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uomi toisena ja vieraana kielenä -oppi-
materiaalien määrä kasvaa vuosi vuo-

delta. Vuonna 2005 ilmestynyt Kuulostaa
hyvältä! – Sounds Good! täydentää kokoel-
maa nimenomaan vieraan kielen opetuksen
lähtökohdista. Tekijällä on pitkä kokemus
suomen opettamisesta ulkomaalaisille, ja
kirjan tapahtumat sijoittuvat ulkomaalaisen
vaihto-opiskelijan kokemusmaailmaan.
Materiaali tarjoaa perinteisen opastuksen
suomen kieleen ja kulttuuriin muutamin
uusin lisämaustein. Käytännön arkikielitai-
don harjoittelu jää vähemmälle. Peruskieli-
opin sekä kirjoitetun kielen piirteet katta-
va materiaali — kaksi kirjaa ja video —
koostuu viidestä osasta: teksteistä sekä nii-
hin liittyvistä harjoituksista, noin viiden
minuutin mittaisista videoista, kappale-
kohtaisesta kielioppiosiosta sekä suomi–
englanti-sanastosta. Toimitusprosessin
kömmähdyksistä huolimatta (teksteissä
esimerkiksi puhutaan vielä markoista, vaik-
kakin mainitaan Suomen siirtyneen euron
käyttöön vuonna 2002) kokonaisuus tar-
joaa kattavan, selkeän ja monipuolisen pa-
kettiratkaisun kielen ja etenkin sen raken-
teiden opiskeluun.

Oppimateriaalin kappaleet sitoo yhteen
kertomus saksalaisesta Jutasta, joka saapuu
Helsingin yliopistoon opiskelemaan suo-
mea. Tarinan edetessä Jutta asettuu aloilleen
ja kohtaa erilaisia arkipäivän tilanteita: hän

käy ostoksilla kirpputorilla ja erikoismyy-
mälässä, sairastuu, ihastuu, ajelee raitiovau-
nulla ja harmittelee yläkerran naapurin re-
monttia. Aihepiirit ovat jokaiselle tuttuja ja
hyödyllisiä, mutta niille on tyypillistä yk-
sityisellä elämänalueella pitäytyminen.
Toisen kielen oppijan näkökulmasta myös
julkisen alueen — asiointidialogien, mak-
sutapojen ja muiden sellaisten käytännön
taitojen — käsittely olisi tähdellistä (kielen-
käytön kontekstin osa-alueita eritellään
mm. Eurooppalaisessa viitekehyksessä, s.
80–81). Suomi juhlineen ja tapakulttuurei-
neen tulee myös hyvin tutuksi. Kirjassa juh-
litaan syntymä- ja nimipäiviä, käydään jou-
lukonsertissa sekä keskustellaan juhla-
pyhien vietosta. Lisäksi käydään muun
muassa Suomenlinnassa sekä tutustutaan
Ahvenanmaahan ja saamelaiskulttuuriin.

Oppikirjan tekstikappaleista on tehty
video, jossa ammattinäyttelijät esittävät ke-
hyskertomuksen henkilöitä ja liikkuvat eri
puolilla Helsinkiä. Aitojen ympäristöjen nä-
keminen on hyödyllistä ja hauskaa ja sitoo
opittavan asian monen opiskelijan omaan
kokemusmaailmaan. Kuvamateriaalista he-
rää luontevasti myös kysymyksiä ja kom-
mentteja: missä liikutaan, kuka opiskelijois-
ta on käynyt siellä, milloin ja kenen kans-
sa. Videoita koekäytössä katsellessa syntyi
runsaasti spontaania keskustelua joko vi-
deon sisällöstä tai esitystavasta. Opettajan
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kannalta on aina edullista, että opiskelijat
itse jakavat tietojaan ja kokemuksiaan. Ku-
vamateriaali näytti herättävän opiskelijoi-
den välistä keskustelua herkemmin kuin
esimerkiksi pelkkä oppikirjateksti. Kult-
tuuritiedon lisäksi tällaiset keskustelut tu-
kevat myös puheen ymmärtämis- ja tuotta-
mistaitoja sekä antavat tilaisuuden puhua
aidoista asioista, eivät vain kommentoida
juonen tapahtumia. Etenkin suomea vieraa-
na kielenä opiskelevien on tärkeää oppia ar-
vostamaan ja hyödyntämään toisten kielen-
oppijoiden tietoa, kokemuksia ja keskuste-
lukumppanuutta.

Videot tuovat esille myös ei-kielellisen
viestinnän keinot ja tärkeyden. Käyttäessä-
ni materiaalia kurssilla huomasin, miten
opiskelijat monasti omaksuivat kielenainek-
sen lisäksi myös näyttelijöiden ilmeet, eleet
ja liikkeet. Samoin sanasto siirtyi yleensä
nopeasti omaan aktiiviseen käyttöön, ja osa
oppijoista hyödynsi luontevasti videon
kinestetiikkaa sanaston mieleenpalauttamis-
keinona: ilme tai ele kertautui sanaa muis-
tellessa. Monenlaiset oppijat saavat oppi-
mistyylinsä mukaista tukea materiaalista,
joka tarjoaa kielenaineksen lisäksi myös
visuaalisia, auditiivisia ja edellä mainittuja
tunto- ja liikeaisteihin perustuvia kiinnekoh-
tia (ks. oppimistyyleistä esim. Reid 1998).
Videon monipuolisuuden ansiosta itse op-
pikirja voikin olla ulkoasultaan karu.

Yksi materiaalin parhaista puolista ovat
tekstikappaleiden dialogit. Ne ovat sisällöl-
tään ja lausumiltaan raikkaita ja aitoja, ja
erilaisia keskustelupartikkeleja käytetään
luontevasti. Lausumat sopivat sanojansa
suuhun ja kuulostavat hyvältä, vaikka koe-
käytössä opiskelijat kritisoivatkin täydellis-
tä suomea puhuvaa Juttaa, jonka suurin
haaste tuntui olevan pitkien yhdyssanojen
muistaminen. Se realistisista samastumis-
mahdollisuuksista! Melkeinpä jokaisesta
kappaleesta löytyy lentäviä lauseita: lausah-
duksia, jotka syystä tai toisesta vetoavat

opiskelijoihin ja jäävät välittömästi mieleen
(Se on nyt tai ei koskaan! Käyn joka torstai
tanssimassa flamencoa ja voin loistavasti!
Ei hullumpi!).

Vaikka keskustelut ovat pääosin luon-
tevia, niille on paikoin tyypillistä myös hie-
man väkinäiseltä vaikuttava kulttuuriaihei-
den esille tuominen. Toki niiden sisällyttä-
minen materiaaliin on tärkeää, mutta har-
mittavaa on, että se tapahtuu luontevuuden
kustannuksella. Moniko meistä juttelee
nimipäiväjuhlissa Akseli Gallen-Kallelas-
ta tai siteeraa kesämökin rannassa runout-
ta? Oudohko on myös kappale »Raitiovau-
nussa», jossa Jutta ja tämän potentiaalinen
poikaystävä Anssi käyvät keskustelua pre-
dikatiivin muodostuksesta. Syytä tällaisen
luokkahuonediskurssin tuomiseen oppikir-
jan sivuille on vaikea nähdä, vaikka keskus-
telulla ehkä jonkinasteinen tosielämän huu-
moriarvo onkin. Kirjan loppupuolella dia-
logit sekoittuvat kulttuuriteemoja käsittele-
viin asiateksteihin, jotka kertovat muun
muassa suomalaisesta kansanmusiikista,
tangosta, Lönnrotista ja Kalevalasta. Tällai-
nen kulttuuriteemojen esitystapa tuntuu
luontevammalta, etenkin kun sitä videolla
tukee kuva- ja äänimateriaali.

Oppikirjan asiaproosan näytteleminen
on luonnollisesti dialogien näyttelemistä
vaikeampaa. Videolla asiatekstit on esitet-
ty siten, että näyttelijä lukee kulloisenkin
tekstin aiheeseen liittyvän kuvamateriaalin
pyöriessä taustalla. Taustakuva tarjoaa tu-
kea sanaston ymmärtämiseen, sillä tekstin
kappaleen ja teeman vaihtuessa myös vi-
suaalinen ilme vaihtuu. Ensivaikutelma
lauantaitanssien (kappale 27) edustalla sei-
sovasta, suoraan kirjasta tekstiä lukevasta
näyttelijästä hämmensi, mutta toisaalta epä-
luontevuus herätti opiskelijoissa hilpeyttä
ja asiasisältö tuntui jäävän heille helposti
mieleen.

Kappaleiden harjoitukset toistavat tar-
koituksellisesti samaa kaavaa, jonka »ker-
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ran sisäistettyään opiskelijan on helppo toi-
mia tehtävänantojen mukaan» (s. 10). Ku-
takin tekstikappaletta kohden on laadittu
kymmenisen harjoitusta. Yhteen kappalee-
seen liittyviä kielioppiseikkoja on tavalli-
simmin neljä tai viisi. Aukkotehtävien lisäk-
si harjoituksissa muodostetaan annetuista
sanoista lauseita, täydennetään tekstejä ja
yhdistetään kysymyksiin oikeat vastaukset.
Jokaiseen kappaleeseen liittyy myös rinnak-
kaisteksti, jonka avulla opiskelijalla on
mahdollisuus entisestään laajentaa sanava-
rastoaan sekä harjoittaa luetunymmärtämis-
taitojaan. Tekstit avartavat usein näkökul-
maa kappaleen tapahtumiin ja kertovat dia-
login uudelleen jonkun osallistujan näkö-
kulmasta. Samalla sanat tulevat entistä tu-
tummiksi uudessa kontekstissaan. On mu-
kavaa, että kappaleen sanasto toistuu harjoi-
tuksissa ja että tehtävien ratkaisut on help-
po löytää saman kirjan loppusivuilta. Opis-
kelijan on kuitenkin alusta alkaen hallitta-
va kielioppitermistö, sillä tehtävänannot
ovat yksinomaan »Käytä inessiiviä» -tyyp-
pisiä. Apua kieliopin opiskeluun on toki tar-
jolla sanasto- ja kielioppikirjan sivuilla.

Kirjan monet harjoitukset keskittyvät
lähes yksinomaan rakenteiden kirjalliseen
tuottamiseen ja kappaleiden sisällön ym-
märtämiseen. Sen sijaan suullisia taitoja
harjoitetaan vähän. Vain yksi tehtävätyyp-
pi, jossa vastataan omin sanoin sisältö-
kysymyksiin, harjoittaa puhumista. Opis-
kelijan äänen lisäksi myös hänen oma
näkökulmansa jää helposti kuulumatto-
miin. Sitä kannustetaan tuomaan esille vain
kirjoitustehtävissä, jotka nekin ovat usein
sisältöön keskittyviä, etenkin materiaalin
loppupuolella (esim. »Mikä on Suomen
taiteen kultakausi?»), eivätkä opiskelijan
omia kommunikatiivisia tavoitteita palve-
levia. Nämä kirjoitustehtävät soveltuvat
kuitenkin hyvin suullisiksi harjoituksiksi,
joita kirjasta myös soisi löytyvän. Kun har-
joituksissa pääasiassa tarkastellaan kirjan

tapahtumia, opitun kielen suhde opiskeli-
jan omaan elämään voi jäädä kaukaiseksi.
Suomen kieli ja kulttuuri näyttäytyvät voi-
makkaasti tarkastelun kohteina, eivät jaet-
tuina, yhdistävinä ilmiöinä.

Kirjan kulttuuriaiheisesta asiaproosas-
ta välittyy hyvin perinteinen, nostalginen
Suomi-kuva. Välillä mietityttää, voisiko
Jutta olla saamelaisrunouden lisäksi kiin-
nostunut esimerkiksi rock-lyriikasta, mo-
dernista musiikista, retkeilystä tai ruoanlai-
tosta. Suomalaisen kulttuurin kaanon on
esitelty jo monessa oppikirjassa, ja etenkin
ulkomailla suomea opiskelevia kiinnosta-
vat usein myös tuoreemmat ja ajankohtai-
semmat ilmiöt, jotka toisen kielen opiske-
lijoille ovat arkipäivää. Jokaista oppimate-
riaalia voi toki täydentää hyväksi katsomal-
laan tavalla, mutta haitaksi ei ole, jos oppi-
kirja ohjaa myös nykyelämän arki-ilmiöi-
den ja kulttuurin pariin.

Monen suomen kielen opiskelijan ilo on
varmasti Sounds good! -kielioppi- ja sanas-
tokirja, jossa kielioppikäsitteet ja niiden
käyttö esitetään seikkaperäisesti englannin
kielellä. Fred Karlssonin Suomen perus-
kieliopin englanninnoksen rinnalle on jo
pitkään kaivattu englanninkielistä esitystä
peruskieliopista nimenomaan toisen ja vie-
raan kielen oppijan näkökulmasta. Kappa-
lekohtaisen kieliopin ja sanaston lisäksi
kirja sisältää tekstikappaleiden englannin-
kieliset käännökset sekä aakkosellisen sa-
naston. Noin 2 000 hakusanan aakkoselli-
nen sanasto viittaa kappalekohtaiseen sa-
nastoon, jossa selvitetään sanojen vartalo-
muutokset sekä käännösvariantit havain-
nollisten esimerkkilauseiden kera. Järjes-
tyksessä etenevä opiskelija varmasti arvos-
taa esityksen selkeyttä ja tarkkuutta. Tietyn
kielioppikäsitteen käyttöä selvittävä voi
kuitenkin joutua epätoivon partaalle — kir-
jassa ei ole sisällysluetteloa, josta voisi kä-
tevästi etsiä vaikkapa essiivin. Kertaus-
materiaalina kirjaa käyttävä kuluttaa siis
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paljon aikaa kiinnostavien teemojen löytä-
miseen. Kappaleita ei ole myöskään listat-
tu edes niiden nimen mukaan. Toisaalta ni-
mestäkään ei voi suoraan päätellä asiasisäl-
töä: esimerkiksi kappaleen »Yliopiston kir-
jastossa» teemana on tapaamisesta sopimi-
nen. Sekä kielioppikäsitteiden että toimin-
tojen luettelointi puoltaisi paikkaansa.
Käyttäjän huomioonottamisessa olisi siis
parantamisen varaa.

Kirja sijoittuu yliopistomaailmaan ja on
selkeästi laadittu akateemista kielenoppijaa
varten. Tekijä puhuukin niin sanotusta kieli-
tietolähtöisestä opiskelijasta perinteisenä
opiskelijatyyppinä (s. 11). Materiaalin avul-
la opiskelija oppii tekemään kirjan harjoi-
tukset, joiden kognitiivinen haastavuus vä-
henee opiskelun edetessä, kun tehtävänan-
not tulevat tutuksi ja sanasto kertautuu. Kir-
jan käyttäjä näyttäytyy kielenoppijana alus-
ta loppuun saakka. Suomi toisena kielenä
-opetuksessa, esimerkiksi työvoimapoliit-
tisessa suomen kielen koulutuksessa, näin
kielitietolähtöinen lähestymistapa soveltuu
vain murto-osalle opiskelijoista. Sen sijaan
niiden kielitaitolähtöisten opiskelijoiden —
tai kielenkäyttäjien — näkökulmasta, jol-
laisiksi monet S2-opiskelijat varmaan tällä
tekijän mainitsemalla kielitieto–kielitaito-
jatkumolla määriteltäisiin, materiaali sovel-
tunee parhaiten kertaukseen. Kertausmate-
riaalina kirjaa ja videota käyttävät opiske-
lijat osaavat jo aihepiirin sanastoa sekä pys-
tyvät tuottamaan ja ymmärtämään tilanne-
kohtaisia lausumia. Materiaali soveltuu hy-
vin myös valealkajille, jotka palaavat perus-
kieliopin opiskeluun alkeiskurssin käyty-
äänkin. Englannin kielen ja kieliopillisten
käsitteiden hallitsemisesta on hyötyä. Vaik-
ka apukieli tukeekin monen opiskelijan op-

pimista, se myös sulkee oppijajoukosta pois
monta opiskelijaa.

Tekijä kertoo tehneensä kirjan alkeis-,
kertaus- tai jatko-opiskelumateriaaliksi niin
kontaktiopiskeluun kuin itsenäiseen etä-
opiskeluunkin. Kaikkien mahdollisten koh-
deryhmien ottaminen huomioon yhdessä
materiaalissa on mittava haaste. Erilaisilla
oppijoilla on hyvin erilaiset tarpeet ja läh-
tökohdat. Kronologisesti etenevänä alkeis-
kurssina kirja soveltuu mielestäni parhaiten
kielioppiorientoituneelle aikuisopiskelijal-
le, jolla on jo kokemusta vieraiden kielten
opiskelusta ja jonka pääasiallinen tavoite on
oppia tuottamaan ja ymmärtämään kirjoi-
tettua suomea. Etenkin videomateriaali tar-
joaa uuden ja hauskan lähestymistavan
opiskeluun ja soveltuu loistavasti kielitaito-
lähtöiseen osaamisen kartuttamiseen. Esi-
tystapa on looginen ja selkeä, ja kurssin eri
osat täydentävät toisiaan luontevasti ja kat-
tavasti. Kappaleiden rinnakkaistekstit lisää-
vät oppijan haastetta ja valottavat kirjan ta-
pahtumia. Aidot ja hauskat dialogit innoit-
tavat kielenoppijaa sanaston ja rakenteiden
opiskeluun. 

KAROLIINA KUISMA
Sähköposti: kuisma@u.washington.edu

LÄHTEET

Eurooppalainen viitekehys 2005. Kielten
oppimisen, opettamisen ja arvioinnin
yhteinen eurooppalainen viitekehys.
Helsinki: WSOY.

REID, JOY M (toim.) 1998: Understanding
learning styles in the second lan-
guage classroom. Upper Saddle
River, NJ: Prentice Hall Regents.


