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TÄTÄ KIELISILTAA ET KÄVELE YKSIN…

Tuomas Lähteenmäki

Lingonet Oy:n kehittämä Kielisilta on 
maahanmuuttajien suomen kielen ope-
tukseen suunniteltu laaja ohjelmakoko-
naisuus. Ohjelma sisältää yli 200 erilaista 
harjoitusta, joiden vaikeustaso vaihte-
lee aakkosten opettelusta puolen tunnin 
mittaisiin virtuaalisiin kiertokävelyihin. 
Ohjelma soveltuu siis käytettäväksi maa-
hanmuuttajien suomen kielen opetukses-
sa aivan alkeistasolta pitkälle edistyneisiin 
ryhmiin. Ohjelmassa käytetään tukikiel-
tä, joko englantia tai venäjää. Suurin osa 
harjoituksista on kuitenkin toteutettu yk-
sikielisesti, eli niitä voidaan käyttää myös 
ryhmissä, joissa opiskelijoilla ei ole yh-
teistä kieltä. Tehtävien ohjeet saa kuiten-
kin aina näkyville paitsi suomeksi, myös 
tukikielellä. 

Kielisilta jakaantuu seitsemään pääosi-
oon: Aakkoset ja lukusanat, Arki ja työ, 
Kanssakäyminen, Liikkuminen ja asiointi, 
Määrät, hinnat ja aika, Asioiden kuvai-
lu sekä Keho ja sairaudet. Nämä jakau-
tuvat edelleen alaosioihin: esimerkiksi 
Kanssakäyminen-otsikon alta aukeavat 
alaosiot Tervehtiminen, Pyytäminen, Pal-
velutilanteita sekä Ohjeiden pyytäminen 
ja antaminen. Jaottelu perustuu siis sisäl-

lön aihepiireihin eikä esimerkiksi tehtävi-
en toteutustapoihin. Jokaiseen alaosioon 
liittyy 3 - 10 harjoitustehtävää. Aihepiirit 
tarjoavat kattavan otoksen arkielämän eri 
ilmiöistä. Harjoituksista muodostuu usein 
luontevasti ”polkuja”, eli monet tehtävät 
lomittuvat toisiinsa ja niitä voidaan käte-
västi tehdä peräkkäin. Tehtäviä voidaan 
toteuttaa eri tavoin: jokaisen tehtävän 
voi tehdä yksinään, mutta myös pareit-
tain, pienryhmissä tai yhtenä isona ryh-
mänä työskentely on usein mahdollista.

Kielisilta on siis hyvin laaja kokonaisuus, 
mutta sen laajuutta ei kannata säikähtää; 
ohjelmaan liittyy opettajalle tarkoitet-
tu apumateriaali, jonka avulla ohjelman 
harjoitustyyppeihin voi nopeasti tutustua. 
Opettajan oppaassa on myös arvioitu teh-
tävien vaikeustasot. Opettajan ei siis tar-
vitse käydä kaikkia kahtasataa harjoitus-
ta seikkaperäisesti läpi, vaan tilanteeseen 
sopivat harjoitukset löytää helpommin-
kin. Opettajan kannattaa kuitenkin testa-
ta etukäteen ne nimenomaiset harjoituk-
set, joita aikoo käyttää, varmistuakseen 
niiden sopivuudesta ja voidakseen enna-
koida niiden mahdollisesti herättämät ky-
symykset ja ongelmat.
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Harjoitustehtävät ovat varsin monipuo-
lisia, erilaisia tehtävätyyppejä voidaan 
erotella kolmisenkymmentä. Yksinkertai-
simmillaan tehtävät voivat liittyä yksit-
täisten sanojen tai äänteiden tunnistami-
seen, kun taas vaativimmillaan ne voivat 
olla aidon, puhekielellä puhutun henkilö-
haastattelun kuuntelemista. Pääpaino on 
sanaston ja kielenkäytön harjoittelulla; 
kielioppiin ja rakenteisiin liittyviä harjoi-
tuksia on kyllä niitäkin mukana, mutta 
vähemmän. Tyypillisiä harjoitustehtäviä 
ovat esimerkiksi sanojen yhdistäminen 
niitä esittäviin kuviin tai lauseiden alku-
jen ja loppujen yhdistely. Harjoituksissa 
on vältetty teknistä monimutkaisuutta: 
olennaista on kielellinen oivaltaminen, 
teknisesti vastaaminen tapahtuu yleensä 
yksinkertaisesti hiirellä klikkaillen ja siir-
rellen. Joskus käyttäjän on itse tuotettava 
sanoja kirjoittamalla. Ohjelma hyödyntää 
monikanavaisuuden tarjoamia mahdolli-
suuksia yhdistää puhuttua ja kirjoitettua 
kieltä toisiinsa.

Kielisillassa näkyvät myös sähköisen ma-
teriaalin tyypilliset rajoitukset: tehtävissä 
haetaan tiettyjä oikeita ratkaisuja ja niis-

tä puuttuu avoin tuottaminen. Vastauk-
set ovat yksiselitteisesti oikeita tai vää-
riä eikä ohjelma tee eroa ison ja pienen 
virheen välille. Jos esimerkiksi aukkotäy-
dennystehtävässä yksi opiskelija kirjoit-
taa kokonaan väärän sanan ja toisella on 
yhden kirjaimen kirjoitusvirhe, ohjelmalle 
molemmat vastaukset ovat yhtä vääriä, 
vaikka tosiasiassa ne kertovat erilaisesta 
osaamistasosta. Digitaalinen materiaali ei 
tähtääkään osaamistason mittaamiseen 
ja arvioimiseen. (Jotkin muut Lingonetin 
ohjelmat kiinnittävät enemmän huomiota 
virheen luonteeseen.) Opiskelija ei myös-
kään välttämättä aina ymmärrä, miksi 
hänen vastauksensa on väärä, eikä oh-
jelma vastaa tällaisiin kysymyksiin. Kiel-
ten oppitunneilla törmätään usein vääriin 
vastauksiin, joiden takana on kuitenkin 
ymmärrettävä logiikka; ne saattavat joh-
taa mielenkiintoisiin pohdintoihin ja oival-
luksiin. Opiskelija voi parhaassa tapauk-
sessa esittää ideoita, joita opettajakaan 
ei ole tullut ajatelleeksi. Sähköisestä ma-
teriaalista puuttuu tämäntyyppinen kes-
kustelevuus. Digitaalisella materiaalilla ja 
elävän opettajan antamalla opetuksella 
onkin molemmilla omat vahvuutensa ja 

Kielisillan alkuvalikosta voi valita haluamansa aihepiirin. Jokaisen otsi-
kon alta aukeaa useita alaotsikoita.
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heikkoutensa, ja ihanteellisinta on, jos ne 
toimivat opetuksessa tasapainossa.
Joskus tehtäviin liittyy aikarajoituksia ja 
niissä on osattava vastata melko nope-
asti; useimmiten kuitenkin käyttäjä saa 
miettiä vastausta niin kauan kuin halu-
aa. Monet harjoitukset on toteutettu niin, 
ettei tehtävässä pysty etenemään ennen 
kuin on vastannut oikein. Välillä on mah-
dollista antaa myös väärä vastaus, mutta 
ohjelma kuittaa harjoituksen kokonaan 
tehdyksi vasta, kun kaikkiin kohtiin on 
vastattu oikein. Näin käyttäjä tavallaan 
”pakotetaan” vastaamaan lopulta oikein. 
Joskus harjoituksissa on mukana pis-
telaskuri. Väärin vastatessaan käyttäjä 
saa usein helpottavia lisävihjeitä, joiden 
avulla oikeaan ratkaisuun ennen pitkää 
päästään. Lisävihjeitä ja helpotuksia saa 
harjoituksissa muutenkin halutessaan. 
Digitaalisen materiaalin eräs vahvuus on-
kin sen tarjoama mahdollisuus vaihdella 
vaikeustasoa: Kielisillassakin opiskelijat 
voivat edetä kukin omaan tahtiinsa ja 
käyttää vihjeitä oman tarpeensa mukaan.

Useimmissa harjoituksissa käytetään 
ääntä; välillä sen käyttö on tehtävän luon-
teen kannalta välttämätöntä, välillä taas 
harjoitus perustuu lähinnä näkemiseen ja 
ääni on vain tukena. (Mainittakoon, että 
vaikka harjoituksessa käytettäisiin tuki-

kieltä, ääni puhuu aina ainoastaan suo-
mea.) Kuulokemikrofonin avulla käyttäjä 
voi testata jopa omaa ääntämistään. Ää-
nen runsas käyttö on positiivista, koska 
käytännössä maahanmuuttaja on hyvin 
paljon tekemisissä juuri puhutun kielen 
kanssa. Ohjelman täysipainoinen käyttö 
edellyttää, että käytettävissä on kuulok-
keet; nykykouluissa vaatimusta ei voi-
ne pitää kohtuuttomana. Ajoittain myös 
ilman ääntä työskentely voi olla toimiva 
vaihtoehto, esimerkiksi jos tehtäviä halu-
taan tehdä yhtenä isona ryhmänä.

Esitän tässä joitakin ideoita ohjelman 
hyödyntämiseksi käytännön opetuksessa. 
Otan tässä lähitarkasteluun osion Liikku-
minen ja asiointi, joka sisältää seitsemän 
alaosiota. Käsittelen tässä muutamaa 
niistä. Kyse ei ole alkeistason harjoituk-
sista, joten oletan, että opiskelijat osaa-
vat jo kohtalaisesti suomea ja kykenevät 
ymmärtämään ja tuottamaan kunnollisia 
lauseita. Olen myös ajatellut, että ryh-
män osaamistaso on melko yhtenäinen ja 
koko ryhmä tekee samaa tehtävää; tie-
tenkin on myös mahdollista, että ryhmän 
edistyneimmät voivat tehdä eri tehtävää 
kuin heikommin osaavat. Kielisillan kaltai-
nen laaja ja tasoltaan vaihteleva ohjelma 
mahdollistaa sellaisenkin vaihtoehdon.

Kulkuvälineet-osioon kuuluu seitsemän 
tehtävää, joista testasin kuutta. Tehtävä 
1 sopii erinomaisesti aihepiirin aloituk-
seksi. Siinä näytöllä on kaupunkinäkymä, 
jossa näkyy monia kulkuneuvoja ja niihin 
liittyviä paikkoja. Käyttäjä kuulee ensin 
yhden aihepiiriin liittyvän sanan ja sen 
jälkeen kolme sanaa, joista yksi on sama 
kuin edellä sanottu; jos hän tunnistaa sa-
nan oikein, se  ilmestyy näkyviin kirjoitet-
tuna ja siirtyy kuvassa oikeaan kohtaan. 
Opiskelijan pitää siis vain tunnistaa sanan 

äänneasu ja samalla hän oppii merkityk-
sen ja kirjoitusasun. Tämän harjoituksen 
opiskelijat voivat varmaankin parhaiten 
tehdä yksinään kuulokkeet päässä. Kun 
opiskelijat ovat valmiita, sanoja voidaan 
vielä käydä yhdessä läpi ja painaa mieleen 
esimerkiksi tehtävää 2 varten. (Huom! 
Bussipysäkki on merkitty kuvassa hiukan 
oudosti linja-autoaseman laiturien vie-
reen; se olisi ollut järkevämpää sijoittaa 
jonnekin kadunvarteen erikseen.)

KULKUVÄLINEET
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Tehtävä 2 on loogista jatkoa tehtävälle 1 
ja sopii hyvin sen jälkeen tehtäväksi. Näy-
töllä näkyy sama maisema kuin tehtäväs-
sä 1. Tällä kertaa selostusääni kehottaa 
klikkaamaan kuvassa näkyviä asioita; sa-
nat ovat samoja kuin tehtävässä 1, joten 
nyt opiskelija voi testata, mitä on edel-
lä oppinut. Tällä kertaa sanat eivät näy 
kirjoitettuna näytöllä. Myös tämä tehtävä 
sopii itsenäisesti tehtäväksi, mutta sen 
voi toteuttaa myös esimerkiksi pareittain 
niin, että toisella opiskelijalla on kuulok-
keet ja hän neuvoo toiselle, mitä kuvasta 
pitää etsiä. 

Mikäli jatketaan saman ryhmän kanssa 
samalla osaamistasolla, mielestäni seu-
raavaksi voitaisiin siirtyä tehtäviin 5 ja 
6, jotka liittyvät matkalipun ostamiseen. 
Tehtävät 3 ja 4 ovat vaativampia ja nii-
hin voitaisiin palata joskus myöhemmin; 
en käsittele niitä tässä. Tehtävissä 5 ja 6 
käytetään jo kokonaisia lauseita, sanas-
toa ei siis erikseen harjoitella. 

Tehtävässä 5 kuullaan kolme lyhyttä, noin 
kahdeksasta repliikistä koostuvaa lipu-

nostodialogia. Ruudulla näkyy myös dia-
logiin liittyvä ”sarjakuva”. Dialogi kuun-
nellaan ensin kokonaisuudessaan; tämän 
jälkeen käyttäjän on järjestettävä vuo-
rosanat oikeaan järjestykseen. Vuorosa-
nat eivät näy kirjoitettuina, joten käyttäjä 
toimii pelkän kuuloaistin varassa. Ostajan 
ja myyjän vuorosanat kuitenkin erottaa 
helposti toisistaan, koska puhujat ovat eri 
sukupuolta. Puhe on myös selkeää ja lau-
seet ovat rakenteellisesti yksinkertaisia. 
Dialogin voi kuunnella niin monta kertaa 
kuin haluaa; ideana on, että ilmaukset 
opitaan kuuntelemalla. Mikäli repliikit ym-
märtää, niiden järjestyksen pystyy melko 
helposti päättelemäänkin. (Opettaja voi-
nee ennen harjoituksen tekemistä kertoa 
hiukan suomalaisista lippukäytännöistä.)

Tehtävä 6 sopii tehtäväksi vain jos opis-
kelijoilla on yhteinen tukikieli. Käytössä 
on sama dialogi kuin tehtävässä 5, mutta 
nyt sen vuorosanat näkyvät tukikielellä 
kirjoitettuina ja kuuluvat suomen kielellä. 
Puhutut lauseet ovat oikeassa järjestyk-
sessä, ja käyttäjän on siirrettävä kirjoi-
tetut repliikit oikeiden käännösten vie-

Puolet liikennöintiin liittyvistä sanoista on jo tunnistettu, toinen puoli on 
vielä jäljellä.
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VIRASTOISSA

Virastoissa-osion ytimenä on digitaalinen 
haastattelu, jossa virkailija kertoo erilai-
sista asiapapereista ja virastoissa asioi-
misesta. T-toiminnolla haastattelun teks-
tin saa näkyville näytölle. Osion muut 
tehtävät lomittuvat paljolti tähän haas-
tatteluun. Haastateltava puhuu selkeästi 
ja pätkät ovat lyhyitä, mutta sanasto on 
melko vaativaa. Tässä osiossa onkin syy-

tä edetä rauhallisesti, koska uutta sanas-
toa on paljon. Käsitteet ovat abstrakte-
ja eikä kuvaa voi käyttää samalla tavalla 
kuin esimerkiksi liikennevälineitä käsitel-
täessä. Toisaalta kyse on asioista, joiden 
kanssa maahanmuuttajat ovat usein te-
kemisissä ja jotka lienevät heille jo jossa-
kin määrin tuttuja.

reen. Opiskelijan on siis ymmärrettävä 
suomenkielinen lause pelkän kuulemi-
sen perusteella. (Tietenkin päättelykykyä 
käyttämällä tukikieliset lauseet on ilman 
käännöstäkin melko helppo järjestää niin, 
että niistä muodostuu järkevä dialogi.) 
Tehtävän voisi toteuttaa pareittain vie-
lä vaativampana niin, että toinen panee 
kuulokkeet päähän ja toistaa kuuleman-
sa lauseen parilleen, jonka on etsittävä 
oikea käännös. Tehtävät 5 ja 6 liittyvät 
läheisesti toisiinsa; niistä voidaan tehdä 

opetustilanteessa jompikumpi tai mo-
lemmat. Molemmat tehtävät ovat koh-
talaisen vaativia, koska niissä käyttäjän 
on ymmärrettävä kokonaisia lauseita nä-
kemättä niitä. Mielestäni tehtävää voisi 
editoida niin, että suomenkieliset lauseet 
edes jossakin vaiheessa (vaikka tehtävän 
lopuksi) myös näkisi kirjoitettuna. Tuol-
loin opiskelijat voisivat lopuksi vaikka pa-
reittain lukea dialogin, kuten kielten tun-
neilla on kautta aikojen tehty.

Tässä kohden videohaastattelun aiheena on työnhaku Suomessa. Teksti 
näkyy kirjoitettuna haastateltavan vasemmalla puolella. Kuvan alapuo-
lella olevasta valikosta voi valita kuunneltavaksi vastauksen haluamas-
taan aihepiiristä. S-toiminnolla vastaus kuullaan kirjakielisenä ja studi-
ossa äänitettynä.
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Haastattelua lienee parasta käydä läpi 
pienissä pätkissä ja mielellään T-toimin-
toa käyttäen. Mikäli opiskelijoilla on yh-
teinen tukikieli, voi olla viisasta aloittaa 
tehtävästä 1, jossa alaan liittyviä tukikie-
lisiä ja suomenkielisiä sanoja pitää yh-
distellä toisiinsa. Tästä opitaan jo perus-
sanoja, joista monet ovat haastattelun 
osioiden otsikkoinakin. Harjoitus voidaan 
tehdä yhdessä isona ryhmänä; tuolloin 
äänen käyttö voidaan ratkaista niin, että 
kaikki kuulevat sanat äännettyinä esi-
merkiksi opettajan koneen kaiuttimesta, 
tai sitten harjoitus tehdään äänettömästi 
ja sen jälkeen opiskelijat kuuntelevat vie-
lä sanat kukin omilla kuulokkeillaan.

Opiskelijat voivat työstää haastattelua 
myös pareittain tai pienissä ryhmissä 
niin, että ryhmä kuuntelee ja lukee jon-
kin osion ja yrittää ymmärtää sen sisäl-
lön mahdollisimman hyvin; sen jälkeen 
heidän pitää esitellä osion sisältö muulle 
ryhmälle. Haastatteluun liittyy myös teh-
tävä 4, jossa aihepiiriin liittyvästä tekstis-
tä on poistettu sanoja ja käyttäjän pitää 
täydentää ne sanelun mukaan. Lauseet 
eivät ole täsmälleen samoja kuin haastat-
telussa, mutta muistuttavat niitä. Tämä 
tehtävä on varmaankin järkevintä tehdä, 
kun haastattelua on jo käyty melko pal-
jon läpi. Tätäkin tehtävää voidaan tehdä 
pareittain niin, että toinen kuuntelee ja 
sanelee, toinen kirjoittaa, ja jossain vai-
heessa vaihdetaan rooleja.

Kun haastattelu alkaa olla pääpiirteittäin 
läpikäytynä, voidaan seuraavaksi ottaa 
työn alle tehtävä 6, jossa testataan ennen 
kaikkea, onko tekstin sisältö ymmärretty 
ja ovatko käsitteiden merkitykset tulleet 
selviksi. Tehtävässä on yksinkertaisesti 
tiedettävä, ovatko tekstiin liittyvät väit-
tämät oikein vai väärin. Usein väittämis-
sä on vain yksi virheellinen termi, joten 
käyttäjän on hallittava merkitykset var-
sin hyvin; suomenkielinenkin käyttäjä voi 
joissakin kohdin haksahtaa vastaamaan 

väärin. Väittämät on mahdollista myös 
kuunnella puhuttuina, mutta mielestäni 
tämä tehtävä voisi sopia hyvin tehtäväk-
si myös ilman ääntä yhteisesti; opetta-
ja voisi vaikka kysyä jokaisen väittämän 
kohdalla ”Kuinka monen mielestä tämä 
on oikein, käsi ylös?” Tällöin hänelle myös 
syntyy kohtalaisen hyvä kuva, kuinka hy-
vin opiskelijat ovat sisäistäneet tekstin 
sisällön.

Tämän jälkeen opettaja voi harkita, ha-
luaako paneutua tekstin kieliopilliseen 
puoleen vai syventää sanaston opiskelua. 
Tehtävä 3 liittyy kielioppiin ja sopii tehtä-
väksi siinä vaiheessa, kun tekstin keskei-
nen sanasto on hallinnassa. Tehtävässä 
pitää täydentää aukkoon oikea vaihtoehto 
kolmesta; kaikki vaihtoehdot ovat saman 
sanan taivutusmuotoja, joten tehtävä on 
nimenomaan kieliopillinen. Tätäkin tehtä-
vää voidaan tehdä yhdessä tai pareittain, 
kuunnellen tai ilman ääntä.

Tehtävät 5 ja 7 ovat kuuntelutehtäviä. Ne 
ovat varsin haastavia ja edellyttävät hy-
vää kuullun ymmärtämisen taitoa. Teh-
tävässä 5 on yhdistettävä kysymykset 
ja vastaukset toisiinsa pelkän kuulemi-
sen perusteella. Dialogi liittyy aihepiiriin 
ja lauseet ovat enimmäkseen aiemmis-
ta tehtävistä tuttuja. Pelkästään kuullun 
perusteella toimiminen on kuitenkin aina 
haasteellista; toisaalta se on tarpeellis-
ta, koska käytännön tilanteissakin ollaan 
yleensä puhutun kielen varassa. Tässäkin 
tehtävässä mielestäni lauseet olisi voi-
nut vaikka lopputarkistuksen yhteydessä 
näyttää kirjoitettuina. Tehtävä voisi sopia 
tämän osion päätökseksi.

Tehtävä 7 on myös hyödyllinen, mutta 
melko vaikea. Siinä ruudulla näkyy henki-
lötietolomake, jonka sisältöä selostetaan 
suullisesti. Käyttäjän on klikattava lomak-
keesta oikeita kohtia selostajan ohjeiden 
mukaan. Teksti on suhteellisen vaativaa; 
tämäkin tehtävä sopii tehtäväksi vasta 
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KAUPASSA

Kaupassa käyminen on kaikkein tavan-
omaisimpia arkipäivän asiointilanteita ja 
sitä harjoitellaan yleensä kieliopinnoissa 
jo melko varhaisessa vaiheessa. Kielisil-
lan Kaupassa-osion aiheena on enem-
mänkin kaupassa työskentely kuin asi-
akkaana oleminen. (Ostoksilla käyntiä 
harjoitellaan osiossa Arki ja työ.) Osiota 
hallitsee digitaalinen haastattelu, jossa 
haastateltavana on keravalainen nais-
kenkäkauppias. Toisin kuin Virastossa-
osiossa, tässä haastateltavan puhe on 
vahvasti puhekielistä. Opiskelijat joutu-
vat nyt siis tekemisiin melko lailla eri-
laisen kielen kanssa kuin oppikirjojen 
sivuilla. Tämä on opettavaista, mutta 
myös haastavaa. Tätä haastattelua on-

kin syytä käydä läpi pienissä pätkissä ja 
hyödyntää melko paljon myös S-toimin-
toa, jonka avulla sama teksti kuullaan ja 
nähdään kirjakieliseksi editoituna. Teks-
tin kieli on sinänsä arkipäiväisempää kuin 
virasto-osiossa, tosin siinäkin esiintyy 
jonkin verran kenkäkaupan erityisterme-
jä, kuten ”avokas”. S-toiminnon avulla 
voisi olettaa opiskelijoiden ymmärtävän 
tekstiä suhteellisen hyvin. Haastattelua 
on mahdollista käyttää samaan tapaan 
kuin virastossa, eli pareittain tai pienryh-
missä. Puhutun ja kirjoitetun kielen erot 
ovat tässä kuitenkin niin huomattavia, 
että niitä on syytä käsitellä opetuksessa 
erikseen. 

Kenkämyyjän haastattelun tekstistä näkyy, että puhujan kielessä on 
melkoisia eroja kirjakieleen verrattuna. Kielisillan avulla opiskelijat saa-
vat tuntumaa myös elävään käytännön kieleen.

melko myöhäisessä vaiheessa. Toisaalta 
tehtävänanto on helppo, koska käyttäjä 
vain klikkailee ruutua eikä hänen tarvit-
se esimerkiksi itse täydentää monistee-
seen mitään. Tekstiä voi myös toistaa niin 
monta kertaa kuin haluaa. Tehtävä on 

sisällöltään niin tärkeä, että se on syytä 
tehdä; on kuitenkin varmasti paikallaan, 
että henkilötietolomakkeeseen tutustu-
taan ensin rauhassa opettajan johdolla. 
Jos mahdollista, oikeita lomakkeita on 
hyvä ottaa tunnille mukaan.
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Harjoituksista tehtävät 2 ja 3 liittyvät 
haastatteluun suoremmin kuin tehtävät 4 
ja 5. Tehtävä 2 on vaativampi kuin teh-
tävä 3, joten mielestäni tehtävän 3 voisi 
hyvin tehdä ensin. Tehtävässä 3 ruudulla 
näkyy kymmenen ilmapalloa, joista jo-
kaista klikkaamalla kuulee yhden sanan, 
ja kymmenen tikkaa, joista jokaista klik-
kaamalla kuulee yhden lauseen. Ilmapal-
losanoista jokainen esiintyy vain yhdes-
sä lauseessa, ja käyttäjän on löydettävä 
jokaiselle sanalle oikea lause. Tehtävää 
vaikeuttaa, että sanat eivät ole lauseissa 
aina perusmuodossa. Lauseet ovat haas-
tattelusta otettuja, mutta toisaalta teh-
tävän tekeminen ei välttämättä edellytä 
haastattelun kuuntelemista. Tehtävä on 
siis mahdollista tehdä jo melko aikaisessa 
vaiheessa; koska haastatteluun perehty-
minen on melko pitkä ja vaativa urakka, 
sen parista voidaan välillä siirtyä teke-
mään tätä tehtävää.

Tehtävä 2 on samanlainen kuin virasto-
osion tehtävä 4, eli käyttäjän on täyden-
nettävä sanelun mukaan tekstissä olevat 
aukot. Tehtävä sopinee parhaiten tehtä-
väksi, kun haastattelu on jo pääosin kä-
sitelty.

Tehtävät 4 ja 5 eivät liity suoraan haas-
tatteluun, vaikka käsittelevätkin samaa 
aihepiiriä eli kenkäkaupassa työsken-
telyä. Tehtävässä 4 aiheena on dialogi, 
jossa kysellään kenkäkaupan myyjältä, 

miten kauppaan pääsee töihin. Tehtävä 
toimii samalla tavalla kuin Kulkuvälineet-
osiossa, eli dialogi on tarkoitus kuunnella 
kokonaan ja sen jälkeen järjestää vuo-
rosanat oikeaan järjestykseen. Tällä ker-
taa puhujat ovat molemmat naisia, mutta 
äänet erottaa kuitenkin melko helposti 
toisistaan. Tämäkin harjoitus siis testaa 
vahvasti kuuntelupuolta. Dialogi ei nyt-
kään näy missään vaiheessa kirjoitettu-
na; sen olisi taas voinut lopuksi näyttää, 
varsinkin kun tehtävässä 5 on täydennet-
tävä samoja lauseita nimenomaan kirjoi-
tettuna.

Tehtävässä 5 on edellisestä tehtävästä 
tuttuja lauseita, joihin on jätetty auk-
ko; aukkoon tulee täydentää oikea kol-
mesta vaihtoehdosta ja sen jälkeen vielä 
itse kirjoittaa sana viivalle. Joskus kyse 
on oikean sanan, joskus oikean muodon 
valitsemisesta. Tämä ja tehtävä 4 sopi-
vat tehtäväksi samassa opetussessiossa, 
koska ne liittyvät selvästi toisiinsa. Teh-
tävät ovat kuitenkin myös itsenäisiä, eli 
niistä on mahdollista tehdä myös vain toi-
nen. Kuten sanottu, nämä tehtävät eivät 
ole selvästi haastatteluun sidottuja ja nii-
tä on mahdollista käyttää missä vaihees-
sa halutaan. Haastattelu on iso paketti 
käytäväksi kerralla, ja sitä onkin hyvä 
tauottaa ottamalla välillä muuta. Esimer-
kiksi tehtävillä 4 ja 5 saadaan haastatte-
lun käsittelyyn vaihtelua eksymättä silti 
kauas aihepiiristä.

LOPUKSI

Esittelemäni tehtävät tarjoavat vain pie-
nen otoksen Kielisillan valikoimasta. Niis-
sä esiintyi muutamia ohjelmalle ominai-
sia tehtävätyyppejä. Käsitellyt tehtävät 
oli pääasiassa suunnattu melko edisty-
neille opiskelijoille, ja aivan alkeistasol-
le suunnatut tehtävät ovat toisentyyp-

pisiä. (Liikennevälineet-osion tehtävä 1 
on esimerkki alkeistasolle tyypillisestä 
tehtävästä.) Tehtävät kertoivat kuitenkin 
jo jotakin digitaalisen materiaalin vah-
vuuksista. Ohjelmassa lomittuvat monis-
sa kohdin sujuvasti ääni, kuva ja teksti. 
Verrattuna perinteisiin oppikirjoihin ja 
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äänitteisiin monikanavainen digitaalinen 
materiaali voi antaa kokonaisvaltaisem-
man ja yhtenäisemmän kuvan kielestä. 
Tehtäviä voi myös soveltaa eri tavoin ja 
niiden vaikeustaso on usein vaivattomasti 
muunneltavissa, joten samojakin harjoi-
tuksia voidaan käyttää eri osaamistasoil-
la. On hyvä, että Kielisillassa tehtävien 
tekninen suorittaminen on yksinkertais-
ta; tällöin aikaa ja energiaa ei mene itse 
suorituksen opettelemiseen, vaan voi-
daan keskittyä asiasisältöön. Alkeistason 
tehtävissäkin harjoituksen ideasta saa 
helposti kiinni. Käytännön työssäkin on 
käynyt ilmi, että opiskelijoiden kynnys 
harjoitusten tekemiseen on varsin ma-
tala. Erityisesti sanaston opiskelussa ja 
mieleen painamisessa digitaalinen mate-
riaali toimii erinomaisesti.

Digitaalinen materiaali on monessa mie-
lessä hyvä opetuksen apuväline. Se on 
parhaimmillaan hyvinkin monipuolista 
ja vaihtelevaa ja tarjoaa mahdollisuuk-
sia erilaisiin soveltamistapoihin. Toisaal-
ta opettajan on syytä muistaa oma roo-
linsa ja välttää liiallista heittäytymistä 
materiaalien vietäväksi. Sähköinen ma-
teriaali ei ole mikään oppimisautomaat-
ti, jossa opiskelija saavuttaa tietyn kie-
litaitotason hiirellä klikkaillen. Ohjelmaa 
ei pidä vain panna pyörimään ja käskeä 

opiskelijoiden työskennellä, vaan opetta-
jan on huolehdittava siitä, että ohjelmat 
täyttävät kunnolla tehtävänsä. On myös 
syytä muistaa, että digitaaliset materi-
aalit eivät vastaa miksi-tyyppisiin kysy-
myksiin eivätkä anna tilaa opiskelijoi-
den omille, vaihtoehtoisille oivalluksille. 
Vaikka harjoituksia tehtäisiinkin yksin, 
niistä on hyvä keskustella myös yhtei-
sesti. Perinteisesti kielenopetuksessa on 
ensin opiskeltu asia opettajajohtoisesti 
ja sen jälkeen tehty siihen liittyviä har-
joituksia. Digitaalinen materiaali saattaa 
tarjota mahdollisuuksia uudenlaiseen lä-
hestymistapaan, jossa asia voidaan op-
pia harjoituksen kautta ja sen jälkeen 
työstää sitä opettajan kanssa eteenpäin. 
Digitaalisen materiaalin avulla voidaan 
iskostaa mieleen sanoja ja ilmauksia, joi-
ta on sen jälkeen mahdollista hyödyntää 
kirjoituksessa ja keskustelussa. Opetta-
jan on osattava lomittaa digitaalisen ma-
teriaalin käyttö omaan opetukseensa ja 
suunniteltava tehtävien käyttö niin, että 
niistä saadaan mahdollisimman paljon 
irti. Parhaimmillaan sähköisen materiaa-
lin ja opettajan oman opetuksen vahvuu-
det voivat toimia tasapainoisessa symbi-
oosissa oppimista edistämässä.

Kirjoittaja on vuonna 2000 valmistunut 
suomen kielen opettaja


