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Ihmiset

Toiminnallinen kielileiri rohkaisee kayttamaan kieliä

On

vaan

nun kivaa!

Onko tää krokettia?, kysyy yk nm ryhmassä. Erik halusi eng
Elias, 9, osasi entuudes
sitoistavuotias Joonas.
lannin ryhmaan, koska sitä han taan hieman englantia ja sak
Ei vaan krikettiä, korjaa yli jo jonicin verran osaa. Han ha saa. Silcsi han halusi mennä toi
opistonlehtori ja Jyväskylän luaa päästä viilcon aikana lei sen kotimaisen ryhmäan. Poika
yliopiston toiminnallisen kieli pomaan.
ailcoo matkustaa tänä kesänä
leirin äiti Katja Mäntylä.
Englantia opplipeleistä. Sitä Tulcholmaan ja uskoo käyttä
Joonas on pelaamassa mui tietää, rnitä tekee, Minecraftia vansä silloin ruotsia. Aikaisem
den englanninryhmäläisten pelannut Erik kertoo.
ruin han on käynyt Ruotsin II
kanssa kyseista peliä Paul Ab
saksi Yhdysvalloissa.
beyn ja muiden englantia ai Myos ruotsi
Lapsia ei
dinkielenään puhuvien opas kiinnostaa lapsia
tuksella. Jyväskylan yliopisto Flora, 12, 011 mukana kieli arvioida
on jarjestanyt kolmena kesäna leirillä jo kolmatta kertaa. Hillamaria Pirhonen, 23, on
toiminnallisen kielileirin, ja Kahtena ensimmäisena ke yksi kielileirin englannin ryh
tänä vuonna reilut 70 paikkaa sänä han oh mukana saksan man ohjaajista. Han on gradua
täyttyivät kahdeksassa minuu ryhmassä, koska hänen isänsä vaille valmis kieltenopettaja.
tissa. Leirin suosiosta kertoo asuu Itävallassa. Tanä kesänä
—Ihmiset ovat heränneet sii
sekin, että yli sata lasta jäi ran h vaihtoi ruotsiin. Florasta hen, että kieltä voisi opettaa
nalle.
kielileiri on hyva tapa viettää paijon nuoremmille. Mitä nuo
TäIlä kertaa leirilcielinä ovat kesälomaa.
rempi lapsi, sitä herkemmin
englannin lisãlcsi ruotsi, venäjä
Valitsin ruotsin, koska me h omalcsuu uusia kieiä. Toi
ja saksa.
nen yläkouluun ja aloitan ruot minnallisuuden kautta voi op
Joonas halusi osallistua eng sin opiskelun. Haluan saada sitä pia uutta than huomaamattaan,
lannin ryhmaän, koska se on ha varten harjoitusta. Jospa päasen han pohtii.
nen mielestään kiva kieli. Iso sitten syksylla pilcicuisen hel
Ohjaajat eivät arvioi lasveli on näyttänyt tieta tieto pommalla, Flora arvelee.
ten kielitaitoa leirillä. Pirho
konepelien maailmaan ja sitä
Nooml, 9, on muuttamassa nen toivoo, että lapset saisivat
kautta myös englannin oppimi vanhempiensa kaussa ensi leirin aikana hyvän kuvan ide
seen.
vuonna Ruotslin, joten h ha listä ja niiden käyttotilanteista.
Kavin viinie kesana Virossa. luaa oppia kieltä sitä ennen. Hänestä on hienoa, että lapset
Siellä oil hyvä puhua englantia Kesän ailcana han on vielä me pääsevät keskustelemaan myös
niille ihmisille, jotka eivat osan nossa käymään tulevassa koti englantia äidinkielenään puhu
fleet suomea, poika selvittää.
kaupungissaan Malmössa.
vien kanssa.
Joonas odottaa vilkon ailcana
-Toivon, että viilcon aikana
Opiskelija haluaa olla tule
pääsevansa pelaamaan jalkapai opimme paijon enemmän ja tu vana kieltenopettajana edistä
ba. Krikettilcin on ollut hanesta lemme lahjakkaammilcsi. Tää mässä kulttuurin tuntemusta
hauskaa. Myos Erik, io, on iso on tosi kiva leiri, Noomi huo ja suvaitsevaisuutta. Kouluope
veijensa kanssa mukana englan- kaa.
tuksessa Pirhosesta pitäisi kes
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Kielleirin ruotsin ryhmäláiset opettelivat vãrejä ja numeroita Ieikkivarjon innostamana.

kittyä nykyistä enernman idel
ten todellisiin kayttotilantei
slim

Pienet
kustannukset
Yliopistonlehtori Katja Man
tylii on ollut mukana alusta asti
suunnittelemassa tolininnallista
-

Huomioita oppimisesta
• Ulkoisten määräysten poistaminen vol va
pauttaa aikaaja motivaatiota. Se mahdol
Iistaa muokkaavan ja asiaa kehittelevän
otteen.
• On keskeistä osata ohjata Ia psi oppimis
prosessin alkuun.
• Opettajan mielikuva oppilaita kiinnostavis
ta asioista el välttämättä vastaa sitä, mikä
oppilaista on oikeasti mielenkiintoista.
• Kyseenalaistaminenja uteliaisuuden he
rättäminen ovat hyviä oppimisen Iähtö
kohtia. Tietoa kannattaa Iahestya ihmette
lynja kysymysten esittämisen kautta.
• Opetettavan asian tulisi koskettaa oppilas
taja saada hänet kokemaan se tavalla tal
toisella osaksi omaa elãmäänsä.
• Oppilaan näennäinen aktiivisuus vol ha
mãtä. Se vol olIa merkkinä vaikeampien
asiolden valttelysta.
Llhde: Nikkola, Tiina& Rautialnen,
Matt& Raihá. Pekka (toicn.) Toaien tapa kayda koulua
Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa
(Vastapaino 2013)
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kielileiriä. Idea lähti huolesta
kielivalikoinilen supistunilsesta.
Mäntylä on halunnut olla herät
täniässä kiinnostusta en kieliä
kohtaan. Han uskoo, että monet
ovat tiedostaneet
kielitaidon tarpeellisuuden las
tensa elamas
vanhen
imat sa.
Kielileirien jälkeen lapset
ovat oikeasti pulputtaneet vie
raita kieliä kotonaan, han ioit
see.
Mäntylä on halunnut alusta
asti pitää leirin kustannukset
pienenä, että mahdollisimnian
mom voisi osallistua vanhem
pien tulotasosta riippumatta.
Han pitää tilaisuutta hyvänä
myös opiskelijoiden kannalta,
koska leiriltä saatava kokemus
on erilainen verrattuna harjoit
teluun koululuokassa. Leirillä
yhdistyy nyt ensimmaista kertaa
ja kieltenopettajien tat
dot. Myös espanjan ja ranskan
kielien
luokan- mukaanottamiseen olisi
kiinnostusta.
Leirillä ei ole lainkaan oppi
tunteja, eiká lapsille aseteta ta
voitteita. Kielen opphriinen tu
lee mukavan tekernisen ohessa,
jos on tullakseen. Pääasia on,
että lapset viihtyvat.
Toivon, että lapset oppisivat,
että kieli on asia, iota voi käyttaä
myös koulun ulkopuoleila. Oppi
kirjaliihtoinen kielen oppiminen
ei ole ainoa tapa, Mäntylä kertoo.
—
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Avointa meftä
kielenopetukseen

Mäntylän mukaan “eihän kieltä
näin opeteta”-asenne vaikuttaa
yhä. Samoin se, että sanaston ja
kieliopin opettaminen olisivat
kaksi erillistä asiaa, vaikka nun
ei tarvitsisi olla. Miintylästä kou
lujen kielenopetus voisi olla op
pikirjakeskeisyyden sijaan enem
man yhdessä oppimista ja sen
ymmärtämistä, niiten monessa
tilanteessa kielet ovat mukana.
-Kun esimerkilcsi kävelee ka
dulla tai kauppakeskuksessa voi
hänmastyä, miten iso kielten
kirjo sieilä voi tulla vastaan.
Oil leirille tulemisen syy rnikä
tahansa, Mäntylä uskoo, että vii
kon lopussa jokainen leirilainen
on monia hyviä kokemuksia rik
kaampi. Leiriä varten Suomen
Kulttuurirahasto on myöntanyt
järjestäjille apurahan. Myös Jy
vaskylän kaupunki on mahdol
listanut käytännön jarjestelyita.
Leirin aikana silmät voivat
avautua she, mitä kaikkea en
kielten kanssa voi tehdä, Man
Erik (vasemmalla)ja Joonas kuuntelivat tarkasti. kun
Paul Abbey opetti heille maanantaina kriketin sääntöjä.
tylä sanoo.
-

Virpi
Kirves-Torvinen
Demokraatti,
Jyvaskylä
virpi.kirves-torvinen
ildemarifi

“Toiminnalli
suuden kautta
voi oppia uutta
ihan buomaa
mattaan.”

Anne-Maija Malmisalo-Lensu (takana vasemmalla). Flora,
Noomi (edessä vasemmalla)ja Elias aikovat kayttaä
ruotsia
seuraavan kerran maahan matkustaessaan.
-
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Tyttären kokemus innosti äitiä
Toiminnallisen kielileinin pro
jektisihteeri Anne-Maija Mal
misalo-Lensu halusi heti hankida muutaxnan leikkivarjon, kun
kuuli niiden käyttäniisestä. Jy
väskyläläinen luokanopettaja
on huomannut, miten hyvin
varjo sopii myös ruotsin ope
tukseen. Malinisalo-Lensu opis
kelee tällä hetkellä päätoimi
sesti ja tekee ruotsin aineopin
toja. Hänen tyttärensä osaffistui
viime kesanä kielileirille. Tytön
positiivinen kokemus sat á.idin
kin innostumaan.

Katja Mäntylä tietää. ettã lapset
saattavatjäädä miettimään
kielioppisääntojä,jolloin
vuorovaikutustilanne on voinut
mennäjo ohi.
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Projektisihteerin tehtäviin
on kuulunut toimistotyöta, ma
teniaalien hankkiinista ja leiri
ohjelman suunnittelua. Musific
kiln erikoisti.meena Malmisalo
Lensu tietää, että myös vieras
kielisten laulujen sanat jäävät
lapsifie hyvin mieleen.
-Tyttäreni muistaa vieläkin
laulun sanoja viime kesän lei
riltä, han ioitsee.
Malmisalo-Lensu uskoo, että
vierailu elainpuisto Ysitien
Lemmikkiin ja ahvenanmaalai
sen pannukakun leipominen

voivat olla hanen ryhmalaisil
leen erityisen niieluisia juttuja.
Hanesta on hyvä, että leirilla
lapsi voi päästä kokeilemaan
sellaistaldn kieltä, joka ei ole
oman koulun valikoimissa.
—Täällä ei tarvitse seurata or
jallisesti opetussuunnitelmaa ja
miettiä tavoitteita. Leirillä on
aikaa tehdä kaikkea sellaista,
mihin koulussa ei ole mahdol
lisuutta.
—Toivon, että saainme lapset
mukaan tosissaan ja aidolla in
nolla, han sanoo.

