
Kysy Proffalta! 
 
Mitä kieltä kannattaisi opiskella? 
Kieltenopiskelu kannattaa aina. Toki kannattaa miettiä, mitä kieltä tarvitsee 
mihinkin. Missä haluaa opiskella, millaista työtä haluaa tehdä, mitä kielitaitoa omat 
harrastukset vaativat jne. 
Suomalaisessa työelämässä ajatellaan, että jokainen osaa suomea, ruotsia ja englantia 
ja varsinainen kielitaito tulee vasta sen jälkeen. Monipuolinen kielitaito on aina 
plussaa. Sen avulla on myös helppo tutustua uusiin ihmisiin ympäri maailman. 
Kieliä voi opiskella kaiken ikää. Aina on mahdollista aloittaa uuden kielen opiskelu. 
 
Miksi englanti jyrää? 
Riippuu vähän, keneltä kysyy :D. Pohjoismaissa englanti on selkeästi vahvin vieras 
kieli, mutta myös saksa ja espanja ovat Euroopassa paljon puhuttuja kieliä. Espanja 
on tarpeen myös Etelä-Amerikassa, ja se on myös USAn toiseksi puhutuin kieli. 
Aasiassa taas tarvitaan kiinaa ja japania. 
  
Mikä on maailman kaunein kieli? 
Tähän ei proffakaan osaa vastata! Moni sanoo, että italia tai ranska on se kaunein 
kieli, mutta toiset taas tykkäävät venäjästä tai ruotsista. Usein kauneimmalla 
ajatellaan sitä, mikä omaan korvaan kuulostaa miellyttävältä. Kieleen ja sen puhujiin 
liittyvät asenteet vaikuttavat myös siihen, miten kauniina kieltä pitää. 
 
Voiko Jyväskylän yliopistossa opiskella japania? 
Jyväskylän yliopistoon ei voi hakea opiskelemaan japania. Mutta Jyväskylän 
yliopiston opiskelijat voivat opiskella japania yliopiston kielikeskuksessa.  
Pääaineena Jyväskylän yliopistossa voi opiskella englantia, ranskaa, ruotsia, saksaa, 
suomea ja venäjää. 
 
Mikä kieli on helpoin oppia? 
Mikään kieli ei ole absoluuttisesti helppo tai vaikea oppia. Usein kyse on siitä, mihin 
olemme äidinkielessämme ja aiemmin oppimissamme kielissä tottuneet. Jos uusi 
kieli on rakenteiltaan aivan erilainen, kuin mihin on tottunut, saattaa sen 
hahmottaminen tuntua hankalalta. Vaikkapa kyrilliset aakkoset tai japanin 
kirjoitusjärjestelmä voi olla hidasta ottaa haltuun, kun on tottunut suomen 
ääkkösiin. 
 
Mitä tapahtuu kielitaidolle, kun ikää tulee lisää? 
Lapsia pidetään usein luontaisina kielenoppijoina, joiden kielitaito karttuu aivan 
itsestään. Ajatellaan, että aikuiset eivät pärjää lapsille. Kuitenkin lapsilla on omat 
vahvuutensa, aikuisilla omansa. Aikuiset osaavat ottaa haltuun isompia 
kokonaisuuksia, liittää asioita toisiinsa, hyödyntää aiempia kokemuksiaan ja he 
myös tietävät, millaiset opiskelutavat sopivat heille parhaiten. Pahat kielet saattavat 
väittää, että vanha koira ei opi uusia temppuja, mutta ei kannata uskoa. Seniori-
ikäisillä voi olla runsaasti aikaa, viitseliäisyyttä ja halukkuutta oppia uusia kieliä ja 
myös kykyä oppia. Jokaisella ikäryhmällä on omat vahvuutensa. Jos lapset 



oppivatkin sukkelasti ääntämään vieraita kieliä, aikuiset ovat skarppeja 
kielioppiasioissa, ja sanastoa kykenevät oppimaan kaikki imeväisistä ikäihmisiin.    
 
Jos ei ehdi kielikurssille, miten kielitaitoa voi petrata omatoimisesti? 
Kieltä oppii parhaiten sitä käyttämällä. Kannattaa siis pitää silmät ja korvat auki, 
puhua ja kirjoittaa aina kun voi, ja ottaa vaikka päiväohjelmaan uutiset vieraalla 
kielellä. Myös erilaisia kielenoppimissovelluksia on runsaasti tarjolla sekä 
puhelimeen että tietokoneeseen ja niitä voi käyttää itselle sopivina aikoina. 
 
Osaan vähän ruotsia, mutta en uskalla puhua sitä, kun pelkään, että en muista 
kaikkia sanoja tai sanon väärin. Mitä kannattaisi tehdä? 
Ei pidä olla huolissaan. Kielen käyttämisen pelko on paha mörkö, joka jarruttaa 
kielitaidon kehittymistä. Et voi muistaa kaikkia kielen sanoja, koska kukaan ei 
muista kaikkia kielen sanoja, eivät ruotsinkielisetkään. Etkä voi selviytyä 
virheettömästi, eivät ruotsinkielisetkään selviydy. Kaikki tekevät virheitä, myös 
omissa kielissään. Jos ei muista sanoja, tilanteesta voi selvitä osoittamalla, 
piirtämällä, elehtimällä, käyttämällä kiertoilmaisuja, käyttämällä toisen kielen 
sanaa... tapoja on kymmeniä. Jos teet virheen, on ihan mahdollista, että 
kanssapuhujasi ei edes huomaa sitä, ja jos huomaa, voitte yhdessä miettiä mikä on 
oikea tapa ilmaista asia – tai jos rahkeet riittävät, nauraa yhdessä ehkä hassulle 
sanavalinnallesi. Kumpi sinusta itsestäsi olisi hauskempaa juttuseuraa – viimeisen 
päälle huolitellusti oikeakielinen tyyppi vai mukava ja mielenkiintoinen ihminen? 


