruokakulttuurin lisäksi 

pyyntöjä ja antamista ja niihin liittyvää kielenkäyttöä Kesäkurssin 1: Elämä kylässä 

OPS:ssa esiintyy pankki- ja kioskipäivien yhteydessä. 

  

Lukumäärien, lukujen, kustannusten ja ajan käsitteleminen esiintyy EVK:n (2003: 

118) tavaroiden ja paleluiden hankkiminen taulukossa A1-kielenkäyttäjän kuvauksessa. 

EVK:n (2003:104) kuulutusten ja ohjeiden ymmärtämistä käsittelevässä taulukossa 

kuvaillaan A1-tason kielenkäyttäjän pystyvän ymmärtämään huolellisesti ja hitaasti 

kasvokkain annettuja neuvoja ja noudattamaan yksinkertaisia ja lyhyitä ohjeita.  
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Lyhyiden ja yksinkertaisten ohjeiden seuraaminen mainitaan myös EVK:n 

(2003:119) tiedonvaihtoa käsittelevässä taulukossa. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä OPS:n 

kolmen ensimmäisen päivän suunnitelmissa jokaisena päivänä tavoite on, että kyläläiset 

pysyvät laskemaan sataan. Kurssilla sataan laskemista kerrataan myös myöhempinä 

päivinä. Salolammen OPS perustuu kielikylpymenetelmään, jonka perusajatus on se, että 

oppilaalle puhutaan mahdollisimman paljon kohdekieltä. Niinpä kyläläiset joutuvat heti 

leirin enimmäisestä päivästä alkaen ymmärtämään ohjeita ja sääntöjä, jotka on esi-

tetty suomeksi.  

 

 

5.1.2. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä A2-taitotason vastaavuudet 

 

Ostosten tekoon liittyvä kielenkäyttö. EVK:n (2003: 48) yleisiä taitotasoja kuvaavassa 

taulukossa A2-taitotasoisen kielenkäyttäjän mainitaan kykenevän suorittamaan ostosten 

teko. Ostosten teko on mainittu myös EVK:n (2003: 50) itsearviointitaulukon A2-tason 

kuullun ymmärtämistä kuvaavassa osiossa. Tavaroiden ja palveluiden hankkiminen tau-

lukossa ostosten teko kuvaillaan A1-tasolla vielä yksinkertaiseksi, mutta A2-tasolla os-

tosten teko mainitaan arkipäiväisten asioiden käsittelyssä. (EVK 2003: 118). Kesäkurssi 

1: Elämä kylässä OPS:n sisällöissä on esitetty yhdeksi opeteltavaksi asiaksi myös kios-

kissa asiointi. Lisäksi leiriläiset pääsevät heti ensimmäisestä leiripäivästä lähtien harjoit-

telemaan ostosten tekoa suomen kielellä leirin kioskissa päivittäin. 

 

Elinympäristö ja sen jokapäiväiset asiat sekä paikallistieto on mainittu käsittelemäni 

kurssin opetussuunnitelman päiväkohtaisissa sisällöissä ja EVK:n taitotasojen A2-tason 

kuvauksista löytyy vastaavuuksia. A2-tasolle asia sijoittuu viitekehyksen taitotasot -tau-

lukossa, itsearviointilokerikon kuullun ymmärtäminen ja puheen tuottaminen -osioissa 

(2003: 48, 50). EVK:n (2003: 93) yleiset taitotasot: puhuminen ja puhuminen: kokemuk-

sen kuvaaminen -taulukoissa aihe on sijoitettu tasolle A2. Puhuminen: kokemuksen ku-

vaaminen taulukossa A2-tasosta löytyvät kuvaukset sekä A2.1- että A2.2-taitotasoille.  

Oman elinympäristön jokapäiväiset asiat, esimerkiksi rutiinit on mainittu sekä yleiset 

taitotasot: puhuminen -taulukossa tason A2 -kuvauksessa että puhuminen: kokemuksen 

kuvaaminen -taulukossa tason A2.2 kuvauksessa. Elinolojen kuvailu on mainittu puhu-

minen: kokemuksen kuvaaminen -taulukossa tason A2.1 kuvauksessa. (EVK 2003: 93.) 

Paikoista puhuminen ja arkipäivän rutiinit on mainittu A2.1-tasolla myös EVK:N 
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(2003: 157) kielitaidon laajuutta käsittelevässä taulukossa. Paikallistietoa ja lähiympä-

ristöä käsitellään Kesäkurssin 1: Elämä kylässä päiväkohtaisissa sisällöissä Salolamp i-

keskeisesti. Salolampi on kesäkurssin aikana oppilaiden lähiympäristöä, vaikka heidän 

kotinsa olisikin toisella puolella Pohjois-Amerikkaa. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä jokai-

nen päivä on suunniteltu pidettäväksi eri puolilla kylää, jotta kylän erilaiset paikat tule-

vat kurssilaisille tutuksi. Esimerkiksi päivä 3 on suunniteltu pidettäväksi pankissa ja 

päivä 9 rannalla. 

 

Omista kokemuksista kertominen on eräs puhumisen harjoittelun muodoista. EVK:n 

taulukoissa (2003: 93, 115) Puhuminen: Kokemuksen kuvaaminen -taulukon perusteella 

A2.1-taitotason kuvauksessa kielenkäyttäjän kuvaillaan pystyvän kuvailemaan esimer-

kiksi perhettään ja elinolojaan, sekä kertomaan yksinkertaisesti ihmisistä ja pai-

koista. A2.2 -taitotason mukaan kielenkäyttäjän täytyisi puolestaan pystyä myös esittä-

mään lyhyitä ja yksinkertaisia kuvauksia tapahtumista ja toiminnoista sekä kuvaa-

maan suunnitelmia ja järjestelyjä, tapoja, rutiineja, menneitä toimintoja ja henkilökoh-

taisia kokemuksia. Esineistä ja niiden omistuksesta sekä vertailusta kielenkäyttäjän tu-

lisi pystyä käyttämään yksinkertaista kuvailevaa kieltä. Vapaamuotoinen keskustelu: jut-

telu ystävien kanssa -taulukossa esimerkiksi illan ja viikonlopun vietosta kertominen 

sijoittuu tasolle A2.2. Kielitaidon laajuutta käsittelevässä taulukossa (EVK 2003: 157) 

A2.1-tason kuvauksen mukaan kielenkäyttäjän täytyy pystyä kertomaan itsestään ja 

omista tekemistään sekä muiden ihmisten ominaisuuksista ja tekemisistä yksinker-

taisin lauserakentein. EVK:n (2003: 93) puhumista käsittelevissä taulukoissa esiintyvät 

omistamiseen ja mieltymyksiin liittyvät kysymykset (mistä pitää tai ei pidä). Puhu-

minen -taulukossa aihepiiri asettuu A2-tasolle. Lisäksi kokemuksen kuvaaminen -taulu-

kossa omistamisen ilmaiseminen on esitetty kysymysten lisäksi myös kerronnan näkö-

kulmasta. A2.1-tason kielenkäyttäjän täytyy pystyä kertomaan, mitä kenelläkin on.  

Myös EVK:n (2003: 114) keskusteluun liittyvässä taulukossa mieltymykset ja jotain 

mieltä oleminen ovat keskeisessä osassa taitotasojen suhteen tason A2.1 kuvailussa. Kes-

kustelu -taulukossa mieltymyksen ilmaiseminen (mistä pitää tai ei pidä) mainitaan ta-

son A2.1 yhteydessä. Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -opetussuunnitelman päiväkohtais issa 

sisällöissä esiintyvät kysymysesimerkit Mistä sinä pidät?, Mistä sinä et pidä? ja Mitä 

sinulla on?   
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Yksinkertaiset kysymykset ja selvennyksen kysyminen mainitaan tason A2 kohdalla 

EVK:n (2003: 120) haastatteleminen ja haastateltavana oleminen -taulukossa. Tason 

A2.1 kohdalla pääasiana ovat yksinkertaiset kysymykset ja niihin reagoiminen, kun 

taas tasolla A2.2 kielenkäyttäjän täytyisi osata ilmaista itseään haastattelussa, jos keskus-

telu perustuu tuttuihin aiheisiin ja kysymyksiin, mutta hänen täytyy tarvittaessa voida ky-

syä selvennystä tai tarkennusta ja saada tarvittaessa apua. EVK:n (2003: 126) vuo-

rovaikutusstrategiat: tarkennuksen pyytäminen -taulukossa A2.2 tasoisen kielenkäyttäjän 

kuvaillaan pystyvän pyytämään toistoa hyvin yksinkertaisella tavalla. Lisäksi A2.2 

tasoisen kielenkäyttäjän täytyisi osata tarkennusta pyytäessään käyttää vakiosanon-

toja. Viitekehyksessä ei ole määritelty vakiosanontaa tarkemmin, mutta oletan sen tar-

koittavan kieleen vakiintuneita ilmauksia, kuten suomen kielen meni ohi tai englannin 

kielen I beg you pardon. EVK:n (2003: 120) haastatteleminen ja haastateltavana oleminen 

taulukon A2.1 tason kuvaus on suppeampi kuin tason A1 tai A2.2, mutta se suhteutuu 

käsittelemäni kesäkurssin OPS:iin täysin. Saman taulukon A2.2-tason kuvaus ja Kesä-

kurssi 1: Elämä kylässä suhteutuvat avun ja selvennyksen kysymisen kohdalla, mutta 

A2.2-tason kuvauksessa ei puhuta enää yksinkertaisista kysymyksistä vaan kysymyksistä 

keskustelun lomassa, joten siltä osin tason A2.2 kuvaus ylittää Kesäkurssi 1: Elämä ky-

lässä OPS:n vaatimustason. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä -opetussuunnitelman päivä-

kohtaisissa sisällöissä on edellisen kappaleen omistamista ja mieltymyksiä käsittelevien 

kysymysten lisäksi muitakin yksinkertaisia kysymysesimerkkejä, kuten Mikä sinun 

nimesi on? Kuinka vanha sinä olet? Missä sinä asut? Mitä sinä teet? Kuka sinä olet? 

OPS:n päiväkohtaisissa sisällöissä tulee esille myös avun ja selvennyksen kysyminen, 

esimerkkikysymyksenä on käytetty kysymystä Kuinka sanotaan ______ suomeksi? 

 

Lähiympäristö ja sen arkipäiväiset asiat. EVK:n (2003: 93) puhumista käsittelevissä 

taulukoissa on huomioitutason A2-tasojen kuvailuissa myös ympäristön jokapäiväise t 

asiat ja rutiinit sekä niistä keskustelu. Lisäksi edellä mainittujen taulukoiden mukaan 

kielenkäyttäjän täytyy kyetä esittämään lyhyitä ja yksinkertaisia kuvauksia tapah-

tumista ja toiminnoista. Tavaroiden ja palveluiden hankkiminen -taulukossa A2.1-ta-

solla kielenkäyttäjän kuvaillaan pystyvän pyytämään ja hankkimaan jokapäiväisiä ta-

varoita ja palveluita ja toimittamaan yksinkertaisia asioita esimerkiksi pankissa, 

kun taas A2.2-tasolla kielenkäyttäjän täytyy jo pystyä käsittelemään arkielämän joka-

päiväisiä puolia matkustuksineen, asumisineen, syömisineen ja ostoksineen (EVK 2003: 
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118.) EVK:n (2003: 119) tiedonvaihtoa käsittelevässä taulukossa A2.2-tasoisen kielen-

käyttäjän mainitaan selviytyvän arkipäivän käytännön vaatimuksista. Suullista vuoro-

vaikutusta käsittelevässä EVK:n (2003: 112) taulukossa A2.1-taitotason kuvailussa kie-

lenoppijan täytyy selvitä yksinkertaisista ja tavanomaisista tehtävistä, joissa vaaditaan 

suoraa, yksinkertaista tiedonvaihtoa työhön tai vapaa-aikaan liittyvissä tutuissa, jo-

kapäiväisissä asioissa. Saman taulukon (EVK 2003: 112) A2.2-tason kuvailussa oppijan 

mainitaan kykenevän vaihtamaan ajatuksia ja tietoja tutuista aiheista tutuissa arki-

elämän tilanteissa. Tason A2.1 kuvailu vastaa enemmän Kesäkurssi 1: Elämä kylässä 

OPS:n kuvausta, vaikka aihepiiri on myös A2.2-tason kuvailussa samankaltainen. A2.1-

tason kuvauksessa tiedonvaihdon mainitaan kuitenkin olevan vielä yksinkertaista. Ar-

kipäiväiset rutiinit ja keskustelunaiheet mainitaan myös kielitaidon laajuutta käsittele-

vässä taulukossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvailuissa (EVK 2003: 157). Aihetta kä-

sitellään myös sanaston laajuuden näkökulmasta sekä tasolla A2.1 että tasolla A2.2 (EVK 

2003: 159). Leirin aikana OPS:ssa on esitetty opeteltaviksi asioiksi leirin ja mökin sään-

töjen ymmärtäminen, arkipäiväinen asiointi pankissa ja kioskissa ja keskustelu ar-

kisista asioista, esimerkiksi kuluneesta päivästä. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä -ope-

tussuunnitelman tehtävä- ja opetusaihe-esimerkit esimerkiksi pankissa asiointiin ovat hy-

vin yksinkertaista tavallisilla fraaseilla käytävää mallinmukaista keskustelua. Esimer-

kiksi Näytä suomalaista rahaa, laskekaa rahoja! Yksinkertaista matematiikkaa nopan 

kanssa. Muodostakaa numeroita makaamalla maassa. Esimerkkifraaseja OPS:sta: Pal-

jonko on ____ dollaria euroina? Seisoa jonossa. Mennä pankkiin. Minä haluan _____ 

euroa ja ____ senttiä. 

 

EVK:n (2003: 50, 106) itsearviointitaulukon A2-tason luetun ymmärtämistä kuvaavassa 

osiossa ja lukeminen asiaan tutustumista varten -taulukossa A2-tason kielenkäyttäjän ku-

vaillaan osaavan löytää ruokalistoista ja aikatauluista ennustettavissa olevaa tietoa. 

Kesäkurssin 1: Elämä kylässä opetussuunnitelman päiväkohtaisissa sisällöissä ruokasa-

nasto ja ruokakulttuuri ovat olennainen osa kurssia, sillä ruokakulttuuriin ja sanastoon 

perehdytään opetussuunnitelman mukaan ainakin kahtena päivänä. Kurssin Vuoden 

huippu (ks. luku 1.4.1) on karkkipäivä, joka olennaisesti liittyy ruokakulttuuriin. Leiri-

läisten täytyy kurssilla osata lukea lukujärjestystä, joka heille jaetaan suomenkielisenä 

heti leirin ensimmäisenä päivänä. Lukujärjestyksessä on leiriläisille paljon ennustetta-

vissa olevaa ja tuttua tietoa ja sanastoa. Lukujärjestys alkaa aamuherätyksestä ja sisäl-

tää kaiken tavallisen leiripäivän ohjelman aina hiljaisuuteen saakka.  
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EVK:n (2003: 102) yleiset taitotasot: kuullun ymmärtäminen taulukon mukaan A2-tasoi-

sen kielenkäyttäjän täytyisi ymmärtää fraaseja ja ilmauksia, jotka liittyvät välittömiin 

tarpeisiin. Perhettä ja itseä koskeva tieto, ostosten teko ja paikallistieto ovat esimerk-

keinä aihepiiristä. Hidas ja selvä puhe ovat taulukon mukaan tällä tasolla ymmärtämisen 

edellytyksiä. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä OPS:n päiväkohtaisissa sisällöissä on mai-

nittu perusfraasien ymmärtäminen, yksinkertaiset itseen ja lähiympäristöön liitty-

vät kysymykset fraaseineen, leirin erilaisten paikkojen tunnistaminen, arkipäiväi-

nen asiointi kioskissa ja pankissa. Kuullun ymmärtämistä ei Salolammella erikseen har-

joitella, vaan kyläläisten oletetaan saavuttavan tietty kuullun ymmärtämisen taso kieli-

kylpymenetelmän avulla. Salolammen ohjaajat käyttävät opetuksessaan paljon samoja, 

tuttuja fraaseja ja erityisen selvää lausumista ja yksinkertaista kieltä. Ohjaajien pu-

heessa esiintyy ensimmäisen kurssin yhteydessä erityisesti kurssin aihepiirien sanastoa.   

 

EVK:n (2003: 114) keskustelua kuvaavassa taulukoissa tasoilla A2.1 sekä A2.2 kohte-

liaisuuskäytännöistä löytyy esimerkkejä. A2.1-tason kielenkäyttäjän kuvataan hallitsevan 

yksinkertaiset, jokapäiväiset tervehtimiseen ja puhutteluun liittyvät kohteliasuus-

muodot. Kohteliaisuus- ja puhuttelukäytännöt nousevat esille myös EVK:n (2003: 

171) sosiolingvistinen tarkoituksenmukaisuus -taulukossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän 

kuvailun kohdalla. Kohdekielen kohteliaisuuskäytäntöjen ja fraasien oppiminen on 

mainittu sekä EVK:ssä että Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssisuunnitelman OPS:ssa. 

Kieliä ei voi laittaa kohteliaisuusjärjestykseen kulttuuristen seikkojen vuoksi, vaan eri 

kielissä kohteliaisuutta ilmaistaan eri tavalla ja eri tilanteissa (Karpion 1998: 6 mukaan 

Hakulinen 1989: 199). Esimerkiksi suomen kielen teitittely ei toimi englannin kielessä 

suoraan käännettynä.  

 

Pyytämiseen ja antamiseen liittyvä kielenkäyttö on keskeistä myös A2-tasolla. EVK:n 

(2003: 117) tavoitteellista yhteistyötä käsittelevässä taulukossa mainitaan A2.1-tasoisen 

kielenkäyttäjän kielitaidon kuvailussa yksinkertaisten sanojen käyttäminen pyynnön 

tai antamisen yhteydessä.  Aihe mainitaan myös tavaroiden ja palveluiden hankkiminen 

taulukossa tasolla A2.1, tiedonvaihtoa käsittelevässä taulukossa tasoilla A2.1 ja A2.2 sekä 

sosiolingvistinen tarkoituksen mukaisuus -taulukossa tasolla A2.2 (EVK 2003: 118–119, 

171). Kesäkurssin 1: Elämä kylässä OPS:ssa pyynnöt ja antaminen liittyvät etenkin ruo-

kailutilanteisiin. Tärkeintä sanastoa ovat Saisinko? ja Saanko? Salolammen ruokailusta 
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ja siihen liittyvästä kulttuurista olen kertonut enemmän A1-tason vastaavuuksia käsitte-

levässä osiossa. Ruokakulttuurin lisäksi pyyntöjä ja antamista ja niihin liittyvää kielen-

käyttöä Kesäkurssin 1: Elämä kylässä OPS:ssa esiintyy pankki- ja kioskipäivien yhtey-

dessä. 

 

Lukumäärät, luvut ja hinnat sijoittuvat EVK:n tavaroiden ja palveluiden hankkiminen 

-taulukossa (2003: 118) tasolle A2.1. Ohjeiden noudattaminen mainitaan EVK:n (2003: 

119) tiedonvaihtoa käsittelevässä taulukossa tason A2.2 kohdalla. Kesäkurssi 1: Elämä 

kylässä toteutetaan suomen kielellä, joten kurssilaiset joutuvat ymmärtämään ja toteutta-

maan annetut suomenkieliset ohjeet. Ylipäätään kyläläiset joutuvat Salolammella teke-

misiin suomenkielisten ohjeiden kanssa päivittäin. Taulukon mukaan Kesäkurssi 1: 

Elämä kylässä OPS:n kolmen ensimmäisen päivän tavoitteissa sataan laskeminen on 

yksi osa-alueista. Sitä myös kerrataan kurssilla myöhempinäkin päivinä. Lisäksi Salolam-

men kielikylpypedagogiikan takia oppijat joutuvat numeroiden kanssa tekemisiin nor-

maalissa keskustelussa, koska ympärillä keskustellaan koko ajan kohdekielellä.  

 

 

5.2. Kesäkurssi 2: Vähän Suomesta -kurssin päiväkohtaiset sisällöt suhteutettuna 

EVK:seen 

 

Kesäkurssi 2: Vähän Suomesta -kurssin OPS:ssa perhesuhteista keskustelu, niiden tun-

nistaminen ja selittäminen sekä suomalaiseen kulttuuriin liittyvien asioiden tunnistami-

nen ovat keskeisimmät aihepiirit. Ruokasanasto ja lähiympäristön tunnistaminen jatkuvat 

Kesäkurssista 1 pidemmälle, ja kurssilaiselta vaaditaan jo jonkin verran kykyä kuvailla 

mainittuja asioita. Yksittäisistä asioista nousevat esille erityisesti viikonpäivät. 

 

Kesäkurssi 2: Vähän Suomesta -kurssin OPS:ssa suullinen vuorovaikutus ja siihen liit-

tyvä puheen tuotto ja kuullun ymmärtäminen korostuvat, ja näissä osa-alueissa onkin run-

saasti vastaavuuksia. Luetun ymmärtäminen on ainoa osa-alue, joka ei liity suoraan suul-

liseen vuorovaikutukseen, mutta johon liittyviä vastaavuuksia löytyy Kesäkurssin 2 

OPS:n ja EVK:n taitotasokuvausten väliltä. Luetun ymmärtämiseen liittyviä vastaavuuk-

sia löytyi yhteensä kaksi, joista toinen yleistasolta A2 ja toinen tasolta A2.1. A2- ja A2.1-

tasoilta löytyy selkeästi eniten vastaavuuksia, joten kurssi sijoittuu taitotasolle A2.1., joka 
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on A2-tason kriteeritaso (ks. luku 1.4.2). Taulukossa 9 on esitetty vastaavuuksien sijoit-

tumine EVK:n taitotasoille numeerisesti. 

 

TAULUKKO 9. Kesäkurssi 2 OPS:n päiväkohtaisten sisältöjen suhteutuminen numeeri-

sesti EVK:n taitotasoille 

Taitotaso A1 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 
Vastaavuuk-
sien määrä 

2 7 7 4 4 4 2 

 

 

5.2.1. Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta A1-taitotason vastaavuudet 

 

Perhettä koskeva tieto mainitaan EVK:n (2003:50) viitekehyksen taitotasot: itsearvio in-

tilokerikon A1-tason kuullun ymmärtämistä käsittelevässä osiossa. Yleiset taitotasot: Pu-

huminen -taulukon (EVK 2003: 93) kuvauksessa mainitaan ihmisistä kertominen. Ke-

säkurssin 2: Vähän Suomesta OPS:ssa on myös perhesuhteita käsitteleviä kohtia. Kurssin 

käytyään oppijan tulisi pystyä kysymään perhesuhteista, kyetä tunnistamaan ne ja 

osata selittää perhesuhteita sukupuun avulla. 

 

 

5.2.2. Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta A2-taitotason vastaavuudet 

 

Ilmaukset ja lauseet, jotka liittyvät kaikkein keskeisimpään perhettä koskevaan tie-

toon sijoittuvat EVK:n (2003: 48) viitekehyksen taitotasot -taulukon mukaan tasolle A2. 

Asia on mainittu myös viitekehyksen taitotasot: itsearviointilokerikon kuullun ymmärtä-

mistä ja puheen tuottamista käsittelevissä osioissa tason A2-kohdalla (EVK 2003:50). 

Yleiset taitotasot: puhuminen ja puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulukoissa 

(EVK 2003:93) kuvaillaan kielenkäyttäjän A2-tasolla pystyvän esittelemään tai kuvaa-

maan oman elinympäristönsä jokapäiväisiä asioita, kuten ihmisiä tai perhettä. Yleiset 

taitotasot: kuullun ymmärtäminen -taulukon mukaan A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän täy-

tyy ymmärtää perheeseen liittyvää keskustelua (EVK 2003: 102). Kesäkurssin 2: Vähän 

Suomesta OPS:ssa on myös perhesuhteita käsitteleviä kohtia. Kurssin käytyään oppijan 

tulisi pystyä kysymään perhesuhteista, kyetä tunnistamaan ne ja osata selittää per-

hesuhteita sukupuun avulla. 
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Toimintaverbien tunnistaminen ja tekemisen kuvailu. EVK:n (2003: 93) Yleiset tai-

totasot: puhuminen taulukon mukaan A2-tasoinen kielenkäyttäjä pystyy esittelemään tai 

kuvailemaan oman elin- ja työympäristönsä jokapäiväisiä asioita, kuten arkipäivän ru-

tiineja. Arkipäivän rutiinien kuvailun onnistumisen edellytyksenä on se, että opiskelija 

tunnistaa ja hallitsee yleisimmät arkeensa liittyvät toimintaverbit. Kysymyksiin vastaa-

minen ja yksinkertaisiin lausumiin reagoiminen mainitaan EVK:n (2003: 53) viiteke-

hyksen taitotasot: puhumisen laadulliset arviointikriteerit -taulukossa vuorovaikutus-

osiossa tasolla A2. Salolammen toisen kesäkurssin OPS:ssa mainitaan tavallisten toi-

mintaverbien tunnistaminen ja käyttö. Lisäksi oppijan tulisi pystyä keskustelemaan 

tekemisistään. Erilaisia kysymyksiä, kuten perhesuhteisiin liittyviä kysymyksiä, Mistä 

tulee? Mistä menee? Minne menee? -kysymyksiä ja ruokaan liittyviä kysymyksiä 

esiintyy Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssin OPS:ssa useissa kohdissa.  

 

Keskustelu opituista sisällöistä mainitaan A2-tason kuvauksessa puhuminen: julkinen 

tiedottaminen -taulukossa (EVK 2003: 94). Yleisölle puhuminen -taulukossa mainitaan 

sekä A2.1-tason että A2.2-tason kohdalla, että kielenkäyttäjän täytyy tällä tasolla pystyä 

pitämään harjoiteltu esitelmä tutusta tai omaan elämään liittyvästä aiheesta (EVK 

2003: 95). Kesäkurssin 2 OPS:ssa kurssilla opittavia kulttuuriasioita ovat muun muassa 

Suomen jokamiehenoikeudet, suomalaisten tärkeät historialliset päivämäärät, kuuluisat 

suomalaiset, suomalainen luonto ja Kalevala. Kurssilaisten täytyy kurssin aikana kes-

kustella oppimistaan asioita omassa oppimisryhmässään.  

 

Kirjoitettujen ruokaohjeiden ymmärtäminen. EVK:n (2003: 106–107) tauluko issa 

yleiset taitotasot: luetun ymmärtäminen ja lukeminen asiaan tutustumista varten A2-tason 

oppijan taitotasossa on ruokaohjeiden ymmärtämiseen soveltuvia kuvauksia. Esimerk iks i 

yleiset taitotasot: luetun ymmärtäminen -taulukossa A2.1-tason kuvauksessa oppijan täy-

tyisi ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia, kaikkein tavallisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, 

joissa voi olla yhteistä kansainvälistä sanastoa. Ruokaohjeissa on usein kansainvälises t i 

tunnettua sanastoa jonkin verran, esimerkiksi pitsa, makaroni, pasta, filee ovat vain muu-

tamia ruokasanoja, jotka ovat kansainvälisesti samankaltaisia. Saman taulukon A2.2-ta-

soisen oppijan kuvailussa on kuitenkin enemmän asioita, jotka sopivat käsiteltävään kurs-

siin. A2.2-tason kuvailussa oppijan sanotaan ymmärtävän lyhyitä yksinkertaisia tekstejä, 

jotka käsittelevät tuttuja konkreetteja aiheita, kun ne esitetään jokapäiväisellä kie-
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lellä. Lukeminen asiaan tutustumista varten -taulukossa (EVK 2003: 107) A2-tasolla mai-

nitaan erikseen, että oppijan on pystyttävä hakemaan tietoa esimerkiksi ruokalistoista. 

Kesäkurssin 2 kurssilaiset ovat Salolammella ympäristössä, jossa jokapäiväinen kielen-

käyttö on merkityksellisessä osassa kielenoppimista. Kurssisuunnitelmassa mainitaan 

erikseen, että kurssilaiset tarkastelevat ja analysoivat erilaisia ruokaohjeita. Leirillä lei-

votaan usein esimerkiksi karjalanpiirakoita tai pullaa, jolloin kurssilaiset pääsevät käy-

tännössä harjoittelemaan ruokaohjeiden tulkintaa.  

 

Suullinen vuorovaikutus. EVK:n (2003:112–119) taulukoissa yleiset taitotasot: suulli-

nen vuorovaikutus, keskustelu, tavaroiden ja palveluiden hankkiminen. Yleiset taitotasot: 

suullinen vuorovaikutus -taulukossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan selviävän 

yksinkertaisista tehtävistä, jotka liittyvät tuttuihin ja jokapäiväisiin asioihin. Saman 

taulukon A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän kuvailuissa oppijan kerrotaan pystyvän esittä-

mään kysymyksiä ja vastaamaan kysymyksiin, sekä vaihtamaan ajatuksia ja tietoja 

tutuista aiheista tutuissa arkielämän tilanteissa. Esimerkiksi ruoasta keskustelu voi 

olla aihe, joka on yksinkertainen, tuttu ja jokapäiväinen. Keskustelua käsittelevässä tau-

lukossa A2.2-tasoisen kielenoppijan kuvaillaan pystyvän ylläpitämään sosiaalisia kon-

takteja: osaa tervehtiä, hyvästellä, esitellä ja kiittää ja ymmärtämään hänelle osoi-

tettua, tuttuja asioita koskevaa selkeää yleiskieltä, jos voi aika ajoin pyytää toistoa tai 

asian ilmaisemista toisin sanoin. Tavaroiden ja palveluiden hankkiminen -taulukossa 

A2.1-tason kuvauksessa oppijan mainitaan pystyvän hankkimaan tietoa matkustamisesta 

sekä pyytämään ohjeita ja antamaan niitä sekä pystyvän tilaamaan aterian. A2.2-

tason kuvaus tavaroiden ja palveluiden hankkiminen -taulukossa ei poikkea merkittäväs t i 

A2.1-tason kuvauksessa kesäkurssiin 2 liittyviä aiheita tarkasteltaessa. Tiedonvaihto -tau-

lukossa A2.1-tason kuvauksessa oppijan mainitaan pystyvän esittämään kysymyksiä ja 

vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat vapaa-ajan viettoa. A2.2-tason kuvauksessa 

oppijan pitäisi kyetä lisäksi esittämään ja vastaamaan samankaltaisiin kysymyksiin aiem-

mista toiminnoista, joten se ei enää sovi Kesäkurssin 2 kurssisuunnitelmaan, jossa aika-

muotoja ei vielä systemaattisesti käsitellä. Kesäkurssin 2 OPS:ssa suullinen vuorovaiku-

tus on tärkeä osa, ja erityisesti korostuvat osa-alueet ovat perhesuhteista kysyminen ja 

niiden tunnistaminen keskustelu siitä, mitä on tekemässä, menemisistä ja tulemisista 

puhuminen, ruokaan liittyvien kysymysten esittäminen ja vastausten ymmärtämi-

nen, ruokien kuvailu ja ruuan pyytäminen etiketin mukaisesti. 
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5.2.3. Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta B1-taitotason vastaavuudet  

 

Perheestä keskusteleminen. EVK:n (2003: 52) viitekehyksen taitotasot: puhumisen laa-

dulliset kriteerit -taulukossa B1-tason laajuusosion kohdalla mainitaan kielenkäyttäjän 

hallitsevan tarpeeksi sanastoa, jotta hän pystyy keskustelemaan perheestä ja saman tai-

totason kuvauksessa kiinnostavista aiheista keskustelu mainitaan EVK:n (2003: 93) 

yleiset taitotasot: puhuminen -taulukossa. Kesäkurssilaisia kiinnostavia aiheita voivat olla 

esimerkiksi ruoka tai suomalaiset merkkihenkilöt. EVK:n (2003: 94–95) yleisölle pu-

huminen ja puhuminen: julkinen tiedottaminen -taulukoiden mukaan kielenkäyttäjän täy-

tyy B1-tasolla pystyä pitämään esitys tai tiedotus oman alansa tutusta aiheesta. Ylei-

set taitotasot: kuullun ymmärtäminen -taulukon mukaan B1.1- ja B1.2-tasoisen kielenop-

pijan täytyy ymmärtää opintoihin tai tuttuihin aiheisiin liittyvää asiatietoja ja yksi-

tyiskohtia (EVK 2003: 102). Ylipäätään kaikissa kuullun ymmärtämistä käsittelevissä 

taulukoissa (EVK 2003: 102–104) korostetaan B1-tasolla sitä, että ymmärrettävä aihe on 

oppijalle tuttu tai kiinnostava. Keskustelua käsittelevässä taulukossa (EVK 2003: 115) 

B1.1-tason oppijan kuvataan pystyvän keskustelun kuluessa esittämään omia tai kartoit-

tamaan muiden omakohtaisia näkemyksiä ja mielipiteitä itseään kiinnostavista sei-

koista. Saman taulukon B1.2-tason kuvauksessa oppijan mainitaan pystyvän keskustele-

maan abstrakteista aiheista. Perhesuhteista kysyminen, niiden tunnistaminen ja se-

littäminen sukupuun avulla mainitaan Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssisuunni-

telmassa.  Kesäkurssin 2 eräänä aiheena on myös Kalevalasta keskusteleminen, joka on 

abstrakti aihe. Kurssilla käytävä keskustelu on kuitenkin suunniteltua, joten spontaanin 

kielenkäytön osalta kurssilainen ei täytä vielä B1.2-tason kuvauksen muita kriteereitä, 

kuten ongelmien selittämistä tai muiden näkökantojen kommentointia.  Salolammen ke-

säkurssin 2 OPS:ssa mainitaan esimerkiksi jokamiehenoikeuksista, Suomen historial-

lisesti tärkeistä juhlapyhistä ja ruuasta keskustelu.  

 

Toiminnasta keskustelu. EVK:n (2003: 94) puhuminen: asian esittäminen -taulukossa 

B1.1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan osaavan perustella ja selittää toimintoja lyhy-

esti. Vapaamuotoinen keskustelu: juttelu ystävien kanssa -taulukossa (EVK 2003: 115) 

B1.1-tasoinen kielenkäyttäjä pystyy taulukon mukaan saamaan mielipiteensä ja reakti-

onsa ymmärretyksi, kun käsitellään ongelmanratkaisuja tai käytännön kysymyksiä, ku-

ten minne mennä ja mitä tehdä. Saman taulukon B.1.2-tason kuvailussa sivutaan sa-

moja teemoja, mutta niissä aiheita pitäisi pystyä vertailemaan, joten B1.1-tason kuvaus 



57 
 

on lähempänä kesäkurssin 2 tasoa. Kesäkurssin 2 OPS:ssa tavallisimpien toimintaver-

bien tunnistaminen, käyttö ja omista tekemisistä keskustelu mainitaan kurssin aikana 

opeteltavina asioina. Kurssisuunnitelmassa mainitaan erikseen myös se, että kurssila isen 

tulee osata kertoa mitä on tekemässä ja mihin on menossa.  

 

 

5.3. Kesäkurssi 3: Suomen juhlapäivät -kurssin päiväkohtaiset sisällöt suhteutettuna 

EVK:seen 

 

Kesäkurssi 3: Suomen juhlapäivät -kurssin päiväkohtaisten sisältöjen aiheet ovat yksi-

tyiskohtaisia ja liittyvät keskeisesti johonkin juhlapyhään kuten Suomen itsenäisyyspä ivä 

tai juhannus, joten aiheita ei välttämättä löydy juurikaan sanallisesti EVK:n taitotasoku-

vaimista ja niiden suhteuttaminen laajempiin kokonaisuuksiin voi olla epätarkkaa. Eniten 

vastaavuuksia löytyy taitotasokuvaimista, joissa mainitaan tunteista ja tuntemuksista kes-

kusteleminen tai yksinkertaiseen kirjeeseen ja sen kirjoittamiseen liittyviä asioita. 

 

Useimmiten kurssin aiheista löytyi vastaavuuksia EVK:n taitotasolta A2, jos otetaan huo-

mioon taitotason kriteeritaso ja plustaso. Jonkin verran vastaavuuksia löytyi myös taito-

tasolta B1. Kesäkurssi 3: Suomen juhlapäivät sisältää aiemmin analysoituihin kursseih in 

verraten jo jonkin verran kirjoittamiseen liittyviä aiheita, erityisesti kirjeen kirjoittamista. 

Muuten kurssilla korostuvat suullisen vuorovaikutuksen osa-alueet kuten muillakin Salo-

lammen kesäkursseilla. Taulukossa 10. on esitetty numeerisesti Kesäkurssin 3 OPS:sta 

löytyneiden vastaavuuksien jakautuminen EVK:n taitotasoille. 

 

TAULUKKO 10. Kesäkurssi 3 OPS:n päiväkohtaisten sisältöjen suhteutuminen numee-

risesti EVK:n taitotasoille 

Taitotaso A1 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 

Vastaavuuk-

sien määrä 

1 3 2 1 4   
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5.3.1. Kesäkurssin 3: Suomen juhlapäivät A1-taitotason vastaavuudet  

 

Kuulumisten kyseleminen. EVK:n (2003:114) keskustelua käsittelevässä taulukossa 

A1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kysymään vointia. Voinnin kysyminen 

on mainittu Kesäkurssin 3 OPS:ssa erikseen esimerkeillä Mitä kuuluu?/Kuinka voit? päi-

vän 3 suunnitelmassa.  

 

 

5.3.2. Kesäkurssin 3: Suomen juhlapäivät A2-taitotason vastaavuudet  

 

Yksinkertaiseen kirjeeseen liittyvä kielenkäyttö. EVK:n (2003: 50–51) taulukon Vii-

tekehyksen taitotasot: itsearviointilokerikko A2-tason luetun ymmärtämistä käsittele-

vässä osiossa mainitaan kielenkäyttäjän ymmärtävän lyhyitä, yksinkertaisia henkilö-

kohtaisia kirjeitä. Saman taulukon kirjoittamista käsittelevässä osiossa A2-tason kielen-

käyttäjän mainitaan pystyvän kirjoittamaan hyvin yksinkertaisen henkilökohtaisen 

kirjeen esimerkiksi kiittääkseen jotakuta. EVK:n (2003: 121) kirjeenvaihtoa käsittele-

vässä taulukossa A2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kirjoittamaan hyvin 

yksinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä. Kesäkurssin 3 päiväkohtaisissa sisällö issä 

eräänä opittavana asiana on mainittu yksinkertaisen kirjeen kirjoittaminen ystävälle 

tai perheenjäsenelle. 

 

Omistaminen. EVK:n (2003:93) Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulukossa 

A2.1-tason kuvauksessa kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kertomaan yksinkertaises t i 

ihmisistä, paikoista ja siitä, mitä kenelläkin on. Saman taulukon A2.2-tason kuvauk-

sessa mainitaan kielenkäyttäjän pystyvän käyttämään yksinkertaista kuvailevaa kieltä pu-

huessaan lyhyesti esineistä ja niiden omistamisesta tai vertaillessaan niitä. Kesäkurssin 

3 päiväkohtaisissa sisällöissä mainitaan omistussuhteista kertominen genetiivillä tai 

possessiivisuffiksilla. 

 

Ihmisten ja esineiden kuvailu ja vertailu. EVK:n (2003:93) Puhuminen: kokemuksen 

kuvaaminen -taulukossa A2.1-tason kuvauksessa kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän 

kertomaan yksinkertaisesti ihmisistä, paikoista ja siitä, mitä kenelläkin on. Saman taulu-

kon A2.2-tason kuvauksessa mainitaan kielenkäyttäjän pystyvän käyttämään yksinker-
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taista kuvailevaa kieltä puhuessaan lyhyesti esineistä ja niiden omistamisesta tai ver-

taillessaan niitä. Ihmisten ja esineiden kuvailu ja vertailu mainitaan Kesäkurssin 3 

päiväkohtaisissa sisällöissä. 

 

 

5.3.3. Kesäkurssin 3: Suomen juhlapäivät B1-taitotason vastaavuudet  

 

Tunteisiin ja tuntemuksiin liittyvä kielenkäyttö. EVK:n (2003:50–51) taulukon Viite-

kehyksen taitotason: itsearviointilokerikko B1-tason luetun ymmärtämistä käsittelevässä 

osiossa tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvausten ymmärtäminen henkilökohta i-

sessa kirjeessä mainitaan erääksi tason edellytykseksi. Puhuminen: kokemuksen kuvaa-

minen -taulukossa (EVK 2003: 93) B1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän se-

lostamaan yksityiskohtaisesti kokemuksia ja kuvaamaan tunteita ja reaktioita. EVK:n 

(2003: 114) keskustelua käsittelevän taulukon mukaan B1-tasoisen kielenkäyttäjän pitäisi 

pystyä ilmaisemaan tunteita, kuten esimerkiksi hämmästystä, iloa, surua, mielen-

kiintoa, välinpitämättömyyttä sekä reagoimaan tällaisiin tunteenilmauksiin. Kesä-

kurssin 3 päiväkohtaisten sisältöjen mukaan tuntemuksista ja tunteista keskustelemi-

nen kuuluvat kurssilla opeteltavien asioiden joukkoon.  

 

Yksinkertaiseen kirjeeseen liittyvä kielenkäyttö. EVK:n (2003:50–51) taulukon Viite-

kehyksen taitotason: itsearviointilokerikko B1-tason luetun ymmärtämistä käsittelevässä 

osiossa tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvausten ymmärtäminen henkilökohtai-

sessa kirjeessä mainitaan erääksi tason edellytykseksi. Kesäkurssin 3 päiväkohtais issa 

sisällöissä eräänä opittavana asiana on mainittu yksinkertaisen kirjeen kirjoittaminen 

ystävälle tai perheenjäsenelle. 

 

 

5.4. Kesäkurssi 4: Maastamuuttajat -kurssin päiväkohtaiset sisällöt suhteutettuna 

EVK:seen 

 

Kesäkurssi 4: Maastamuuttajat -kurssin OPS:ssa perheeseen liittyvä keskustelu on mer-

kittävä aihe, kuten se oli myös aiemmin analysoidussa Kesäkurssissa 2: Vähän Suomesta. 

Uutena asiana aiempiin kursseihin verrattuna kesäkurssin 4 OPS:ssa tulee kurssin nimen 
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mukaisestikin keskustelu maahanmuutosta, ja siihen liittyvän tiedon hakeminen ja esit-

tely erilaisin suullisin tai yksinkertaisin kirjallisin tavoin. Perheeseen liittyvät aiheet li-

mittyvät tähän kurssiin maahanmuuton kautta, sillä leiriläisten ajatellaan olevan ameri-

kansuomalaisten jälkeläisiä, joten heidän perheensä historiaan amerikansuomalaisten 

maahanmuutto liittyy olennaisesti. Muita uusia asioita ovat matkustamisesta, vaatetuk-

sesta, matkatavoista ja menneisyydestä keskustelu. Kurssin käytyään kurssilaisen tulee 

osata myös kuvailla asioita, ihmisiä ja esineitä selkä niiden sijaintia suhteessa toisiinsa. 

Erityisesti on nostettu esiin sään kuvailu. 

 

Kesäkurssi 4: Maastamuuttajat -kurssin OPS:sta löytyy eniten vastaavuuksia jakamatto-

man taitotason B1 kanssa. Jos B1-tason kriteeri- ja plustasot otetaan huomioon, kurssin 

voidaan ajatella sijoittuvat taitotasolle B1.1, joka on B1-taitotason kriteeritaso. Kriteeri-  

ja plustasoista on kerrottu tarkemmin luvussa 1.4.2. Muutamia vastaavuuksia löytyy 

myös taitotasolta B2 ja B2.1, joskin näissä vastaavuus täyttyy vain osittain. OPS:n aihe-

piiri täyttää usein B2-taitotason kriteerit, mutta kielitaidon tarkemmat vaatimukset eivät 

kokonaan täyty. Maahanmuutto on aiheena sangen abstrakti ja siihen liittyvä tiedonhaku 

vaatii jo kielellisiä valmiuksia, mutta toisaalta kurssilaiset eivät vielä muilta osin kykene 

täyttämään useimpia taitotason kriteereitä. Taulukossa 11 on kuvattu numeerisesti kesä-

kurssin 4 OPS:sta löytyneiden vastaavuuksien suhteutuminen EVK:n taitotasoihin. 

 

TAULUKKO 11. Kesäkurssi 4 OPS:n päiväkohtaisten sisältöjen suhteutuminen numee-

risesti EVK:n taitotasoille 

Taitotaso A1 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 B2 B2.1 

Vastaavuuk-

sien määrä 

 3 4 4 10 5 3 1 2 

 

 

5.4.1. Kesäkurssi 4: Maastamuuttajat A2-taitotason vastaavuudet 

 

Perheestä ja perhesuhteista keskusteleminen. EVK:n (2003: 48) Viitekehyksen taito-

tasot -taulukossa A2-tasoisen kielenkäyttäjän yhdeksi taitotason kriteeriksi mainitaan lau-

seiden ja usein käytettyjen ilmausten ymmärtäminen, jotka liittyvät tavallisimpiin arki-

päivän tarpeisiin, kuten perhettä koskevaan tietoon. Samassa yhteydessä mainitaan 
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myös, että A2-tasoisen kielenkäyttäjän tulisi pystyä kuvailemaan omaa taustaansa, jo-

hon perhe ja sen tausta keskeisesti liittyvät. EVK:n (2003: 50) Viitekehyksen taitotasot: 

itsearviointilokerikon kuullun ymmärtämisen osiossa A2-tasoisen kielenkäyttäjän maini-

taan ymmärtävän sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti 

omaan elämään, kuten perheeseen. Itsearviointilokerikon puheen tuottamisen osiossa 

A2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kuvaamaan perhettään käyttäen ai-

van yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita. Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulu-

kossa (EVK 2003: 94) A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kuvailemaan 

perhettään.  Yleiset taitotasot: kuullun ymmärtäminen -taulukossa (EVK 2003:102) 

A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan ymmärtävän hyvin yksinkertaista itseä ja per-

hettä koskevaa tietoa. Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat OPS:ssa mainitaan päivän 2 koh-

dalla erikseen perheestä puhuminen ja siihen liittyvien tietojen kertominen, perhe-

suhteiden kuvailu ja keskeisin perheeseen liittyvä sanasto ja fraasisto, esimerkkinä 

muutama OPS:ssa esitelty sanastoesimerkki: isovanhemmat, serkku, eno, äitipuoli.  

 

Matkustuksesta, matkatavaroista tai vaatetuksesta kertominen sekä asioiden, esi-

neiden tai ihmisten kuvailu. Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulukossa (EVK 

2003: 94) A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan kykenevän kertomaan yksinkertai-

sesti ihmisistä, kun taas A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kuvailemaan 

asioita yksinkertaisena luettelona, pystyvän kuvaamaan oman ympäristönsä jokapäi-

väisiä asioita ja ihmisiä ja pystyvän käyttämään yksinkertaista, kuvailevaan kieltä pu-

huessaan lyhyesti esineistä ja niiden omistamisesta. EVK:n (2003: 118) Tavaroiden ja 

palveluiden hankkiminen taulukossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan pystyvän 

hankkimaan yksinkertaista tietoa matkustamisesta ja A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän 

mainitaan pystyvän käsittelemään arkielämän jokapäiväisiä puolia, kuten matkusta-

mista.  Yleiset taitotasot: kielitaidon laajuus -taulukossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän 

kuvaillaan osaavan käyttää yksinkertaisia lauserakenteita puhuessaan esimerkiksi muista 

ihmisistä (EVK 2003: 157). Kesäkurssin 4 OPS:ssa päiväkohtaisina teemoina on esimer-

kiksi matkustuksesta, matkatavaroista tai vaatetuksesta kertomine ja keskustelemi-

nen. Sen lisäksi, että kurssilaisen kuuluu osata keskustella edellä mainituista aiheista, hä-

nen tulee myös pystyä kuvailemaan asioita, kuten säätä, esineitä ja ihmisiä sekä nii-

den sijaintia. 
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Tarinan kertominen ja tapahtumien kuvailu. Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -

taulukossa (EVK 2003: 94) A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kerto-

maan tarinan, esittämään lyhyitä, aivan yksinkertaisia kuvauksia tapahtumista ja 

toiminnoista ja kuvaamaan menneitä toimintoja.  Luova kirjoittaminen -taulukossa 

(EVK 2003: 97) A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan kykenevän kirjoittamaan hy-

vin lyhyitä, yksinkertaisia kuvauksia menneistä toiminnoista. Kesäkurssin neljä 

OPS:ssa päivän 8 sisällöissä kurssilaisten tehtäväksi on annettu edellisestä päivästä kir-

joitettu kertomus. 

 

 

5.4.2. Kesäkurssi 4: Maastamuuttajat B1-taitotason vastaavuudet 

 

Tarinan kertominen ja tapahtumien kuvailu. Viitekehyksen taitotasot -taulukossa 

(EVK 2003: 48) B1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän kuvaamaan kokemuk-

sia ja tapahtumia. Viitekehyksen taitotason: itsearviointilokerikon (EVK 2003: 50) pu-

heen tuottamisosion mukaan B1-tasoinen kielenkäyttäjä pystyy kertomaan tarinan. Pu-

huminen: kokemuksen kuvaaminen -taulukossa (EVK 2003: 94) pystyminen todellisten 

tai kuviteltujen tapahtumien kuvaamiseen ja tarinan kertomiseen mainitaan eräiksi 

B1-tasoisen kielenkäyttäjän taitotasokriteereiksi. Kesäkurssin 4 OPS:n mukana kurssin 

käytyään kurssilaisen tulee osata kertoa tarina preesensin lisäksi menneessä aika-

muodossa. Tarinassa tulee olla myös kronologiaa ja jonkin verran yksityiskohtia. 

 

Perheestä ja perhesuhteista keskusteleminen. EVK:n (2003: 50) Viitekehyksen taito-

tasot: itsearviointilokerikon suullisen vuorovaikutuksen osiossa B1-tasoisen kielenkäyt-

täjän mainitaan pystyvän osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka 

ovat tuttuja, itseä kiinnostavia tai liittyvät arkielämään kuten perhe. EVK:n (2003: 52) 

Viitekehyksen taitotasot: puhumisen laadulliset arviointikriteerit -taulukon laajuus-

osiossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan hallitsevan tarpeeksi sanastoa, jotta voi 

keskustella tutuista aiheista kuten esimerkiksi perheestä. Yleiset taitotasot: suullinen 

vuorovaikutus -taulukon mukaan B1.1-tasoinen kielenkäyttäjä pystyy ilmaisemaan omia 

mielipiteitä aiheista, jotka ovat tuttuja, itseä kiinnostavia tai liittyvät jokapäiväiseen elä-

mään, kuten perheeseen (EVK 2003: 112). Yleiset taitotasot: kielitaidon laajuus -taulu-

kon mukaan B1.1-tasoinen kielenkäyttäjän kielitaito riittää tavallisissa tilanteissa selviy-
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tymiseen ja sellaisten aiheiden käsittelyyn kuin esimerkiksi perhe (EVK 2003: 157).  Sa-

naston laajuus -taulukossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan hallitsevan jokapäi-

väistä elämää koskevissa asioissa riittävän sanaston omien ajatustensa ilmaisemiseks i, 

esimerkiksi perheeseen liittyvää sanastoa EVK (2003: 159). Kesäkurssin 4 OPS:ssa 

päiväkohtaisten sisältöjen aihepiirinä on perhe, vaikka sitä on käsitelty laajasti jo aiem-

millakin kursseilla. Kurssin aihe on amerikansuomalaisten maahanmuutto, ja useat kurs-

sille osallistuvat ovat kotoisin amerikansuomalaisesta perheestä, jonka historiaan maa-

hanmuutto vahvasti liittyy, joten siten on ymmärrettävää, että perheteemaa käsitellään 

myös kesäkurssilla 4.  

 

Matkustuksesta, matkatavaroista tai vaatetuksesta kertominen sekä asioiden, esi-

neiden tai ihmisten kuvailu. EVK:n (2003: 50) Viitekehyksen taitotasot: itsearvioint i-

lokerikon suullisen vuorovaikutuksen osiossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pys-

tyvän osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseä kiin-

nostavia tai liittyvät arkielämään kuten matkustamiseen. EVK:n (2003: 52) Viitekehyk-

sen taitotasot: puhumisen laadulliset arviointikriteerit -taulukon laajuusosiossa B1-tasoi-

sen kielenkäyttäjän kerrotaan hallitsevan tarpeeksi sanastoa, jotta voi keskustella tu-

tuista aiheista kuten esimerkiksi matkustamisesta. Yleiset taitotasot: suullinen vuoro-

vaikutus -taulukon mukaan B1.1-tasoinen kielenkäyttäjä pystyy hyödyntämään yksinker-

taista kieltä joustavasti ja monipuolisesti useimmissa tilanteissa, joita saattaa syntyä mat-

kustettaessa ja pystyy ilmaisemaan omia mielipiteitä aiheista, jotka ovat tuttuja, itseä 

kiinnostavia tai liittyvät jokapäiväiseen elämään, kuten matkustamiseen (EVK 2003: 

112). Yleiset taitotasot: kielitaidon laajuus -taulukon mukaan B1.1-tasoinen kielenkäyt-

täjän kielitaito riittää tavallisissa tilanteissa selviytymiseen ja sellaisten aiheiden käsitte-

lyyn kuin esimerkiksi matkustus (EVK 2003: 157). Sanaston laajuus -taulukossa B1-

tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan hallitsevan jokapäiväistä elämää koskevissa asioissa 

riittävän sanaston omien ajatustensa ilmaisemiseksi, esimerkiksi matkustukseen liitty-

vää sanastoa (EVK 2003: 159). Kesäkurssin 4 OPS:ssa päiväkohtaisina teemoina on esi-

merkiksi matkustuksesta, matkatavaroista tai vaatetuksesta kertominen ja keskus-

teleminen. Sen lisäksi, että kurssilaisen kuuluu osata keskustella edellä mainituista ai-

heista, hänen tulee myös pystyä kuvailemaan asioita, kuten säätä, esineitä ja ihmis iä 

sekä niiden sijaintia. 
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Tiedonhaku amerikansuomalaisten historiasta ja nykyisyydestä sekä aiheesta kes-

kustelu.  EVK:n (2003: 97) Raportit ja kirjoitelmat -taulukossa mainitaan B1.2-tasoisen 

kielenkäyttäjän pystyvän kirjoittamaan tiivistyksiä, raportteja ja esittämään suhteellisen 

hallitusti näkemyksiä, jotka koskevat oman alan tuttuja rutiininomaisia tai ei-rutiinin-

omaisia asioita. Yleiset taitotasot: kuullun ymmärtäminen -taulukossa (EVK 2003: 102) 

B1.1-taitotason kriteerinä on koulussa, työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti toistuvia 

teemoja käsittelevien puheiden pääajatusten ja keskeisten yksityiskohtien ymmär-

täminen.   EVK:n (2003: 106) Yleiset taitotasot: luetun ymmärtäminen -taulukon mukaan 

B1-tasoinen kielenkäyttäjä pystyy lukemaan yksinkertaisia asiatekstejä aiheista, 

jotka liittyvät omaan alaan ja omiin mielenkiinnon alueisiin, ja ymmärtää niitä tyy-

dyttävästi. B1.2-tsoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän lukemaan silmäillen pitkäh-

köjä tekstejä ja etsimään niistä tarvittavaa tietoa ja lisäksi pystyvän keräämään tie-

toa eri teksteistä tai saman tekstin eri osista jotain tiettyä tarkoitusta varten EVK:n 

lukeminen asiaan tutustumista varten -taulukossa (EVK 2003:107). EVK:n (2003: 112) 

Yleiset taitotasot: suullinen vuorovaikutus -taulukon mukaan B1.2-tasoinen kielenkäyt-

täjä selviytyy kohtalaisesti keskustelusta, kun on kyse harrastuksiin tai ammattialaan 

liittyvistä enemmän tai vähemmän tuttuista aiheista. Tiedonvaihto -taulukossa B1.1-

tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan pystyvän hakemaan ja välittämään yksinkertaista 

asiatietoa (EVK 2003: 119). Kesäkurssin 4 OPS:ssa eräs merkittävimmistä aiheista on jo 

kurssin nimenkin mukaisesti amerikansuomalaisten historia ja nykyisyys ja kurssin 

OPS:ssa on useita tehtäviä, joissa pitää pystyä keskustelemaan amerikansuomalaisuu-

desta ja sen historiasta, etsiä tietoa aiheeseen liittyen sekä kyetä tuottamaan lyhyitä 

tekstejä aiheeseen liittyen.  

 

 

5.4.3. Kesäkurssi 4: Maastamuuttajat B2-taitotason vastaavuudet 

 

Tarinan kertominen ja tapahtumien kuvailu. EVK:n (2003:94) Yleiset taitotasot: pu-

huminen -taulukon mukaan B2.1-tasoinen kielenkäyttäjä pystyy tuottamaan selkeitä, yk-

sityiskohtia sisältäviä kuvauksia ja esityksiä erilaisista itselleen mielenkiintoisis ta 

aiheista, sekä laajentamaan niiden keskeisiä ajatuksia ja tukemaan niitä lisäseikoilla ja 

sopivilla esimerkeillä. Saman taulukon mukaan B1-tasoinen kielenkäyttäjän pystyy esit-

tämään suhteellisen sujuvasti ja lähinnä peräkkäisenä luettelona kuvauksen erilaisista it-

seään kiinnostavista aiheista. Kesäkurssin 4 OPS suhteutettuna tähän taulukkoon sijoittuu 



65 
 

mielestäni taitotasojen B1 ja B2.1 välille. B1-tason kuvaus on taulukossa sangen suppea 

ja siitä ei löydy sanallisia tai aiheellisia vastaavuuksia kesäkurssin 4 OPS:n kanssa. Sen 

sijaan B2.1-tason kuvauksesta löytyy sanallisia ja aiheellisia vastaavuuksia, mutta osittain 

kriteerit ovat liian haastavia verrattuna kesäkurssin 4 OPS:n sisältöihin. Kriteerit täyttyvät 

kuitenkin osittain, joten otan tämän taulukon analyysissani huomioon taitoasolla B2.1. 

Kesäkurssin 4 OPS:ssa kurssilaisen mainitaan kurssin käytyään pystyvän kertomaan 

erilaisia kuvauksia, joissa kerrotaan kronologisessa järjestyksessä tapahtumista. Li-

säksi kurssilaisen täytyy pystyä kuvailemaan vaatetusta, matkatavaroita, suuntia ja 

säätä ja kyetä vertailemaan asian tai esineen sijaintia suhteessa muihin asioihin tai 

esineisiin. Edellä mainitut kesäkurssin 4 OPS:ssa mainitut asiat ovat kuvauksessa yksi-

tyiskohtia, joita B2.1-tasoisen kertojan kertomuksesta täytyy löytyä.  

 

Yleiset taitotasot: suullinen vuorovaikutus -taulukossa B2.1-tasoisen kielenkäyttäjän ja 

keskustelu -taulukossa B2-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän tuomaan esiin 

tapahtumien ja kokemusten henkilökohtaisen merkityksen. Yleiset taitotasot: suulli-

nen vuorovaikutus -taulukossa edellytetään lisäksi, että B2.-tasoinen kielenkäyttäjä pys-

tyy selittämään ja tukemaan selvästi näkökantojaan asiaan liittyvien selitysten ja peruste-

lujen avulla (EVK 2003:112 ja 114). Edellä mainitun taulukon B2.1-tason vastaavuus 

suhteutuu vain osittain Kesäkurssin 4 OPS:n kanssa, mutta otan sen kuitenkin huomioon 

analyysissani, koska henkilökohtaisten kokemusten kertominen abstrakteista asi-

oista, eli amerikansuomalaisten maahanmuutosta, on kurssin aihepiirissä isossa osassa, 

vaikka näkökantojen selittämistä ja perustelua ei kurssin OPS:ssa mainitakaan.   

 

 

5.5. Kesäkurssi 5: Matkasuunnitelma -kurssin päiväkohtaiset sisällöt suhteutettuna 

EVK:seen 

 

Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma OPS:n päiväkohtaisissa sisällöissä matkustukseen liit-

tyvä sanasto ja fraasisto ovat keskeisessä osassa. Lisäksi kurssilaisen tulee opetella kysy-

mään lisätietoa majoituksesta ja opetella lukemaan sekä sähköisiä että paperisia julkisten 

kulkuneuvojen aikatauluja. Kartan käyttö ja maantieteellinen sanasto kuuluvat myös 

OPS:n päiväkohtaisiin sisältöihin. Kurssilaisten täytyy myös kyetä kertomaan sekä suul-

lisesti että kirjallisesti paikkojen ja aktiviteettien herättämistä tunteista ja mielipite istä 
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sekä matkasuunnitelmansa mukaisista aikatauluista. Kirjallista kielenkäyttöä harjoitel-

laan myös täyttämällä lomakkeisiin omia henkilökohtaisia tietoja. Menneen aikamuodon 

harjoittelu jatkuu tällä kurssilla ja esimerkiksi verbien käyttöä harjoitellaan kertomalla 

ihmisten menneistä tekemisistä. Verbien käyttöä harjoitellaan myös nykyisyydestä ja tu-

levaisuudesta keskusteltaessa ja kurssin OPS:n mukaan opetellaan myös useiden seman-

tiikaltaan samankaltaisten verbien merkityseroja.   

 

Kesäkurssi 5: Matkasuunnitelma -kurssilta löytyy eniten vastaavuuksia tason B1 kanssa. 

Toiseksi eniten vastaavuuksia löytyi tason A2.2 kanssa. B2-tasolle sijoittuvia vastaavuuk-

sia ei löydyt Kesäkurssi 5: Matkasuunnitelma -kurssin OPS:sta ollenkaan, joten se on 

aiheellisesti ja taidollisesti helpompi kuin aiemmin suoritettava kurssi Kesäkurssi 4: 

Maastamuuttajat. Korkein taso, jolta vastaavuuksia löytyy, on taso B1.1, jonka voi laskea 

saman tasoiseksi tason B1 kanssa. 

 

Matkasuunnitelma-kurssilla kirjoittamista harjoitellaan huomattavasti enemmän kuin 

muilla kursseilla ja se mainitaan usean päivän sisällöissä opeteltavana asiana. Myös lu-

kemisen ja tiedonhaun osuus kasvaa aiempiin kursseihin verrattuna. Pääpainona kurssilla 

ovat edelleen kuitenkin suulliseen vuorovaikutukseen liittyvät kielen osa-alueet, kuten 

kaikilla CLV:n kesäkursseilla. Vastaavuuksien sijoittuminen EVK:n taitotasoille on ku-

vattu numeerisesti taulukossa 12.  

 

TAULUKKO 12. Kesäkurssi 5 OPS:n päiväkohtaisten sisältöjen suhteutuminen numee-

risesti EVK:n taitotasoille 

Taitotaso A1 A2 A2.1 A2.2 B1 B1.1 B1.2 B2 B2.1 

Vastaavuuk-
sien määrä 

 2 4 7 10 5    

 

 

5.5.1. Kesäkurssi 5: Maastamuuttajat A2-taitotason vastaavuudet 

 

Aikataulujen, karttojen ja muuhun matkustukseen liittyvän tiedon ymmärtäminen 

sekä sähköisestä että paperisesta kirjoituksesta. EVK:n (2003: 50) Viitekehyksen tai-

totasot: itsearviointilokerikon luetunymmärtämisosion mukaan A2-tasoinen kielenkäyt-
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täjä pystyy löytämään tiettyä, ennustettavissa olevaa tietoa jokapäiväisistä yksin-

kertaisista teksteistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. 

EVK:n (2003:106) Yleiset taitotasot: luetun ymmärtäminen -taulukossa A2.1-tasoisen 

kielenkäyttäjän mainitaan ymmärtävän lyhyitä, yksinkertaisia kaikkein tavallisinta sanas-

toa sisältäviä tekstejä, joissa voi olla yhteistä kansainvälistä sanastoa. Lukeminen asiaan 

tutustumista varten -taulukossa A2-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan pystyvän hake-

maan selvästi ennakoitavissa olevia yksittäisiä tietoja yksinkertaisista arkielämän teks-

teistä, kuten ilmoituksista, esittelyistä, ruokalistoista, luetteloista ja aikatauluista ja ym-

märtävän yleiset kyltit, opasteet ja ilmoitukset, esimerkiksi julkisilla paikoilla kadut, ra-

vintolat ja rautatieasemat (EVK 2003: 107). EVK:n (2003:119) Tiedonvaihto -taulu-

kossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan pystyvän pyytämään ja antamaan 

opastusta tukeutumalla karttaan tai piirrokseen. Kesäkurssin 5: Matkasuunnite lma 

OPS:n päiväkohtaisissa sisällöissä kurssilaisen mainitaan oppivan etsimään ja ymmär-

tämään tietoa niin sähköisessä muodossa kuin paperisestikin esimerkiksi juna- ja 

linja-autoaikatauluista. Lisäksi kurssilaisten edellytetään oppivan riittävästi maantie -

teellistä sanastoa, jotta he voivat lukea kohdekielistä karttaa. Kartoissa on usein myös 

yhteistä kansainvälistä sanastoa ja nimistöä. 

 

Paikkojen ja aktiviteettien herättämiin mielipiteisiin ja tunteisiin liittyvä kielen-

käyttö. EVK:n (2003: 93) Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulukossa A2.2-tasoi-

sen kielenkäyttäjän kerrotaan pystyvän esittämään lyhyitä, aivan yksinkertaisia kuvauksia  

tapahtumista ja toiminnoista, ja kuvaamaan suunnitelmia ja järjestelyjä, tapoja, ru-

tiineja, menneitä toimintoja ja henkilökohtaisia kokemuksia. Luova kirjoittaminen -tau-

lukossa A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän kirjoittamistaidon erääksi kriteeriksi mainitaan 

pystyvyys kirjoittamaan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia kuvauksia tapahtumista, men-

neistä toiminnoista ja henkilökohtaisista kokemuksista (EVK 2003: 97). EVK:n (2003: 

157) Yleiset taitotasot: kielitaidon laajuus -taulukossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän ku-

vaillaan osaavan käyttää yksinkertaisia lauserakenteita puhuessaan esimerkiksi pai-

koista. Sosiolingvistinen tarkoituksenmukaisuus -taulukon mukaan A2.2-tasoinen kie-

lenkäyttäjän pystyy käyttämään kieltä sekä viestijänä että viestin vastaanottajana yksin-

kertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, esimerkiksi tiedonvaihtoon, 

pyyntöjen esittämiseen sekä mielipiteiden ja asenteiden ilmaisemiseen (EVK 2003: 

171). Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma OPS:ssa opeteltaviksi asioiksi mainitaan keskus-
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telu oppijan mielestä kiinnostavista paikoista sekä paikkojen ja aktiviteettien herät-

tämistä mielipiteistä ja tunteista. Kurssilaisen tulisi osata jakaa mielipiteitään ja tun-

teitaan paikoista ja aktiviteeteista myös kirjallisesti. 

 

Matkasuunnitelmasta keskustelu. EVK:n (2003: 93) Puhuminen: kokemuksen kuvaa-

minen -taulukossa A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan pystyvän kuvaamaan suun-

nitelmia ja järjestelyjä, tapoja, rutiineja, menneitä toimintoja ja henkilökohtaisia ko-

kemuksia. Tavaroiden ja palveluiden hankkiminen -taulukossa A2.2-tasoisen kielenkäyt-

täjän kuvaillaan pystyvän hankkimaan kaiken tarvittavan tiedon paikkakunnan 

matkatoimistosta, kun tieto on selkeää eikä sisällä erityistietoa (EVK 2003: 118). 

 

Ihmisten menneisiin ja nykyisiin toimintoihin liittyvä kielenkäyttö. EVK:n (2003: 93) 

Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulukossa A2.2-tasoisen kielenkäyttäjän kerro-

taan pystyvän kuvaamaan suunnitelmia ja järjestelyjä, tapoja, rutiineja, menneitä toi-

mintoja ja henkilökohtaisia kokemuksia. Luova kirjoittaminen -taulukossa A2.2-tasoisen 

kielenkäyttäjän kirjoittamistaidon erääksi kriteeriksi mainitaan pystyvyys kirjoittamaan 

hyvin lyhyitä, yksinkertaisia kuvauksia tapahtumista, menneistä toiminnoista ja henki-

lökohtaisista kokemuksista (EVK 2003: 97). Yleiset taitotasot: kielitaidon laajuus -taulu-

kossa A2.1-tasoisen kielenkäyttäjän kuvaillaan osaavan käyttää yksinkertaisia lausera-

kenteita puhuessaan esimerkiksi itsestään ja muista ihmisistä ja siitä, mitä he tekevät 

(EVK 2003: 157). Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma OPS:n päiväkohtaisissa sisällö issä 

menneen aikamuodon harjoittelu esitetään ihmisten menneiden toimintojen kertomi-

sen yhteydessä. Toisaalta OPS:ssa kurssilaiselta vaaditaan myös kykyä kertoa tule-

vista tekemisistä ja nykyisistä tekemistä. 

 

 

5.5.2. Kesäkurssi 5: Maastamuuttajat B1-taitotason vastaavuudet 

 

Paikkojen ja aktiviteettien herättämiin mielipiteisiin ja tunteisiin liittyvä kielen-

käyttö. EVK:n (2003: 48) Viitekehyksen taitotasot -taulukossa B1-tasoisen kielenkäyt-

täjän kuvaillaan pystyvän kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja 

tavoitteita sekä pystyvän lisäksi perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja 

suunnitelmia. Samankaltaista kuvaista B1-tason kielenkäyttäjästä on käytetty myös 
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EVK:n (2003: 50) Viitekehyksen taitotasot: itsearviointilokerikon puheentuottamista ku-

vaavassa osiossa. Viitekehyksen taitotasot: itsearviointilokerikon luetunymmärtämisos i-

ossa B1-taitotason kielenkäyttäjän kuvataan ymmärtävän tapahtumien, tunteiden ja 

toiveiden kuvaukset henkilökohtaisissa kirjeissä. Itsearviointilokerikon B1-tason kir-

joittamista kuvaavassa osiossa kielenkäyttäjän kerrotaan pystyvän kirjoittamaan henkilö-

kohtaisia kirjeitä, joissa hän kuvailee kokemuksia ja vaikutelmia. (EVK 2003: 50.) 

EVK:n (2003: 93) Puhuminen: kokemuksen kuvaaminen -taulukossa B1-tasoisen kielen-

käyttäjän kerrotaan pystyvän selostamaan yksityiskohtaisesti kokemuksia ja kuvaa-

maan tunteita ja reaktioita. Vapaamuotoinen keskustelu: juttelu ystävien kanssa -taulu-

kossa B1.1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän keskustelun kuluessa esittämään 

omia tai kartoittamaan muiden omakohtaisia näkemyksiä ja mielipiteitä itseään kiin-

nostavista seikoista (EVK 2003: 115). Luova kirjoittaminen -taulukossa B1-tasoisen kie-

lenkäyttäjän kirjoittamisen erääksi kriteeriksi mainitaan, että kielenkäyttäjä pystyy kir-

joittamaan selostuksia kokemuksista ja kuvaamaan tunteita ja reaktioita yksinker-

taisessa, yhtenäisessä tekstissä ja kirjoittamaan kuvauksia tapahtumista (EVK 2003: 

97). EVK:n (2003: 121) Kirjeenvaihto -taulukossa B1.1-tasoisen kielenkäyttäjän kerro-

taan pystyvän kirjoittamaan henkilökohtaisia kirjeitä, joissa kuvaa verrattain yksityis-

kohtaisesti kokemuksia, tunteita ja tapahtumia. Kesäkurssin 5: Matkasuunnite lma 

OPS:n päiväkohtaisissa sisällöissä kurssilaiselta ei vielä edellytetä yhtenäistä, sidosteista 

tekstiä, mutta selkeästi kuitenkin vaaditaan kurssilaiselta taitoa pystyä ilmaisemaan ko-

kemuksiaan ja odotuksiaan erilaisista paikoista ja aktiviteeteista myös kirjallises t i. 

Suullinen vuorovaikutus on tätäkin aihepiiri käsiteltäessä merkittävässä osassa sekä erik-

seen OPS:ssa mainittuna että luonnollisena osana kielikylpypedagogiikkaa. 

 

Matkustussuunnitelmasta keskustelu. EVK:n (2003:50) Viitekehyksen taitotasot: it-

searviointilokerikon suullisen vuorovaikutuksen osiossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän 

erääksi kriteeriksi mainitaan kyky osallistua valmistautumatta keskusteluun aiheista, 

jotka ovat itseä kiinnostavia tai jotka liittyvät arkielämään, esimerkiksi perheeseen, har-

rastuksiin, työhön, matkustamiseen ja ajankohtaisiin asioihin. Viitekehyksen taitotasot: 

puhumisen laadulliset arviointikriteerit -taulukossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan 

hallitsevan tarpeeksi sanastoa, jotta hän pystyy puhumaan mielenkiinnonkohteista, kuten 

matkustamisesta (EVK 2003: 52). EVK:n (2003: 112) Yleiset taitotasot: suullinen vuo-

rovaikutus -taulukossa B1.1-tasoisen kielenkäyttäjän mainitaan pystyvän osallistumaan 
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valmistautumatta tuttuja aiheita käsittelevän keskusteluun sekä ilmaisemaan omia mieli-

piteitä aiheista, jotka ovat tuttuja, itseä kiinnostavia tai jotka liittyvän jokapäiväiseen elä-

mään, kuten perheeseen, harrastuksiin työhön, matkustamiseen tai ajankohtaisiin tapah-

tumiin. Vapaamuotoinen keskustelu: juttelu ystävien kanssa -taulukossa B1.1-tasoisen 

kielenkäyttäjän kerrotaan pystyvän saamaan mielipiteensä ja reaktionsa ymmärre-

tyksi, kun käsitellään ongelmaratkaisuja tai käytännön kysymyksiä, kuten minne  

mennä ja mitä tehdä. Saman taulukon B1.2-tasoisen kielenkäyttäjän kuvauksessa kri-

teeriksi mainitaan kyky vertailla vaihtoehtoja ja käsitellä esimerkiksi sitä, mitä tehdä, 

minne mennä ja kenet tai mikä valita. (EVK 2003: 115.) EVK:n (2003: 118) Tavaroiden 

ja palveluiden hankkiminen -taulukossa B1 tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan selviävän 

useimmista viestintätilanteista, joita syntyy ulkomailla matkustettaessa, järjestettäessä 

matkaa tai yösijaa tai asioitaessa viranomaisten kanssa ulkomaanmatkan aikana sekä 

pystyvän käsittelemään useimpia tilanteita, joita mahdollisesti syntyy tehtäessä matka-

suunnitelmaa matkatoimistossa. Yleiset taitotasot: kielitaidon laajuus -taulukossa 

B1.1-tasoisen kielenkäyttäjän kielitaidon kerrotaan riittävän tavallisissa tilanteissa selviy-

tymiseen ja sellaisten aiheiden käsittelemiseen kuin perhe, harrastukset ja mielenkiinnon 

kohteet sekä työ, matkustaminen ja ajankohtaiset asiat (EVK 2003: 157). Kesäkurssin 

5: Matkasuunnitelma -kurssin OPS:n päiväkohtaisissa sisällöissä matkasuunnite lman 

laatiminen ja siitä keskustelu ovat keskeisessä osassa kurssilla. Matkasuunnitelmaan 

kuuluvat niin aikataulut, budjetti ja majoitus kuin aktiviteetit, ruokapaikat ja valuutan-

vaihtokin. 

 

Kiinnostavista paikoista keskustelu. EVK:n (2003: 93) Yleiset taitotasot: puhuminen -

taulukossa B1-tasoisen kielenkäyttäjän kerrotaan pystyvän esittämään suhteellisen suju-

vasti ja lähinnä peräkkäisenä luettelona kuvauksen erilaisista tutuista, itseään kiinnosta-

vista aiheista. Kiinnostavista paikoista keskustelu on Kesäkurssin 5: Matkasuunni-

telma OPS:ssa esitetty kurssilla opeteltavaksi asiaksi. Kurssilaisella täytyy kurssin suori-

tettuaan olla riittävä sanavarasto ja fraasisto erilaisista itseään kiinnostavista paikoista 

keskusteluun. 
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6. ANALYYSIN TULOSTEN POHDINTAA 

 

Seuraavat alaluvut käsittelevät analyysini tuloksia eli kuinka kesäkurssien tavoitteet suh-

teutuvat EVK:seen, kuinka kesäkurssien OPS:t suhteutuvat EVK:seen ja kuinka kesä-

kurssien tavoitteet ja OPS:t suhteutuvat toisiinsa. Kaikkien kesäkurssien vastaavuudet on 

kuvattu taulukossa 13. Kaikkien kurssien tavoitteet on suhteutettu EVK:n taitotasoille si-

ten, että vastaavuuksia on etsitty jokaisesta EVK:n taitotasokuvaimesta. Jokaisen kurssin 

kohdalla menettely on ollut samanlainen 

 

TAULUKKO 13. Kesäkurssien tavoitteiden ja OPSien suhteutuminen EVK: taitotasoi-

hin. 
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6.1. Kesäkurssien tavoitteiden asettuminen EVK:n taitotasoille 

 

Kurssien tavoitteet eivät suhteudu EVK:n taitotasoihin tasaisesti kurssi kurssilta edeten 

vaan, kuten huomaamme taulukosta 13, esimerkiksi taitotasoille A1.1, A1.2 ja A1.3 ei 

löydy vastaavuuksia lainkaan, kun taas taitotasoille A2, A2.2 ja B1 löytyy vastaavuuks ia 

peräti neljän eri kesäkurssin tavoitteista. Minkään kurssin vastaavuudet eivät osu A1-ta-

son kriteeri- tai plus-tasoille A1.1, A1.2 ja A1.3, vaan kaikki A1-tasolle sijoittuvat vas-

taavuudet löytyvät jakamattomalta tasolta A1. Ylin taitotaso, jolta minkään kurssin ta-

voitteiden vastaavuuksia löytyy, on taitotaso B2.1. 

 

Vastaavuuksien perusteella Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssin tavoitteet ovat selkeästi 

matalimmat verrattuna muiden kesäkurssien tavoitteisiin, eikä niitä voi selkeästi sijoittaa 

kuuluvaksi jollekin taitotasolle, koska vastaavuuksien määrä on kaikilla taitotasoilla, 

joista vastaavuuksia löytyy, suhteellisen tasainen. Kyseisen kurssin tavoitteista löytyneet 

vastaavuudet sijoittuvat EVK:n taitotasoille A1, A2 ja A2.2 suhteellisen tasaisesti, kuten 

taulukosta 13 voidaan nähdä. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä -tavoitteiden sijoittuminen 

tasolle A1 ei ole yllätys, kun tarkastellaan EVK:n kuvausta kyseisestä tason sisällöllisestä 

yhtenäisyydestä.   

 

 ”A1-tason katsotaan olevan alin luovan kielenkäytön taso. Silloin oppija pystyy 
käymään yksinkertaisia vuoropuheluja, vastaamaan itseään koskeviin yksinkertai-

siin kysymyksiin ja tekemään muille vastaavia kysymyksiä, esimerkiksi missä he 
asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Oppija pystyy itse esittämään kaikkein 
tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin ja hyvin tuttuihin aiheisiin liittyviä toteamuksia 

ja reagoimaan niihin sen sijaan, että turvautuisi pelkästään hyvin rajalliseen ulkoa 
opittuun, sanastopohjaiseen tilannesidonnaisten ilmausten varastoon. (EVK 2003: 

59.) 

 

Kesäkurssi 2: Vähän Suomesta -kurssin tavoitteista löytyy vastaavuuksia kolmen EVK:n 

taitotason kanssa, A2.2, B1 ja B1.1, ja vastaavuudet sijoittuvat eri tasoille suhteellisen 

tasaisesti. Vastaavuuksia oli kutakin tasoa kohti alle viisi. Kun verrataan Kesäkurssin 1: 

Elämä kylässä ja Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta vastaavuuksia keskenään, huomataan, 

että Kesäkurssi 2 on tasoltaan huomattavasti korkeammalla kuin Kesäkurssi 1, joka ylet-

tyi korkeimmillaan tasolle A2.2. Kesäkurssi 2 kurssin alimmalle tasolle sijoittuvat vas-

taavuudet sijoittuvat korkeammalle tasolle kuin minkään toisen kurssin alimmalle tasolle 
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sijoittuvat vastaavuudet, kuten huomaamme taulukosta 13. Kesäkurssien taitotasojen ta-

voitteet eivät siis vaikeudu tasaisesti Kesäkurssista 1 Kesäkurssiin 5. 

 

Kesäkurssi 3: Suomen juhlapyhät -kurssin tavoitteet sijoittuvat samoille taitotasoille kuin 

Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssin tavoitteet, mutta lisäksi Kesäkurssin 3 tavoit-

teista löytyy vastaavuuksia myös taitotasolta A2. Eniten vastaavuuksia kesäkurssin 3 ta-

voitteista löytyy taitotasolta B1, jolta niitä löytyy enemmän kuin viisi. Muilla taitotasoilla 

vastaavuuksia on viisi tai alle. Kurssin tavoitteet sijoittuvat siis taitotasolle B1.1, jos taso 

nähdään taitotason B1 kriteeritasona. Kesäkurssin 3: Suomen juhlapyhät -tavoitteiden 

voidaan siis ajatella olevan osittain matalammat kuin Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -

tavoitteiden.  

 

Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat -kurssin tavoitteista löydetyt vastaavuudet sijoittuvat 

EVK:n taitotasoille epätasaisesti, sillä vastaavuuksia on taitotasoilla A2, B1, B1.2, B2 ja 

B2.1. Sen sijaan vastaavuuksien määrä kullakin taitotasolla on tasaisen pieni, vain vä-

hemmän kuin viisi vastaavuutta yhtä taitotasoa kohden. Kesäkurssi 4 on ensimmäinen 

kurssi, joka suhteutuu myös taitotasoon B2.1, joka on korkein taitotaso, jolle tavoitteiden 

vastaavuudet sijoittuvat. Kuten analyysissa olen jo eritellytkin, B2-tasolta löydetyt vas-

taavuudet eivät kaikilta osin täyty, mutta yhtäläisyyksiä kesäkurssin 4 tavoitteiden ja 

EVK:n taitotasokuvainten välillä on kuitenkin sen verran, että vastaavuudet on otettu ana-

lyysissa huomioon. Ne osiot, jotka eivät täyty, koskevat kielitaidon tarkkaa kuvailua, jota 

on vaikea arvioida OPS:sta, jos sitä ei ole käsitelty saman aihepiirin yhteydessä. Kesä-

kurssin 4: Maastamuuttajat -tavoitteet asettuvat EVK:n taitotasoille hajanaisesti, sillä vas-

taavuuksia ei löydy ollenkaan taitotasoilta A2.1, A2.2 eikä B1.1. Jakamaton A2 tai B1 

taso pitää sisällään sekä A2.1 ja B1.1 että A2.2 ja B1.2. -taitotasot, mutta koska muiden 

kesäkurssien tavoitteet ovat jakautuneet tasaisemmin myös kriteeri- ja plustasoille pidän 

kesäkurssin 4: Maastamuuttajat -tavoitteiden asettautumista taitotasoille hajanaisena.  

Kurssin tavoitteita ei voi myöskään sijoittaa millekään taitotasolle kvantitatiivisin perus-

tein.  

 

Viimeisen käsittelemäni kesäkurssin, Kesäkurssi 5: Matkasuunnitelma, tavoitteet sijoit-

tuvat tasaisesti kaikille taitotasoille tasosta A2 tasolle B1.2, eli vastaavuudet asettuvat 
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EVK:n taitotasoille laajiten, kun huomioidaan neljän muun kesäkurssin tavoitteiden vas-

taavuuksien sijoittuminen EVK:n taitotasoille.  Eniten vastaavuuksia löytyy tasolta B1, 

jolta vastaavuuksia löytyi kuusi. Muilta taitotasoilta vastaavuuksia löytyi alle viisi, eli 

vastaavuuksia itsessään löytyi kurssin tavoitteista vähän. Kurssi kuitenkin sijoittuu vas-

taavuuksien puolesta taitotasolle B1.1, joka on tason B1. kriteeritaso, koska B1- ja B1.1-

tasojen vastaavuuksien yhteenlaskettu määrä on suurin. 

 

 

6.2. Kesäkurssien päiväkohtaisten sisältöjen asettuminen EVK:n taitotasoille 

 

Tässä alaluvussa käsittelen sitä, kuinka kesäkurssien tavoitteiden ja päiväkohtaisten si-

sältöjen vastaavuuksien sijoittuminen EVK:n taitotasoille on toteutunut suhteessa toi-

siinsa ja toisaalta suhteessa toisiin kursseihin. Kesäkurssien OPS:t asettuvat EVK:n taito-

tasojen A1 ja B2.1 väliin. A1-tason kriteeri- (A1.1) ja plustasoille (A1.2 ja A1.3) ei sijoitu 

yksikään kaikkien tarkastelemieni kurssien OPS:ien vastaavuuksista, vaan kaikki A1-ta-

son vastaavuudet sijoittuvat jakamattomalle A1-tasolle. Muilla taitotasoilla vastaavuuk-

sia löytyy sekä jakamattomilta tasoilta että kriteeri- ja plustasoilta. Korkeimmalle tasolle 

sekä tavoitteet että päiväkohtaiset sisällöt huomioiden sijoittuu kesäkurssi 4. 

 

Kesäkurssin 1: Elämä kylässä vastaavuudet jakautuvat tasaisesti taitotasoille A1, A2, 

A2.1 ja A2.2. Vastaavuuksia on runsaasti, sillä jokaista taitotasoa kohden löytyy 10 tai 

enemmän vastaavuutta. Tältä osin tämän kurssin analyysia voidaan pitää suhteellisen luo-

tettavana. Millään toisella kurssin vastaavuuksien määrä ei ole näin iso. Luulen vastaa-

vuuksien määrän selittyvän osittain myös sillä, että ensimmäisen kurssin aiheet ovat 

konkreettisempia ja yleismaailmallisempia verrattuna esimerkiksi Kesäkurssiin 3, jonka 

aiheena ovat Suomen juhlapyhät. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä OPS sijoittuu siis taito-

tasojen A1-A2.2 väliin, joskaan kirjoittamisen osalta luokittelua ei voida huomioida, sillä 

kirjoittamista ei kurssin OPS:ssa esiinny. 

 

Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssin vastaavuudet sijoittuvat taitotasosta A1 taitota-

soon B1.2 niin, että jokaiselle näiden tasojen välissä olevallekin tasolle tulee vastaavuuk-

sia, jos ei huomioida taitotasoja A1.1, A1.2 ja A1.3, joille ei osu vastaavuuksia analyy-

sissani ollenkaan. Kesäkurssin 2 päiväkohtaisista sisällöistä löytyy vastaavuuksia korke-

ammilta tasoilta kuin kesäkursseista 3 ja 5. Taitotasoilla A2 ja A2.1 vastaavuuksia on 5 
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tai enemmän ja muilla tasoilla alle viisi. Tämän perusteella voidaan sanoa Kesäkurssin 2: 

Vähän Suomesta kurssitavoitteet sijoittuvat taitotasolle A2.1, joka on A2-tason kriteeri-

taso (ks. luku 1.4.2). Luetun ymmärtäminen on ainoa osio, joka ei liity suoraan suulliseen 

vuorovaikutukseen, mutta jota käsittelevistä taulukoista vastaavuuksia löytyi. Suullisen 

vuorovaikutuksen osalta kurssin analyysi on luotettavin ja luetun ymmärtämisen osalta 

suuntaa antava. Kirjoittamisen osalta vastaavuuksia ei löytynyt. 

 

Kesäkurssi 3: Suomen juhlapyhät on viimeinen kurssi, jolta löytyy vastaavuuksia taitota-

solle A1. Muut taitotasot, joilta vastaavuuksia löytyi ovat taitotasot A2, A2.1, A2.2 ja B1. 

Kurssilta löytyy vastaavuuksia suhteellisen vähän, sillä jokaisella taitotasolla vastaavuuk-

sia on alle viisi. Tämän kurssin kohdalta analyysi ei ole siis kovin luotettava. Kurssin 

juhlapyhiin liittyvä tarkka rajaus on vähentänyt vastaavuuksien määrää, eniten vastaa-

vuuksia löytyi tunteiden käsittelyyn liittyvistä taitotasokuvaimista ja kirjoittamista käsit-

televistä taitotasokuvaimista. Kesäkurssi 3 on ensimmäinen kurssi, jonka OPS:sta löytyy 

kirjoittamiseen liittyviä aiheita ja teemoja. Jos otettaan huomioon A2-tason kriteeri- ja 

plustasot yhtenä kokonaisuutena jakamattoman tason kanssa, sijoittuu kurssi tasolle A2. 

Kuten aiemmin on jo sanottu, tämän kurssin kohdalta analyysi ei ole niin luotettavaa kuin 

muiden kesäkurssien kohdalla vastaavuuksien vähäisen määrä takia. 

 

Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat -kurssin päiväkohtaisia sisältöjä ja EVK:n taitotasoku-

vaimia toisiinsa vertaamalla löydetyt vastaavuudet sijoittuvat tasaisesti A2-taitotasosta 

B2.1-taitotasoon. Taitotasoilta A2, A2.1, A2.1, B1.2, B2 ja B2.1 vastaavuuksia löytyy 

alle viisi yhtä taitotasoa kohden. Eniten vastaavuuksia löytyy taitotasoilta B1 ja B1.1, 

joista vastaavuuksia löytyy viisi tai enemmän. Kurssi sijoittuu taitotasolle B1.1, joka on 

taitotason B1 kriteeritaso. Suullisen vuorovaikutukseen liittyvistä kuvaimista löytyy vas-

taavuuksia suhteellisesti eniten, mutta jonkin verran vastaavuuksia löytyy myös kirjoitta-

mista ja lukemista käsittelevistä taitotasotaulukoista. Huomionarvoinen seikka on myös 

se, että Kesäkurssi 4: Maastamuuttajat on ainoa kurssi, jonka OPS:n sisällöissä löytyy 

vastaavuuksia taitotasolle B2. Kuten analyysissa olen jo eritellytkin, B2-tasolta löydetyt 

vastaavuudet eivät kaikilta osin täyty, mutta yhtäläisyyksiä OPS:n ja EVK:n taitotasoku-

vainten välillä on kuitenkin sen verran, että vastaavuudet on otettu analyysissa huomioon. 

Ne osiot, jotka eivät täyty, koskevat kielitaidon tarkkaa kuvailua, jota on vaikea arvioida 

OPS:sta, jos sitä ei ole käsitelty saman aihepiirin yhteydessä.  
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Kesäkurssin 5: Matkasuunnitelma OPS:n vastaavuudet löytyvät taitotasoilta A2, A2.1, 

A2.2, B1 ja B1.1. Taitotasoilta A2 ja A2.1 vastaavuuksia löytyi alle viisi taitotasoa koh-

den ja taitotasoilta A2.2, B1 ja B1.1 viisi tai enemmän taitotasoa kohden. Kurssi sijoittuu 

tällä perustella siis taitotasolle B1.1, joka on B1-tason kriteeritaso. Osittain kurssin voi-

daan katsoa sijoittuvan myös taitotasolle A2.2. Huomionarvoista on se, että kesäkurssin 

4 päiväkohtaisista sisällöistä löytyy vastaavuuksia korkeammalta taitotasolta (B2.1) kuin 

kesäkurssin 5. Lukemisen, kirjoittamisen ja suullisen vuorovaikutuksen osalta Kesäkurs-

sin 5 sijoittuminen taitotasoille B1.1 ja A2.2 on luotettavaa, sillä kaikkia näitä osa-alueita 

koskevia tehtäviä ja sisältöjä löytyy kurssin OPS:sta ja siten myös vastaavuudet sijoittu-

vat näitä osa-alueita käsitteleville taitotasokuvaimille. 

 

 

6.3. Kesäkurssien tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen suhteutuminen toisiinsa 

 

Kesäkurssin 1: Elämä kylässä tavoitteet ja OPS ovat suhteellisen hyvin keskenään lin-

jassa, joskin OPS:sta löytyy huomattavasti enemmän vastaavuuksia EVK:n taitotasoihin 

kuin kyseisen kurssin tavoitteista. Sekä tavoitteiden että kurssien vastaavuudet sijoittuvat 

taitotasoille A1, A2 ja A2.2. OPS:n vastaavuuksia sijoittuu myös taitotasolle A2.1 run-

saasti eli kymmenen tai enemmän.  

 

Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssin tavoitteet ja OPS sijoittuvat EVK:n taitotasoille 

keskenään eri tavalla. Tavoitteista on löytynyt vastaavuuksia vain tasoilta A2.2, B1 ja 

B1.1, kun taas OPS:sta vastaavuuksia on löytynyt lisäksi tasoille A1, A2, A2.1 ja B1.2. 

Lisäksi enin osa OPS:sta löydetyistä vastaavuuksista sijoittuu tasoille A2 ja A2.1 eli kurs-

sin tavoitteiden ja OPS:n ei voi sanoa olevan linjassa keskenään. Toisaalta poikkeama on 

niin päin, että tavoitteet sijoittuvat korkeammalle kuin suurin osa OPS:n vastaavuuksista.  

Tämän kurssin kohdalla opetusta suunnitteleva opettaja ei voi tavoitteiden perusteella 

tehdä varmoja johtopäätöksiä kurssin tasosta. Tällä on myös vaikutusta myöhempien ke-

säkurssien, esimerkiksi Kesäkurssin 3, opettajiin, mikäli he haluaisivat tavoitteista tar-

kastella, millaisia asioita ja millä tasolla oppijat ovat aiemmin käyneet läpi. 

 

Kesäkurssin 3: Suomen juhlapyhät kurssin tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt suhteutuvat 

tosiinsa varsin tasaisesti. Kesäkurssin 3 tavoitteet sijoittuvat B1.1-tasolle, joka on tason 

B1 kriteeritaso, mutta vastaavuuksia löytyy myös taitotasoilta A2 ja A2.2. Kesäkurssin 3 
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päiväkohtaisten sisältöjen vastaavuudet sen sijaan sijoittuvat taitotasoille A1, A2, A2.1, 

A2.2 ja B1. Olen sijoittanut kurssin päiväkohtaiset sisällöt tasolle A2, koska kun tarkas-

tellaan tasoa A2 jakamattomana eli siten että se sisältää tasot A2, A2.1 ja A2.2, tulee tälle 

tasolle eniten vastaavuuksia. Kesäkurssin 3 osalta analyysi on vähiten luotettavaa päivä-

kohtaisten sisältöjen osalta, koska vastaavuuksia löytyi määrällisesti vähän. Tavoitte iden 

osalta analyysi on luotettavampaa ja tavoitteet sijoittuvat kvantitatiivisin perustein taito-

tasolle B1.1, joka on tason B1 kriteeritaso. 

 

Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat osin sa-

moille taitotasoille, ja molemmat sijoittuvat korkeimmalle taitotasolle kaikki kurssit huo-

mioiden. Kesäkurssin 4 voidaankin siis kokonaisuutena katsoa olevan vaativin tarkaste-

lemastani viidestä kurssista, ainakin aihepiiriltään. Aihepiiri vaikuttaa suuresti siihen, 

mille taitotasolle vastaavuudet osuvat. Maahanmuutto on aiheena abstrakti, ja abstraktit 

aiheet sijoittuvat usein korkeammille taitotasoille kuin esimeriksi matkustus, jota käsitel-

lään paljon kurssilla 5, joka käydään vasta kesäkurssin 4 jälkeen. Kesäkurssin 4 tavoit-

teista löytyy vastaavuuksia taitotasoilta, A2, B1, B1.2, B2 ja B2.1, ja kaikilla näistä tai-

totasoista vastaavuuksia on alle viisi, joten kurssin tavoitteita ei ole voinut kvantitatiivis in 

perustein sijoittaa millekään näistä taitotasoista. Kesäkurssin 4 päiväkohtaiset sisällöt si-

joittuvat taitotasolle B1.1, joka on tason B1 kriteeritaso. Vastaavuuksia löytyy myös tai-

totasoilta A2, A2.1, A2.2, B1.2, B2 ja B2.1. Kesäkurssin 4 päiväkohtaiset sisällöt sijoit-

tuvat vaativimmalle taitotasolle kaikki kurssit huomioon ottaen. Vastaavuuksia B2- ja 

B2.1-taitotasoilla ei ole kuitenkaan runsaasti. 

 

Kesäkurssin 5 tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt ovat keskenään hyvin linjassa. Kuten 

huomaamme taulukosta 13, kurssin tavoitteista ja päiväkohtaisista sisällöistä löydetyt 

vastaavuudet asettuvat muuten samoille taitotasoille, mutta kesäkurssin tavoitteet yltävät 

tasosta A2 tasolle B1.2, kun taas päiväkohtaiset sisällöt yltävät tasosta A2 tasolle B1.1 eli 

tavoitteet sijoittuvat hieman korkeammalle taitotasolle. Tavoitteissa vastaavuuksia löytyy 

eniten taitotasolta B1 eli tavoitteet sijoittuvat tasolle B1.1, joka on tason B1 kriteeritaso.  

Päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat kesäkurssilla 5 taitotasoille A2.2 ja B1.1. Kesäkurssit 2 

ja 4 sijoittuvat päiväkohtaisissa sisällöissä osittain korkeammalle taitotasolle kuin kesä-

kurssi 5, vaikka kesäkurssit 2 ja 4 käydään aiemmin kuin kesäkurssi 5. 
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6.4. Tulosten pohdintaa 

 

Seuraavaksi esittelen ongelmia ja onnistumisia, joita olen analyysissani löytänyt EVK:n 

ja Salolammen kurssisuunnitelmien 1–5 suhteuttamisessa toisiinsa. Lisäksi nivon yhteen 

menetelmän ja teorian suhdetta analyysiin. Teoriaohjaavan analyysin yhtenä tarkoituk-

sena on löytää uusia ajatusuria vanhan teorian pohjalta ja analyysini tulosten perusteella 

voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia Salolammen kesäkurssien 1–5 kurssisuunnitelmiin, 

mikäli EVK:seen suhteuttamisen jälkeen kurssisuunnitelmissa huomataan merkittävää 

poikkeamaa Eurooppalaisen viitekehyksen kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2006: 96–97). 

 

Toisaalta tuloksia voi vertailla myös aiemmin EVK:n pohjalta tehtyjen tutkimusten ja 

opetussuunnitelmien kanssa. Esimerkiksi Kesäkurssin 3: Suomen juhlapyhät nähdään 

olevan kolmas Salolammella suoritettava kurssi, eli oppijat ovat olleet Salolammella kes-

kimäärin kaksi kertaa aiemmin, ja kurssin tavoitteet sijoittuvat tasolle B1.1 ja päiväkoh-

taiset sisällöt tasolle A2. Suomen yhdeksäsluokkalaisten täytyisi osata peruskoulun ope-

tussuunnitelman mukaan vierasta kieltä representiivisten taitojen osalta B1.1-tasolla ja 

produktiivisten taitojen osalta A2.2 tasolta, jotta hyvän oppilaan eli numeron 8 kriteerit 

täyttyisivät. Penttinen & Kyyrönen ovat suhteuttaneet perusopetuksen opetussuunnite l-

man perusteet ja EVK:n toisiinsa ja huomanneet, että EVK:n ajatusten soveltaminen käy-

täntöön on haastavaa. Lisäksi on huomattu, että muiden kuin kuudes- ja yhdeksäsluokka-

laisten arviointi on hankalaa, koska vain edellä mainituille luokka-asteille on määrite lty 

EVK:n pohjalta opetussuunnitelmien kriteerit. (Penttinen & Kyyrönen 2004: 162–168.) 

Salolammen oppijat eivät useimmissa tapauksissa opiskele suomea leirin ulkopuole l la. 

Vaikka CLV:n kielikylpymetodi onkin kokonaisvaltainen, ei kolmena kesänä suoritetun 

kahden viikon kielikylpyopintojen voida mielestäni katsoa pystyvän olemaan vertailuke l-

poisia suomalaisen peruskoulun pakollisen vieraan kielen opetukselle, joka kestää vuosia. 

Kurssien taitotasoluokitukset ovat mielestäni siis korkeat suhteessa suomalaisen perus-

koulun opetussuunnitelman perusteisiin. 

 

Salolammen kesäkurssien opetussuunnitelma on esimerkki ideaalisesta opetussuunnite l-

masta, jossa yhteisön näkemys on vaikuttanut siihen, millainen opetussuunnitelma on 

(Vitikka 2009: 51). CLV on Salolammen taustayhteisö ja heidän käsityksensä kasvatta-

misesta vastuulliseksi globaaliksi kansalaiseksi on taustavaikuttajana Salolammen ope-

tussuunnitelmassa, jossa kielen opetus nähdään kokonaisvaltaisena kielen- kulttuurin ja 
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amerikansuomalaisten historian opetuksena. Mielestäni on hyvä, että kieltä ei irroteta eril-

liseksi osasekseen kulttuurista ja historiasta, mutta kohdekielen oppiminen voi mieles täni 

vaikeutua, jos aiheet käyvät kielenopetuksessa liian aikaisin liian abstrakteiksi. Vaikka 

CLV:n kielikylpymetodin ideana onkin se, että kaikki kanssakäyminen on leirillä kohde-

kielistä, voisi mielestäni abstrakteja aiheita, kuten maahanmuuttoa, käsitellä välillä myös 

oppijoiden äidinkielellä, jos niitä halutaan ehdottomasti opettaa ennen kuin oppijan kie-

litaito riittää abstraktien aiheiden käsittelyyn. Näin oppijat voisivat saada myös enemmän 

irti koko Salolammen kylän jokavuotisesta amerikansuomalaisten maahaanmuutto -simu-

laatiosta. 

 

Kuten tuloksista huomataan kaikkien kesäkurssien, kuten Kesäkurssin 3: Suomen juhla-

päivät tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt eivät ole keskenään linjassa. Kesäkurssin 3 ta-

voitteet sijoittuvat EVK:n taitotasolle B1.1, mutta päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat 

EVK:n taitotasolle A2. Tämä perustelee väitettäni, että Salolammen opetussuunnite lma 

on osittain oppiainepohjaiseen malliin perustuvaa, sillä oppiainepohjaisessa mallissa läh-

tökohtana ovat oppiaineen sisällöt eivätkä tavoitteet. Kesäkurssien tavoitteet ovat Salo-

lammen kesäkursseille lyhyet suhteessa päiväkohtaisiin sisältöihin, joten sekin tukee väi-

tettäni. Oppijoita ei myöskään testata heidän siirtyessä edelliseltä kurssilta seuraavalle. 

(Vitikka 2009: 86.) Kurssien tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt voisi laittaa keskenään 

samalle taitotasolle tarkastelemalla EVK:n taitotasokuvaimia ja muokkaamalla aiheita ja 

niiden ehdotettuja opetustapoja vastaamaan viitekehyksen periaatteita. Lisäksi päiväkoh-

taisiin sisältöihin voisi ottaa enemmän kielitaitoon liittyviä konkreetteja aiheita päiväkoh-

taisten teemaan liittyvien aiheiden lisäksi.  

 

Salolammen kesäkurssien opetussuunnitelmat perustuvat osittain myös sosiaalisiin funk-

tioihin perustuvaan opetussuunnitelman malliin. Salolammen opetuksen tavoitteet ja si-

sällöt lähtevät liikkeelle yhteiskunnallisista tarpeista ja esimerkiksi CLV:n perusideolo-

giana on kasvattaa vastuullisia, globaaleja kansalaisia. Esimerkiksi Kesäkurssin 4: Maas-

tamuuttajat yhteiskunnallinen aihepiiri tukee väitettäni. Sosiaalisiinfunktioihin perustu-

van opetussuunnitelman keskeisenä piirteenä on myös se, että ne keskittyvät oppijan jo-

kapäiväisiin oppimiskokemuksiin. Salolammen opetussuunnitelmien päiväkohtaiset si-

sällöt ovat todellakin päiväkohtaisia ja oppijan on helppo limittää Suomi-koulussa oppi-

mansa asiat käytäntöön kielikylpyleirin kaltaisessa oppimisympäristössä kunkin päivän 

aiheesta riippuen. (Vitikka 2009: 87, Saylor, Alexander & Lewis 1981: 230–232.) 
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7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää Salolammen Kesäkurssien 1–5 suhteutumine n 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoille. Tutkielmassa on eritelty kurssien tavoitteiden 

ja päiväkohtaisten sisältöjen suhteutuminen EVK:n taitotasoille ja lisäksi on tarkasteltu 

myös kurssien tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen suhteutumista toisiinsa. Tulosten 

pohjalta on pystytty myös tarkastelemaan kurssien suhteutumista toisiinsa. Aineistona 

työssä on ollut Salolammen Suomi-koulujen opetussuunnitelma (LIITE1) ja Eurooppa-

lainen viitekehys (2003).  

 

Tutkielman taustateoriana on ollut opetussuunnitelmateoria, jossa olen hyödyntänyt 

Saylorin, Alexanderin & Lewisin jaottelua erilaisiin opetussuunnitelman malleihin, joita 

ovat oppiainepohjainen malli, sosiaalisiin funktioihin perustuva malli, kompetenssipoh-

jainen malli ja yksilöllisiin intresseihin perustuva malli. Salolammen opetussuunnite lma 

noudattaa etenkin oppiainepohjaista ja sosiaalisiin funktioihin perustuvia malleja. Tut-

kielman menetelmä on sisällönanalyysi, tarkemmin teoriaohjaava analyysi. Teoriaoh-

jaava analyysi sopi tutkielmaan menetelmäksi, koska teoriaohjaavassa analyysissa ei ole 

tarkoitus testata vanhaa olemassa olevaa teoriaa, eli tässä tutkimuksessa EVK:stä, vaan 

luoda sen pohjalta uusia tapoja ajatella käsiteltävää asiaa eli tässä tapauksessa Salolam-

men opetussuunnitelmia. Salolammen opetussuunnitelmien suhteuttaminen EVK:seen 

tuo uuden näkökulman sen tasojen tarkastelemiseen sekä sen pohjalta tehtävään opetuk-

seen ja opetuksen suunnitteluun.  

 

Opettajat voivat tarkastella tuloksiani ja analyysini paljastamia ongelmakohtia tavoitte i-

den ja sisältöjen suhteessa sekä sisältöjen ongelmallisissa aiheissa. Erityisesti Kesäkurs-

sin 4: Maastamuuttajat -kurssin opettajalle voi olla hyötyä tutkielmani paljastamista on-

gelmista. Analyysini pohdinnasta olen myös pyrkinyt korostamaan sitä, että vaikka kurssi 

sijoittuisikin jollekin tasolle, ei oppilaan realistinen taso ole välttämättä sama. Lisäksi 

kurssien opettajat voivat tarkastella, mitkä kielen osa-alueet ovat milläkin kurssilla vä-

häisiä. Myös ne kurssit, joista vastaavuuksia on löytynyt vähän kaipaavat opettajalta eri-

tyishuomiota, sillä niiden kohdalla analyysi ei ole ollut yhtä luotettava. Kurssien lähtö-

kohta on voinut olla näissä tapauksissa sosiofunktionaalisempi, ja sen vuoksi vastaavuu-

det ovat jääneet vähäisiksi. EVK:ssä yhteiskunnallisuus ja inhimillinen elämä ovat osa 
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kielenoppimista, mutta taitotasokuvaimissa on kuitenkin ensisijaisesti kuvattu oppijan 

kielitietoa ja -taitoa.  

 

Tutkimuskysymykseni olivat, miten Salolammen Suomi-koulujen kesäkurssien 1–5 kurs-

sisuunnitelmien kurssitavoitteet asettuvat EVK:ssa määritellyille kielen taitotasoille, mi-

ten Salolammen Suomi-koulujen kesäkurssien 1–5 päiväkohtaiset sisällöt asettuvat 

EVK:ssa määritellyille kielen taitotasoille ja kuinka Salolammen Suomi-koulujen kesä-

kurssien opetussuunnitelmien kurssien tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen suhteu-

tuminen EVK:n taitotasoille vastaavat toisiaan? Kaikkien kurssien kurssitavoitteita ei voi 

selkeästi sijoittaa jollekin taitotasolle, sillä vastaavuudet saattavat sijoittua hyvinkin ha-

janaisesti. Kesäkurssi 1: Elämä kylässä -kurssin tavoitteita ei voi selkeästi sijoittaa jolle-

kin taitotasolle, sillä tasoilta A1, A2 ja A2.2 löytyi kaikilta lähes saman verran vastaa-

vuuksia. Kesäkurssin 2: Vähän Suomesta -kurssin tavoitteet sijoittuvat tasolle A2.1, ja 

Kesäkurssin 3: Suomen juhlapäivät -kurssin tavoitteet sijoittuvat tasolle B1.1. Kesäkurs-

sin 4: Maastamuuttajat -tavoitteet yltävät korkeimmalle tasolle kaikista käsittelemis täni 

tasoista eli tasolle B2.1. Kokonaisuutena kesäkurssin 4 tavoitteita ei pysty numeeris in 

perustein sijoittamaan millekään taitotasolle, vaan vastaavuudet sijoittuvat hajanaisest i 

tasoille A2, B1, B1.2, B2 ja B2.1. Kesäkurssi 5: Matkasuunnitelma sijoittuu tavoitteiden 

osalta tasolle B1.1. Kuten huomaamme, tavoitteiden sijoittuminen EVK:n taitotasoille ei 

noudata selkeää linjaa, mutta kesäkurssit 1 ja 2 ovat kuitenkin tavoitteiden osalta sijoittu-

neet matalammalle taitotasolle kuin muut kesäkurssit. 

 

Päiväkohtaisista sisällöistä löytyy useimpien kurssien kohdalla huomattavasti enemmän 

vastaavuuksia kuin tavoitteista, koska päiväkohtaiset sisällöt ovat jo tekstimäärältäänk in 

huomattavasti isompia. Kaikkien kesäkurssien päiväkohtaisista sisällöistä ei vastaavuuk-

sia silti löydy erityisen runsaasti. Kesäkurssin 1: Elämä kylässä -päiväkohtaisista sisäl-

löistä löytyy runsaasti vastaavuuksia taitotasoilta A1, A2. A2.1 ja A2,2, joten kurssi si-

joittuu kaikille näille taitotasoille. Kesäkurssin 1 analyysia ei voida huomioida kirjoitta-

misen osalta, koska kirjoittamiseen liittyviä vastaavuuksia ei löytynyt. Kesäkurssi 2: Vä-

hän Suomesta sijoittuu taitotasolle A2.1, mutta tämän kurssin kohdalla on huomioitava 

kuitenkin, että vastaavuuksia löytyy aina tasolle B1.2 asti, ja myöhemmin käytävät kesä-

kurssit 3 ja 5 eivät kyseiselle tasolle asti. Kesäkurssi 3: Suomen juhlapäivät -kurssin päi-

väkohtaisista sisällöistä vastaavuuksia löytyy vähän, joten sen analyysi on kaikista tar-

kastelemistani kursseista epäluotettavinta. Jos taso A2 käsitetään sellaisena, että siihen 
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sisältyvät sekä kriteeri- että plustasot, kesäkurssin 3 päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat ta-

solle A2. Kesäkurssin 4: Maastamuuttajat päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat taitotasolle 

B1.1. Kyseisen kesäkurssin vastaavuuksia löytyy tasoilta B2 ja B2.1, jotka ovat kaikista 

korkeimmat taitotasot, miltä vastaavuuksia löytyy. Kurssin aiheen abstraktius selittää 

EVK:n haastavammilta taitotasoilta löytyvät vastaavuudet. Kesäkurssin 5: Matkasuunni-

telma päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat taitotasoille A2.2 ja B1.1. Viides kesäkurssi käy-

dään myöhemmin kuin kesäkurssi 4, mutta se sijoittuu tasoltansa alemmas kuin kesä-

kurssi 4. Viidennen kesäkurssin aiheena on matkasuunnitelma, johon liittyvät teemat ovat 

konkreettisempia ja kieleltään helpompia kuin abstraktin amerikansuomalaisten maahan-

muuton aiheet, joita kesäkurssi 4 käsittelee.  

 

Kurssien tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt vastaavat taitotasollisesti toisiaan kesäkurs-

sien 2 ja 5 kohdalla. Muiden kurssien kohdalla vastaavuuksien hajanainen sijoittumine n 

ei ole mahdollistanut kurssin sijoittamista tietylle taitotasolle, kurssin tavoitteet ovat kor-

keat suhteessa sisältöön tai kurssin sisältö on korkeammalla taitotasolla suhteessa tavoit-

teeseen. Kesäkurssin 1 tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat muuten toisiinsa lin-

jassa, mutta kesäkurssin 1 tavoitteista puuttuvat vastaavuudet tasolta A2.1. Kesäkurssin 

3 tavoitteet sijoittuvat taitotasolle B1.1, mutta päiväkohtaiset sisällöt sijoittuvat taitota-

solle A2 eli tavoitteet ovat kurssin kohdalla hieman liian korkeat suhteessa sisältöön. Ke-

säkurssin 4 tavoitteita ei ole pystynyt sijoittamaan luotettavasti millekään taitotasolle, 

joilta vastaavuuksia löytyy, koska sijoittuminen taitotasoille on ollut niin hajanaista. Päi-

väkohtaiset sisällöt sen sijaan sijoittuvat taitotasolle B1.1.  

 

Hypoteesini oli, että suullisen vuorovaikutuksen osa-alueet korostuvat kesäkurssien ope-

tussuunnitelmissa, ja että kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen osa-alueet jäävät vähäi-

semmiksi. Oletukseni piti paikkaansa, sillä kaikilta kursseilta löytyi suulliseen vuorovai-

kutukseen liittyviä vastaavuuksia. Yllättävää oli kuitenkin se, että jo kolmannesta kurs-

sista eteenpäin kirjoittamisen vastaavuudet lisääntyivät. Luetun ymmärtämiseen liittyviä 

vastaavuuksia löytyi myös hypoteesiani ajatellen paljon. Toisaalta luetun ymmärtämiseen 

liittyvät vastaavuudet Salolammen kesäkurssien opetussuunnitelmissa ovat luonnollis ia, 

sillä ympäristö on pyritty leirillä saamaan mahdollisimman autenttiseksi. Niinpä esimer-

kiksi tienviitat, ohjeistukset, ruokalistat, lukujärjestykset jne. ovat Salolammella suomen 

kielellä, ja niitä käsitellään etenkin ensimmäisen kurssin kurssisuunnitelmassa.  
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Suomi-seuran Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus ja Salolammen Suomi-koulu-

jen opetussuunnitelman vertaaminen toisiinsa on yksi mahdollinen jatkotutkimusehdotus. 

Osa Salolammen oppijoista voi käydä Suomi-seuran järjestämissä Suomi-kouluissa Poh-

jois-Amerikassa, joten näitä oppijoita ajatellen olisi hyvä, jos opetussuunnitelmat olisivat 

linjassa keskenään. Salolammen Suomi-koulujen kesäkurssit 7 ja 8 on vielä suhteutta-

matta EVK:seen, kuten myös lukiolaisille suunnatut Credit-ohjelmat. Credit-ohjelmien 

suhteuttamisesta EVK:seen voisi olla erityisesti hyötyä niille lukiolaisille, jotka aikovat 

joko lukioaikanaan tai jatko-opinnoissaan hakea Suomeen vaihto-opiskelijaksi. Kun he 

tietäisivät, mille taitotasolle heidän Credit-kurssinsa Salolammella sijoittuu, osaisivat he 

varautua sen pohjalta mahdolliseen kielitestiin ja muutenkin valmistautua Suomessa ta-

pahtuvaan opiskeluun.  
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LIITE 1. Salolammen Suomi-koulun opetussuunnitelma 

 

SUOMI-KOULUN 

OPETUSSUUNNITELMA 

2-week program curriculum 

Revised 2016 

 

Salolampi 

Concordia Language Villages 

 

Adapted from the 2007 Sjölunden Curriculum  

and Skogfjorden Curriculum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervetuloa suomi-kouluun! This curriculum is designed to guide Salolampi 

ohjaajat as they plan and teach two-week immersion language learning groups. It builds 
on the strength of the collective experiences of Salolampi staff while encouraging crea-

tive innovation. The curriculum is not intended to limit what you are allowed to 

teach but to show you all the possibilities that contextualized language teaching 

can offer. Your own creativity, spontaneity, and enthusiasm are essential parts of a suc-

cessful Salolampi teaching experience. 

Through the suomi-koulu curriculum, villagers proceed through levels of instruction, 
beginning with kesäkurssi yksi and continuing through kesäkurssi kahdeksan.  At Sal-

olampi, each kesäkurssi is built around a specific theme, putting the language lessons in 
context and encouraging a more coherent learning environment. ALL LESSONS WILL 

BE TAUGHT IN FINNISH. GET READY TO ACT AND BE CREATIVE. ENGLISH 



 

USE IS FOR EMERGENCY USE ONLY. IN CASE YOU ARE WONDERING, AN 
EMERGENCY IS SERIOUS!  USING ENGLISH JUST BECAUSE YOU ARE “CER-
TAIN” THAT THE KIDS WON’T UNDERSTAND WHAT YOU ARE TRYING TO 

SAY DOESN’T QUALIFY AS AN EMERGENCY.  APPLY YOURSELF!  THIS RE-
ALLY SHOULD NOT HAVE TO BE SAID HERE, BUT THIS GOES FOR NEARLY 

ALL SITUATIONS AT SALOLAMPI!  The concept of progressive kesäkurssit is 
based on the idea that beginning language learners use what skills they have to acquire 
more skills, beginning with the concrete and the familiar and working towards the more 

abstract. In this way, we can represent the suomi-koulu curriculum with a set of concen-
tric circles, where the beginning villager starts in the center and moves outward with 

each successive year as he or she builds upon their existing knowledge to acquire more 
applicable language that they can use in the village and beyond. 

Starting now, villagers will, more or less, be placed in language learning groups ac-
cording to the number of summers they have spent at Salolampi. In other words, all vil-

lagers who are returning for their third year will be placed in kesäkurssi kolme, etc. 
Each kesäkurssi will form one suurryhmä consisting of all villagers who have been 

there for the same number of sessions. Each suurryhmä will be broken down into sev-
eral kieliryhmiä, each led by one or two ohjaaja(a). The daily schedule at Salolampi in-
cludes two time periods for intensive language learning. During the first period, in the 

morning, each kieliryhmä will meet with its own ohjaaja. In the afternoon, 2 kieliry-
hmää might decide to meet together, led by all the ohjaajat assigned to those kesäkurs-

sit. Including both small and larger group sessions in the curriculum will encourage 
more varied language use and interactions among villagers, while allowing ohjaajat to 
develop individual and team-teaching skills. 

       Attention will be paid to the range of ability levels within one kesäkurssi group, and 

villagers will be grouped with peers of similar abilities. In some cases, this may lead to 
the formation of a more “advanced” kieliryhmä within the suurryhmä. This would allow 

ohjaajat to better tailor their teaching styles to the needs of the villagers. Because we 
are dedicated to ensuring that every villager gets the kind of instruction that he or she 
will most benefit from at Salolampi, we will continue the previous practice of inter-

viewing each villager upon arrival at the village. The Suomi-koulu curriculum is in-
tended for use during the two-week sessions only. Villagers who have attended one or 

more one-week session will be evaluated differently than villagers who have always at-
tended two-week sessions. We anticipate that villagers who have attended one one-week 
session will be placed in kesäkurssi yksi, those who have attended two or three one-

week sessions will be placed in kesäkurssi kaksi and any who have attended more than 
three one-week sessions or who have learned Finnish in another environment will be 

placed higher. The curriculum is flexible enough to accommodate the needs of all vil-
lagers: 

The kesäkurssit are most prescriptive during the first 5 years. Most of our villagers 
who return for a 6th summer or more will move into the credit program. Levels 6-8 

serve as a guide for staff who, as needed, will teach a group of advanced two-week vil-
lagers. These levels are purposefully less defined in order to allow for the input of staff 

and villagers working with the curriculum. 

 

Ohjaajille 

At the beginning of each kesäkurssi you will find an introduction to the theme which 
you will be focusing on for that particular session. This introduction indicates your 



 

group’s particular tavoitteet (goals), taso (level), and vuoden huippu (highlight of the 
year). Each kesäkurssi incorporates a special event or celebration that fits with the over-
all theme of the session. These vuoden huiput are designed to be fun, so that villagers in 

one kesäkurssi get to celebrate and identify themselves as a group. We also hope that 
villagers will look forward to future vuoden huippuja, encouraging them to keep coming 

back to Salolampi for years to come. 

The taso of each kesäkurssi, as well as the standard indicated on each day’s lesson 
plan, refer to the Salolampi Proficiency Outcomes, written for Salolampi to trace and 
measure villagers’ progress in learning Finnish.  It can be helpful to refer back to these 

proficiency outcomes periodically when planning your lessons, to be sure you are using 
activities that are appropriate for your villagers’ level of proficiency. Each kesäkurssi 

also includes a set of assessment rubrics. These should be filled out with villagers under 
the guidance of the ohjaajat at the end of the 1st and 2nd weeks. Copies of these rubrics 
should be given to the 2-week facilitator to keep on file, while the originals will be sent 

home with villagers. 

Remember that this curriculum is designed only as a starting point—it is still up to 
you to augment the suggested activities with ideas of your own. On the next page you 

will find descriptions of common games and activities often referred to in the curricu-
lum text. You should choose those activities that will work best with your group’s dy-
namic and level. Some examples of worksheets and handouts are included in the curric-

ulum, but you should still use outside resources from the myriad of textbooks, work-
books, and exercises available at the village. Remember that creativity and planning 

ahead will take your kieliryhmä lesson from good to fantastic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Common Salolampi Ice-Breakers and Activities 
 



 

Bump-in game (aka German mingle activity): Start with a two-phrase conversation, 
have villagers mingle and ask and respond to questions with other villagers. Add a third 
phrase to the conversation, mingle and talk, add a fourth phrase, mingle and talk, etc. 
 

“What are you doing?” game: Stand in a circle with one villager in the middle. Every-
one in the ring asks a question in unison (“Mitä sinä teet? Mitä sinä tykkäät tehdä?”) 
and the villager answers the question. Next another villager jumps into the ring and acts 

out the action that the previous villager stated. He or she is asked the same unison ques-
tion, but responds with a different action and is replaced by another villager who acts 

out that action, etc. 
 

Hedelmäsalaatti: Have villagers sit in a circle with only enough spaces for all but one. 
The leftover child stands in the middle and calls out a color. Everyone with that color on 

their clothing has to get up and switch spots. One villager is left out and becomes the 
caller in the middle. 
 

Lätkis (Bop)- Assign a word (or color, article of clothing, etc) to every villager (or have 

them play as a name game). Have them sit in a circle with one in the middle. One vil-
lager (sitting in the circle) starts by calling out one of the words that have been assigned 

to another villager. The villager in the middle must try to hit that person (with a rolled 
up piece of heavy paper or cardboard tube) before he or she can call out another word. If 
the person in the middle hits him or her before he or she calls out another word, the per-

son in the middle takes his or her spot and there is a new person in the middle. If a vil-
lager calls out a word that has not been assigned, her or she becomes the one in the mid-

dle. 
 

Words and movement- Associate each word in a phrase with a movement. Say the 
phrase in unison (with movements) a few times, then individually. The movement asso-

ciations can help villagers remember word order better. 
 

Juna- The ohjaaja starts the train by approaching a villager and asking a question such 
as “Kuka sinä olet? ". The villager responds with “Minä olen Jussi”. The ohjaaja sings 

“Jussi, Jussi, Jussi-Jussi-Jussi”. The villager now joins the front of the train. The now 
two-person train approaches another villager and asks his or her name. When he or she 

replies, they pass the name one by one to the back of the train and sing in unison “Suvi, 
Suvi, Suvi-Suvi-Suvi” and Suvi joins the front of the train. Repeat until all villagers are 
part of the train. 
 

Verkko (String web)- Have villagers sit in a circle. The ohjaaja holds the end of a ball 
of string and tosses the ball to a villager while asking a question. The villager responds, 

holds on to his or her point on the string, and tosses the ball of string to another villager 
while asking the question. Continue tossing the ball of string and asking questions, 
holding on to the string at the points to form a spider-web looking design. 
 

Löydä sinun parisi- In a larger group of villagers, assign each villager one half of a pair 
(can be opposite pairs, pairs of the same words, question and answer pairs, etc). Have 
them scramble and find their partner by either acting out what they are or by asking 

their question or stating their answer. 
 
 



 

 
 

Information gap- (with partners) To encourage villager-to-villager language use, pair up 

villager and give them tasks that force them to ask each other questions about the infor-
mation each other has. For example, one villager could be given a list of items and the 

other a list or pictures of vacation activities. They would have to work together to figure 
out which items they would need to pack to do the activities and which they could leave 
behind. 
 

Bingo- Make either large boards with chalk on the sidewalk or smaller boards.  In the 
boxes should be either symbols, words in Finnish, pictures, or real objects.  NO 
WORDS IN ENGLISH!  Examples of use for this game would be learning numbers, the 

alphabet, traffic signs, etc.  This game should not be done for too long of a time though 
if it isn’t going to be active in some way. 
 

Posteljooni- Divide group into teams.  A counselor writes down a word/sentence on a 
piece of paper (one copy for each group) and places the pages far from the groups (so 
they cannot be read from where the groups are).  One person is the writer and one is the 

posteljooni.  All posteljoonit leave their groups at the same time to go read the message, 
memorize it, and then relay it back to the writer as quickly and accurately as possi-

ble.  The rest of the group can help with the spelling, but cannot write.  This repeats for 
a few rounds with different writers and posteljoonit.  This is a good warm-up game, but 
can also be used for review with words/phrases the villagers already know.   
 

Repetition drill- Tämä on..., using the picture or moving around the village and giving 
names of places and objects (nominative).  For higher levels, review Salolampi places 
and objects by asking “Mitä tämä on?”, using the picture or actual objects and accepting 

any understandable answer, repeating the correct one-word response.  For even higher 
levels, continue the same activities, adding more vocabulary, and making your own de-

scriptions and questions a little more complicated as you go.  When they don’t seem to 
understand you, use a lot of repetition, gesturing and rephrasing, going back to simpler 
forms. 
 

Sano se pian-  Two teams--the leader points to a real object or one from the Salolampi 
picture.  If anyone can’t name the object in turn, he/she must sit down.  Like a spell-

down.  The team with the last person standing wins.  Variation for beginning groups: 
the leader says the name of the object and the person whose turn it is must point to the 
object itself or its picture.  A time limit can be included. 
 

Salainen sana-  The leader writes the secret word on a piece of paper.  Each person in 
turn must say a short sentence in Finnish.  The first person to include the secret word 
wins a small prize.  If this takes too long, the leader can give one clue, like the type of 

word (name of an object, place, action word).  If too easy, the leader can wait until the 
right form of the word is used. 
 

Yes/no chairs with object- “Onko tämä pallo (jne.)?” Run to correct sign. 
 

Kapteeni käskee (Simoni sanoo): Simoni sanoo, first have a counselor be Si-
moni/Kapteeni, then have villagers be the one saying commands  



 

 

Hyppää ja hae (Pekonin varastaminen)- Two teams line up facing each other about 30 

feet apart. Several objects are on the ground between them. The leader calls out the 
name of one player from each team, and the name of one of the objects. The first of the 

two players to retrieve the object AND say “Minulla on (name of object)” wins a point 
for his/her team.  
 

Kello (Human Clock Game)- Individuals using arms or legs (or both), or pairs lying on 

the ground, form the clock times the leader calls out. 
 

Pictionary- a list of words is made by the counselors or each villager is asked to write 
down a few words on slips of paper.  These words should be ones that they will be fa-

miliar with based on their level or could guess at the meaning without too much diffi-
cult.  The group is split into two teams and they rotate who is the piirtäjä.  The piirtäjä 

selects a piece of paper and then draws a picture to describe the word.  Letters are not 
allowed.  Their group guesses what is being drawn (in Finnish of course!).  Good ideas 
for what to include are Salolampi relevant nouns and actions actions, activities, evening 

programs, special events, etc. 
 

Voimistelu kertomuksen mukaan- The leader tells a story and the villagers must mime 

the actions. 
 

Blindfolded villagers guess what an object is (in Finnish) just by feeling it 
 

Puuska (outburst)- a category familiar (in Finnish, of course) to current participants. 

The leader has a list of ten items pertaining to the category. Each team shouts out 
guesses, with one team member  writing them down. The team with the most items 
matching the leader’s list wins. Do not insist on grammatically correct answers, at least 

in levels one and two. Have several categories ready beforehand. 
 

Keskitys (concentration-cards)- Players must say the right word when they make a 
match, or put the cards back.  
 

Maaginen roskapala (Magic scrap)- Good for cleaning!  When you are done with an ac-
tivity and need to clean things up, have the ohjaaja pick a scrap/item secretly and then 

have the villagers clean up.  The villager who selects the secret scrap/item is the winner!  
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 1: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 

 

KESÄKURSSI 1 

TERVETULOA ENSIMMÄISELLE KESÄKURSSILLE! 

Vuoden aihe on ELÄMÄ KYLÄSSÄ. 

 



 

Taso: Beginning-Low (Taso 1) 
 

Tavoite: First-time villagers will become familiar with different areas of the village and 
learn useful language pertaining to daily activities. Kieliryhmä and suurryhmä activities 

will help first-time villagers become comfortable and enable them to fully participate in 
village life. 
 

Vuoden huippu: Special taste test with karkki sold in the kioski and a beach party near 

the end of the session! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI I: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 
 

Päivä 1 Päivä 2 

Aihe Kylässä Mökissä 

Missä? Missä tahansa Mökissä 

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoitteet 

Asking basic questions, one 

word answers, question words, 

recognize place names  
 
Mikä sinun nimesi on? Kuka 

sinä olet? Mikä tämä on? 

Kuinka vanha sinä olet? 
yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi 
Kuinka sanotaan ___ suo-

meksi/englanniksi?  Mitä ___ 

tarkoittaa? 
 
Villagers will be able to: 
-introduce themselves using 

basic phrases in Finnish. 
-ask for help or clarification in 

Finnish. 
-name places around Sal-

olampi ⇒ 
-count to 100 ⇒ 
-tell how old they are and ask 

someone else how old he or 

she is.  

Follow commands, language for the cabins. 
Pronouns (minä, sinä, hän) 
 
Missä sinä asut? 
kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen  
Cabin vocab: mökki, sänky, ovi, ikkuna, lattia, vessa, 

suihku, (katto, matto, käsipaperi, kuisti, seinä, peili, 

WC-pönttö, pesuallas, saippua, hylly, pyyhe, shampoo, 

hammasharja, valo, hammastahna, käsipyyhe)  
Commands: Ole/olkaa hiljaa! nuku, herää, käy suih-

kussa, pese hampaat, siivoa, petaa sänky, lakaise lat-

tia, vie roskat ulos, sammuta valot/laita valot päälle, 

vedä vessa, pyyhi tämä pöytä, Järjestä kengät, jne. 
 

Villagers will be able to: 
-tell where they live and ask where someone else 

lives. 
-identify items found in their cabin in Finnish. 
-understand and follow cabin commands. 
-count to 100 ⇒ 



 

Kieli-

ryhmä-

toiminnat 

Name games 
Fill in village map with place 

names 
Go through daily schedule (em-

phasizing places) 
Match questions and answers  
Interview each other with basic 

questions 
Where would these questions be 

said on a map? Find things on a 

map of Salolampi 
Treasure map with empty spaces 

to label cabins, buildings, etc 
Make specific group goals for 

the session (maybe with older 

groups) 
Make a vocab list of  helpful 

clarification phrases 
Survival questions: ymmärrät-

tekö? Kuinka sanotaan ___ suo-

meksi/englanniksi? 

Review questions from yesterday (Mikä sinun nimesi 

on? Kuka sinä olet? jne.) 
Label cabin floor plans on paper, mark where each ac-

tivity takes place 
Missä sinä asut? Missä? 
Mikä tämä on? Memory game or Pictionary with vo-

cab 
Review, write down, practice on paper/worksheet  

Suur-

ryhmä-

toiminnat 

Icebreakers and name games 

(esim. lätkis, verkko, jne.) 
“German mingle activity”/Bump 

in game with introduction 

phrases 
Games to orient villagers to 

places around Salolampi 
Look ahead at kieliryhmä sched-

ule (maybe if it is an older group 

of villagers) 
Make signs for kids to wear 

around necks with question or 

answer, must find partner and 

present for group 
Have villagers order themselves 

by asking questions: (Kuinka 

vanha sinä olet?) 

Mitä sinä teet? Circle game with new verbs (both in-

finitive and conjugated in present tense) 
Draw a huge floor plan of a cabin and label with verbs 

and nouns 
Cabin race—Using the huge floor plan, divide the vil-

lagers in two teams.  Call out something labeled on the 

floor plan and one person from each team runs and 

points at it. 
Scavenger hunt with cabin vocab 
Charades with new vocab (write verbs in infinitive on 

cards) 

 
 

KESÄKURSSI I: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 
 

Päivä 3 Päivä 4 

Aihe Pankissa Kioskissa 

Missä? Pankissa Kioskissa 

Sisältö/ 
Tunnin ta-

voitteet 

Language for basic bank transactions, numbers, 

counting, money, how to make requests, simple 

action verbs. 
Recognize that there are a lot of words that you 

can review from yesterday too that are simply 

“room” words (esim. lattia, ikkuna, katto, jne.) 
 
Euro, kolikko, seteli, ikkuna, jono, pankki on 

auki/suljettu, aukioloajat 
Phrases and Questions: Mitä sinä teet? Minä 

luen/juoksen/odotan... 

Expressing opinions, describing, pur-

chasing items, asking about price, size, 

and quality.  Make sure that they can 

buy things from the store in Finnish! 
Introducing ei. 
 
karkki, limsa, jäätelö(tötterö), tuutti, 

suklaa, lakritsi, t-paita, huppari, muki, 

lippu, rannekoru, kaulakoru, nalle, 

kirja, jne. 
Se on... // Se ei ole... 



 

Minä haluan X euroa ja X senttiä.  Paljonko? 

Kuinka paljon rahaa sinä haluat? Saanko sinun 

passin? Monetko? 
yksitoista, kaksitoista... yhdeksäntoista, kaksi-

kymmentä + 
Review: Mikä sinun nimesi on? Missä sinä 

asut? 
 
Villagers will be able to: 
-take out money from the village bank using 

Finnish phrases. 
-recognize and use Finnish money. 
-count to 100 ⇒ 
-answer the question: what are you doing? ⇒ 

Hyvä, huono, kiva, ihan hyvä, ihana, 

vanha, tuore, suklaa, makea, hapan 
Paljonko ___ maksaa? Minä haluan... 

Saanko...? 
Minä tykkään ___-stA, Minä en tykkää 

___-stA 
 
Villagers will be able to: 
-buy items in the village store using 

Finnish phrases. 
-identify items in the village candy 

store in Finnish. 
-talk about their likes and dislikes. 
 
Villager Self-Assessment during 

päivän kertaus 

Kieliryhmä-

toiminnat 
Number games i.e. kettu kettu, mitä kello on? 
Show Finnish money, count with it!  We have 

fake Euros now! Otherwise print your own 

from: http://www.activityvillage.co.uk/printa-

ble_play_money.htm 
Simple math, count with dice 
Form the numbers by lying on the ground. 
Paljonko on ___ dollaria euroina? 
Kuinka monta (veljeä, siskoa, hammasta) si-

nulla on? Interview each other in pairs  
Use ducks with numbers on bottom, show num-

ber and have them write down then compare if 

right 
Solve crosswords with numbers  
Count Finnish money, complete a worksheet 

with how much stuff costs, add it up 

Ask about prices: use both items from 

village and in real world 
Compare prices of item in US and Fin-

land-use Finnish magazines, catalogues, 

internet 
Categorize items in kioski: jäätelö, 

juoma/limsa, karkki, suklaa, vaatteet, 

koru, match up adjectives with pictures 

of food 
Draw pictures of food they like and dis-

like (rate 1-10 and ask miksi?), decorate 

kioski 
Role play: Ole myyjänä, use new 

phrases 
Make party hats for karkkijuhla 
TPR with kioski vocabulary: Mene ha-

kemaan lippu!/Hae karkki! 

Suurrhymä-

toiminnat 
Seisoa jonossa, mennä pankkiin 
Mitä sinä teet kun odotat jonossa? 
Number bingo (call out the number in Finnish, 

have the numbers on the board be in numerical 

form [ex. 6, instead of six in English]) 
Review questions from previous days. 
Role play: Ryöstää pankki 
Count in a ring... if group is 8 villagers, count to 

10 so they get to do different numbers each 

time 

Taste test with food items in the kioski! 
Rate food items from kioski, use adjec-

tives and descriptions. 
Make presentational posters for items, 

graphs on what was popular, draw pic-

tures to hang in kioski or ruokasali 
(Karkki used: Toblerone, Swedish fish, 

salt licorice, Daim, Fazer, Haribo—see 

following page for example) 
Tell the kids about Finland’s kark-

kipäivä which means that it is common 

for kids to get candy only once per 

week.   
 

***Vuoden huippu -- Karkki-

päivä!!!*** 

 
 

KESÄKURSSI I: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 
 

NIMI _________________________ 

 

Karkkipäivä! 

http://www.activityvillage.co.uk/printable_play_money.htm
http://www.activityvillage.co.uk/printable_play_money.htm


 

 
 

Erittäin paha! Paha Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä! 

Ruotsalainen kala 
     

Daim 
     

Salmiakki 
     

Fazer suklaa 
     

Haribo 
     

Toblerone 
     

 

Minä tykkään karkista! 

 

***Feel free to substitute candy as necessary!  Make sure 
to talk to the business manager and store manager to gain 

access to the store/bank and have permission to get candy 
to use!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI I: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 
 

 
Päivä 5 Päivä 6 

Aihe Syömään! Salolammella 

Missä? Ruokasalissa Hiekkalaatikossa tai jalkapallokentällä 

Sisältö/ 
Tunnin ta-

voitteet 

Dining hall vocabulary, basic 

partitive distinction, and dining 

etiquette. 
 
Saanko ___?/Saisinko___? 
Vocabulary: lautanen, lasi, 

pöytä, tuoli, veitsi, lautas-

liina/servetti, haarukka, lu-

sikka, muki, kannu 

Villagers play cool, social games (traditional village 

games- mölkky, kyykkä, jne.) express excitement, 

use phrases of cheering on or consoling, commands  
Round 2: Mitä sinä teet? 
Round 2: pronouns (minä, sinä, hän, [se], me) 
 
Phrases: Hyvä yritys! Heitä (palloa)! Yritä uudel-

leen! Vielä kerran! Syötä (minulle)! Täällä!  Missä 



 

peruna, vesi, maito, leipä, voi, 

vihannes, hedelmä, keitto, liha, 

salaatti, jne. 
 
Verbs: syödä, saada, maistaa, 

leikata 
 
Villagers will be able to: 
-ask for food to be passed to 

them in Finnish using good 

table manner phrases. 
-know the names of Finnish 

food. 
-identify different utensils 

and dishes. 
-identify words in partitive ⇒ 
-make a Finnish table setting. 
 
***With all counselors at 

lunch and dinner, announce 

at meeting 
 
Fill in Self-Assessment for 

week 1 during päivän 

kertaus. 

se on? Kuinka monta pistettä (minulla on)? Kenen 

vuoro se on? 
Verbs: pelata, mennä, juosta, hypätä, tanssia, jne. 
Vocab: kengät, urheilija, pallo, maali, piste, potkia, 

voittaja, häviäjä, matsi, sääntö 
jalkapallo, mölkky, kyykkä, pesäpallo, sähly 
 
Villagers will be able to: 
-use verbs to talk about playing sports. 
-use commands when playing sports. 
-give encouragement when playing sports. 
-identify the names of Finnish sports. 
-answer the question: what are you doing? ⇒ 

Kieliryhmä-

toiminnat 
Partitive distinction, using 

words they already know, then 

adding new words  
Memory game with new vocab 
Assign kids parts as fork, 

spoon, etc. and have them lay 

on the floor to make a table 

setting 
Sing veitsi, lasi, haarukka song 

to the tune of pää, olkapää, 

peppu 
Practicing table manners- 

Saanko ___? Saisinko ___? 
Identification worksheet with 

vocab 
Bingo with table vocab (with 

partitive) 
Assemble pictures of items 

into place settings (or use real 

things) 
Review kioski purchasing 

phrases to make a pieni ruoka-

kauppa 
Teach “Paljon kiitoksia” song 

Small role plays and sketches to teach when to use 

game phrases 
Introduce commands via TPR 
Watch movie of sports game, use phrases (act as 

fans) 
Teach them how to play the games (mölkky, kyykkä, 

pesäpallo, jalkapallo, sähly/jääkiekko, jne.) 
Mother may I? (using pelata, mennä, juosta, hypätä, 

tanssia, jne.) 
Toss a soccer ball labeled on different sides with ac-

tions and phrases for them to act out, plus one ques-

tion mark which when landed on means they get an-

other vocab word! 

Suurrhymä-

toiminnat 
Practice setting the table and 

eating with knife and fork as in 

Finland 
Vocab game: Mikä tämä on? 

Muki. Mikä? Muki. Ahaa, 

muki. 

Stations with different games. 
Teach rules and play using vocab learned during the 

morning! 
Practice verbs and listening to directions through 

TPR. 
Make comparisons between American pastimes and 

Finnish pastimes. 



 

Draw giant table setting, have 

teams run to point to vocab 

words 
Dialogue around the table 

 
KESÄKURSSI I: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 

 
Päivä  7 Päivä 8 

Aihe Fyysinen terveys Askartelu 

Missä? Terveyskeskus (Ask nurse before or have 

nurse visit you) 
Askarteluhuoneessa 

Sisältö/ 
Tunnin ta-

voitteet 

Villagers learn body parts, how to express 

pain, discomfort, and basic medical con-

cepts as they get oriented to the health cen-

ter.   
 
Vocab: body parts, kuume, kipu, haava, 

aspiriini, lääke, terveys, lääkäri/tohtori... 
Phrases: Apua! Minulla on huono/hyvä 

olo., (Selkä) on kipeä/(Selkää) särkee!, 

Saanko laastarin?, Minä olen sairas, Ota 

lääke! Mene nukkumaan! Juo paljon 

vettä/teetä! 
 
Villagers will be able to: 
-use phrases with the village nurse to 

talk about how they feel and how to 

treat their health concerns. 
-identify body parts in Finnish. 
-identify words in partitive ⇒ 
-count to 100 ⇒ 

Villagers will learn common arts and 

crafts related vocab and verbs with pro-

nouns, ask what others have and tell what 

they have, as well as use color and sim-

ple shape words  
 
Mitä sinulla on? Minulla on... 
Vocab: sakset, liima, kynä, paperi, teippi, 

maali, punainen, oranssi, kulta, vihreä, 

sininen, violetti/liila, ruskea, musta, val-

koinen, neliö, piiri, kolmio, tähti, jne. 
minä, sinä, hän [se], me, te, he [ne]  
Verbs: leikata, liimata, maalata, kirjoit-

taa, siivota, kutoa 
 
Villagers will be able to: 
-ask and answer the question: what do 

you have? 
-create and describe art in simple lan-

guage. 
-understand the alphabet. 
-use pronouns ⇒ 

Kieliryhmä-

toiminnat 
Body parts! “Head, shoulders, knees and 

toes” 
Draw life-sized body outlines and label 

them, label a villager’s body parts with 

post-it notes 
simoni sano using body parts and “koske”, 

“ravista käsi(ä)”, “___ ilmaan”, “___ 

eteen/taakse” jne. 
Draw monsters with multiple heads, eyes, 

etc. together as a group deciding on things 

like Kuinka monta päätä möröllä on? 

Play “hedelmäsalaatti” with colors vil-

lagers have on their clothes  
Also may introduce alphabet and vowel 

pronunciation if there’s time! 
Describe a picture (about something you 

learned earlier in the session), have them 

follow your instructions and draw what 

you have said, or read a simple story and 

have them draw an illustration 
Make a kielioppipyramidi with pronouns, 

verb stems, adjectives and nouns on the 

faces and use to write sentences  

Suurrhymä-

toiminnat 
Visit the health center (check with the 

nurse first!!) 
Come up with fake health concerns to pre-

sent to the nurse 
Role play with villagers as nurses and pa-

tients 
Body sculpting (one villager molds an-

other, and the third must recreate the 

Abstract art—create a giant project that 

involves different actions and have them 

assemble it either in an assembly line 

fashion or all together 
Be creative!! 
Make a collage of pictures to show what 

you have done so far in kieliryhmä 



 

sculpture while blindfolded by just feel-

ing) 
Have villagers find partners and divide 

them into two rings. Call out two body 

parts (käsi ja kaula), they have to find 

their partner in the other ring and hold 

those body parts together. 
Human sculpture: hold as many cards be-

tween body parts as possible 
Create games where kids aren’t allowed to 

use certain body parts (like hands or eyes!) 

Play UNO to learn colors (and review 

numbers) 

 

KESÄKURSSI I: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 
 

 
Päivä 9 Päivä 10 

Aihe Ranta ja sauna Kaikkialla Salolammella 

Missä? Rannalla Kaikkialla! 

Sisältö/ 
Tunnin ta-

voitteet 

Villagers will learn sauna and 
beach vocabulary and get to 
practice them down at the wa-
terfront. 
 
Phrases: Ovi kiinni! Heitä löy-
lyä kiukaaseen! Minä haluan 
+ INF.  Minä tykkään + INF. 
Vocab: ranta, järvi, sauna, ui-
mapuku, pyyhe, kuuma, 
kylmä, lämmin, aurinkorasva, 
kanootti, laituri, lautta (keltai-
nen laituri) 
Verbs: uida, saunoa, kuivata, 
meloa, hukkua, sukeltaa 
 
Villagers will be able to: 
-talk about what they do at 
the beach. 
-identify verbs in infinitive 

and present tenses. 

Villagers review their trip around the village 
and finish their first session at Salolampi in a 
fun way. 
 
Fill in Self-Assessment for week 2 during 

päivän kertaus. 

Kieliryhmä-

toiminnat 
Visit the beach—check with 
lifeguards first!! (take 1/2 of 
SK time at the beach) 
Consider taking turns down at 
the beach if you have many 
villagers 
Fill in word bubbles in pre-
made comics with beach vo-
cab 
Ask what people want to do at 
the beach using infinitives 

Review from the whole session, play games 
using what villagers have learned, and have 
fun! 
Incorporate games that review what you have 
covered already—think about using a quiz or 
summary packet to show the villagers every-
thing that you have done (include digital pic-
tures from throughout the session if possible) 



 

Water aerobics (hypätä, kä-
vele eteenpäin/taaksepäin, 
jne.) 
Sing “Löylyä lissää” song 
Beach worksheet with vocab-
ulary and actions (drawing of 
beach with labeling arrows) 
Simoni sano with beach verbs 
Go through beach rules, act-
ing out to help villagers un-
derstand 

Suurrhymä-

toiminnat  
Saunassa ja järvessä! 
Play games in the water and 
the sauna, repeating vocab 
from earlier in the session (for 
example: counting games, in-
terview games, etc) 
 
**Vuoden toinen huippu — 

Rantajuhla!** 

Have fun! Maybe a suunnistus/metsästys or a 
giant Jeopardy game as a review.  

 
 
 

                 
  Villager Name + Year _______________________     

Villager Self-Assessment 
Week 1 KESÄKURSSI I: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 

Skill Example I can do 

this on my 

own! 

  

I can do this 

with a little 

help. 

  

I can do this 

with a lot of 

help. 

  

I do not 

know how 

to do this. 

  

I can introduce myself 

and ask someone what 

his or her name is. 

Minä olen _____. 
Kuka sinä olet? 

        

I can ask for help or clar-

ification in Finnish. 
Kuinka sanotaan ___ 

suomeksi? Mitä ___ 

tarkoittaa? 

        

I can name places around 

Salolampi. 
Karjala, Ranta, Lappi, 

Iso Talo, Ruokasali, 

Kioski 

        

I can count to 100. Yksi, kaksi, kolme, jne.         

I can tell how old I am 

and ask someone else 

how old he or she is. 

Minä olen ___ vuotta 

vanha. Kuinka vanha 

sinä olet? 

        

I can tell where I live and 

ask where someone else 

lives. 

Minä asun Hämeessä. 

Missä sinä asut? 
        

I can identify items 

found in my cabin in 

Finnish. 

Sänky, vaatteet, WC-

pönttö, jne. 
        



 

I can understand and fol-

low cabin commands. 
Ole hiljaa!  Nuku! He-

rää! Käy suihkussa! Sii-

voa! 

        

I can take out money 

from the village bank us-

ing Finnish phrases. 

Minä haluan ____ 

euro(a). 
        

I can recognize and use 

Finnish money. 
Euro(a), sentti(ä), jne.         

I can answer the ques-

tion: what are you doing? 
Mitä sinä teet? Minä 

ostan/istun/laulan/ 

syön. 

        

I can buy items in the vil-

lage store using Finnish 

phrases. 

Minä haluan ___. 
Paljonko se maksaa? 

        

I can identify items in the 

village candy store in 

Finnish. 

Minä haluan ___. 
Paljonko se maksaa? 

        

I can talk about my likes 

and dislikes. 
Minä tykkään jääte-

löstä. Minä en tykkää 

limsasta. 

        

I can ask for food to be 

passed to me using Finn-

ish phrases. 

Minä tykkään jääte-

löstä. Minä en tykkää 

limsasta. 

        

I can name Finnish 

foods. 
Karjalanpiirakka, 

pulla, hernekeitto 
        

I can identify utensils & 

dishes. 
Karjalanpiirakka, 

pulla, hernekeitto 
        

I can identify words in 

partitive. 
1 kirja, 2 kirjaa / 1 

pyyhe, 2 pyyhettä 
        

I can make a Finnish ta-

ble setting. 
Haarukka, lautanen, 

veitsi, lusikka lautasen 

yllä 

        

I can identify verbs in in-

finitive and present 

tenses. 

Minä nukun. 
Nukkua. 

        

       
   Villager Name + Year  ______________________

 Villager Self-Assessment 
Week 2 KESÄKURSSI I: ELÄMÄ KYLÄSSÄ 

Skill Example I can do 

this on 

my own! 

I can do 

this with a 

little help.  

I can do 

this with a 

lot of help. 

I do not 

know how 

to do this.  

I can use verbs to talk about 

playing sports. 
Minä potkin / heitän / 

juoksen, jne. 

    

I can use commands when 

playing sports. 
Heitä! Syötä! 

    

I can give encouragement 

when playing sports. 
Hyvä yritys! Yritä 

taas/uudelleen! 

    

I can identify the names of 

Finnish sports. 
Kyykkä, mölkky, pesä-

pallo, sähly/jääkiekko, 

uiminen, jne. 

    



 

I can use phrases with the 

village nurse to talk about 

how I feel and how to treat 

my health concerns.. 

Minä olen sairas. Päätä 

särkee.  Pää on kipeä. 

    

I can identify body parts in 

Finnish. 
Pää, kaula, polvi, sormi, 

vatsa, jne. 

    

I can ask and answer the 

question: what do you have? 
Mitä sinulla on? Minulla 

on kynä/paperi/sakset. 

    

I can create and describe art 

in simple language. 
Minä piirrän/maa-

laan/jne. 
Kuvassa on yksi kol-

mio/tähti/jne. 

    

I can understand the alpha-

bet. 
abcdefghijklmnopqrstu-

vwzyzäöå 

    

I can use pronouns. Minä, sinä, hän, me, te, 

he 

    

I can talk about what I do at 

the beach. 
Minä saunon/uin/istun 

auringossa. 

    

I can identify verbs in infini-

tive and present tenses. 
Minä nukun. 
Nukkua. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 2: VÄHÄN SUOMESTA 

 

KESÄKURSSI 2 
 

TERVETULOA TOISELLE KESÄKURSSILLE! 

Vuoden aihe on VÄHÄN SUOMESTA. 
 

Taso: Beginning-Mid (Taso 1- continued) 
 

Tavoite: Second-year villagers will expand their understanding beyond the village to 
learn about life in Finland while building their skills in the Finnish language at the same 

time. Activities will draw on the natural setting of the village to introduce young villag-
ers to important Finnish habits and ideals. Villagers will be encouraged to draw connec-
tions between what they are learning about life in Finland and what they have experi-

enced in life at the village. 
 



 

Vuoden huippu: Villagers will be taken out for a luontoretki, a short hike along the Sal-
olampi nature trail with snacks. 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 2: VÄHÄN SUOMESTA 
 

 
Päivä 1 Päivä 2 

Aihe Kertaus ja hallitus Perhe ja sukupuu 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will review the intro-

duction and presentation phrases 

they learned the previous year 

while learning about the Finnish 

government. 
Vocab: hän, he 
Phrases: Kuka sinä olet? Kuka 

hän on? Mistä sinä olet kotoisin? 

Missä sinä asut?  Mitä se tarkoit-

taa? Kuinka sanotaan ___ su-

omeksi? 
 
Villagers will be able to: 
-introduce themselves using 

basic phrases in Finnish.  
-tell where they come from and 

ask where someone else comes 

from.  
-recognize and name members 

of the Finnish government 

(past and present).  

Villagers will continue to practice basic phrases and 

become more comfortable speaking Finnish on a vil-

lager-to-villager level while learning about Finnish 

last names. 
 
Vocab: äiti, isä, lapsi, poika, tytär, veli, sisko, eno, 

setä, vauva, täti, isoisä, isoäiti, jne.  
Phrases: missä sinä asut? Mistä sinä olet kotoisin?  
 

Villagers will be able to: 
-ask about family relationships.  
-recognize and explain relationships between peo-

ple on a family tree in Finnish.  

Kieli-

ryhmä-

toiminnat 

Introductions and name games 

(lätkis) 
Bump-in game (modified form 

using names of presidents) 
Match basic questions and an-

swers 
Interview each other with basic 

questions and present using 

hän/he and then use same ques-

tions to ask about the presi-

dent/famous politicians  
Use “kysymys ja vastausliput” to 

teach questions and answers  
Brainstorm question words and 

build questions as a group (kuka, 

mitä, milloin, missä...) 

Have villagers create a family tree, and then present to 

each other 
Cut out pictures of people in magazines and “create” a 

family.  In pairs, have villagers ask each other Kuka 

hän on? Kuinka vanha hän on? Mistä hän on kotoi-

sin? Missä he asuvat?  



 

Brainstorm important words and 

phrases at Salolampi and play 

charades or Pictionary with them 
Teach Maamme-laulu 

Suur-

ryhmä-

toiminnat  

Icebreakers and name games  
Bump-in game 
Make signs for kids to wear 

around necks with question or an-

swer, must find partner and pre-

sent for group 
Have villagers order themselves 

by asking questions (Kuinka 

vanha sinä olet?) 
Kysymyspallo: tape questions 

onto different sides of a ball and 

have villagers toss it. Have them 

respond to whatever question it 

lands on. 
Quiz them by holding up pictures 

of Finnish politicians and asking 

“Kuka hän on? Kuinka vanha 

hän on?” 
Skills check: Use other activities 

and games to check villagers’ 

skill levels and knowledge. 

Tape names of famous people (counselors, politicians, 

Finnish celebrities) to the backs of villagers and have 

them mingle around asking questions about their iden-

tities (but NOT “Kuka minä olen?”) to find out who 

they are.  For example:  Sauli Niinistö (olenko minä 

Suomen presidentti nyt?) 
Create family trees using pictures of counselors on gi-

ant paper, display for village. 
Watch part of a Finnish film (Muumi, Joulutarina) or 

show from YLE (one previewed for having a family in 

it)  and have villagers note who is related to whom, 

and in what way.  Select and load the video clip prior 

to the suomi-koulu.  
 
Create a Muumi family tree after reading a section of 

a muumi book. 

 
KESÄKURSSI 2: VÄHÄN SUOMESTA 

 
 

Päivä 3 Päivä 4 

Aihe Lippu Luonto ja kartta 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Today villagers will begin to explore 

Finnish grammar, specifically sentence 

and question formation.  They will also 

learn about the Finnish alphabet and the 

flag while reviewing colors  
 
Vocab: kysymys, vastaus, lause, lippu, 

aakkonen/aakkoset, vokaali, ruotsi, 

suomi, venäjä, maa, tarkoittaa 
 
Villagers will be able to: 
-sing the Finnish national anthem.  

Villagers will learn about the importance of na-

ture in the lives of Finns and compare that to 

the importance of nature in daily life at Sal-

olampi. They will also learn the days of the 

week.  
 
Vocab: maanantai, tiistai, keskiviikko, jne.; 

metsä, puu, mänty, kuusi, koivu, karhu (Suomen 

kansalliseläin), lintu, poro, hirvi, hyttynen, 

lehti, tuohi, tikku, järvi, jne.; paljon, ei, mutta, 

hiihtää, juosta/lenkkeillä, kävellä, poimia mar-

joja/sieniä... 
 
Villagers will be able to: 
-say the days of the week in order.  
-identify objects in nature in Finnish.  
-explain what jokamiehenoikeus is and un-

derstand its significance in Finnish culture.  

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Review question words milloin, missä, 

kuinka, mikä, miksi, minkä 
Have one question with each question 

word on big paper, and then other cards 

Talk about things you can do in nature—draw 

and label a mural of different activities done on 

different days. Talk about how the villagers 



 

with answers to various questions- have 

villagers match appropriate answers to 

the questions. 
Using words on cards, show word order 

formation for questions and answers. 
Introduce yes/no questions with inverted 

word order. 
Have villagers write a list of interview 

questions, including colors and how to 

spell things (Miten kirjoitetaan/tavataan 

___?) 

have already interacted with nature at the vil-

lage.  
Draw a contrasting mural, showing what Amer-

icans do with concern to nature. 
Discuss murals using “Paljon suomalaiset sie-

nestää, mutta amerikkalaiset eivät sienestä” 

etc... 
Play “bop” with things one would find in the 

forest. 
Have each kieliryhmä focus on one area of na-

ture (such as trees) & learn several vocab 

items, and a couple phrases that they can later 

teach. 
Useful material can be found on pages 54-55 in 

the Blue Aamu series book.. 

Suur-

ryhmä-

toimmi-

nat 

Using the interview lists created in 

kieliryhmä, have villagers interview peo-

ple from other groups.  
Practice minkä (värinen) by asking trivia 

questions about the colors of national 

flags. 
Have teams compete in translating sen-

tences (including questions) and then 

discuss differences in sentence structure 

between English and Finnish. 
Create a color relay race with either ob-

jects of one color or the color words 

taped to a wall. 
Play alphabet bingo (cards have letters in 

a grid). 
After reviewing alphabet, have a spelling 

bee with common village words and the 

names of villagers and counselors. 

Take a small luontoretki and ask each group to 

present vocab and phrases that they know along 

the way. 
Create a large map of Finland showing where 

different outdoor activities are popular. Later, 

consider adding this map to the website (?). 
Have villagers write down 3 outdoor activities 

they enjoy, and then tell the rest of the group 

where they would go in Finland to do them, 

referencing the map. 
Villagers can make mock tourism posters, 

showing areas of Finland and what can be done 

there. Hang posters around the village. 

 

KESÄKURSSI 2: VÄHÄN SUOMESTA 
 

Päivä 5 Päivä 6 

Aihe Kalevala Sibelius ja muita tunnettuja suomalaisia 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will learn a bit about the Kalevala 

(basic story and main characters) while prac-

ticing the skills they have learned so far and 

learning about using imperative verbs  
 
Vocab: kirja, runo, dates (number review), 

travelling words and phrases matkustaa, 

saapua, haastatella, kantele 
Grammar: forming imperative from common 

verbs (show connection between present tense 

and imperatives) 
 
Juoni selkokielellä: 

Villagers learn about Sibelius (a famous 

Finnish composer) and other famous 

Finns.  
esim. Aki Kaurismäki, Peter Franzén, Kati 

Outinen, Alvar Aalto, Akseli Gallen-Kal-

lela, Tove Jansson, Linus Torvalds, Maija 

Isola, Mikael Agricola, Minna Canth, 

Paavo Nurmi, poptähdet (J. Karjalainen, 

Elli Haloo, Antti Tuisku, Olavi Uusivirta, 

Jenni Vartiainen jne.), Osmo Vänskä, 

Mikko Koivu/Mikael Granlund/Teemu Se-

länne/jne.  
 



 

“Kalevala kertoo Väinölän ja Pohjolan väestä. 

Väinölän mahtavin mies oli Väinämöinen. Hän ra-

kensi kanteleen. Kun Väinämöisen soitti kannel-

taan, soitto lumosi kaikki kuulijat. Seppo Ilmarinen 

oli seppä. Hänkin asui Väinölässaä. Ilmarinen oli 
takonut Pohjolan väelle Sammon; taikamyllyn, joka 

toi omistajalleen ikuisen onnen. 
 
Pohjolassa hallitsi Louhi. Aluksi Pohjolan ja Väi-

nölän väki elivät sovussa keskenään. Mutta sitten 
he riitaantuivat. Väinölän miehet lähtivät ryöstä-

mään Sampoa Pohjolasta. Taistelussa Sampo meni 

rikki. Sammon kappaleita ajautui Väinölän ran-

noille. Väinölän väelle koitti nyt ikuinen onni. 

Mutta sen sijaan Pohjolaan levisi köyhyys ja kur-
juus.” (Pertti Rajala: Suomen historia selkokielellä. 

WSOY 1989: 15) 
 
Villagers will be able to: 
-show basic knowledge of the Kalevala and 

can talk about it in Finnish. 
-recognize and use basic action verbs to talk 

about what people are doing.   
 
Fill in Self-Assessment for week 1 during 

päivän kertaus. 

Vocab: musiikki, orkesteri, orkesterinjoh-

taja, säveltäjä, viulu, soittaa, kartta, päivä, 

aamu, yö, jne.   
Grammar: continue with imperatives  and 

present tense. 
 
Villagers will be able to: 
-sing and understand Finlandia-hymni. 
-talk about going from places and to 

places. 
-be familiar with a few famous Finns  

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Fill out Self-Assessment for week 1. 
Introduce the basic Kalevala story and charac-

ters (look for an abridged version in kirja-

sto).  There is also an abbreviated version 

online for you to review here: 
 
   
Play games, letting different villagers direct 

the action by using imperatives (Mene! 

Juokse! Hyppää! Lopeta! Seiso!) 
Relate to Kalevala (maybe a specific story?) 
After introducing common imperatives (com-

mands), have villagers pretend to be charac-

ters from the Kalevala and have them tell each 

other what to do. (esim. -->Väinämöinen: 

laula!) 
Read “Louhi Witch of the North” book from 

the kirjasto.  

Introduction to Sibelius via skit. 
Learn/sing Finlandia- hymni. 
Listen to several Sibelius songs/excerpts  
 
Create a story following this outline (feel 

free to substitute other famous Finns into 

this story): 
-The Sibelius Academy (the villagers) is 

leaving Helsinki to go on a tour through-

out Finland.  They will be performing Si-

belius’s greatest pieces.  Beginning in Hel-

sinki they go to Hämeenlinna (Sibelius’s 

birthplace).  From there they will continue 

their tour of the major cities  or regions in 

Finland ending in Järvenpää (where he 

lived much of this life).  
-Use a large map of Finland to show the 

cities and to help with comprehension and 

to teach map related words and phrases. 
-Incorporate previous vocabulary to fill in 

the story. 
-Use endings accordingly. (+n/-lle/-stA/-

ltA) 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Have villagers create an advice column for 

Kalevala characters, asking questions such as 

“Minä olen ___.  Minä haluan ___.  Mitä mi-

nun pitäisi tehdä?” and answering with advice 

in imperative form “Mene Pohjolaan!, Ra-

kenna vene!, Kysy Lemminkäiseltä!, Älä itke!, 

Soita kanteletta!, Laula!”.  
Villagers can brainstorm common commands 

used in different areas of the village (such as 

Display old maps of Finland when it was 

part of Sweden and then when it was part 

of Russia.  Have villagers go around and 

look at each map and try to match them to 

their descriptions. End with villager pre-

senting their map and story to the group so 

everyone can check their answers. 
Have villagers write down a list of things 

they will do later that day. 



 

the store, or in the bathroom) and create post-

ers with those command phrases to be hung 

there. 

Or have villagers write outlandish things 

that they will NOT do that day. 
Play Kapteeni käskee with action words 

and Finnish city names. (Kapteeni käskee, 

“Run to Helsinki.”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 2: VÄHÄN SUOMESTA 
 

Päivä 7 Päivä 8 

Aihe Ruoka Historia 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will learn about Finnish traditions 

around food and common Finnish dishes. They 

will also practice using possessive pronouns 

and place adverbials. 
 
Vocab: ruoka: näkkileipä, silli, ruisleipä, pe-

runa, hernekeitto, lihapulla, lohikeitto, pulla, 

makkara jne.; oikea, vasen, taakse, eteen, alla, 

yllä, minun, sinun, jne... 
 
Villagers will be able to: 

Villagers will learn briefly about Finnish 

history in relation to its neighboring 

countries while exploring new phrases 

and ways to talk about where things are. 
 
Vocab: Ruotsi, Venäjä, Viro jne.; täällä, 

tuolla, siellä, länsi, itä, pohjoinen, etelä... 
Phrase: Missä on Ruotsi?  Se on Suomen 

länsipuolella... 
 
Villagers will be able to: 



 

-recognize and use basic action verbs to talk 

about what people are doing.  
-ask what a food item is in Finnish and iden-

tify it.  
-describe food items.  
-ask for food during meal times with basic 

etiquette.  

-demonstrate basic knowledge of the 

Finnish map and can locate Finland’s 

capital city and a few major regions.  
-be able to name important dates in 

Finnish history.  

Kieli-

ryhmä-

toimmi-

nat 

Use cookbooks to analyze recipes. 
Categorize foods into groups: hedelmä, vihan-

nes, liha, maito/meijeri, roskaruoka. 
Create a food pyramid 
Have villagers draw and label a pöytä/nou-

topöytä (buffet-pöytä), then answer questions 

about the locations of foods “Missä on lihapul-

lia? Ne ovat leipien vasemmalla puolella.” 
Play bop with food words  
Tanssilava Labyrinth 
Play Hyppää ja hae peli 
Food or dishes race where you call out a food 

or utensil and they must place it correctly or 

take it from the table. 
Play a matching game with either a picture of 

the food or object and the word and have them 

match them. 

Create a set of memory cards with out-

lines of countries on them and then play 

memory. 
Make timelines and add dates of 3-4 im-

portant Nordic events, such as Kalmar 

Union,, Finland’s transfer to Russia from 

Sweden, Finland’s independence 

(06.12.1917)  joining the EU (1995).  
Talk about the Sami people, their lan-

guage, and flag and where most of them 

live today. 
Play a trivia game with “Missä on ___?” 
Play a game where villagers think of a 

country and then describe its position us-

ing “länteen, itään, pohjoiseen, etelään” 
Play a game where each kid is from a dif-

ferent country and he or she must meet 

people from other countries. 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Ask the kitchen staff for menus from the ses-

sion  (Ask for these prior to this suomi-koulu). 

Translate the menus into Finnish and place 

them on the website. 
Look at advertisements (from the internet or 

magazines) for Finnish-specific foods.  Have 

villagers compare and contrast them us ing ad-

jectives. (Ruisleipä on vähän hapan) 
Have villagers create a menu for their dream-

dinner. 
Look at http://www.k-market.com/ and com-

pare the prices of foods in Finland with the 

prices in the U.S.  You can also talk about how 

in Finland there are not really coupons like 

there are in the US, but there are sometimes 

special member cards that offer discounts. 

Have groups compete in a geography 

game about the village “Mikä on ruoka-

salin edessä?” vastaus: piha/iso lippu-

tanko.  Use question dice to guide the ac-

tivity. 
Practice giving and following directions: 

have villagers move around the village 

(kävele kolme askelta eteenpäin) or do it 

on a map. Be sure to use imperative 

forms. 
Have villagers match years to events. 
Fill out Session Summaries   
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Päivä 9 Päivä 10 

Aihe Luontoretki  Kertaus 

Missä? 
  

http://www.k-market.com/


 

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoitteet 

Villagers will learn about and get to experience a luontoretki 

while they learn about berry and mushroom picking and talk 

about where things happen and use prepositions properly. 
 
Vocab: luonto, metsä(ssä/än), marja, sieni, luontoretki, eväät, 

maa(ssa/han) 
Grammar: Missä sinä istut? Missä sinä syöt? Maassa/pen-

killä, ruokasalissa (-ssA/-llA) 
Phrases: Istu(kaa) maahan, Mennään luontoretkelle!, 

Etsi(kää) lehti! jne.      
 
Villagers will be able to: 
-understand the Finnish tradition of picking berries and 

mushrooms and talk about it in English.  

Villagers review major 

concepts covered in 

kesäkurssi 2. 
 
Vocab: review all 
Grammar: review pre-

sent, future and impera-

tives, dates. 
 
Fill in Self-Assessment 

for week 2 during 

päivän kertaus.  

Kieli-

ryhmä-toi-

minnat 

Discuss the concept of  “luntoretki”, what does it entail? Mitä 

joku tekee? Mitä joku ei tee? 
Go over major animals and ones that are specific to the forest 

through some sort of game. 
 
Have each kieliryhmä prepare something for the luontoretki, 

reviewing imperatives through recipes and directions. 

Review Finlandia-

hymni and song with 

lots of case endings. 
Review the week’s 

themes with several 

games. 

Suur-

ryhmä-toi-

minnat 

*****Vuoden huippu - luontoretki!***** 
 
Create small conversation cards to spur on chit chat between 

villagers. Sample topics/questions: 
Mitä sinä teet vapaa-ajalla? 
Mitä tykkäät syödä? 
Mihin haluat matkustaa Yhdysvalloissa? Suomessa? 
Mikä on sinun lempieläin? 
Create a scavenger hunt while on the luontoretki. (Ex.  Hid 

mushrooms and berry pictures, or find good examples of ac-

tual objects and place them conveniently along the trail ahead 

of time.) 

Compile recipes into a 

mini-cookbook 
Compile list of websites 

about Nordic history 
Play trivia game about 

Kalevala, Nordic his-

tory, and animals.  

 
 
 
 
 
 
 

                         
   Villager Name + Year _______________________  

     
                                                               

              
Villager Self-Assessment 

Week 1 KESÄKURSSI 2: VÄHÄN SUOMESTA 

Skill Example I can do 

this on 

my own!  

I can do 

this with 

a little 

help.  

I can do 

this with 

a lot of 

help.  

I do not 

know 

how to do 

this.  



 

I can introduce myself using 

basic phrases in Finnish. 
Minä olen Suvi.  Minä 

asun Minnesotassa. 
      

 

I can tell where I come from 

and ask where someone else 

comes from. 

Minä olen kotoisin Min-

neapolisista. Mistä sinä 

olet kotoisin?  

      
 

I can recognize and name 

members of the Finnish 

government (past and pre-

sent). 

Mikä presidentin nimi 

on? Hän/Nimensä on 

Sauli Niinistö.  

      
 

I can ask about family rela-

tionships. 
Kuka sinun äiti on?        

 

I can recognize and explain 

relationships between peo-

ple on a family tree in Finn-

ish. 

Kuka on Liisan isä? Hän 

on Liisan isä. Onko 

Heikki Miljan isoisä?  

      
 

I can sing the Finnish na-

tional anthem. 
Oi maamme Suomi...        

 

I can recognize the Sami 

flag and tell who the Sami 

people are. 

Missä Saamelaiset asuu? 

Pohjois-Suomessa, Poh-

jois-Skandinaviassa ja 

Venäjällä.  

      
 

I can say the days of the 

week in order. 
maanantai, tiistai, keski-

viikko, jne.  
      

 

I can identify objects in na-

ture in Finnish. 
Mikä tämä/tuo on? Se on 

lehti, puu, hämähäkki, 

jne. 

      
 

I can explain what joka-

miehenoikeus is and under-

stand its significance in 

Finnish culture. 

Everyone has use of the 

land but must respect it.  
      

 

I can identify the subject of 

the sentence based on how 

the verb is conjugated. 

Minä menen.  Sinä me-

net.  Hän menee.  
      

 

I understand the difference 

between imperative and pre-

sent tenses of action words. 

Hyppää!  Minä hyp-

pään!  
      

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                           

             
                    

 
 
 
 
 



 

Villager Name + Year _______________________  
          

 Villager Self-Assessment 

Week 2 KESÄKURSSI 2: VÄHÄN SUOMESTA 

Skill Example I can do 

this on 

my own!  

I can do 

this with 

a little 

help.  

I can do 

this with 

a lot of 

help.  

I do not 

know 

how to do 

this.  

I have basic knowledge of 

the Kalevala and can talk 

about it in Finnish. 

Väinämöinen soittaa kan-

teletta.  Joukahaisen pik-

kusisko on Aino.  

      
 

I can recognize and use basic 

action verbs to talk about 

what people are doing. 

Hän kävelee. Hän lau-

laa.  Minä uin.  
      

 

I can form 2nd person singu-

lar imperative verbs in both 

positive and negative from 

present tense verbs. 

Minä juoksen - Juokse! 
Minä menen - Mene! 
Älä juokse! Älä mene! 

      
 

I can ask what a food item is 

in Finnish and identify it. 
Mikä tämä on? Lihapulla.       

 

I can describe food items. Se on makea. Se on suolai-

nen. 
      

 

I can ask for food during 

meal times with basic eti-

quette. 

Saanko/Saisinko leipää ja 

voita? 
      

 

I have basic knowledge of 

the Finnish map and can lo-

cate Finland’s capital city 

and a few major regions. 

Missä Helsinki on? Missä 

Lappi on? Se on täällä. 
      

 

I am able to name important 

dates in Finnish history.  
Suomi itsenäistyi Venäjästä 

vuonna 1917. 

    

I understand the Finnish tra-

dition of picking berries and 

mushrooms and can talk 

about it in English. 

Everyman’s right allows 

for people to go and pick 

berries and mushrooms in 

the forests.  

      
 

I can sing and understand 

Finlandia-hymni. 
Oi Suomi, katso…        

 

I can talk about going from 

places and to places. 
Minä lähden Helsingistä 

Ouluun.  
      

 

I am familiar with a few fa-

mous Finns. 
Sibelius sävelsi “Finlan-

dia-hymnin.” Paavo 

Nurmi juoksi nopeasti.   

   
   

 
 
 
 
 
 
 



 

KESÄKURSSI 3: SUOMEN JUHLAPÄIVÄT 

 

KESÄKURSSI 3 

 

TERVETULOA KOLMANNELLE KESÄKURSILLE!  

Vuoden aihe on SUOMEN JUHLAPÄIVÄT. 

 

Taso: Beginner-High (Taso 1 - korkea) 

 

Tavoite: This year villagers will expand upon their knowledge of Finnish traditions and 
holidays, both as they are celebrated in Finland and how they have been brought to the 

United States. They will be encouraged to make comparisons between what they have 
experienced in their Finnish-American communities, what they are learning about Fin-
land, and what they experience at the village. Topics will reflect the progression of the 

calendar year, while still adjusting to accommodate the schedule of the holidays cele-
brated at the village. Through the course of the session, villagers will decorate a calen-

dar and mark it with Finnish holidays and name days to take home. Kesäkurssi 3 groups 
will also help decorate the village for holidays and contribute to the holiday celebra-
tions. 

 

Vuoden huippu: Villagers will get to celebrate Vappu by making and eating doughnuts, 

as well as celebrating other holidays throughout the session. 

 

Tip: Check these websites (http://almanakka.helsinki.fi/english.html#holidays, 
http://www.juhlapyhät.fi/) for dates of fluctuating holidays to use on villagers’ calen-

dars. Also look for holiday books in the Salolampi library and other internet sites for 
more ideas and to learn more about Finnish holidays. 
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Päivä 1 Päivä 2 

Aihe Kertaus Juhannus 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Review and skills check, im-

portant introduction phrases, 

question words, common 

village verbs and phrases  
 
Phrases: Kuka sinä olet? 

Mistä sinä olet kotoisin? 

Missä sinä asut? 
Verbs: syödä, uida, mennä, 

nukkua, laulaa, pelata... 
Skills Check: numbers, pro-

nouns (minä, sinä, hän, se, 

me, te, he, ne), alphabet and 

vowel pronunciation  
 
Villagers will be able to: 
-greet someone, introduce 

themselves and ask “get to 

know you” questions. 
-identify the subject, ob-

ject, and verb in a simple 

sentence.   

Calendar, months of the year, introduce theme: holidays 

throughout the year and begin working on session project (a 

calendar that they will work on throughout the session: prepare 

a template for the villagers to decorate and fill out), Juhannus 

songs (?)and traditions (since mökki is a crucial part of 

Juhannus, explain mökki traditions, too). Also talk about how 

to say when your birthday is and ask when another person’s 

birthday is. 
 
Vocab: tanssia, syödä, kokko, nuotio, kukka, kukkaseppele, 

kaivo, uni, mökki, juhannuskoivut, juhannustaika... 
kuukaudet: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, touko-

kuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu...  
Grammar: time words- huomenna, ylihuomenna, ensi viikko, 

jne.  
Phrase: Milloin sinun syntymäpäiväsi on?  
 
Villagers will be able to: 
-tell the date in Finnish. 
-ask someone when their birthday is and tell them their 

own. 
-sing the traditional birthday song. 
-talk about juhannus traditions  

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Name games, introductions  
Match basic questions and 

answers 
Interview each other with 

basic questions and present 

using hän/nimi 
Use “kysymys- ja 

vastausliput” to teach ques-

tions and answers 
Brainstorm question words 

and build questions as a 

group (kuka, mikä, milloin, 

missä...) 
Brainstorm important words 

and phrases at Salolampi 

and play charades or Pic-

tionary with them 

Mitä teemme juhannuksena?  
Talk about juhannustaika (like flower gathering and dreams). 
Talk about how it is the longest day of the year and that there 

are usually large bonfires on lakes. People go to their cabins 

and the cities are empty and quiet. 
Sing a song about months. 
Find pictures of different kinds of mökkis (since they vary in 

size, quality, utilities) 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Icebreakers and name games  
“German mingle activity” 
Make signs for kids to wear 

around necks with question 

or answer, must find partner 

and present for group 
Have villagers order them-

selves by asking questions 

(Kuinka vanha sinä olet?) 
Kysymyspallo: tape ques-

tions onto different sides of 

a ball and have villagers toss 

it. Have them respond to 

Practice songs (maybe prepare one to present for the village 

during lauluaika). 
 
Give villagers cards with months written on them, have them 

put themselves in order.  Leave one or two months out, have 

them figure out which ones are missing. 
 
Have the villagers go in the order of their birthdays “Menkää 

syntymäjärjestykseen nuorimmasta vanhimpaan!” 
 
Play a game to reinforce birthdays.  



 

whatever question it lands 

on. 
Skills check: Use other ac-

tivities and games to check 

villagers’ skill levels and 

knowledge 

 
KESÄKURSSI 3: SUOMEN JUHLAPÄIVÄT 

 
 

Päivä 3 Päivä 4 

Aihe Suomenruotsalaisten juhlat Itsenäisyyspäivä 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Talk about Swede-Finns and tradi-

tions on the islands/West coast 
 
Asking about emotions and feel-

ings, describing feelings and re-

sponding to questions. 
 
Phrases: Mitä kuuluu?/Kuinka 

voit? Minä olen nälkäi-

nen/täynnä/onnellinen/väsynyt/ 

iloinen/surullinen/ innostunut/ huo-

lestunut....  Hyvää/hyvin, Ei mitään 

erikoista, Huonoa/huonosti, jne.   
Vocab: Rapujuhlat: keittää, rapu, 

hattu, suomenruotsalainen, kruunu, 

paahtoleipä, tilli, Muumit, purjeh-

dus, juhannussalko (juhannussalot 

juhannuksena) jne.  
Grammar: present tense, question 

formation, following directions in 

imperatives 
 
Villagers will be able to: 
-talk about their emotions and 

feelings. 
-be able to talk about what peo-

ple are doing right now. 

Properly respond to question “milloin?” with dates 

and months, learn about the history of Finland’s inde-

pendence.  
 
Vocab: Milloin?/Minä päivänä juhlitaan (esim. itse-

näisyyspäivää)?/Mikä päivä tänään on? Kuudes [6.] 

päivä joulukuuta, kahdeskymmenes [20.] päivä kesä-

kuuta. itsenäisyys: Venäjä, talvi, kynttilä, puhe, lin-

nanjuhlat, ilotulitus, lumi, presidentti, ministeri, pre-

sidentin linna, puku, asu, mekko, iltapuku, tanssia, 

kätellä (=tervehtiä)... 
Grammar: forming dates, plurals, plurals with adjec-

tive-noun agreement. 
 
Villagers will be able to: 
-talk about itsenäisyyspäivä traditions.  
-tell time in Finnish 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Kräftskiva [Rapujuhlat] (heinä-

kuusta-lokakuuhun) 
Make and decorate hattuja  
 
Mitä kuuluu? Hyvää/huonoa. 

Olen... 
Present different feelings using 

role play and characters, have vil-

lagers draw pictures to illustrate 

the feelings  
Have villagers act out different 

feelings and emotions and describe 

the situation, or guess which emo-

tion is being depicted 

Itsenäisyyspäivä (6. joulukuuta) 
Go through the text to the national anthem 
“Oi maamme Suomi...” 
Talk about the Finnish flag, it’s meaning and history  
Decorate the village with Finnish flags  
Talk about linnanjuhlat (maybe watch some footage 

from last year on YLE) 
Examine plural forms when looking at what people 

wear to the linnanjuhlat. 
Examine plural with adjectives in sentences (Hänellä 

on kaksi punaista kenkää.) 



 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Luciadagen [Lucian päivä]  (13.12) 
Have a villager dress up as the Lu-

cia-neito (white robe and red belt 

with a candle crown) and bring 

treats around to other groups  

Watch a bit of Tuntematon sotilas [preview and find 

appropriate sections...] 
 
Review plural forms of common clothing through 

some kind of clothing race game.  
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Päivä 5 Päivä 6 

Aihe Joulu Uusivuosi 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will work on possessive pronouns as they 

talk about how Finns celebrate Christmas  
 
Vocab: Joulu: joululahja, joulukuusi, tonttu, riisi-

puuro, joulutorttu, joulupukki, glögi, laatikot 

(lanttu, porkkana, maksa), kinkku, sinappi, karja-

lanpiirakka, rosolli, sekametelisoppa, lipeäkala, 

lohi, pipari, suklaakonvehti, enkeli, joulukoriste, 

joulukirkko, joululaulu, joulukalenteri jne.  
Grammar: possessiivipronomini (minun, sinun, hä-

nen, meidän, teidän, heidän) + possessiivisuffiksi 

(minun kissani) 
 
Villagers will be able to: 
-use possessive pronouns to talk about things 

that belong to them or other people.  
-talk about Christmas traditions in Finnish.  
 
Fill in Self-Assessment for week 1 during päivän 

kertaus. 

Ordinal numbers (first, second, third) 
 
Vocab: ensimmäinen, toinen, kolmas...  
Uudenvuodenaatto: nostaa malja, kir-

joittaa, uudenvuodenlupaus, mennä 

juhliin, ilotulitus, raketti, tina, valaa, 

ennustaa, ennustus, juhlia, perunasa-

laatti, nakit, lihapullat ... 
vuodenajat: kesä, syksy, talvi, kevät 
Grammar: ordinal numbers 
 
Villagers will be able to: 
-use ordinal numbers like first, sec-

ond, third, etc.  

Kieli-

ryhmä- 
toimin-

nat 

Mitä tehdään jouluna? 
Decorate around the village 
Write and perform joulu dialogues about waiting for 

tonttu(ja) and opening joululahjoja 
Practice possessive pronouns using joululahja, inte-

grate it into dialogues and games  
Make and hand out presents (you can do a circle 

swap among villagers) saying “Onko täällä kilttejä 

lapsia?” Have another ohjaajat play tontut  
Work on calendar 
 
Fill out Self-Assessment for week 1 during 

päivän kertaus. 

“Milloin sinun syntymäpäiväsi on?” 

(month, date, and then season) 
Divide the year up into seasons: “Onko 

heinäkuu talvella?”  

Suur-

ryhmä- 
toimin-

nat 

Talk about what you did earlier in the day, review 

and repeat dialogues. Discuss what you got as 

Christmas presents and ask questions about it. 

Uudenvuodenaatto! 
Write new year’s resolutions  “Tänä 

vuonna minä...” (These can be their 

goals for the session.) 



 

Use possessive pronouns in other ways: “Kenen 

tämä on?  Se on hänen.”  
Go through and teach joulu songs if time allows.  

Get Kristian Regale cider for toasting. 
Role play: Uudenvuoden juhla (Intro-

duce new verbs and party vocab) and 

have villagers mingle and chit chat. 
Maybe find and play an appropriate 

video of New Year’s celebration from 

YouTube (fireworks, programming, 

singing, etc.) 
Introduce counting numbers: ensimmäi-

nen, toinen, kolmas, jne.  
Use uusivuosi examples to get the point 

across (Mikä pöytä menee ensimmäi-

senä? Minkä laulun haluat laulaa en-

simmäisenä? Mikä on kolmas vuoden-

aika?) 
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Päivä 7 Päivä 8 

Aihe Runebergin päivä/Ystävänpäivä 

(5.2/14.2) 
Laskiainen  

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Talk about Johan Ludvig Runeberg 

(Suomen kansallisrunoilija)  
Present ystävänpäivä 
 
Vocab: ystävä, kaveri, sydän, kortti, 

viesti, kirje, rusettiluistelu, runeber-

gintorttu     
Grammar: rakastaa (emphasizing 

that in Finnish, the word love is seri-

ous.  You cannot love potatoes!) 
 
Villagers will be able to: 
-write a simple letter to a friend or 

family member. 
-understand the difference be-

tween rakastaa and tykätä/pitää 

and ystävä/ kaveri 

Learn about kaamos and the darkness that occurs 

during the winter.   
Learn the different forms that ei takes depending 

on the subject. 
 
Vocab: Ei. Talvisanat: lumi(myrsky), jää, kaamos, 

avanto, pimeä(ä), pakkanen, hiihtää, pulkka, lu-

miukko, toppatakki, lapaset, monot,  lumikengät,  

laskea mäkeä, kuuma kaakao,laskiaispulla, herne-

keitto, laskettelu, lumilautailu, hiihto  jne. 
Grammar: use of ei 
 
Villagers will be able to: 
-construct sentences using ei for negation. 
-give commands 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Make cards for your friends at camp 

or at home and write little messages 

(in Finnish, of course) 
Here is some information from YLE 

about ystävänpäivä http://op-

piminen.yle.fi/juhlapaivat/ysta-

vanpaiva-142 
 

  

Go on a sauvakävelyretki and pretend you are ski-

ing.  
Ask ridiculous questions to practice responding 

with ei. 
esim. En halua mennä ulos, koska ulkona on kylmä. 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Present briefly on Johan Ludvig Ru-

neberg (visit with the 

group:  http://www.runeberg.net/ru-

neberginkoti/) 
     -suomenruostalainen 

Play Kapteeni käskee to practice commands.  If 

there is a pretty good understanding, add plural 

commands or even negative commands. 
  

http://oppiminen.yle.fi/juhlapaivat/ystavanpaiva-142
http://oppiminen.yle.fi/juhlapaivat/ystavanpaiva-142
http://oppiminen.yle.fi/juhlapaivat/ystavanpaiva-142
http://www.runeberg.net/runeberginkoti/
http://www.runeberg.net/runeberginkoti/


 

     -kirjoitti ruotsiksi 
     -syntyi 5. päivä helmikuussa 1804 
     -kirjoitti sanat Maamme-lauluun 
    - kehitti suomalaista identiteettiä 

ja kulttuuria   
Sing Maamme-laulu 
Read some of Runeberg’s poetry 

that has been translated into Finnish 

(have villagers take turns) 
Write short poems  
Show what Runeberg tortes look 

like and pretend to make them if you 

have time. 
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Päivä 9 Päivä 10 

Aihe Pääsiäinen  Vappu 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoitteet 

Review adjectives to describe people and 

things, expand on what villagers already 

know and add adjective comparison 
 
Vocab: Pääsiäinen: (maalatut) munat, pääsi-

äispupu, pääsiäistipu, mämmi, noita, virpoa, 

vitsa,  
“Virvon varvon tuoreeks terveeks,  
tulevaks vuodeks 
Vitsa sulle, palkka mulle”, rairuoho, pasha, 

kulitsa, lammas 
Grammar: adjektiivi (pitkä, ruma, kaunis, 

vanha, täynnä, lyhyt, suora, pehmeä, söpö...), 

komparatiivi ja superlatiivi (pitkä, pidempi, 

pisin...), adjektiivi + substantiivi 
 
Villagers will be able to: 
-talk about Easter traditions in Finnish.  
-use adjectives to describe the qualities of 

people and objects.  
-adjectives to compare the qualities of peo-

ple and objects.  

Review grammar concepts from through-

out session, summarize in written form. 

Review holiday and celebration vocab by 

celebrating one more holiday  
Vappu: juhlia, serpentiini, ilmapallo, 

munkki, tippaleipä, sima, ylioppilaslakki, 

naamari, naamiaisasu, naamiaiset, vap-

putori, vappupiknik 
 
Villagers will be able to: 
-use question words to form questions. 
 
Fill in Self-Assessment for week 2 dur-

ing päivän kertaus. 

Kieli-

ryhmä-

toiminnat 

Mitä tehdään pääsiäispäivänä?  
Talk about pääsiäinen traditions and folklore 

Dress up a villager as as pääsiäisnoita and 

describe him/her (hän on vanha, hän on 

pitkä...) 

Vappu (1.5) 
Make doughnuts to eat for while you are 

finishing the calendar.  (Remember to co-

ordinate this with the kitchen prior to 

leading the activity) 



 

Do same description using indefinite adjec-

tive plus noun (Hän on vanha pääsiäisnoita.) 
Introduce comparative (Hän on pitkä, minä 

olen pidempi, hän on pisin)  
Use more adjectives to teach the pattern! 

Finish the calendar! 
Summarize the grammar and vocabulary 

the villagers have learned by using a quiz 

or a handout for them to take home along 

with the calendar  

Suur-

ryhmä-

toiminnat 

Plant rye grass in small pots (or reuse some 

other kind of container)  
Describe with colors and adjectives, working 

with comparative adjectives and practicing 

what you learned earlier.  
Practice adjective noun agreement with sin-

gular and plural. 

Review outside on lawn like you are hav-

ing a picnic! Play a review game, go 

through calendars and show what you 

have learned! 
 

***Vuoden huippu: Vappu! *** 

 
 
 
 
 
 

          Villager Name + Year 

________________________ 
Villager Self-Assessment 

Week 1 KESÄKURSSI 3: SUOMEN JUHLAPÄIVÄT 

Skill Example 

I can do 

this on 

my own!  

I can do 

this with 

a little 

help.  

I can do 

this with a 

lot of 

help. 

I do not 

know how 

to do this.  

I can greet someone, in-

troduce myself and ask 

“get to know you” ques-

tions. 

Moi! Minä olen 

Suvi.  Mikä sinun nimesi 

on?/Kuka sinä olet? Minä 

tulen Helsingistä. 

    

I can tell the date in 

Finnish. 
Kahdeskymmenes päivä 

kesäkuuta, jne. 

    

I can ask someone when 

their birthday is and tell 

them mine. 

Milloin on sinun syntymä-

päiväsi? Se on kolmas 

päivä heinäkuuta. 

    

I can talk about what 

people are doing right 

now. 

Niko hyppää.   
Janne juoksee. 

    

I can sing the traditional 

birthday song. 
Paljon onnea vaan! 

    

I can talk about juhannus 

traditions. 
Juhannustaika, jne. 

    

I can talk about my emo-

tions and feelings. 
Minä olen onnellinen. 

    

I can tell time in Finnish. Kello on kymmenen yli 

viisi. 

    



 

I can talk about itsenäi-

syyspäivä traditions.  
Itsenäisyyspäivänä kat-

somme Tuntematon Sotilas 

-elokuvaa 

   
. 

I can use possessive pro-

nouns to talk about 

things that belong to me 

or other people. 

Minun, sinun, hänen, mei-

dän, jne. Se on minun sän-

kyni. 
Se on hänen laukkunsa. 

    

I can talk about Christ-

mas traditions in Finn-

ish. 

Joulupukki, tonttu, joulu-

lahja, riisipuuro, jne. 

    

I can identify the sub-

ject, object, and verb in a 

simple sentence. 

Minä--subjekti 
Tykkään--verbi = predi-

kaatti 
Karkista--objekti 

    

 
 
 
 
 
 
 

                Villager Name + Year 

_____________________ 
Villager Self-Assessment 

Week 2 KESÄKURSSI 3: SUOMEN JUHLAPÄIVÄT 

Skill Example 
I can do 

this on 

my own!  

I can do 

this with a 

little help. 

I can do 

this with a 

lot of help. 

I do not 

know how 

to do this. 

I can give commands. Kirjoita hänen nimensä! 
    

I can make adjectives 

agree with nouns and 

use them correctly in a 

sentence. 

Minulla on punainen 

kynä. Sinulla ei ole pu-

naista kynää. 

    

I can talk about Easter 

traditions in Finnish. 
Pääsiäismuna, pääsiäis-

noita, jne. 

    

I can use adjectives to 

describe the qualities of 

people and objects. 

Hän on lyhyt/pitkä.  Me 

olemme pitkiä.   

    

I can use adjectives to 

compare the qualities of 

people and objects. 

Hän on lyhyt, sinä olet 

lyhyempi, mutta minä 

olen lyh(y)in.  

   
  

I can construct sen-

tences using ei for nega-

tion. 

Minulla ei ole vel-

jeä.  Minä en puhu es-

panjaa. 

    

I can use question 

words to form ques-

tions. 

Mikä? Kuka? Miksi? 

Missä? 

    



 

I can use ordinal num-

bers like first, second, 

third, etc. 

Ensimmäinen, toinen, 

kolmas, jne. 
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KESÄKURSSI 4 
 

TERVETULOA NELJÄNNELLE KESÄKURSSILLE! 

  
Vuoden aihe on MAASTAMUUTTAJAT 

 

Taso: Intermediate-Low (Taso 2) 
 

Tavoite: Villagers will explore and become familiar with the history of Finnish emigra-
tion to the USA and the Finnish-American communities that were formed as a result. 

They will gain more knowledge and familiarity with the Finnish language while explor-
ing the theme of immigration. Role-play and dialogues will especially be used to under-
stand the immigration experience and to encourage villagers to creatively use and im-

prove their language skills. Villagers will be encouraged to speak more Finnish amongst 
themselves in kieliryhmä through partner activities and dialogues. 
 

Vuoden huippu: Villagers will be taken on a hiking trip at Buck Lake, simulating Finn-

ish immigrants traveling across America to new homes in Minnesota.  Pack a snack be-
cause you will most likely be missing fruit break and first activity.  Consult with two-

week program facilitator. 
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Päivä 1 Päivä 2 

Aihe  Aiemman kertaus Minun perheeni 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Review skills from previous summers and explore 

villagers’ strengths and weaknesses.  See SK 1-3 

for review topics. 
 
Phrases: Q/A: Kuka sinä olet? Minä olen... Mikä 

sinun nimesi on? Minun nimeni on.... Mistä sinä 

tulet? Minä tulen.... Missä sinä asut? Minä asun.... 

Mikä on sinun lempiruokasi/ -värisi? Lempiruo-
kani/-värini on... Mitä sinä harrastat? Minä har-

rastan... Kuinka vanha sinä olet? Minä olen X 

vuotta vanha. 
Vocab: Kysymyssanat, tärkeät verbit Salolammella 

(olla, syödä, mennä, nukkua, opiskella jne.), sub-
stantiivit  
 
Villagers will be able to: 
-ask questions about someone’s name, where 

they are from, and how old they are and pre-

sent the information to others.  
-use common verbs to talk about what we do at 

Salolampi.   

Villagers will learn to talk about their families 

and to describe them as a group and as individ-

uals while practicing forming questions from 
statements and vice versa.  The immigration 

theme is also introduced today. Introduce vuo-

den huippu of the course. 
***Make it clear that it is ok if you are not 

Finnish at all or only a little bit Finnish, that is 
ok!  We don’t want this to get exclusionary or 

end up like some kind of contest!   
 
Phrases: Oletko suomalainen? amerikkalainen, 

saksalainen, mexikolainen, ruotsalainen, jne. 
Vocab: Perheenjäsenet: äiti, isä, veli, sisko, si-

sarukset, isovanhemmat, isoäiti, isoisä, täti, 

setä, eno, serkku, äitipuoli, isäpuoli(if they 

really know these already, feel free to move on 

to some alternative versions, esim. isi, faija, 
jne. 
Grammar: Quick review of personal pronouns. 

Possessiivipronomini AND possessiivisuffiksi 

(kirjakieli): minun, sinun, hänen, sen, meidän, 

teidän, heidän (e.g. minun kirjani, sinun kir-
jasi etc.). Pay attention to puhekieli: mun kirja, 

sun kirja. se/ne, joo/ei kysymykset.  
 
Villagers will be able to: 
-talk about their family and tell information 

about them.  
-describe family relationships in Finnish.  

Kieli-

ryhmä-

Name games, introductions 
Match questions and answers 

Family vocab and possessive pronouns (minun, 

sinun, hänen, jne.) 



 

toimin-

nat 
Interview each other with basic questions and pre-

sent with hän (ask them questions as they present 

to push them further in their thinking) 
Use “kysymys ja vastaus liput” to teach questions 

and answers 
Brainstorm kysymyssanat and build questions to-

gether as a group and individually (kuka, mitä, 

milloin...) 
Brainstorm important verbs at Salolampi and play 

charades with them  
Numeropeli (eyes closed up to 20) 
Read a dialogue: have villagers repeat after you. 

Then villagers read (use different emotions: vi-

hainen, iloinen, surullinen jne. to make it more in-

teresting). Villagers write their own short dia-
logues that are read out loud. 

Describe families and family members: Kuka 

on sinun veljesi?/Mikä sinun veljesi nimi 

on?  Kuinka monta siskoa/veljeä sinulla on? 

Oletko sinä suomalainen? 
Use opposites with “ei” -- Minun perheeni ei 
ole suomalainen. Minulla ei ole siskoja eikä 

veljiä. 
Talk about the difference between eno and setä 

and Suomi/suomi/suomalainen. 
Form sentences and switch them to questions 
and vice versa. 
Use a written dialog to teach pronouns and pos-

sessive pronouns. Read a dialogue and have vil-

lagers repeat after you. Then find pronouns and 

highlight them with different colors. 
Introduce the immigration theme: e.g. use a 

picture of immigrants and discuss the people, 

their facial expressions etc.  
Kansalaisuussanat: memory game (lippu+maa, 

say the nationality) 
Perhesanat: Play alias (esim. Isän vastakohta 

on...) 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Icebreakers and name games 
Bump-in Game- one phrase, mingle, add second phrase, 
mingle, to create conversations 
Make signs for kids to wear around necks with question 
or answer, must find partner and present for group 
Have villagers order themselves by asking questions: 
kuinka vanha sinä olet? 
Kysymyspallo: tape questions on sides of a ball, have vil-
lagers toss it  and answer whichever question it  shows 
upon landing. Because these villagers are more ad-
vanced, they should be able to help you come up with 

questions for the ball. 

Watch a movie or a counselor skit about 
maastamuutto to introduce the theme.  
Family tree activity, either using real families 

or made up immigrant families. Kuka on su-

omalainen? Amerikkalainen? Jotain muuta? 
Give villagers a role in a family and build new 
families from the larger group  
Give every villager an object, mix them up and 

have villagers ask for “minun/hänen juttu” 
Ask villagers if they know their families’ immi-

gration stories. 

KESÄKURSSI 4: MAASTAMUUTTAJAT 
 

 
Päivä 3 Päivä 4 

Aihe Miksi ihmiset muuttivat 

maasta? 
Ketkä olivat maastamuuttajia? 

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will learn about 

reasons for Finnish immigra-

tion and will begin to learn to 

talk about the past. 
 
Vocab: maastamuuttaja, 

köyhä, rikas, laiva, omaisuus, 

laukku, vero, tulevaisuus, työ, 

työttömyys, other words 

about Finnish immigrants  
Grammar: begin present  to 

past tense--start with words 

they know, then add immi-

gration verbs (look at the Sal-

olampi verbs).  
 
Villagers will be able to: 

???????? 
-change verbs from present 

tense into past tense.   

Villagers will practice describing people with adjectives in 

present and past tense. 
 
Phrases: minun veljeni, sinun äitisi, hänen isänsä, meidän 

isoäitimme, minun ukkini on ___. 
Vocab: adjektiivit: lyhyt, pitkä, iloinen, hauska, onnellinen, 

tylsä, hyvä, paha, surullinen, laiha, lihava, pieni, iso, 

kylmä, lämmin, kiva, mukava, ärsyttävä, vihainen, rakastu-

nut, vaaleahiuksinen, tummahiuksinen, hyvännäköinen, 

ruma, kaunis, nuori, vanha, silmälasipäinen, jne.   
EI!  
Grammar: adjective-noun agreement, present tense, ques-

tion formation, past tense 
 
TOO MUCH GRAMMAR? 
 
Villagers will be able to: 
-use adjectives to talk about how people or things look.  



 

-talk about things that peo-

ple did in the past.  
-tell why so many Finns left 

their country to come to the 

US. 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

SHOULD ALL OF THESE 

CHANGE TO PRESENT 

TENSE? 
Past tense formation of com-

mon verbs-- teach the regular 

pattern of past tense for-

mation using verbs the villag-

ers are familiar with  
Transform present tense 

verbs to past tense and vice 

versa. 
Play verb-bingo. 
Readings and dialogues about 

why immigrants left Finland. 

(This can be accomplished by 

using young adult books that 

tell stories about Finnish im-

migrants.) 
Begin writing dialogues be-

tween two Finns discussing 

whether they should leave 

Finland 

Play Guess Who, either with the game board or with peo-

ple at the village (Minä olen pitkä ja 

vaaleahiuksinen.  Minulla on silmälasit.  Kuka minä olen?) 
Ask questions (Kuka on pitkä?) and have villagers stand 

up if they are. 
Ask each other about family members (Onko sinun veli 

lyhyt?) 
Mikä adjektiivi on? Brainstorm a huge list.  
Draw or cut out a picture of a person and have villagers 

describe him or her as if they are their family members. 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Practice and present dia-

logues for each other 
Practice past tense through 

games 

Continue with past tense 
Show pictures of immigrants (from the internet?) and have 

villagers describe them in the past tense with 5 sentences 

or so and then present for the group. 
Translate present tense song into past tense. 
Read and perform pre-written dialogues  
Guess Who game: tape cards with names of counselors  on 

villagers’ backs, they must ask each other questions to fig-

ure out who they are. 

 
 

KESÄKURSSI 4: MAASTAMUUTTAJAT 
 

 
Päivä 5 Päivä 6 

Aihe Minne sinä menet? Mitä sinä otat mukaan? 

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

SHOULD THE PAST TENSE BEGIN 
HERE???? 
Villagers will talk about how immi-
grants traveled when they left Finland. 
 
Vocab: Q: Minne sinä menet? Minä 
menen junalla/autolla/lentoko-
neella/polkupyörällä/laivalla/bussilla/ 
pohjoiseen/etelään/itään/länteen (add: 
koilliseen/kaakkoon/lounaaseen/luo-
teeseen. if they seem ready) 

Villagers will expand their vocabulary to 
be able to talk about what immigrants 
brought with them when they traveled. 
 
Vocab: Q:Mitä sinä otat/pakkaat mu-
kaan? A: Minä otan/pakkaan ... mukaan.  
Vaatteita: housut, paita (otan paidan mu-
kaan), hattu (otan hatun mukaan), ken-
gät, takki (otan takin mukaan), shortsit, 
hame (otan hameen mukaan), mekko 



 

lentää, mennä, matkustaa, kävellä, 
ajaa 
Grammar: place adverbs, present tense 
 
Villagers will be able to: 
-talk about how people travel. 
-talk about directions, both station-
ary directions and directions of 

travel. 
 
Fill in Self-Assessment for week 1 

during päivän kertaus. 

(otan mekon mukaan), laukku (otan lau-
kun mukaan), huivi (otan huivin mu-
kaan),  sukat, jne... 
 
Grammar: present tense, plural, and past 
tense review 
 
Villagers will be able to: 
-talk about clothing and about what 

they would bring along on a journey. 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Review stationery directions with pic-
ture.  
Ask Minne sinä menet? Form sen-
tences that combine the direction and 
the means of transportation, e.g. 
Menen junalla etelään.  
Villagers work in pairs. A says “mene 
autolla länteen”, B writes it down and 
draws a picture of a car under länsi (on 
a paper that has all the directions). 
Read about how maastamuuttajat left 
Sweden  
Talk about which directions they trav-
eled 
Give a “quiz” on past tense forms 
Use map or globe to show how immi-
grants traveled from Finland to USA  
Concentration game “laiva, auto” 
“auto, juna” with actions 
Build kulkuneuvoja with villagers  
Draw a giant map with chalk (of Fin-
land or Salolampi) Have villagers start 
somewhere on the map and then direct 
each other (pohjoiseen! länteen!) to get 
somewhere. 
Play Tatun & Patun Suomi-peliä and 
practice directions (every time you 
move you say: “Menen itään/ kaak-
koon jne.”) 
Fill out Self-Assessment for week 1. 

Clothes relay (have villagers run one-by-
one to a pile of clothes and put them on 
and take them off again) 
Clothes relay in teams: Councelor calls 
out an article of clothing and one villager 
from each team has to run and put on that 
piece first to win a point for his/her team  
“Minä menen Amerikkaan ja otan ____ 
mukaan” 
Talk about what you would pack if you 
only had a small trunk 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Use maps, internet and other resources 
to build background info about immi-
gration  
Information gap partner activities (Ex-
ample: write descriptions of which 
way someone traveled, have one vil-
lager read it to his/her partner while he 
or she draws the route on a map) 

Partner work and information gap (Ex-
ample: One villager has four possible 
packing lists, the other villager has one 
correct list. They ask each other ques-
tions to figure out which of the four 
matches the correct one.) 
Write dialogues about leaving Finland, 
saying goodbye to family members, talk-
ing about what you’ll miss when you 



 

(Example: write fake journal entries 
from immigrants, split them up be-
tween two partners. Have them work 
together to figure out the whole story 
and answer questions together.)  

leave. Present for the group. Prepare for 
Buck Lake.  (see päivä 7) 
 

*****Vuoden huippu:  
Buck Lake***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 4: MAASTAMUUTTAJAT 
 

 
Päivä 7 Päivä 8 

Aihe On aika mennä! Kuvaile enemmän 

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will learn to describe a series of 
events in narrative and written form as they talk 
about the journey from Finland to America 
 

Continue descriptive narratives 
and expand villager vocabularies 
to be able to talk about immi-
grant journeys. 



 

 Villagers will go on a huviretki to Buck 
Lake.  Please use the blue  pukkijärvi binder on 
the top shelf of the resource cart. 
     Please remember that you will not be at Sal-
olampi for hedelmätauko or first activity so 
please plan accordingly. Take the first aid kit 
with you.  Talk with the two-week facilitator for 
assistance or questions. 
Vocab: review camping words learned at Buck 
Lake (nuotio, järvi, suo, punkki, kilpikonna, 
lintu, koivu, piikkisika, kuusi, haisunäätä, 
karhu, kala, muurahainen, sudenkorento, hytty-
nen, muurahainen, perhonen, myrkkymuraatti, 
eväät), kävellä/kävelen/kävelin, vaeltaa/vael-
lan/vaelsin, syödä/syön/söin, nähdä/näen/näin, 
juosta/juoksen/juoksin, pitää/pidän/pidin, narra-
tive words: ensin, sitten, myöhemmin, lopuksi, 
 
Villagers will be able to: 
-use prepositions and phrases to talk about 

when things happened in the past. 
-tell a story in Finnish, using proper phrases 
to describe what happened first, later, and 

last. 

 
Vocab: Sää: aurinkoinen, pilvi-
nen, sateinen, myrsky, salama, 
ukkonen, sumuinen, pouta, lumi-
sade, rakeet, räntäsade; review 
body parts; prepositiot: takana, 
edessä, alla, yllä, lähellä, kes-
kellä, toisella puolella, jne.  
Grammar: Adjectives regarding 
weather, place adverbs 
 
Villagers will be able to: 
-describe the weather. 
-use prepositions to describe 

where things are in relation to 
other things. 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Read excerpts from The Journal of Otto Pel-
tonen by William Durbin (e.g. during fruit 
break at the lake) 
Debrief from Buck Lake 
Teach ensin, sitten, myöhemmin, lopuksi and 
use them to describe what you did at Buck 
Lake. 
Have villagers sit in a circle, go around and de-
scribe what you did. First villager says “En-
sin...” the next villager says “Sitten..” etc until 
all villagers have contributed. 
Write narratives about what you did at Buck 
Lake.   

Present a final draft of written 
narrative from previous day. 
Learn weather vocab and de-
scribe the weather from Buck 
Lake and the current day (both 
past and present tense) 
Make a weather forecast for dif-
ferent areas of Finland using big 
Finland map 
Information gap exercise: print a 
weather map of Finland/ Europe/ 
world and cover some countries 
on one sheet. (A asks: “Mil-
lainen sää Saksassa on?” and 
fills out the weather according to 
B’s answer.)  
Role play being on the boat to 
America using body parts (Vatsa 
on kipeä.  Minulla on 
päänsärky!) 
Trace life-sized body outlines 
and label with body parts 
Divide kids in two rings, call out 
two body parts (käsi ja kaula) 
and  they have to find their part-
ner in the other ring and hold 
them together 



 

Human sculpture, hold as many 
cards between body parts as pos-
sible 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Write a list of nature-related words and ask the 
villagers to check the items they see during the 
walk. 
Teach Finnish songs, e.g. “Kolme pientä ele-
fanttia” 
Describe the immigrants travel from Finland to 
America using narrative words. 
Describe out loud first, then write descriptions. 
Work on written narratives about Buck Lake. 
You can correct them and have them rewrite 
them in a final, polished draft. 

Teach prepositions 
Build villager pyramids, have 
them describe where they are 
(Minä olen Saulin edessä.  Minä 
olen Miljan lähellä) 
Abstract art -- build sculptures 
with colored blocks, sit back to 
back with another villager and 
describe the sculpture.  The other 
villager tries to recreate it from 
the instructions. 
Session summaries (if Buck 
Lake has been moved to later in 
the session, do them after that) 
Go online and look at Finnish 
weather forecasts, try hs.fi or 
yle.fi  
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http://www.hs.fi/
http://www.yle.fi/


 

 
Päivä 9 Päivä 10 

Aihe Amerikansuomalainen yhteisö Tiivistetään 

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will learn about the towns that were set up by 

immigrants and draw connections between Finland, Finn-

ish-American towns, and Salolampi 
 
Vocab: rakentaa, koti, mökki, teltta, omakotitalo, kerros-

talo, rivitalo, maatila, huoneet (olohuone, keittiö, makuu-

huone, eteinen, kylpyhuone jne.) amerikansuomalainen, 

kaupunki, kylä (the difference between kylä and village), 

maaseutu jne... 
Grammar: Case Endings: Minä asun kerrostalossa. TV on 

olohuoneessa. jne. 
 
Villagers will be able to: 
-talk about areas of the US where there have histori-

cally been the largest Finnish immigrant communities. 

Review the experience of 

learning about immigrants. 

Tie the theme together! 
 
Grammar: review of present 

tense, future tense (that there 

really isn’t one), plurals, and 

adjectives. 
Combined with vocab: fam-

ily words, immigration, Puk-

kijärvi-vocab, ilmansuunnat 

jne.  
 
Fill in Self-Assessment for 

week 2 during päivän 

kertaus. 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Using present tense, describe what you would do upon ar-

rival in a new town. Sit in a circle, first person says “sit-

ten...”, etc.  
Point out well-known Finnish-American towns on a map 

(see especially MN, MI, WI, New England, WA, and OR) 
Counselor describes a house and villagers draw what they 

hear: “Minä asun omakotitalossa. Talossa on kaksi ker-

rosta ja se on punainen jne.” Also, a villager can describe 

and the others draw. 

Prepare a choose-your-own 

adventure story about immi-

grants. Give each villager the 

chance to choose which di-

rection the story takes. 
Alternative: start a story and 

at different points, allow vil-

lagers to add a few sentences 

(be prepared to ad lib). 
Prepare a mad libs-story: in-

clude course vocab and ask 

the villagers to say adjectives 

they learned in the course. 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Write a newspaper (one page) that could come from one of 

the Finnish-American towns.  Split up articles among dif-

ferent groups and supervise as they write. Be sure to an-

nounce the arrival of your group in town! Or go modern: 

write a blog entry as a Finnish immigrant (e.g. describing 

the arrival, his/ her house etc.) 

Practice your favorite dia-

logues or role-plays, present 

for each other with clothes 

from the ylävarasto, maybe 

even present it for the closing 

program. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
    Villager Name + Year 

_______________________ 
Villager Self-Assessment 



 

Week 1 KESÄKURSSI 4: MAASTAMUUTTAJAT 
 

Skill Example 

I can do 

this on 

my 

own! 

I can do 

this with 

a little 

help. 

I can do 

this with 

a lot of 

help. 

I do not 

know 

how to 

do this. 

I can ask questions about 

someone’s name, where 

they are from, and how 

old they are and present 

the information to others. 

Kuka sinä olet?/Mikä sinun ni-

mesi on? Hän on Johanna./Hä-

nen nimensä on Johanna. 

Mistä olet kotoisin? Hän on 

Tampereelta. 

    

I can talk about my family 

and tell information about 

them. 

Minun äiti on Eeva./Minun äi-

tini nimi on Eeva. Hän asuu 

Minnesotassa. 

    

I can describe family rela-

tionships in Finnish. 
Hän on minun isoisäni.  Hän 

on minun siskoni. 

    

I can use common verbs 

to talk about what we do 

at Salolampi. 

Me uimme järvessä.  Minä me-

nen saunaan! 

    

I can change verbs from 

present tense into past 

tense. 

Olla--Olen--Olin 
Puhua--Puhun--Puhuin 

    

I can talk about things that 

people did in the past. 
Hän soitti minulle eilen. He pe-

lasivat jalkapalloa kaksi tuntia 

sitten. 

    

I can tell why so many 

Finns left their country to 

come to the US. 

Suomessa oli työttömyys. 
    

I can use adjectives to talk 

about how people or 

things look. 

Lyhyt, pitkä, laiha, tummahiuk-

sinen, vaaleahiuksinen 

    

I can talk about how peo-

ple travel. 
Juna, auto, bussi, laiva 

    

I can talk about directions, 

both stationary directions 

and directions of travel. 

Pohjoinen/pohjoiseen, 

Etelä/etelään, jne. 

    

I can write a simple letter 

to a friend or family mem-

ber. 

Terveisiä Salolammelta!  Sinun 

ystäväsi, jne. 

    

 
 
 
 
 
 
 



 

          Villager Name + Year 

_________________________ 
Villager Self-Assessment 

Week 2 KESÄKURSSI 4: MAASTAMUUTTAJAT 
 

Skill Example 

I can do 

this on 

my 

own! 

I can do 

this with 

a little 

help. 

I can do 

this with 

a lot of 

help. 

I do not 

know 

how to do 

this. 

I can talk about clothing 

and about what I would 

bring along on a long 

journey. 

Minä otan ___ (shortsit, housut, 

paidat, jne.) mukaan. 

    

I can use prepositions 

and phrases to talk about 

when things happened in 

the past. 

Eilen, tänä aamuna, viime tiis-

taina, viime kesänä 

    

I can tell a story in Finn-

ish, using proper phrases 

to describe what hap-

pened first, later, and 

last. 

Ensin hän laittaa nimilapun 

päälle.   Sitten hän lähtee mö-

kistä.  Viimeiseksi hän odottaa 

ystäviä lipputangon vieressä. 

    

I can describe the 

weather. 
Aurinkoinen, pilvinen, Sataa 

lunta, Sataa vettä, jne. 

    

I can use prepositions to 

describe where things 

are in relation to other 

things. 

Kynä on pöydällä. Lapsi istuu 

tuolilla. 

    

I can use prepositions 

and phrases to talk about 

when things happened in 

the past. 

Eilen illalla lähdin kauppaan ja 

sitten kävin rannalla. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

KESÄKURSSI 5: MATKASUUNNITELMA  
 

KESÄKURSSI 5 
 

TERVETULOA VIIDENNELLE KESÄKURSSILLE!  
Vuoden aihe on MATKASUUNNITELMA 

 

Taso:  Intermediate-Mid (Taso 2- continued) 
 

Tavoite:  Villagers will plan and prepare for a trip to Finland by applying for a visa, 
purchasing tickets, booking hotels, and investigating exchange rates. They will decide 

when and where they want to go in Finland. They will investigate and decide how much 
money they will need and where they should eat. Villagers will be able to take home 

what they have worked on, including an itinerary, visas, tickets and confirmations for 
booked hotel rooms, train tickets, etc. 
 

Vuoden huippu: Villagers are brought to an “Embassy”, go through a simulated inter-

view, and finally get their visas! Once they get their visas they celebrate with a video 
about Finland and possibly a snack. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 5: MATKASUUNNITELMA  
 



 

 
Päivä 1 Päivä 2 

Aihe Kertaus Kertaus 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoitteet 

Review from KK 1-4, including typical ques-

tions and phrases as well as more specific vo-

cabulary and phrases taught in past years, to 

get an idea of what level villagers are at. 
 
Phrases: Kuka sinä olet/Mikä sinun nimesi on? 

Missä sinä asut? Mistä sinä olet kotoisin? 

Mitä kuuluu? Onko sinulla sisaruksia? Minä 

en ymmärrä. Kuinka sanotaan ____ suo-

meksi?  
 
Villagers will be able to: 
-ask questions about someone’s name, 

where they are from, and how old they are 

and present the information to others.  

Review topics, phrases, and vocab more 

closely. Choose a few topics you feel 

they might need repetition on or which 

will be important during upcoming les-

sons.  
Introduce present perfect (olla + past 

negative) to describe what everyone has 

done to prepare for a trip to Finland. 
 
Vocab: perhe, verbi, adjektiivi (pitkä, ly-

hyt, jne), minun/sinun/jne., Minä synnyin 

..., kysymyssanat. 
Grammar: verbs in present and perfect 
 
Villagers will be able to: 
-talk about where they would like to 

travel.  
-talk about things that they have done, 

using present perfect tense.  

Kieli-

ryhmä-

toiminnat 

Name games and icebreakers  
Have villagers interview each other and pre-

sent for the group 
Ask questions in a ring--ask the person next to 

you, then pass on to next one 
Kapteeni käskee with important verbs  
“Mitä sinä teet?” game with verbs 
Villagers throw a dice, whatever number it 

lands on the, they must tell that many things 

about themselves (minä tykkään... minä olen... 

jne)  

Icebreakers 
Review games (see KK1-4) 
Worksheets  
Kapteeni käskee with verbs 
Pronunciation of vowels and letters (can 

use a well-known song or text) 
Describing objects and actions: 
Tämä on ___, Se on hänen ___, Minä 

tykkään ___. 
Verbs in infinitive, present tense and 

present perfect tense (use a text or dia-

logue about travelling to Finland to give 

the lesson context and introduce the 

theme) 

Suur-

ryhmä-

toiminnat 

Name games/icebreakers  
Interview each other 
Play “Murderer” with phrases  
Teach and explain the meaning of a song 
Write and perform dialogues covering topics 

from previous years’ themes  

Icebreakers, review games  
See where their needs are- try to give 

them any background language that you 

think they might be missing. 
Take a poll of what villagers have done 

to prepare for a trip to Finland. 
Oletko ostanut matkalaukun?  
Onko joku opiskellut suomea? 
Oletko kysynyt luvan vanhemmiltasi? 
Onko joku varannut lentolipun? 
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Päivä 3 Päivä  4 

Aihe Nyt suunnitellaan! Mitä haluat tehdä? 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Introduce the theme of plan-

ning a trip to Finland and get 

the villagers excited about ex-

ploring travel options!  
 
Grammar: aikoa, suunnitella, 

haluta, voida, jne.  
esim. Minä aion matkustaa ju-

nalla.   
 
Villagers will be able to: 
-talk about the parts of the 

world that interest them 

most.  
-change verbs from present 

tense into past tense, includ-

ing some irregular verbs.  
-talk about things that peo-

ple did in the past.  
-fill in applications using bi-

ographical information.  

Talk about opinions about doing different activities, espe-

cially ones that they might do in Finland.. 
 
Phrases: Mitä sinä tykkäät tehdä? Uida, juosta, pelata 

jalkapalloa, jne. ja vaikeampia verbejä  
Grammar: Review travelling verbs (mennä, matkustaa, 

ottaa, käydä, jne.) 
 
Villagers will be able to: 
-talk or write about their opinions and feelings about 

places and activities.  
-use verbs to talk about the present and future.  

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Fill out the lentolippulomake 

(in Finnish-- see the example 

page, but feel free to make it 

as difficult as you like!) 
Go through all the vocabulary 

on the application: nimi (suku-

nimi, etunimi), osoite, postinu-

mero, ammatti, matkan tarkoi-

tus, matkustuspäivä, jne... 
Flashcards with days of the 

week, transportation methods, 

other travel vocab that they 

have already learned (put it 

into context of trip planning) 

Play “Guess who?” game ohjaajien kanssa. 
Read a description to the villagers and have them guess 

which ohjaaja is being described (“Minä tykkään laulaa 

kovasti, kuka minä olen?” “Jaana!”)  
Discuss and use imperative form in phrases  
Another “Guess who?” game: tape cards with 

ohjaaja  names on villagers’ backs. They have to ask 

questions to figure out who they are. 
Homework: Ask an ohjaaja about what you should do on 

a trip to Finland 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Introduce key planning verbs  
haluta- “Minä haluan mennä 

saunaan!”  
aikoa: plan out the week- 

“Minä aion uida maanan-

taina!” 
Interview each other with 

“Mitä haluat/aiot tehdä? 

Miksi?” 
Charades with different sce-

narios about Salolampi 
Fill-in-the-blank exercises 

with helping verbs   

“Mitä sinä teet?” game (stand in circle with one person in 

the middle. Those in the circle ask “Mitä sinä teet?” and 

the one in the middle responds with “Minä uin/juoksen...” 

Then another person jumps into the circle and acts out the 

action just described, etc. Can be played with “Mitä sinä 

tykkäät tehdä?” 
Use other games and activities to practice using verbs in 

different situations (questions, statements, infinitives, past 

tense, etc.) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 5: MATKASUUNNITELMA  
 

LENTOLIPPULOMAKE 
 

Mistä? ______________________________________ 
 

Lähtöpäivä __________________________________ 

  
Mihin? _____________________________________ 

  
Paluupäivä __________________________________ 
 

<> Päivämäärissäni on joustoa (+/- 3 päivää) 

Aikuisia ______ 
Lapsia (2-11) ______ 

Sylilapsia (<2) ______ 
Luokka:   Turisti      Bisnes 
 

Hinta 
     

 
Veroton 

hinta 

Verot ja mak-

sut 

Per hen-

kilö 

Kpl 
 

Aikuinen 1490,00 417,41 1907,41 x1 1907,41 
USD 

KOKONAIS-

HINTA 

    
1907,41 

USD 

  
***Kirjoita etu- ja sukunimi samassa muodossa kuin passissa.  Yksi etunimi riittää. 
 

Sukupuoli:      Mies                  Nainen 
Etunimi: 

Sukunimi: 
Sähköposti 1: 
Syntymäaika: 

Matkapuh./Kotipuh./Työpuh.:  
Osoite:__________________________________ 
 



 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Allekirjoitus:_________________________________________     Päivä-

määrä________________ 
 
 

KESÄKURSSI 5: MATKASUUNNITELMA 
 

 
Päivä 5 Päivä 6 

Aihe Mitä tehdään Suomessa? Mihin aiomme matkustaa? 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Work on forming common questions, go-

ing from “Sinä aiot uida.” to “Aiotko sinä 

uida?” and vice versa. Talk about what 

villagers would like to do on a visit to 

Finland. 
 
Phrase: Mitä tehdään Suomessa? 
Map vocab: maakunta, vuori, (pää)kau-

punki, metsä, järvi, meri, lahti, raja, joki, 

pohjoinen, itä, etelä, länsi 
Grammar: time prepositions  (ennen, jäl-

keen, aikana) Älä/Älkää!  
 
Villagers will be able to: 
-use map and geographical vocabulary 

to talk about places  
 
Fill in Self-Assessment for week 1 dur-

ing päivän kertaus. 

Work on more question forming, discuss more 

about where you want to travel on your trip 

and what you would like to do, and go over im-

portant planning/travel phrases. Connect les-

sons on Finnish geography with map vocabu-

lary and what you’ve learned about tourist at-

tractions.  Use tourist brochures/websites! 
 
Travel phrases: Kuinka pitkään aiot olla Suo-

messa?  Minä päivänä lähdet? Mihin aiot mat-

kustaa?  
Grammar: “future” tense- use of time phrases 

to indicate, as well as, aikoa 
 
Villagers will be able to: 
-use yes/no questions both with and without 

multiple verbs.  

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Make poster board cut-out-words, build 

sentences and move words around to 

make questions or have villagers hold 

words and move them physically around 

to form questions. Have them challenge 

each other: one villager makes a hard 

sentence, another has to change it into a 

question, switch off 
Give villagers a quiz on all the things you 

have reviewed and learned so far 
Teach map vocabulary on a map of Fin-

land, either an existing one or one you 

draw yourself (maybe outside in chalk?) 

Discuss the pros and cons of choosing different 

areas of Finland 
Look through travel brochures, decide on 

places to visit on your trip, make up itinerary 
Repeat travel phrases as you plan trip 
Make big map of Finland to help plan trip! 
Have another ohjaaja come to visit your group 

at the beginning, acting as someone from the 

Finnish embassy and bringing the message that 

their applications have been received and are 

pending review. 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Have ohjaajat present different areas of 

Finland for a few minutes each. Prepare a 

set of questions to ask them such as  “Mitä 

joku voi tehdä ___-ssA/llA? Mikä on pa-

ras juttu (mitä joku voi tehdä) ___-

Finish huge map of Finland and label with cit-

ies, lakes, etc using smaller maps  
Draw out route(s) you will take  
Familiarize villagers with names of provinces 

(at least the one you plan to visit) 
Practice singing “Maamme-laulu” 



 

ssA/llA? Millainen ilma ___-ssA/llA on? 

Missä ___ on?”  
Homework: ask ohjaajilta about different 

areas of Finland and where villagers 

should travel 
Discuss the pros and cons of choosing 

different areas of Finland 

 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 5: MATKASUUNNITELMA 
 

 
Päivä 7 Päivä 8 

Aihe Liput! Hotelli ja raha 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Introduce new travel vocabulary and practice us-

ing them in the context of reserving tickets and 

making travel plans. 
 
Vocab: Lippu (matkalippu, junalippu, lentolippu), 

lippuja/liput, tilata, varata, maksaa, peruuttaa va-

raus, istumapaikka ikkunan vieressä = ikkuna-

paikka,  istumapaikka käytävän vieressä = käytä-

väpaikka,tietokonepaikka, makuuvaunu jne.   
Phrases: mitä haluat tilata? mihin haluat mennä? 

kuinka monta ihmistä ryhmässä on?  
Grammar: future tense, question formation 
 
Villagers will be able to: 

-talk or write about their plans in terms of how 

much time they will spend there.  
-interpret Finnish train and bus schedules on 

paper and online.  

Talk about things villagers would need 

to know to successfully travel in Fin-

land such as exchange rates, Finnish 

money, hotels and youth hostels, signs 

in Finland, etc. 
 
Phrases: vaihtaa rahaa, kuinka monta 

dollaria saa euroilla? Haluan vaihtaa 

sata dollaria euroiksi. 
Vocab: kolikko, seteli, hotelli, hos-

telli/matkustajakoti, jne. 
Grammar: future tense, practice ques-

tion and answer, including short an-

swer (one verb) 
ex. Menetkö sinä Suomeen? Menen. 
 
Villagers will be able to: 

-ask for more information about ho-

tel/youth hostel rooms.   

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Plan out which tickets you will need (whether 

train, airplane, bus, etc) and the phrases you will 

need to reserve your tickets. 
Use handouts and pre-written dialogues to intro-

duce the necessary phrases to villagers  
Practice dialogues in pairs using the phrases, pre-

sent for the group. 
Go online and check the prices and using ai-

katauluja. 

Look up hotels and hostels on the in-

ternet (you may wish to find and book-

mark a few beforehand, or print off the 

information for villagers to look at) - 

here is a good example of a reserva-

tion form: http://hotellivalo.fi/en/ho-

telli/varaa/ 
Look at and talk about Finnish bills 

and coins, as well as exchange rates. 

Talk about where else the Euro is 

used.  Use dialogues to practice ex-

changing money. 
Talk about the difference between a 

hotel and a youth hostel. 

http://hotellivalo.fi/en/hotelli/varaa/
http://hotellivalo.fi/en/hotelli/varaa/


 

Use worksheets or some kind of 

matching game to illustrate Finnish 

signs. 
***Vuoden huippu--Matkailuvi-

deo!***  

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Visit the travel agent’s office to order your tick-

ets. Have another ohjaaja sit at the computer in 

the village office and act as the travel agent. (She 

can act as if she has difficulty hearing, so that vil-

lagers have to repeat the phrases loudly and 

clearly.) Let the villagers deal with problems that 

occur during the booking (sold-out dates, long 

layover times, etc.). Be creative! 

Stage a debate between the groups 

“Missä aiomme yöpyä? Hostellissa vai 

hotellissa?” 
Skit about problems you might en-

counter in a hotel room  

 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 5: MATKASUUNNITELMA 
 

 
Päivä 9 Päivä 10 

Aihe Nyt mennään! Kertaus 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoitteet 

Gathering everything together in a travel plan 

and itinerary that villagers can take home with 

them at the end of the session. 
Debrief from the interview simulation the night 

before and review helping verbs.  
Continue to use new travel vocab to describe 

what you have put together for your trip. 
 
Phrase: “Nyt mennään!” difference between 

osata and voida and saada 
Grammar: word order, composing an essay 
 
Villagers will be able to: 

-know how and when to use voida vs. saada 

vs. osata.  

Review what you have learned this ses-

sion and summarize the theme to send 

the villagers off with a clear under-

standing of what you have cov-

ered.  Have fun! 
 
Fill in Self-Assessment for week 2 

during päivän kertaus. 

Kieli-

ryhmä-

toiminnat 

Debrief the interview simulation from the night 

before, hand out tickets they ordered, gather 

everything in an itinerary and travel packet. 
Write a short essay about the coming trip (The 

essay needn’t be long, but make it correct and 

neat. You can even correct it overnight and re-

turn it to the villagers the next day for them to 

rewrite a final draft.) 

Play review games such as “Minä 

menen Suomeen ja otan ___ mukaan.” 

with the alphabet. 
Jeopardy, metsästys or other review 

games.  

Suur-

ryhmä-

toiminnat 

Finish the itinerary, travel packet, and essay, as 

well as, any outstanding projects or handouts 

you are working on. 

Review games, board games, Suomi-

peli, jne.?  
Have fun! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Villager Name + Year 

________________________ 
Villager Self-Assessment 

Week 1 KESÄKURSSI 5: MATKASUUNNITELMA 

Skill Example 

I can do 

this on 

my 

own! 

I can do 

this with 

a little 

help. 

I can do 

this with 

a lot of 

help. 

I do not 

know 

how to 

do this. 

I can ask questions about 

someone’s name, where 

they are from, and how 

old they are and present 

the information to others. 

Mikä sinun nimesi on?/ 

Kuka sinä olet? Minä olen 

Pentti.  Mistä sinä olet ko-

toisin? Hän tulee Tampe-

reelta. 

    

I can talk about where I 

would like to travel. 
(Minä) haluan mennä Suo-

meen.  (Minä) haluan käydä 

Helsingissä. 

    

I can talk about the parts 

of the world that interest 

me most. 

Minä haluan mennä Suo-

meen koska... Minä haluan 

käydä Iso-Britanniassa, 

Ruotsissa, Kiinassa, jne... 

    

I can talk or write about 

my opinions and feelings 

about places and activi-

ties. 

(Minä) tykkään suomalai-

sesta ruoasta, mutta en tyk-

kää suomalaisesta musii-

kista. 

    

I can change verbs from 

present tense into past 

tense, including some ir-

regular verbs. 

mennä-menen-menin 
tykätä-tykkään-tykkäsin 
tehdä-teen-tein 

    

I can talk about things 

that people did in the 

past. 

Hän soitti minulle ei-

len.  Suvi pelasi tänä aa-

muna. 

    



 

I can talk about things 

that I have done, using 

present perfect tense. 

(Minä) olen syönyt. (Minä) 

olen opiskellut suomea. 

    

I can fill in applications 

using biographical infor-

mation. 

Visa-application, library 

cards 

    

I can use verbs and time 

words to talk about the 

present and future. 

Minä haluan, aion, voin, + 

infinitiivi 
Minun pitää/pitäisi + infini-

tiivi 

    

 
 
 
 

           
          Villager Name + Year 

___________________________ 
Villager Self-Assessment 

Week 2 KESÄKURSSI 5: MATKASUUNNITELMA 
 

Skill Example 
I can do 

this on 

my own! 

I can do 

this with 

a little 

help. 

I can do 

this with 

a lot of 

help. 

I do not 

know 

how to do 

this. 

I can use yes/no ques-

tions both with and 

without multiple 

verbs. 

Menetkö sinä Suomeen? Ai-

otko syödä ravintolassa? 

    

I can describe what I 

like about places. 
Minun lempipaikkani on ___ 

koska ___. 

    

I can talk or write 

about my plans in 

terms of how much 

time I will spend there. 

Minä jään 2 viikoksi.  Minä 

lähden sieltä 4 päivän ku-

luttua. 

   
  

I can interpret Finnish 

train and bus sched-

ules on paper and 

online. 

Juna lähtee Helsingistä kello 

17.05 ja saapuu Tampereelle 

kello 18.40. 

    

I can ask for more in-

formation about ho-

tel/youth hostel rooms. 

Paljonko yksityishuone 

maksaa?  Milloin minun 

täytyy luovuttaa huone? 

    

I know how and when 

to use voida vs. saada 

vs. osata. 

Minä voin asua hotellissa, 

mutta minun äitini sanoi, 

että en saa.  Minä osaan 

soittaa pianoa.   

   
  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 6: SUOMESSA TURISTINA 
 

KESÄKURSSI 6 
 

TERVETULOA KUUDELLE KESÄKURSSILLE! 

Vuoden aihe on SUOMESSA TURISTINA 
 

Taso: Intermediate-High (Taso 3) 
 

Tavoite: Kesäkurssi 6 will build upon Kesäkurssi 5 (Planning a Trip to Finland) by sim-
ulating an actual visit to Finland. Villagers will gain the language necessary not only to 
survive in Finland, but to also make meaningful connections with Finns. Villagers will 

be encouraged to make thoughtful comparisons between what cultural aspects they en-
counter in Finland and what they are familiar with at home. Current texts and internet 
resources will be utilized to gain an appreciation for current events and happenings. Vil-

lagers will be encouraged to voice their own opinions and help shape the direction of 
their learning based on personal interests. 
 

Vuoden huippu: Pizza party!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 6: SUOMESSA TURISTINA 
 

 
Päivä 1 Päivä 2 

Aihe Mitä osaamme? Kertaa vielä enemmän! 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Do a skills check and review to see what level the vil-

lagers are at. At this point they should have no problem 

with typical Salolampi phrases  and should be able to 

move on to other phrases and vocabulary from past 

years. (Review previous Kesäkursseja for ideas on 

what to review.) 
 
Phrases: “Kuka sinä olet?” “Mistä olet kotoisin?” 

“Mitä tiedät Suomesta?” jne. 
Kysy perheestä: Kuinka monta sisarusta sinulla on? 

Miltä näyttävät sinun sisko(si)? jne. 

Review specific travel vocab and 

phrases from KK 5, review verbs 

and the difference between 

voida, saada ja osata.  
Begin using päiväkirjoja, which 

villagers will be encouraged to 

write in every day. 
 
Travel vocab: mennä, matkustaa, 

lentää, käydä, lippu, hotelli, len-

tokone, bussi, juna, jne.  

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Name games, icebreakers, vocab check games to get 

the kids comfortable in the group and get to know each 

other, while still checking out their language levels at 

the same time. If your kids are more advanced, have 

them play word games and other more advanced activi-

ties to challenge their vocabularies  
Introduce the theme of Kesäkurssi 6: Suomessa turis-

tina 
Create a kieliryhmä identity- mascot, group name? 

Tell a story about travelling, 

have the kids retell it (or draw a 

picture of it) to see if they caught 

on 
Travel mad libs: they fill in the 

blanks with nouns, verbs, etc. 
Have them write mini stories 

about taking a trip, involving all 

the travel vocab 
Introduce päiväkirjoja: decide 

how much you would like them 

to write each day  
Brainstorm travel words 
Tell a story about a trip, have vil-

lagers write down the travel 

words they hear out of those you 

practiced earlier. 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Name games and icebreakers! Review things that you 

think will be important throughout the course of the 

session 
Interview and present each other using questions and 

phrases 

Role play and physical action 

games about travel vocab- using 

transportation methods, descrip-

tive words, places in Finland, etc 

(stuff mostly for KK5) 



 

Play “fruit salad” with different attributes or phrases 

(One villager stands in the middle of a circle and calls 

out “kaikki, ketkä ovat ___/kenellä on ___/ketkä 

tykkäävät ___” and everyone else who meets that crite-

ria must stand up and find a new spot, leaving one per-

son in the middle each time.) 

Have villagers prepare and per-

form skits about travel. 
Cut out travel picture from mag-

azines and paste together to rep-

resent a whole trip from place to 

place, then describe it for the 

group. 
Hand out a picture from a maga-

zine to a small group of kids, 

they must come up with story be-

hind it and present to the group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 6: SUOMESSA TURISTINA 
 

 
Päivä 3 Päivä 4 

Aihe Jos olisin Suomessa... Suomeen! 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Work on constructing sentences to equip vil-

lagers with skills to write päiväkirjoissa. Put 

everything in the context of what you can or 

would do in Finland. 
 
Phrases: “Jos olisin Suomessa, minä ___” 

using konditionaali, “Minä tykkään ___” 

Vocab for activities that you might be able 

to do in Finland: shoppailla, käydä muse-

ossa, asua/yöpyä hotellissa, saunoa, jne.  
Grammar: conditionals (jos minä oli-

sin...minä tekisin...)  
***Pay attention to which forms the nouns 

have to be in for particular verbs  

Role play: travel to Finland to begin simu-

lation! Plan how you will travel and then 

act it out so that by the end of the day you 

can say you made it to Finland. 
 
Vocab: Transportation words (lentokone, 

lentokenttä/lentoasema, matkatavara/mat-

kalaukku, jne.) 
Phrase: Miten menemme Suomeen??? 
Grammar: word order flexibility 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Build sentences with phrases like “tykkään 

___”, cutting words out of construction pa-

per and moving them around to change from 

question to answer. Have them ask each 

other the questions--partner work. 
Share something päiväkirjoista if they are 

willing, ask about words they don’t know 

and point out words they learned yesterday 

“Jos olisin Suomessa, tekisin...”  

Role play: travel to Finland 
Use activities to get across the message that 

your kieliryhmä is now in Finland. 
Maybe talk about Finnish signs (road signs) 

or put up labels around Salolampi to remind 

people that they are “in Finland” while 

here! 
Activity: Miten menemme Suomeen? Take 

turns having villagers lead the group and 

changing transportation method with each 

villager, act them out. (“Nyt menemme bus-

silla.”) 
Put travel itineraries on the website 



 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Make a “survey” with different descriptions. 

Have villagers ask each other questions to 

find someone who fits the description. (Ex. 

“Hän tykkää syödä mansikoita”  They ask 

each other “Tykkäätkö sinä syödä mansi-

koita?” to find someone who matches.) 
Have them describe a famous person by 

what he or she likes to do (and/or how he or 

she looks) and see if they can guess each 

others. 
Go through some of the items on the “Mitä 

tehdään Suomessa?” list, use charades or 

pictionary to act them out. 

Get kids who have been to Finland (many 

of them have) to share their impressions of 

what it is like when they were there (in 

Finnish of course!) Even kids who haven’t 

been there can speculate what they would 

notice first when they got there. Share these 

with other groups. 
Use dialogues between a visiting tourist and 

a native Finn to illustrate what it would feel 

like to have just arrived in Finland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 6: SUOMESSA TURISTINA 
 

 
Päivä 5 Päivä 6 

Aihe Suomalainen ruoka/Suomalaisruoka Mitä tehdään Suomessa? 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will learn the vocabulary nec-

essary to eat out at a restaurant in Fin-

land and act out restaurant scenes as 

waiters, customers, etc. 
 
Vocab: kolmen ruokalajin päivälli-

nen/illallinen, jälkiruoka, alkuruoka, 

pääruoka, kuitti, tarjoilija, kokki, jne. 

(words that have to do with food) 
Verbs: tilata, maksaa, laittaa ruokaa, 

jne. 
Phrases: minä haluaisin juoda, minä 

otan... 
 
Fill in Self-Assessment for week 1 

during päivän kertaus (created by the 

suomikoulu instructors). 

From this point on, you will choose a different 

theme for each remaining day in the session, 

based around the overall theme of “things you 

can do in Finland as a tourist”. Use simulations, 

dialogues, role play, videos, or whatever you can 

come up with to help the villagers experience 

what it would be like to be a tourist in Finland. 

On the following page you will find some sug-

gestions, but feel free to use whatever you think 

would be meaningful for the villagers. 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Restaurant phrases, dialogues, and skits  
Restaurant Mad libs  
“Dream restaurant”--have villagers de-

scribe their favorite restaurant or dream 

restaurant päiväkirjoihin. 
Questions and answers about restau-

rants: one villager asks a question and 

Work different grammar lessons into each day, 

including as much as you can from the following 

list: question forming (Missä sinä uit?), infinitive 

verbs (Minä tykkään UIDA.) , helping verbs, prac-

tice past tense (have them describe what they did 

during kieliryhmä päiväkirjoihin), teach common 

verbs in past tense and help villagers to see the 



 

the next villager must answer it and 

vise versa. You can also start with the 

answer and have the other villager 

come up with the question that goes 

with it. Create a self-assessment rubric 

specific to villagers’ own goals. 

pattern and let them attempt to write in past tense, 

time prepositions (ennen, jälkeen, tänään, jne.) ja 

adjektiivi agreement (isossa punaisessa talossa, 

kylmästä vedestä) 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Act out restaurant scene with kids as 

servers, etc. 
 

***Vuoden huippu: Pizza 

Party!!*** (Juhannuksena??) 

Ask villagers what they want to do in Finland 

(building on what they planned the previous year) 

to get inspiration for which simulations would be 

most meaningful for them 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 6: SUOMESSA TURISTINA 
 

Mitä tehdään Suomessa? 
 
Syödä ravintolassa 
Mennä elokuvateatteriin 
Käydä museossa 
Mennä kauppaan 
Matkustaa saarelle 
Kävellä metsässä 
Syödä suomalaista ruokaa 
Käydä sukulaisissa  
Parantaa suomen kielen taitoa 
Mennä Helsinkiin 
Kalastaa järvessä 
Hiihtää 
Tutustua perhetaustaan 
Ostaa karkkia 
Syödä suomalaista jäätelöä 
Puhua suomea suomalaisten kanssa 
Lähteä lounasristeilylle 
Mennä junalla 
Poimia marjoja  
Laulaa 
Tehdä työtä 
Mennä shoppailemaan kaupunkiin 
Tanssia 
Mennä juhlaan 
Saunoa 



 

Uida järvessä 
Käydä tehtaassa 
Käydä Muumimaailmassa  
Käydä Särkänniemessä 
Käydä napapiirillä 
Tavata Joulupukin  
Ottaa luontokuvia  
Katsoa jääkiekkomatsia 
Matkustaa laivalla Tukholmaan/Tallinnaan 
Katsoa suomalaista televisiota 
Ostaa jotain Marimekolta/Stockmannilta/ jne.   
Istua kahvilassa puhumassa ystävien kanssa  
Osallistua konserttiin 
Bongata hirviä  
Nauttia Savonlinnan oopperajuhlista 
Telttailla 
Mennä Korkeasaareen  
Juhlia juhannusta 
 
 

KESÄKURSSI 6: SUOMESSA TURISTINA 
 

 
Sample Day Sample Day 

Aihe Elokuvateatteriin Jääkiekkomatsiin! 

Missä? 
  

Sisältö/ 
Tunnin 

tavoit-

teet 

Villagers will learn the vo-

cabulary associated with go-

ing to the movies in Finnish 

and get to act out what they 

have learned through role 

play. 
 
Vocab: movie terminology: 

kauhuelokuva, tragedia, ko-

media, trilleri, animaatioelo-

kuva, lastenelokuva, musi-

kaali, dokumenttielokuva, li-

put/lippuja, osv. 
Phrase: Paljonko lippu mak-

saa? 

Villagers will learn time prepositions as they discuss what 

it’s like to go to hockey games in Finland. They will form 

statements about what they will do at the game using time 

prepositions. 
 
Vocab: time prepositions (ennen jota, jnk aikana, jnk jäl-

keen) 
Phrases: Minä soitan ystävälle ennen peliä.  Minä huudan 

pelin aikana.  Minä menen nukkumaan pelin jälkeen, jne. 
Grammar: time order prepositions and the form of the 

noun they require 

Kieli-

ryhmä-

toimin-

nat 

Go over phrases to use at the 

movies to buy tickets, etc. 
Discussion questions: what 

was the last movie you saw in 

theaters? Who is your favor-

ite celebrity? What kind of 

movies do you like? 
Use a written worksheet to 

divide movies into genre cat-

egories  
Introduce villagers to well-

known and important Finnish 

movie stars and directors 

Present the grammar form: have villagers come up with 

what you might do before, during, and after a hockey 

game and write down sentences  
Construct a worksheet from what villagers come up with. 

(see next page) 



 

(both in the Finnish film in-

dustry and Hollywood) 

Suur-

ryhmä-

toimin-

nat 

Movie simulation! 
Villagers use phrases to buy 

tickets and popcorn and then 

watch part of a movie.  
Stop the movie and discuss 

what is happening (really try 

to use no English subtitles) or 

use a worksheet to periodi-

cally check if they under-

stand. 
You can also teach important 

vocab before the film starts. 

Simulate a hockey game, encouraging them to use the 

phrases they came up with earlier. Ask them questions 

about what they are doing and have done and what they 

will do later, to encourage them to use different tenses of 

their verbs. Have villagers write a description of what they 

did päiväkirjoihin. 
 

**These are just two example lessons, use  
your own ideas and create your own!!** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 6: SUOMESSA TURISTINA 
 

Jääkiekkomatsiin! 
 
ENNEN PELIÄ 
Shoppailla 
Käydä suihkussa 
Soittaa ystäville 
Laittaa villapaita päälle 
Ostaa lippuja 
 
PELIN AIKANA 
Katsoa peliä 
Ottaa kuvia 
Hurrata 
Huutaa 
Tanssia 
Puhua ystävien kanssa 
 
PELIN JÄLKEEN 
Kirjoittaa päiväkirjaan 
Rentoutua 
Syödä iltapala 
Katsoa televisiota 
Mennä nukkumaan  
 
 
 



 

KESÄKURSSI 7: SUOMESSA VAIHTO-OPPILAANA 
 

KESÄKURSSI 7 
 

TERVETULOA SEITSEMÄNNELLE KESÄKURSSILLE! 

Vuoden aihe on SUOMESSA VAIHTO-OPPILAANA 
 

Taso: Advanced (Taso 3- continued) 
 

Tavoite: Villagers will explore the experience of living in Finland as an exchange stu-

dent. Activities will explore the life of young people in Finland today, relying heavily 
on current popular media sources and the internet to give villagers a taste of what they 
might encounter. As a final project villagers will interview staff members who have 

lived in Finland as exchange students, as well as native staff, and present their findings 
to their peers. Speaking skills will especially be encouraged through discussion and 

presentations. 
 

Vuoden huippu: To be determined. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESÄKURSSI 8: NYKYINEN SUOMI 
 

KESÄKURSSI 8 
 

TERVETULOA KAHDEKSANNELLE KESÄKURSSILLE! 



 

Vuoden aihe on NYKYINEN SUOMI 
 
 

Taso: Advanced (Taso 4) 
 

Tavoite: Villagers will use current media sources available on the internet to explore 
some of the social and political issues important in Finland today. Villagers will explore 

different topics of interest to them and find a way to present the information they learn 
to the village at large (maybe even an evening program???), and will be encouraged to 

make comparisons with their own experiences. 
 

Vuoden huippu: To be determined 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURSSIAIKATAULU 
 

 
KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 

Päivä 

1 

Kylässä Kertaus ja 

hallitus 

Kertaus Kertaus 

2 Mökissä Perhe ja Su-
kupuu 

Juhannus Minun perhe 

3 Pankissa Lippu Suomenruotsalais-

ten juhlat 

Miksi ihmiset muut-

tavat maasta? 



 

4 Pankissa 
VH--Karkki- 

juhla 

Luonto ja 
kartta 

Itsenäisyyspäivä Ketkä olivat maasta-
muuttajia? 

5 Syömään! 

(ruokasali) 

Kalevala Joulu Lähdetään! 

6 Salolammella Kalevala 
taas 

Uusivuosi  Mitä haluamme 
tuoda mukanamme? 

7 Fyysinen ter-

veys  
(terveyskeskus) 

Ruoka Runebergin 

päivä/Ystävänpäivä  

On aika mennä 

VH--Huviretki! 

8 Askartelu Historia Laskiainen Kuvaile enemmän 

9 Ranta ja sauna 

VH--Beach 

Party 

Huviretki 

VH--Luon-

toretki 

Pääsiäinen Suomen Amerikan 

yhteiskunta 

10 Kaikkialla Salo-

lammella 

Kertaus Vappu 

VH--Vappu! 

Tiivistetään 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURSSIAIKATAULU 
 

 
KK 5 KK 6 KK 

7 
KK 

8 

Päivä 

1 

Kertaus Mitä osaamme? 
  

2 Kertaus Toista vielä enemmän! 
  

3 Nyt suunnitellaan! Jos olisin Suomessa... 
  



 

4 Mitä haluat tehdä? Suomeen! 
  

5 Mitä tehdään Suomessa? Suomalainen ruoka/Suomalais-
ruoka 

VH--Pizza Party 

(juhannuksena) 

  

6 Mihin aiomme matkus-
taa? 

Mitä tehdään Suomessa? 
  

7 Liput! Simulaatio 
  

8 Hotelli ja raha 

VH--Matkailuvideo! 

Simulaatio 
  

9 Nyt mennään! Simulaatio 
  

10 Kertaus Simulaatio 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO STILL CHANGE: 

-review and address all comments 

-make sure entire document flows 

-consult with others on specific curriculum points  

-discover Sjölunden’s “Standard” and what they mean by that and if we 
should develop one for us 

-make sure that the villager session-summaries line up with the daily plans 

(especially the summer 3- holidays) 

***formatting- the self-assessment tables have these measurements: 2.42” 
for “skill,”  .81” for the middle ones, and 1.74” for the end  

 

 


