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Hyvät lukijat!
Vuosi on tuonut lehteemme uudistuksia. Kuten huomaatte, Kielikukolla on uusi, raikas ul-
koasu. Lehtemme on saanut oman logonsa, jonka on toteuttanut graafikko Petri Nevalainen.

Alkanut vuosi on tuonut muutoksia myös lehtitoimikuntaamme. Uutena jäsenenä on aloit-
tanut Sari Sulkunen Jyväskylän yliopiston kielten laitokselta. Kiitämme Anna Rytivaaraa sekä 
pitkään Kielikukon taitosta vastannutta toimittaja Ulla Jylhää lehtemme hyväksi tehdystä työs-
tä. Lehtitoimikuntamme jäsen Virpi Ravolainen on palannut FinRAn puheenjohtajaksi. Kiitos 
Aija Lundille menneestä puheenjohtajakaudesta.

Tässä Kielikukon numerossa yhdistyvät uusi digitaalinen maailma ja perinteet. Erityisesti ma-
tematiikan opetukseen on kehitetty useita erilaisia oppimispelejä, joita esitellään Kiilin ja Ke-
tamon sekä Kantasen artikkeleissa. Suomalaisten oppilaiden oppimismotivaation on todettu 
useiden tutkimusten mukaan olevan heikko. Pelien ajatellaan motivoivan lapsia matematii-
kan harjoittelemiseen. Matematiikan motivationaalisia tekijöitä tarkastellaan myös Jõgin, Mä-
gin ja Kikaksen artikkelissa. Lisäksi lehdessä annetaan pedagogisia vinkkejä matematiikan ope-
tukseen.

Perinteitä edustaa kolme F.E. Sillanpää -aiheista artikkelia, joilla juhlistamme ainoan Nobel-kir-
jailijamme viimevuotista juhlavuotta. Rajala, Rossi ja Eskelä-Haapanen tarkastelevat kukin eri 
näkökulmista Sillanpään tuotantoa.

Hyviä lukuhetkiä toivottaa Kielikukon toimituskunta!

Ylhäällä vasemmalta Sari Sulkunen ja Salla Määttä, 
alhaalla vasemmalta Virpi Ravolainen, Sirpa 
Eskelä-Haapanen ja Carita Kiili. Kuva: Ulla Jylhä
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Pelit matematiikan opetuksessa
Kristian Kiili & Harri Ketamo

Tulevaisuuden koulua suunniteltaessa, ei op-
pimispelejä kannata unohtaa. Pelillinen kou-
lu pystyisi omalta osaltaan vastaamaan pe-
ruskoulun toimintakulttuurin haasteisiin ja 
valmisteilla olevan opetussuunnitelman vaati-
muksiin. Pelillinen koulu voi edistää koulu-
työn mielekkyyttä ja laaja-alaisen osaamisen 
kehittymistä sekä kohottaa itsetuntoa ja ky-
kyä toimia toisten kanssa. On syytä kuiten-
kin muistaa, että pelkkä pelillisyys ei motivoi 
oppilaita, vaan oppimispelien tulee olla hy-
vin toteutettuja, perustua vallalla oleviin pe-
likerronnan muotoihin ja olla pedagogises-
ti mielekkäitä. Oppimispelejä on tehty eniten 
matematiikan oppimiseen. Tästä huolimatta 
suurin osa näistä peleistä ei hyödynnä pelien 
tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaasti, vaan 
suunnittelussa on usein tehty seuraavanlaisia 
virheitä:

• Matematiikkaa ei ole integroitu pelimeka-
niikkoihin, vaan se on irrallaan pelin pää-
aktiviteeteista ja pelin fokuksesta.

• Pelin matemaattinen osuus on pelaajil-
le pakkopullaa, jonka syöminen palkitaan 
hauskemmilla asioilla.

• Peli kannustaa oppilaita nopeaan toimin-
taan eikä jätä tilaa reflektiiviselle ajattelul-
le.

• Peli esittää matematiikan tylsänä ja kaava-
maisena asiana, joka ei voi kiehtoa pelaa-
jia.

Matematiikan peleillä on myös taipumus kes-
kittyä peruslaskutaitojen harjoitteluun ja vah-
vistamiseen eikä matematiikan syvälliseen 
ymmärtämiseen ja matemaattisen ajattelun 
kehittämiseen, joka olisi oppimisen kannalta 
hedelmällisintä. Tässä artikkelissa esittelem-
me neljä pelillistä matematiikan oppimisrat-

kaisua, joissa kaikissa on tiettyjä hyvän oppi-
mispelin ominaisuuksia.

Stanfordin yliopiston matemaatikko Keith 
Devlin on verrannut hyvää matematiikan op-
pimispeliä pianoon. Piano tarjoaa suoran yh-
teyden musiikkiin, koska sen soittamisen voi 
aloittaa kuka tahansa ilman mitään käsitystä 
musiikin teoriasta. Voit aloittaa soittamisen 
milloin vain ja kokeilun kautta oppia ymmär-
tämään musiikin hienouksia ja ajattelumaail-
maa. Olennaista on, että teoreettista kynnystä 
aloittamiseen ei saa olla ja että instrumentin 
pitää antaa välitöntä palautetta suoritukses-
ta. On myös syytä huomata, että instrumentti 
pysyy samana käyttää sitä sitten ensikertalai-
nen tai kokenut pianisti. Jos kappale on liian 
vaikea, niin soittaja ei vaihda pianoa vaan ko-
keilee jotain helpompaa ensin.

Samalla tavalla matematiikan oppimispelien 
käyttöliittymiä pitäisi pyrkiä toteuttamaan 
ilman symboleja, jolloin pelaajalla on mah-
dollisuus kehittää matemaattista ajatteluaan 
arkimatematiikan turvin ilman tietämystä 
symbolijärjestelmästä. Pelisuunnittelijoiden 
tulisikin hahmottaa oppimispelit instrument-
teina, joiden avulla pelaajat voivat soittaa ma-
tematiikkaa. Vaikka pianolla voi soittaa min-
kä tahansa musiikkikappaleen melodian, niin 
yhdellä matematiikan pelillä (käyttöliittymäl-
lä) ei voida pelata kaikkia matematiikan sisäl-
töjä vaan kuten Devlin (2013) on maininnut, 
matematiikan pelaamiseen tarvitaan kokonai-
nen orkesteri oppimispelejä.

Matemaattisen ajattelun 
kehittäminen: Wuzzit Trouble

Demonstroidakseen pianometaforan toimin-
taa käytännössä Devlin on tiiminsä kanssa 
(Brainquake yritys) kehittänyt Wuzzit Troub-
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le pelin, joka auttaa kehittämään peruslasku-
taitojen lisäksi myös käsitteellisiä matematii-
kan ajattelutaitoja. Wuzzit Trouble -pelissä 
pelaajan tehtävänä on pelastaa söpöt Wuz-
zitit ansoista, joihin ne ovat eksyneet. Hel-
poimmilla tasoilla peli tarjoaa sitouttavia pe-
rusmatematiikan tehtäviä, joiden tuloksena 
laskutaito kehittyy sujuvaksi.

Pelin edetessä pidemmälle pelaaja kohtaa 
haastavampia pulmia, jotka kehittävät lasku-
taitoa, algebrallista ajattelua, ongelmanrat-
kaisustrategioiden suunnittelua, optimointia 
ja algoritmien suunnittelua - välttämättömiä 
nykypäivänä tarvittavia taitoja. Peli perustuu 
helppokäyttöiseen ratasmekaniikkaan (-käyt-
töliittymään), jolloin matematiikkaa voi har-
joittaa ilman matemaattisten symbolien 
käyttöä. Tämä puolestaan mahdollistaa pelaa-
misen ikää ja osaamistasoa katsomatta. Rat-
taiden pyörittäminen sinällään on jo hauskaa, 
mikä tekee pelistä todella koukuttavan tehok-
kuudesta puhumattakaan.

Katso video, jossa Devlin kertoo Wuzzit 
Trouble -pelin suunnitteluideologiasta, osoit-
teessa https://vimeo.com/73327014

Kehollinen vuorovaikutus: Little 
Digits

Little Digits on pienille lapsille suunnattu pe-
lillinen matematiikan sovellus, jonka avulla 
lapsi voi opetella numeroja sekä vähennys- ja 
yhteenlaskuja. Peli hyödyntää iPadin moni-
kosketusnäyttöominaisuutta pedagogisesti 
mielekkäällä tavalla. Pelissä oppilas voi vastata 
tehtäviin omilla sormillaan. Esimerkiksi teh-
tävään 3+3 voidaan antaa vastaus painamal-
la iPadin näytölle kuusi sormea. Valitsimme 
tämän pelisovelluksen esiteltäväksi, koska pe-
lin käyttöliittymässä hyödynnetään esimerkil-
lisesti kehollista (embodied) vuorovaikutusta. 
Kehollinen vuorovaikutus auttaa lapsia ym-
märtämään numerot ja laskutoimitukset sy-
vällisemmin sekä konkretisoi matemaattista 
ajattelua.

Kehollisen vuorovaikutuksen on havaittu 
auttavan erityisesti lapsia, joiden kognitiivi-
set kyvyt ovat keskimääräistä alempia tai joi-
den työmuistikapasiteetti on alhainen (Link 
ym. 2013). Itse asiassa myös edellisessä Wuz-
zit Trouble esimerkissä oli mukana kehollista 
vuorovaikutusta – pelaaja pyörittää pelin pää-
ratasta pyörittämällä pikkurattaita sormillaan. 
Tällaiset ratkaisut eivät ole pelkästään tehok-
kaita oppimisen kannalta, vaan tekevät pelien 
käyttöliittymistä myös intuitiivisempia ja hel-
pommin omaksuttavia. Tulevaisuudessa op-
pimispelisuunnittelijoiden tulisikin miettiä, 
miten kehollista vuorovaikutusta voitaisiin 
entistä enemmän liittää peleihin. Esimerkik-
si painetunnistusominaisuuden yleistyminen 
tulevaisuuden laitteissa luo mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia luonnollisemman ja pelilli-
semmän vuorovaikutuksen toteutukseen.

Katso esittelyvideo: http://www.youtube.com/
watch?v=vHnNTRtT7d4

Opettamalla oppiminen: SmartKid 
Maths

SmartKid Maths on 4–9-vuotiaille lapsille 
suunnattu matematiikan oppimispeli. Se pe-
rustuu innovatiiviseen pedagogiseen malliin 
ja tarjoaa esimerkin hyvin toteutetusta, oppi-
mista tukevasta analytiikkaratkaisusta. Pelissä 
lapsen tehtävänä on opettaa omalle pelihah-
molleen matematiikkaa. Opettaakseen peli-
hahmoaan lapsen pitää ensin hankkia tietoa 
opetettavasta asiasta. Tutkimukset (Ketamo 
& Kiili 2010) ovat osoittaneet, että pelihah-
mojen opettaminen on tehokas oppimisme-
netelmä, koska lapset ovat valmiita tekemään 
paljon työtä omien pelihahmojensa eteen. 
Näin peli motivoi lasta harjoittelemaan ma-
tematiikkaa entistä enemmän ja mielekkääl-
lä tavalla.

Pelin opetustilassa lapsi opettaa pelihahmol-
leen tietyn teeman mukaisia kysymyksiä, esi-
merkiksi lukusarjoja (kuva 1). Opetustilassa 
pöllö kysyy pelaajan hahmolta kysymyksiä ja 
pelaajan tulee auttaa hahmoaan oivaltamaan 
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oikea vastaus. Jos hahmo vastaa oikein, pöllö 
on tyytyväinen ja myös pelaajan hahmo rea-
goi palautteeseen positiivisesti. Jos vastaus on 
puolestaan väärä, pöllö ja pelihahmo ovat tyy-
tymättömiä. Välitön palaute auttaa lasta käsit-
telemään kyseistä tehtävää heti ja tarkastele-
maan omaa osaamistaan. Oppimisen kannalta 
on tärkeää, että palautetta antavat pelin pää-
henkilöt, jolloin lapsi on virheen jälkeen mo-
tivoitunut kyseenalaistamaan oman käsityk-
sensä asiasta ja myös opettamaan asian uuden 
ymmärryksen perusteella hahmolleen. Vii-
veellä annettava palaute ei toimisi läheskään 
yhtä tehokkaasti.

Kuva 1. Vasemmalla esimerkki opetustilasta ja oikealla 
labyrintistä

Kun pelaaja on opettanut pelihahmolleen tar-
peeksi tietoja, pelaaja voi lähettää sen laby-
rinttiin kilpailemaan juustosta kissoja vas-
taan. Labyrintissa (kuva 1) pelihahmo toimii 
itsenäisesti eli vastaa labyrintissä oleviin kysy-
myksiin pelaajan aiemmin suorittaman ope-
tuksen perusteella. Peli laatii labyrintin teh-
tävät satunnaisesti niistä käsitteistä, joita 
kyseisessä kentässä on opetettu.

Labyrintti visualisoi useita pelaajan pelikäyt-
täytymiseen liittyviä tekijöitä: Mitä enemmän 
käsitteitä ja käsitteiden välisiä suhteita pelaa-
ja on opettanut, sitä nopeammin pelihahmo 
juoksee labyrintissa. Mitä vähemmän aikaa 
pelaaja on käyttänyt vastausten miettimiseen 
opettaessaan hahmoaan, sitä vähemmän aikaa 
hahmokin käyttää miettiessään oven (vastauk-
sen) valintaa labyrintissa. Oikean oven valin-
ta riippuu luonnollisesti siitä, kuinka hyvin 
pelihahmo on opetettu. Jos opetus on ollut 
riittävää, hahmo suoriutuu tehtävästä voitta-
jana ja seuraava kenttä aukeaa. Samalla hah-
mo ansaitsee palkinnon, jonka laatu kuvastaa 

pelaajan osaamistasoa. Jos hahmo suoriutuu 
labyrintista virheittä, hän ansaitsee kultaisen 
pokaalin, yhdellä virheellä hän ansaitsee ho-
peisen pokaalin ja pronssisen pokaalin saa 
voitosta virheiden määrästä huolimatta.

Oppiminen edellyttää riittäviä pohjatieto-
ja opittavasti asiasta, siksi pääsy uusiin kent-
tiin pitää pelissä ansaita. Tämä on lapsille 
tuttua viihdepeleistä ja se myös motivoi lap-
sia. SmartKid Maths -pelissä eteneminen on 
suunniteltu niin, että vaikeampaan teemaan 
pääsy edellyttää selviytymisen kannalta riit-
täviä pohjatietoja. Tällä tavoin aikaisemman 
tiedon päälle rakentuva uusi osaaminen teh-
dään näkyväksi ja samalla se vähentää turhau-
tumista. Jos taitotaso on hyvä, peli tunnistaa 
sen ja päästää nopeammin oikean haastavuus-
tason tehtäviin. Ansaitut palkinnot ja avautu-
neet kentät visualisoivat lapselle pelin etene-
misen ja oman suoritustason kehittymisen 
pelimäisen kerronnan avulla ilman, että lap-
si kokee olevansa jatkuvan tarkkailun alla. Sa-
malla peli tarjoaa vanhemmille tai opettajalle 
tärkeää informaatiota: palkinnot ja avautu-
neet kentät näyttävät heille yhdellä silmäyk-
sellä lapsen etenemisen ja osaamistason. Tä-
män tiedon avulla he voivat tukea lapsen 
oppimista.

Pelejä tekemällä oppiminen: 
Magos Lite

Pelien pelaaminen ei ole ainoa vaihtoehto pe-
liteknologian hyödyntämiseen oppimisessa. 
Useat tutkijat (esimerkiksi Robertson 2012) 
ovatkin nostaneet pelien tekemisen yhdeksi 
tulevaisuuden oppimismenetelmäksi. Oppi-
miseen suunnatut pelintekotyökalut eivät tar-
joa vain yhtä valmiiksi pureskeltua ratkaisua, 
kuten useimmat oppimispelit, vaan niitä voi 
soveltaa lähes mihin tahansa oppiaineeseen.

Pelisuunnittelu on loogista ajattelua tukevaa 
ongelmanratkaisua ja siinä korostuu oppijan 
aktiivinen rooli. Muodostaakseen pelin sään-
nöt oppilaiden pitää sisäistää pelin aihealue, 
pilkkoa ilmiö osiin ja hahmottaa osien väli-
set suhteet. Parhaimmillaan pelien tekemi-
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nen on luovaa tiimityöskentelyä, jossa yh-
dessä pohditaan asioita ja testataan ajatuksia. 
Haluamme korostaa, että pelisuunnittelupro-
sessi on oppimisen kannalta kaikkein tärkein 
vaihe. Valmiiden pelien pelaaminen ja jaka-
minen muille on siis vain lisäilo. Nämä koke-
mukset tarjoavat kuitenkin oppimiselle mo-
tivoivan kontekstin – kukapa ei haluaisi olla 
koulun suosituimman pelin kehittäjä.

Opettajat saattavat kokea pelien tekemisen 
haastavaksi ja pelottavaksikin menetelmäk-
si. Teknologian kehittymisen seurauksena on 
kuitenkin voitu tehdä helppokäyttöisiä työka-
luja, joilla kuka tahansa voi tehdä pelejä ilman 
ohjelmointiosaamista. Yksi tällainen työka-
lu on Magos Lite, jota kehitetään MAGICAL 
-hankkeessa (Making games in collaboration 
for learning, http://www.magical-project.net). 
Magos Lite on selainpohjainen työkalu, jol-
la voi tehdä myös liikunnallisia pelejä table-
teille. Sitä ei ole suunniteltu pelkästään ma-
tematiikkaan liittyvien pelien tekemiseen, 
mutta soveltuu myös siihen. Vuoden 2014 ai-
kana Magos Liteen tullaan toteuttamaan omi-
naisuuksia, jotka tukevat murtolukujen oppi-
mista. Pitkän tähtäimen tavoitteena on liittää 
pelien tekemiseen enemmän kehollista vuoro-
vaikutusta – esimerkiksi murtolukujen mää-
ritteleminen lukusuoraa kävelemällä. Tätä ar-
tikkelia kirjoitettaessa Magos Lite on vielä 
prototyyppitasolla, mutta sitä kannattaa silti 
testata osoitteessa magos.pori.tut.fi.

Lopuksi

Hyvät matemaattiset taidot ovat oleellisia ny-
kypäivän yhteiskunnassa. Siksi onkin tärkeää 
kehittää tehokkaita ja motivoivia menetel-
miä, joiden avulla voidaan varmistaa, että kai-
killa lapsilla on riittävät perustaidot haasta-
vampien matemaattisten taitojen oppimiseen 
ja ongelmien ratkaisemiseen. Edellä esitet-
tiin neljä erilaista peliä, joita voidaan käyt-
tää joko itsenäisesti tai osana kouluopetusta. 
Pelien tuloksellinen käyttö luokkahuoneessa 
vaatii usein myös opetuksen uudelleensuun-
nittelua. Opettaja voi itse päättää, pelataan-
ko pelejä oppitunneilla vai pelataanko nii-

tä kotitehtävinä – käytetäänkö pelejä uusien 
asioiden opiskeluun vai opitun kertaukseen – 
miten pelit ja pelaaminen liitetään muihin ak-
tiviteetteihin – miten pelejä voidaan hyödyn-
tää arvioinnissa? Tärkeintä on löytää sellainen 
toimintamalli, jossa pelit liitetään saumatto-
masti osaksi muuta opetusta.
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Numerorata-tietokonepeli – 
Tukea heikkoihin varhaisiin 
matemaattisiin taitoihin
Saija Kantanen

Tämä artikkeli käsittelee Numerorata-tieto-
konepeliä, joka on kehitetty heikkojen var-
haisten matemaattisten taitojen tukemiseen. 
Tutkin pelin tehokkuutta esikouluikäisiin lap-
siin. Artikkelin tavoitteena on rohkaista pien-
ten lasten vanhempia ja opettajia tietokonea-
vusteisten harjoitusmenetelmien käyttöön.

Numerorata on suomenkielinen versio ”La 
Course aux Nombres” -nimisestä lukumää-
räisyyden tajua harjoittavasta tietokonepelis-
tä. Pelin on ideoinut ranskalainen neurop-
sykologi Stanislas Dehaene kollegansa Anna 
Wilsonin kanssa. Numerorata on tarkoitettu 
ensisijaisesti 5–8-vuotiaille lapsille, joilla on 
matematiikan oppimisvaikeuksia. (LukiMat 
2013). Pelin suunnittelussa johtavana peri-
aatteena on ollut pyrkimys kuntouttaa eri-
tyistä matematiikan oppimisvaikeutta, dys-
kalkuliaa (Wilson ym. 2006a). Tutkimusten 
mukaan tietokoneavusteisten interventioiden 
kohdistaminen varhaisiin matemaattisiin tai-
toihin tukee lapsia, jotka kuuluvat matema-
tiikan oppimisvaikeuden riskiryhmään (Rä-
sänen, Salminen, Wilson, Aunio & Dehaene 
2009; Kroesbergen & van Luit 2003; Kulik & 
Kulik 1991).

Numerorata-pelin on tarkoitus kehittää lap-
sen numerotajua lukualueella yhdestä kym-
meneen. Dehaenen (2001) mukaan numero-
taju on numeeristen kognitioiden perusta ja 
hän määrittelee numerotajun kyvyksi ymmär-
tää, arvioida ja muokata nopeasti numeerisia 
lukumääriä. Numerotajuun pyritään vaikut-
tamaan erityisesti numeerisilla vertailutehtä-
villä, jotka esitetään erilaisilla esitysmuodoilla: 

numerosymboleina, konkreettisina kultara-
hoina, kookospähkinöinä tai näiden yhdistel-
minä. Lisäksi vertailutehtävät voidaan esittää 
yhteen- ja/tai vähennyslaskulausekkein.

Numerorata-pelin vahvuutena on se, että 
peli mukautuu lapsen suoritusten perusteella. 
Tehtävät mukautuvat kolmella eri tavalla: esi-
tettyjen lukumäärien etäisyyksillä, lukumää-
rien esitysmuodoilla sekä tehtävään annetulla 
vastausajalla. On todettu, että mitä lähempä-
nä kaksi lukua ovat toisiaan, sitä haastavam-
paa niiden suuruuksien vertailu on (Räsänen 
2013). Lapsen on siis helpompaa arvioida että 
luku yhdeksän on suurempi kuin viisi (9 > 5) 
kuin että yhdeksän on suurempi kuin kahdek-
san (9 > 8). Lapselle esitetään lukumääriä eri 
esitysmuodoilla, luvun symbolisilla (nume-
rosymbolit ja lukusanat) sekä ei-symbolisil-
la (objektit) muodoilla. Lukumääriä esitetään 
eri tavoin myös yhtäaikaisesti, mikä helpottaa 
lasta omaksumaan esimerkiksi tiettyä objek-
timäärää vastaavan lukusanan ja/tai numero-
symbolin. Tehtävien ratkaisemiseen käytettä-
vä aika vähenee, kun lapsen taidot kehittyvät 
ja hänen vastausaikansa nopeutuu.

Pelin alussa valitaan pelaajalle lähtötaso sen 
mukaan, millaiseksi hänen niin sanottu ”ma-
tematiikkaikänsä” arvioidaan. Peli mukautuu 
lähtötasosta lapsen pelisuoritusten perustel-
la. Lasta pyritään rohkaisemaan yhä nopeam-
paan ja automatisoituneempaan toimintaan, 
kun hän palauttaa mieleensä lukumäärien 
suuruuksia. Nopean nimeämisen on todettu 
lukujonotaitojen lisäksi ennustavan sujuvaa 
peruslaskutaitoa (Koponen 2008). Numero-



7

radan on aiemmissa tutkimuksissa todettu pa-
rantavan lapsen subitisaatiokykyä eli pienten 
lukumäärien nopeaa hahmottamista ilman 
laskemista (Wilson ym. 2006a).

Lukumäärien ja numerosymbolien vastaa-
vuuden ymmärtämistä eli semanttista yhteyt-
tä ei-symbolisen luvun esitysmuodon (esim. 
***) sekä lukujen symbolisten esitysmuotojen, 
kuten lukusanojen esimerkiksi ”kolme” ja kir-
joitettujen numerosymbolien esimerkiksi ”3” 
välillä, tuetaan muun muassa esittämällä kaik-
ki kolme numeerista muotoa samanaikaises-
ti, kun lapsi on vastannut tehtävään. Pelissä 
esiintyy myös matemaattiset käsitteet ”enem-
män” ja ”vähemmän”. Matematiikan kielellis-
tämisen on todettu parantavan ymmärtämis-
tä ja ymmärtämiseen keskittyvän harjoittelun 
on todettu edistävän tarkkaa ja sujuvaa laske-
mista (Koponen, 2008).

Numeroradan luonnissa eräs tärkeä periaa-
te on ollut Wilson ym. (2006a) mukaan lap-
sen motivaation maksimoiminen. Palkitsevan 
ympäristön on uskottu kannustavan harjoit-
teluun ja lieventävän matematiikkaan liit-
tyvää ahdistusta, jota taidoiltaan heikoilla 
lapsilla on usein havaittu. Tietokonepelit toi-
mivat myös opetusta eriytettäessä, koska ne 
mukautuvat oppilaan taitotasoon ja mahdol-
listavat muun muassa erilaisten pienryhmien 
luomisen.

Numerorata-intervention 
vaikutuksista

Tutkin Numerorata-intervention vaikutus-
ta 19:ään esikouluikäiseen lapseen, joilla oli 
heidän esikoulunopettajiensa mielestä heikot 
varhaiset matemaattiset taidot. Intervention 
vaikutusta arvioitiin mittamaalla lasten var-
haisia matemaattisia taitoja neljällä erilaisella 
matemaattisella tehtävällä ennen kolmen vii-
kon mittaista Numerota-interventiota ja vä-
littömästi interventiojakson jälkeen. Tehtävät, 
joilla lasten taitoja arvioitiin, mittasivat luku-
sanojen luettelua, lukumäärän laskemista, lu-
kumäärien erilaisen esitystapojen ymmärrystä 

ja yhdistelytaitoa sekä perusyhteenlaskutaito-
ja.

Tutkimustulokseni osoittivat, että kaikkien 
tehtävien alkumittauksen raakapistemäärien 
keskiarvot paranivat loppumittauksessa kai-
killa lapsilla. Arviointitehtävistä annettujen 
raakapistemäärien keskiarvojen mukaan las-
kettu yhteispistemäärä alkumittauksessa oli 
34,41 pistettä. Loppumittauksessa lasten vas-
taava pistemäärä oli noussut ollen 39,95 pis-
tettä. Tutkimus osoitti, että lapset osasi-
vat intervention jälkeen luetella lukusanoja 
enemmän oikein ja hahmottivat paremmin 
lukujonojen suunnat. Lukusanojen luettele-
minen eteen- ja taaksepäin, lukujen luette-
lu annetusta luvusta sekä lukumäärän tarkka 
määrittäminen vaativat sujuvaa lukujonotai-
tojen hallintaa.

Lukusanojen luetteleminen lukusuoralla 
eteen- ja taaksepäin on edellytys yhteen- ja 
vähennyslaskujen ratkaisemiselle. Lapset pa-
ransivat suorituksiaan myös lukumäärien eri-
laisten esitystapojen yhdistelemisessä. He osa-
sivat yhdistellä tiettyjä numerosymboleja ja 
objekteja niin, että saivat muodostetuksi lu-
kumäärän viisi (esim. 2 ja ***). Tietty määrä 
objekteja vastaa aina tiettyä lukusanaa ja nu-
merosymbolia. Kaikilla laskettavissa olevilla 
objekteilla voidaan ajatella olevan tietty sym-
bolinen (kolme/ 3) ja ei-symbolinen (esim. 
***) lukumäärän esitysmuoto. Objektien las-
kemiseen liittyy olennaisesti yksi-yhteen vas-
taavuuden periaate: jokainen objekti laske-
taan vain kerran ja jokaista objektia vastaa 
tietty lukusana. Numerosetit -tehtäväosios-
sa vastauksille laskettiin ns. sensitiivisyysarvo, 
jolloin oikeista vastauksista vähennettiin vää-
rät vastaukset, tällöin pisteitä ei voinut kerryt-
tää täysin arvaamalla. Tehtyjen virheiden tai 
mahdollisten oikeiden vastauksien arvaami-
sen määrä oli vähentynyt Numerorata-inter-
vention jälkeen.

Varhaisten matemaattisten taitojen kehitty-
misen sekä hallinnan varmistaminen edistää 
haasteellisempien matemaattisten laskutoi-
mituksien omaksumista myöhemmin. Var-
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hainen taitojen harjoittaminen voi parhaim-
massa tapauksessa ennaltaehkäistä piileviä 
matematiikan oppimisvaikeuksia. Varhaisten 
matemaattisten taitojen on todettu ennusta-
van kaikkein voimakkaimmin matemaattis-
ten taitojen kehittymistä ja myöhempää ma-
tematiikassa suoriutumista, kun varhaisten 
matemaattisten taitojen vaikuttavuutta on 
verrattu lapsen metakognitiiviseen tietoisuu-
teen ja kuullun ymmärtämisen taitoihin (Au-
nola, Leskinen, Lerkkanen & Nurmi 2004).  
Aunio & Niemivirta (2010) ovat osoittaneet, 
että varhaiset matemaattiset taidot ennustavat 
sitä, kuinka hyvin lapsi suoriutuu matematii-
kassa myöhemmin.

Numerorata-tietokonepeli on ladattavissa il-
maiseksi LukiMat- verkkopalvelussa (http://
www.lukimat.fi/matematiikka/materiaalit/Tie-
tokoneohjelmat/numerorata), jossa on myös 
erittäin selkeät ohjeet Numeroradasta. Nu-
merorata-tietokonepeliä voitaisiin hyödyntää 
kouluissa matematiikan opetuksessa, eräänä 
tehostetun tuen muotona ja sitä voisi mark-
kinoida koteihin muun muassa koulujen, 
esiopetuksen ja päivähoidon kautta. Nume-
roradan voisi tuoda opetukseen mukaan en-
sin yhteisesti. Opettaja voisi esitellä oppilail-
le, millainen peli on ja miten siinä toimitaan. 
Oppilaat voisivat pelata peliä muun muassa 
tukiopetuksessa, oppitunnin aluksi niin sa-
nottuna virittävänä ja lämmittelevänä tehtä-
vänä tai oppitunnin aikana esimerkiksi avus-
tajan läsnäollessa. Esiopetuksessa peli tarjoaisi 
mielestäni motivoivan keinon varhaisten ma-
temaattisten taitojen harjoitteluun. Nume-
rorata voisi toimia motivoivana keinona har-
joitella varhaisia matemaattisia taitoja myös 
vapaa-ajalla.
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Math skills and motivation in 
primary grades in Estonia
Anna-Liisa Jõgi, Katrin Mägi & Eve Kikas

Introduction

Motivation plays an important role in success-
ful learning. It is situation-specific and mod-
ifiable, depending on the qualities, earlier be-
haviour and academic success of the learner 
(Covington, 2000; Pintrich, 2003). Many 
studies have examined its antecedents and ed-
ucational outcomes in basic school while less 
attention has been paid to examining the an-
tecedents of motivation during the first years 
of school. Studying the motivation of young-
er children is especially important, since this 
knowledge allows for more successful inter-
vention in the formation of their motivation. 
We examine relations between motivational 
constructs and math skill in first two grades 
in Estonia, basing on achievement goals and 
expectancy-value theories. In line with recent 
research (e.g. Bong, 2005; Steinmayr & Spi-
nath, 2009), which stresses the importance of 
studying subject-specific motivational con-
structs, we concentrated on math-related mo-
tivation. Math was selected because learning 
math is a cumulative process; if the materi-
al taught is not understood, it is difficult to 
achieve good results. Math is therefore a good 
model for studying the longitudinal influence 
of different psychological indicators.

The theory of achievement goals creates a 
framework to describe how people perceive 
the causes of their achievement-related be-
haviour; that is, why students want to achieve 
something (Anderman, Urdan & Roeser, 
2003). Generally, a distinction is made be-
tween mastery and performance goals (Elliott 
& Dweck, 1988), both of which successively 
include approach and avoidance components 
(Elliot & Church, 1997; Elliot & McGregor, 

2001). We draw on the widely used defini-
tion of performance goals, which states that 
learners are oriented to performance-approach 
if they consider it important to do better than 
others or to demonstrate how studious they 
are, and to performance-avoidance if they are 
dismayed at the possibility that they might 
seem stupid compared with others and try to 
avoid that situation (Pintrich, 2003).

Expectancy-value theory emphasises the role 
of the students’ self-schemas and subjec-
tive task-values while choosing the achieve-
ment-related behaviour, as well as the role 
of their previous achievement-related behav-
iour in their successive self-schema and sub-
jective task-value (Wigfield & Eccles, 2000). 
Interest, the inherent enjoyment that a stu-
dent gets from engaging in an activity, is one 
component of the task-value (Eccles, O’Neill 
& Wigfield, 2005). Task-related interest de-
pends on previous subject-related knowledge 
and influences the level of knowledge in the 
subsequent studies (Aunola, Leskinen & Nur-
mi, 2006). Subject-related self-concept is an 
aggregated judgement of one’s competence in 
a specific subject (Bong & Skaalvik, 2003). 
There is a reciprocal relationship between ac-
ademic self-concept and achievement; i.e., a 
prior higher level of self-concept has a positive 
effect on achievement, and vice versa (Marsh 
& Craven, 2006).

Task-avoidant behaviour (i.e. a lack of per-
sistence and a high level of helplessness and 
behaviour not relevant to the task) is visible 
to others. It has been studied already with 
young children and seems to have an impor-
tant role in the development of learning diffi-
culties (Onatsu-Arvilommi & Nurmi, 2000; 
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Mägi, Häidkind & Kikas, 2010). Its relation-
ship to achievement is reciprocal but results 
from the samples of young students have been 
ambiguous. For example, Onatsu-Arvilommi 
and Nurmi (2000) showed that skills predict-
ed subsequent task-avoidant behaviour, but 
not the other way round. However, Auno-
la, Nurmi, Lerkkanen, & Rasku-Puttonen 
(2003) and Kikas, Peets, Palu and Afanasjev 
(2009) showed that task-avoidant behaviour 
was a significant predictor of achievement in 
math. Task-avoidance is also related to perfor-
mance-avoidance goals (Urdan, Ryan, Ander-
man & Gheen, 2002). In the case of elemen-
tary school children, it has been shown that 
performance-approach goals are related to 
their self-reported, but not to their teacher-re-
ported task-avoidant behaviour (Mägi, Häid-
kind et al., 2010).

The aim of this study was to examine the re-
lationship between academic preskills and 
the task-avoidant behaviour of children start-
ing school and the performance goals, inter-
est, and self-concept of the same students in 
the end of the second grade. We hypothe-
sized that task-avoidant behaviour in the be-
ginning of the first grade negatively predicts 
math-related self-concept and interest, and 
positively predicts performance goals. Pos-
sessing basic knowledge of math when start-
ing school was expected to negatively predict 
both performance-approach goals and perfor-
mance-avoidance goals, and to positively pre-
dict self-concept and interest.

Method

Participants

A total of 751 students (390 boys and 361 
girls) took part in the study. In the first phase 
of the study, the children had just started ele-
mentary school. In the Estonian educational 
system, this means that they had turned seven 
years old during the same year. The students 
studied in 33 different Estonian schools, in 

countryside and in towns. All the teaching 
was in accordance with the national curric-
ulum for basic schools (Vabariigi Valitsus, 
2002). Task-avoidant behaviour was assessed 
by 53 class teachers. All the parents had giv-
en permission for the children to take part in 
the study.

Procedure

The students’ basic knowledge of math and 
the teachers’ evaluations of their task-avoid-
ant behaviour were measured in autumn in 
the first grade, when the children had just 
started school. Their math-specific perfor-
mance goals, self-concept and interest were 
measured in spring in the second grade.

The children were tested in the classroom 
during regular school lessons. Testing was car-
ried out by a trained researcher. For questions 
measuring motivation-related constructs, it 
was emphasised that there were no right or 
wrong answers. The students were promised 
that the test and the results would not be 
shown to their teachers or their parents.

Suomenkielinen tiivistelmä

Oppilaiden motivaatiolla on tärkeä 
rooli kaikessa oppimisessa. Tässä artik-
kelissa valotetaankin matematiikan op-
pimismotivaatiota ja matematiikan tai-
tojen kehittymistä sekä näiden yhteyttä 
kahden ensimmäisen kouluvuoden ai-
kana Virossa. Kirjoittajat kuvaavat, mi-
ten koulutulokkaan pohjatiedot ma-
tematiikassa ja tehtävien välttely ovat 
yhteydessä suoritustavoitteisiin, kiin-
nostukseen matematiikkaa kohtaan 
sekä käsitykseen itsestä matematiikan 
oppijana toisen luokan lopussa. Lopuk-
si kirjoittajat antavat ehdotuksia siitä, 
miten opetuksessa voidaan esikoulus-
ta lähtien tukea oppilaiden motivaation 
kehittymistä. Lisäksi he suosittelevat, 
että motivaatio huomioitaisiin myös 
kouluvalmiuden arvioinnissa.



11

Measures

Preskills in math. The test was developed by 
Mairi Männamaa, based on the requirements 
of the national pre-school curriculum (Va-
bariigi Valitsus, 1999). It included 17 tasks 
that tested the students’ knowledge of num-
bers and their ability to perform simple calcu-
lations and solve simple word problems. The 
number of correct answers was used in the 
analyses. The internal reliability (Cronbach 
α) of the test was .94.

Task-avoidant behaviour was assessed with the 
Estonian version of the Behavioural Strate-
gy Rating Scale (see Zhang, Nurmi, Kiuru, 
Lerkkanen, & Aunola, 2011, for the original 
scale and its validation). The scale consisted 
of five statements (including two positively 
and three negatively worded items). Teachers 
were first asked to think about and recall how 
a certain child typically behaved in a class-
room learning situation, and then to rate the 
child’s behaviour on a five-point rating scale 
(1 = not at all, 5 = to a great extent). The re-
liability of the task-avoidant behaviour scale 
was very good (α = .91). The teachers’ evalua-
tion of the students’ task-avoidant behaviour 
related to schoolwork in general, not specifi-
cally to math.

Math-specific performance goals, interest and 
self-concept were assessed with statements 
from the Patterns of Adaptive Learning Sur-
vey (Midgley et al., 2000) and the achieve-
ment goal questionnaire (Elliot & Church, 
1997). The children’s interest in math and 
subject-specific self-concept were also esti-
mated with three questions; see Nurmi and 
Aunola (2005) for interest and Eccles et al. 
(2005) for task-related self-concept. In the 
students’ questionnaire we used the five-point 
Likert scale, where "1" indicated that "the 
statement does not apply to me" and "5" indi-
cated that "the statement applies to me". In-
ternal reliabilities of all constructs were good 
(α = .73 - .88).

Analysis Strategy

First we conducted two confirmatory factor 
analyses (CFA) – one to distinguish the moti-
vational constructs, the other to confirm that 
the task-avoidant behaviour scale was appro-
priate. The CFA of motivational constructs 
(performance goals, task-related self-con-
cept and interest) showed that the four-factor 
model fitted the data well: χ2(48) = 51.65, p 
= .33, CFI = .99, RMSEA = .01. The CFA of 
task-avoidant behaviour scale showed that the 
model also fitted the data well: χ2(4) = 20.17, 
p = .00, CFI = .98, RMSEA = .079. There-
after, we used structural equation modelling 
(SEM) to analyse the predicting relationships 
between latent variables and knowledge. In 
data analysis, we used the statistical packag-
es Mplus 6 (Muthén & Muthén, 1998–2010) 
for CFA and SEM, and SPSS 18.0 for bivari-
ate correlational analysis.

Results and Discussion

We examined relations between the mo-
tivational constructs measured in the sec-
ond grade. Students who had higher perfor-
mance-approach goals showed also higher 
performance-avoidance goals (r = .18, p < 
.001), math-specific interest (r = .25 and p < 
.001) and self-concept (r = .30 and p < .001). 
In contrast, students who possessed higher 
performance-avoidance goals reported lower 
interest (r = -.22 and p < .001) and self-con-
cept (r = -.38 and p < .001). Students whose 
self-concept was high were also more interest-
ed in math (r = .66, p < .001). It might be 
that self-concept plays some role in determin-
ing if a child is more likely to adopt perfor-
mance-approach or performance-avoidance 
goals.

Second, we examined the antecedents of a 
child’s second grade motivation, and con-
ducted SEM analysis, using task-avoidant be-
haviour and preliminary math skills at the be-
ginning of the first grade as predictors. The 
model fitted the data well: χ2 (120) = 157.75, 
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p = .01, CFI = .99, RMSEA = .02. All statis-
tically insignificant paths were removed from 
the model one by one, starting with the one 
that had a t-value closest to zero. The fit of 
the final model was good: χ2(123) = 166,62, 
p = .00, CFI = .99, RMSEA = .02. All the 
significant paths are shown in Figure 1. Chil-
dren who had better subject-specific knowl-
edge when they started school showed low-
er task-avoidant behaviour (r = -.33, p < 
.001). Students, who tended to be task-avoid-
ant, were less interested in math as well as 
have lower math-specific self-concept, but 
they did have higher performance-approach 
goals. The latter result indicates that perfor-
mance-approach goals are related to maladap-
tive achievement behaviours, at least in some 
circumstances. It has been shown previous-
ly that performance-approach goals are pos-
itively associated with children’s self-reported 
task-avoidant behaviour (Mägi, Häidkind, et 
al, 2010).

Figure 1. Results of the structural model. All the measures 
are statistically significant on the level p < .001, except * 
p < .01. 

As expected, children with better preskills in 
math have higher self-concept and lower per-
formance-avoidance goals in the second grade. 
No relationship was found between perfor-
mance-approach goals and prior math skills. 
The lack of influence of prior grades on per-
formance-approach goals has also been shown 
by Mägi, Lerkkanen, Poikkeus, Rasku-Putto-
nen and Kikas (2010). Nonetheless, it seems 

that this sort of a relationship between aca-
demic results and approach goals definitely 
needs further investigation, since different re-
sults have also been obtained. For example, 
Shim, Ryan & Anderson (2008) showed in a 
sample of adolescents that prior grades neg-
atively predict both performance-avoidance 
and performance-approach goals. Similarly 
to performance-approach goals, math skills in 
the beginning of school did not predict in-
terest in the second grade, which was surpris-
ing. So far, it has been shown that previous 
knowledge, measured as a skill, positively pre-
dicts subsequent interest by students (Aunola 
et al., 2006). The lack of influence of earlier 
academic results on subsequent subject-relat-
ed interest or task-value has also been shown 
(Meece, Wigfield & Eccles, 1990). However, 
in this case, academic results were evaluated as 
grades. Here, the reason might be that young-
er children are not capable of acknowledging 
the level of their skills, so even poor results do 
not necessarily diminish their interest in the 
subject. 

The study also has some limitations. Firstly, 
we used self-report questionnaires to evalu-
ate children’s motivation. However, teachers 
were asked to evaluate behaviour, as children 
are not always able to evaluate their own be-
haviour. At the same time, evaluations of be-
haviour carried out by teachers could be af-
fected by other factors related to the student. 
Secondly, the class teachers assessed their stu-
dents’ task-avoidant behaviour in general, not 
specifically related to math, whereas the stu-
dents’ evaluations of motivational constructs 
were subject-specific.

Several practical implications can be in-
ferred from our results. This work shows that 
task-avoidant behaviour and a lower level of 
subject-specific knowledge leads to setting 
performance goals later on. Here, teachers 
have the opportunity to observe the behav-
iour of students from when they start school. 
They can thus support and encourage chil-
dren who show a higher level of task-avoid-
ance, with less need to emphasise performance 
goals within the classroom. Yet more can be 
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inferred from what we know about children 
starting school. The results of the study show 
that subject-specific motivation at school is 
influenced by knowledge obtained from and 
by the behaviour at pre-school, and that pre-
school educational practices play a role in a 
student’s motivation at school. This knowl-
edge can be implemented while preparing the 
students for school and assessing school read-
iness.
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Kuvailen noin 6–8-vuotiaiden lasten mate-
matiikan valmiuksia ja painotan erityisesti 
sitä, miten matematiikan oppimista voisi tu-
kea pedagogiikan ja erilaisten opetusjärjeste-
lyiden avulla.

Esi- ja alkuopetuksessa luodaan ja vahviste-
taan pohjaa matematiikan oppimiselle. Sen 
lisäksi, että harjoitellaan paljon peruslasku-
toimituksia, lasta ohjataan kiinnittämään 
huomiota luonnollisissa arkipäivän tilanteissa 
ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Pyritään 
siihen, että oppimistilanteissa lapsella olisi ak-
tiivinen rooli. Tässä käytetään pelejä, leikke-
jä, tarinoita, lauluja, liikuntaa ja erilaisia työ-
tehtäviä. Yhteisten keskusteluhetkien avulla 
johdattelu pohtimaan matemaattisia ilmiöi-
tä ja runsas havainnollisuus ovat luonnollisia 
tapoja avartaa lapsen käsitystä matematiikas-
ta. Opettajan on tärkeää käyttää sellaista kiel-
tä, joka mahdollistaa lapselle ymmärtämisen. 
Lapsen myönteistä suhtautumista matema-
tiikkaa kohtaan tulee tukea. Hänen tulisi ko-
kea matematiikan oppiminen mielenkiin-
toiseksi ja haastavaksi toiminnaksi, joka on 
merkityksellistä ja mielekästä. Tämän kaiken 
tulevat uudet perusopetuksen opetussuunni-
telmat myös huomioivat.

Yksilöllinen lapsi

Lapsen yksilöllinen kokonaiskehitys aset-
taa matematiikankin oppimiselle rajoja. Ma-
tematiikan oppimisessa tarvitaan erityisesti 
loogista päättelykykyä, aritmeettisia peruskä-
sitteitä ja sopimuksia sekä erilaisten strategioi-
den hallintaa. Lapsilla on myös hyvin erilai-
set mahdollisuudet painaa muistiinsa asioita 
ja taas kaivaa niitä muististaan.

Toiset lapset osoittavat kiinnostusta luku-
määriä ja laskemista kohtaan jo varhain. Lu-
kumääriin suuntautuminen on lapsen omas-
ta kiinnostuksesta riippuvaista. Lapsi tulee 
ikään kuin huomaamattaan hankkineeksi it-
selleen matemaattista tietoa ympäristöstään, 
ja tätä tietoa hän voi myöhemmin hyödyn-
tää laskemisessaan. Vaikka lapsi ei tietoises-
ti harjaannuta matemaattisia taitojaan, hän 
kuitenkin harjoittelee jo matemaattisia perus-
taitoja. Lapsi rakentaa, vertailee, luokittelee, 
kokeilee, ihmettelee ja kyselee. Lapsen elämis-
maailma ja -ympäristö tarjoavat lapselle mah-
dollisuuksia matemaattisten suhteiden ja il-
miöiden tarkasteluun. Varhainen huomion 
kiinnittäminen lukumääriin ennakoi mate-
maattisia taitoja ja selittää koulumenestys-
tä matematiikassa. Kehittyneet matemaatti-
set taidot esiopetuksessa ennakoivat taitojen 
nopeaa kehittymistä myös koulussa. Vastaa-
vasti heikommat matemaattiset taidot esikou-
lussa ennakoivat taitojen hidasta kehittymis-
tä koulussa. Myös luku- ja kirjoitustaidoilla 
on todettu olevan selvä yhteys matemaattisiin 
taitoihin ja päinvastoin, vaikeudet matematii-
kassa heijastuvat usein lukemisen ja kirjoitta-
misen vaikeutena.

Tutkijat ovat hieman eri mieltä siitä, mit-
kä taidot lapsella ovat synnynnäisiä ja mitkä 
taas kehittyvät harjoittelun myötä. Mutta esi-
merkiksi taitoa tehdä ero hyvin erisuuruisten 
määrien välillä voidaan pitää synnynnäisenä 
taitona. Joillakin lapsilla taas ilmenee mate-
matiikan osaamisen ja oppimisen erityisvai-
keutta, dyskalkuliaa.

Matematiikan rakennuspalikoita 
esi- ja alkuopetukseen
Sirpa Eskelä-Haapanen
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Matemaattiset perustaidot

Matemaattiset taidot koostuvat lukujenluet-
telutaidoista, lukukäsitteestä, laskutaidosta 
ja suhdekäsitteestä. Alussa nämä taidot ovat 
erillisiä, mutta myöhemmin ne muodosta-
vat suurempia matemaattisia taitokokonai-
suuksia. Lukujenluettelutaito tarkoittaa ky-
kyä edetä lukujonossa eteen- ja taaksepäin 
sekä taitoa hyppiä lukujen yli useampi luku 
kerrallaan. Nämä taidot luovat edelleen poh-
jaa lukukäsitteelle, eli lukumäärien havaitse-
miselle, yksi-yhteen -vastaavuudelle, lukujen 
järjestyksen ja lukumäärän säilyvyyden oival-
tamiselle. Edelleen lukujenluettelutaito luo 
pohjaa laskutaidolle. Sillä puolestaan tarkoite-
taan kykyä laskea lukumääriä ja niiden muu-
toksia. Suhdekäsite kuvaa muutoksia ja suh-
teita, kuten enemmän, vähemmän, pienempi, 
suurempi, edessä ja takana. Erityisesti lukujo-
notaidot ennakoivat nopeaa kehittymistä pe-
ruslaskutaitojen omaksumisessa. Taitojen ke-
hityksessä tyypillistä on, että aiemmin opitut 
taidot automatisoituvat pikkuhiljaa vapaut-
taen lapsen ajattelussa tilaa uusille ja haasta-
vammille ongelmanratkaisutaidoille.

Opettajan antama sanallinen ohjeistaminen 
tukee enemmän tyttöjen oppimista koulun-
käynnin alussa. On todettu myös, että pojat 
ovat tyttöjä taitavampia avaruudellista hah-
mottamista vaativissa tehtävissä. Taidot alka-
vat eriytyä myöhemmillä luokilla ja vaikut-
tavat poikien matemaattiseen taitavuuteen 
positiivisemmin. Poikien matematiikan osaa-
misen takana vaikuttaisi olevan spatiaalinen 
ymmärrys, kun taas tyttöjen matematiikan 
osaamisen on enemmän nähty selittyvän ver-
baalisella ymmärryksellä.

Motivaatio

Motivaation merkitystä oppimista kohtaan ei 
voi esi- ja alkuopetuksen matematiikan yhtey-
dessä kyllin korostaa. Pojat ovat tutkimusten 
mukaan kiinnostuneempia matematiikasta 
kuin tytöt, mutta varsinaisesti suoriutumi-
serot alkavat näkyä vasta toisen kouluvuoden 

jälkeen. Tytöillä taas vaikuttaisi olevan enem-
män ikäviä matematiikkakokemuksia kuin 
pojilla.

Oppilaan arvostus, odotukset ja uskomukset 
omista kyvyistä suoriutua tehtävästä ohjaa-
vat oppilaan käytöstä. Lisäksi siihen vaikutta-
vat sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Tehtävis-
tä saatu palaute taas vaikuttaa uskoon omia 
kykyjä kohtaan. Aivan pienillä, koulu-uraan-
sa aloittelevilla oppilailla, motivaatio saat-
taa vielä olla eriytymätön, ja siten esimerkik-
si matematiikasta kiinnostunut lapsi on usein 
kiinnostunut myös muista oppiaineista. Mut-
ta kahden ensimmäisen kouluvuoden jälkeen 
kiinnostus lukemaan ja kirjoittamiseen ei enää 
näy kiinnostuksena matematiikkaa kohtaan.

Lasten oman toiminnan ohjaamisessa esiin-
tyy suuria eroja. Vaikka matemaattiset tehtä-
vät saattaisivat kiinnostaa, niihin on vaikeaa 
suunnata huomiota ja keskittyä annettuun 
tehtävään. Millaisia rakennuspalikoita lap-
sille tulisi tarjota, jotta tehtävä tuntuisi mie-
lekkäältä eikä ohjaisi lapsen käyttäytymis-
tä välttelemään tehtävää? Miten kyettäisiin 
jo matematiikkaan tutustumisvaiheessa aut-
tamaan oppilasta positiivisen matematiikka-
minäkuvan luomisessa? Ohjaajan ja opettajan 
merkitys nousee erittäin suureksi niissä tilan-
teissa, joilla luodaan pohjaa tulevalle. Opet-
tajan toiminnassa taas opetusjärjestelyillä on 
merkittävä sija.

Voisivatko erilaiset matematiikkapelit auttaa 
motivaatio-ongelmissa ja saada suhtautumi-
sen matematiikkaa kohtaan muuttumaan? Pe-
lien tulee kuitenkin olla hyvin toteutettuja ja 
pedagogisesti mielekkäitä. Ne eivät saisi sisäl-
tää vain peruslaskutoimintoja vaan niiden tu-
lisi ohjata ymmärtämiseen ja matemaattisen 
ajattelun kehittämiseen. Esimerkiksi Smart 
Kid Math`ssa lapsen tehtävänä on opettaa 
omalle pelihahmolleen matematiikkaa. Opet-
taakseen lapsen tulee hankkia ensin itse tietoa 
opetettavasta asiasta.

Opettajan herkkyys lapsen matematiikan op-
pimista kohtaan on tärkeää. Kun lapsi kysyy, 
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Matemaattinen 
tehtävä tai 
pedagoginen 
sovellus

Esimerkki suoritustavasta

Esineiden laskeminen Anna lapselle tehtävä esi- tai koulupäivän rutiinien lomaan. Montako 
autoa kulkee tiellä välitunnin aikana? Montako jalankulkijaa näet 
päiväkodin ohi kulkevan? Tulokset voidaan taulukoida ja laittaa 
näkyviin luokan taululle. Ohikulkijoiden määrää voidaan tilastoida 
vaikka viikon ajan. Matemaattiselle esittämistavalla tulee käytännön 
merkitys lapsen elämässä.
Laske kotona lelusi. Kuinka monesta lelusta olisit valmis luopumaan? 
Kuinka monta lelua on oppilasryhmän lapsilla yhteensä? Monestako 
oltaisiin valmiita luopumaan? ”Järjestetään kierrätystori” omaan 
luokkaan (vrt. kestävä kehitys).
Kauppaleikki auttaa ymmärtämään rahan käyttöä ja liittää 
tapahtuman osaksi lapsen arkeen kuuluvia ilmiöitä.

Sujuva lukujen 
luettelu

Pyritään luettelemaan lukuja sujuvasti välillä: 1–10, 1–20, 10–1, 20–
1, 5–12, 15–7 jne. Mikä tulee seuraavaksi? Luetellaan lukuja eteen- 
ja taaksepäin kymmenen ja kahdenkymmenen yli. Parillisten lukujen 
luettelu molempiin suuntiin, samoin parittomien lukujen luettelu. 
Luettele joka kolmas: 3, 6, 9, jne. Luettele joka neljäs: 4, 8, 12, jne. 
Näillä luodaan pohjaa myös kertotaulun omaksumiselle.
Tehtäviä voidaan tehdä muun puuhastelun lomassa, esimerkiksi 
askartelun lomassa, liikuntaleikkeihin yhdistäen, aamupiirissä jne.
Lukusuoran käyttö ja sen näkyvillä oleminen on suositeltavaa. Sujuvaa 
lukujen luettelua voi harjoitella esimerkiksi satataulun avulla, lapset 
voivat sanoa vuorotellen ja kysellä toisiltaan.
Numerokortteja voi käyttää esimerkiksi nopean nimeämisen 
harjoituksissa ja lukujonojen muodostamisessa.

Järjestysluvut Järjestyslukuja on tärkeää harjoitella niin, että lapsi oivaltaa järjestyksen 
tarkoittavan myös tiettyä paikkaa ja hahmottaa pienenevän tai 
suurenevan suunnan. Tätä voidaan käytännössä harjoitella vaikkapa 
ruokailujonossa. Näin myös lukujonotaito vahvistuu.
Myös kuvia ja tekstejä voi tarkastella niin, että huomio suunnataan 
järjestykseen. Voidaan ottaa myös suuntia mukaan. ”Katsohan 
piirrosta, joka on ylärivissä kolmas vasemmalta. Siinä oranssi laveeraus 
on onnistunut erityisen hyvin.”
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Laskemisstrategiat Oppilaita ohjataan löytämään hänelle sopivia ja hänen oppimistaan 
tukevia strategioita. Esimerkiksi 5+6 voi onnistua sen kautta, että 
tietää, että 5+5 on kymmenen. Oivallus: yksi enemmän, siispä 
summa on 11. Yhteenlaskussa voi hajottaa ja täydentää ensin 
täyteen kymppiin saakka, 17+4=17+3+1. Laskujärjestystä voi 
muuntaa. Omaa suoritusta voi sanallistaa. Piirrokset saattavat 
auttaa oivaltamisessa. Sanallisen tehtävän kohdalla kannattaa ohjata 
ottamaan ensimmäiseksi selville, mitä tietoa tehtävästä jo tiedetään 
ja merkitä se näkyviin. Sen jälkeen aletaan pohtia, mitä tällä tiedolla 
tehdään ja millaisilla operaatioilla päästään lopputulokseen. Myös 
vertainen voi avustaa tehtävien mallintamisessa.

Matematiikkavälineet Matematiikkavälineiden käyttö tukee muistia ja laskustrategioiden 
käyttöä. Opetustilassa on hyvä olla kymmenjärjestelmäalustat, 
riittävästi rakentelupalikoita, multilink-palikoita, helminauhoja, 
lukusuorat, tangrameja, geometriavälineet, noppia, munakennoja, 
nappeja, tikkuja, jne. Oppilas voi hakea välineitä tarvitessaan ja 
palauttaa ne käytön jälkeen niiden oikeaan paikkaan. 

Muistin tukeminen Lapsen muistia tukevia ratkaisumalleja ja kuvia voi pitää 
opetustilassa näkyvillä. Esimerkiksi kertotaulut voivat olla oppilaan 
pulpetin kanteen kiinnitettynä, mutta pikku hiljaa tavoitellaan, että 
muistitukea ei enää tarvitse käyttää. Muistia tukevat myös opetukseen 
sisällytettävät rutiinit. Opettaja voi esimerkiksi ottaa lapset aamulla 
vastaan kouluun ”matikkaportilla”: Hän esittää luokan ovella lapselle 
matemaattisen tehtävän aamutervehdyksenä. 

Ulkoa opettelu kymppiparit, sydänparit, kertotaulu, hajotukset 1–10, yhteen- ja 
vähennyslaskuparit 1–10

Vertailu, ryhmittely, 
sarjoittelu

Tehtävissä kannattaa käyttää vaihtelevia materiaaleja erilaisissa arjen 
tilanteissa. Lapsen kannattaa antaa keksiä itse ratkaisuperusteita. 
Esimerkiksi legojen ryhmittely voi tapahtua koon, muodon, värin tai 
vaikkapa tarkoituksen perusteella. Vääriä vastuksia ei ole, kun oppilas 
kuvailee oman perustelunsa.
Mikä on seuraava muoto? -kysymys on hyvä. Lapset voivat keksiä 
näitä myös toinen toisilleen.

Monikanavaisuus Ohjeiden antaminen tulisi tapahtua auditiivista ja visuaalista kanavaa 
käyttäen. Jos mukaan saisi vielä kosketusaistin, tavoitettaisiin 
useimmat lapsista. Visuaalista kanavaa tukevat ohjeet voivat jäädä 
näkyville opastamaan lapsen tehtävässä etenemistä. Struktuurin 
(päivä-, tunti- tai tehtäväkohtainen) näkeminen tukee kaikkia 
oppijoita.
Hiekkapaperinumerot tai laskujen piirtäminen hiekkalaatikkoon.

Kodin ja koulun 
yhteistyö

Kodin olisi hyvä tietää millaisia matemaattisia harjoitteita kulloinkin 
käydään lävitse, jotta lapsen tukeminen helpottuisi. Kun vanhemmat 
ovat kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä, se lisää myös lapsen 
motivaatiota koulutyötä kohtaan.
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hänelle vastataan. Kun lapsi osoittaa kiinnos-
tusta, hänelle tarjotaan virikkeitä. Kun lapsi 
on ymmällään, hänelle tarjotaan tukea. Opet-
tajan innostus opetettavaa asiaa kohtaan tart-
tuu myös oppilaaseen.
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Lukivaikeudet ennakoitavissa 
jo koulun alkaessa
Kaisa Peltomaa

Lukemaan oppiminen avaa 
lapselle oven kiehtovaan maa-
ilmaan – mahdollisuudet eläy-
tyä satuihin, sukeltaa seikkai-
luihin tai uppoutua etsimään 
tietoja kiinnostavista aiheis-
ta ovat loputtomat. Kaikille 

tämä maailma ei avaudu helposti ja nopeasti. 
Koulunkäynnin alkaessa noin joka viides lap-
si tarvitsee tukea lukemaan oppimisessa. Al-
kuopetusvaiheessa noin kuudella prosentilla 
on siinä huomattavia vaikeuksia. 

Väitöstyössään Kaisa Peltomaan tavoitteena 
oli kehittää käytäntöjä lukivaikeusriskilasten 
varhaiseen tunnistamiseen ja kuntouttami-
seen. Kohteena olivat eniten tukea tarvitse-
vat lapset. Tutkimuksessa seurattiin 370 lap-
sen kehitystä alkuopetusvuosien ajan. Lapset, 
joilla oli heikot oppimisvalmiudet koulun al-
kaessa, saivat lukitaitojen kuntoutusta, jonka 
tuloksellisuutta seurattiin.

Hyötyä varhaisesta 
kuntoutuksesta

Peltomaan tutkimuksessa hyödynnettiin Yh-
dysvalloissa laajasti käytössä olevaa kuntou-
tuksen tuloksellisuuden eli interventiovasteen 
seuraamiseen perustuvaa mallia (Response To 
Intervention, RTI). Se osoittautui toimivak-
si myös suomalaislasten tukitoimia suunnitel-
taessa.

Kirjainten tunteminen sekä kyky tunnistaa 
äänteitä ja palauttaa sujuvasti mieleen nume-
roita ja kirjaimia osoittautuivat tärkeiksi luke-
maan ja kirjoittamaan oppimista ennustaviksi 

taidoiksi. Koulunkäynnin alkaessa arvioidut 
lukivalmiudet ennustivat hyvin etenkin poi-
kien kehitystä.

Suurin osa lapsista, joilla oli todettu heik-
koja lukivalmiuksia koulunkäynnin alkaes-
sa, saavutti luokkatasoisen luku- ja kirjoitus-
taidon interventiovasteeseen perustuvan tuen 
avulla alkuopetuksen aikana. Kuntoutukses-
ta hyötymisen nopeutta ennustivat äänteiden 
käsittelyn taito, nimeämisen sujuvuus sekä 
lyhytkestoinen kielellinen muisti. Heti kou-
lunkäynnin alettua käynnistetyistä tukitoi-
mista hyötyivät eniten lukivalmiuksien alku-
kartoituksessa heikoimmin suoriutuneet.

Ne, joiden lukutaito oli toisen luokan päät-
tyessä heikko tukitoimista huolimatta, oli-
vat keskenään erilaisia mm. keskittymiskyvyn 
sekä kielellisten ja motoristen taitojen suh-
teen. Heillä kaikilla oli sitkeitä vaikeuksia kir-
jainten ja numeroiden sujuvassa mieleen pa-
lauttamisessa ja kirjain-äännevastaavuuksien 
oppimisessa sekä heikko luottamus omaan 
oppimiskykyyn.

Äänne-, kirjain- ja 
tavutietoisuuden vahvistaminen 
tärkeää
Interventiovasteen seurantaan perustuvaa 
mallia tukitoimien sisällöllisessä suunnitte-
lussa ja tutkimuksessa käytettyjä harjoituksia 
voidaan suoraan hyödyntää lukivaikeuslasten 
erityisopetuksessa ja kuntoutuksessa. Äänne-, 
kirjain- ja tavutietoisuuden vahvistaminen on 
tärkeää aloittaa heti koulunkäynnin alkaessa 
niillä, joilla todetaan riski lukivaikeuksiin. Jy-
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väskylän yliopistossa kehitetty ilmainen ne-
tin kautta ladattava Ekapeli tarjoaa mahdol-
lisuuden näiden keskeisten lukivalmiuksien 
harjoitteluun riippumatta lapsen asuinpaikas-
ta. Harjoittelun ja seurannan jatkaminen yk-
silöllisesti ja pitkään on tärkeää lapsille, joiden 
polku kohti lukutaitoa on erityisen kivinen. 

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in 
Education, Psychology and Social Research 
numerona 487, Jyväskylä 2014, ISSN 0075-
4625; 487, ISBN 978-951-39-5585-4. Sitä 
saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisu-
yksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@lib-
rary.jyu.fi. E-aineistona: http://urn.fi/URN:IS-
BN:978-951-39-5586-1
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Äänikirjat kouluun ja vapaa-
aikaan Celiasta
Leena Holopainen

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tarjoaa kirjoja lukemisesteisille lapsille, nuorille ja aikuisille. 
Celiasta löytyy äänikirjoja, DaisyTrio-kirjoja, koskettelukirjoja ja pistekirjoja. Asiakkaaksi voivat 
liittyä kaikki ne, jotka eivät voi esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi lukea tavallista painet-
tua kirjaa. Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen on ilmaista, oppikirjat ovat maksullisia. Ce-
lia-kirjaston asiakkaaksi liittyvällä täytyy olla todistus lukemisesteestä, ja sen voi antaa esimer-
kiksi erityisopettaja, lääkäri tai toimintaterapeutti. Asiakkaina on henkilöitä, joilla on luki- tai 
oppimisvaikeus, näkövamma, lihassairaus tai muu vastaava lukemiseste.

Äänioppikirjat koulunkäynnin 
tueksi

Äänioppikirjavalikoimasta löytyvät lähes kaik-
ki peruskoulun oppikirjat sekä runsaasti luki-
on kurssikirjoja ja ammatillisen koulutuksen 
oppikirjoja. Äänioppikirjoja on tuotettu lähes 
1 000, ja ne sopivat kaikille lukemisesteisille. 
Perus- ja toisen asteen kirjat ovat maksullisia 
ja ne ostetaan Oppari-verkkokaupasta. Kirjo-
ja kuunnellaan tietokoneella tai Daisy-kuun-
telulaitteella.

Tutkimus äänioppikirjojen 
käytöstä perusopetuksessa

Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan 
oppiaine on tehnyt Celia-kirjaston toimek-
siannosta tutkimuksen Daisy-äänioppikirjo-
jen käytöstä perusopetuksessa koko Suomen 
alueella. Tavoitteena oli saada tietoa lukemi-
sesteisten oppilaiden tarpeista äänioppikirjo-
jen kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tulok-
set julkistettiin Educa-messuilla tammikuussa 
2014. 95 % tutkimukseen osallistuneista op-
pilaista koki, että äänioppikirjojen käytöstä 
oli ollut hyötyä. Linkki tutkimukseen: http://
epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-
61-1329-6/.

Äänioppikirjat on perinteisesti suunniteltu 
näkövammaisille oppilaille, mutta viime vuo-
sina myös muiden lukemisesteisten käyttäjien 
- kuten luki- ja oppimisvaikeuksisten - määrä 
on lisääntynyt. Toteutetun tutkimuksen avul-
la kehitetään Daisy-äänioppikirjojen sisällöl-
lisiä ja pedagogisia ominaisuuksia vastaamaan 
parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjien tar-
peita.

DaisyTrio - Uudenlainen tekstiä, 
ääntä ja kuvia yhdistävä kirja 
opetukseen
Celian oppikirjavalikoiman tuorein uutuus 
on DaisyTrio - tekstiä, ääntä ja kuvia yhdistä-
vä kirja, joka antaa oppimiseen kaksi kanavaa, 
visuaalisen ja auditiivisen. Oppilas voi seura-
ta kirjan tekstiä ja samanaikaisesti kuulla sen 
luettuna. Kirja tukee lukemisen taitoja myös 
siten, että oppilas voi itse ohjata etenemistään 
tekstissä: pysähtyä ja toistaa kuulemansa, al-
kuopetuksen oppikirjoissa esimerkiksi tavuit-
tain. Kirjaa käytetään tietokoneen ja Dai-
sy-lukuohjelman avulla.

DaisyTrio on suunnattu erityisesti oppilail-
le, joilla on luki- tai muu oppimisvaikeus tai 
jotka muusta syystä tarvitsevat erityistä tukea 
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oppimisessa. Opettajien palaute kirjasta on 
ollut kannustavaa. Erityisesti on kiitelty omi-
naisuuksia, joita kustantajien lisämateriaalissa 
ei ole, kuten ääneen luenta tavu kerrallaan al-
kuopetuksen kirjoissa.

Toisto tukee oppimista

Uudentyyppisiä oppikirjoja on valmistet-
tu perusopetuksen 1.–9. vuosiluokille. Tai-
kamaan aapista opetuksessaan testikäyttänyt 
koulunjohtaja Minna Kilpeläinen Kontio-
lahdelta sanoo kirjan soveltuvan erityisen hy-
vin oppilaalle, jolle lukemisen prosessi on vie-
lä hidasta ja ponnistelua vaativaa esimerkiksi 
kielellisen erityisvaikeuden vuoksi. Kilpeläi-
nen korostaa erityisesti kirjan ominaisuutta 
väsymättömänä toistajana. -DaisyTrio-kirjan 
avulla oppilas voi toistaa lukemattomia ker-
toja haluamansa tekstikohdan ja kuultu malli 
on aina oikein lausuttu, hän toteaa.

Kilpeläisen mukaan kirjan käytöstä on hyö-
tyä myös opettajalle, joka pystyy valitsemaan 
kirjasta sopivat harjoitukset oppilaalle ja näin 
eriyttämään opetusta. Oppilas voi sopivan 
tuokion ajan harjoitella lukemista. Oppilas 
voi edetä tekstissä omaa tahtiaan luennan kul-
kua ohjaamalla. Oppilaan osallistaminen kir-
jan käyttämiseen lisää keskittymistä oppimis-
tilanteessa.

-Tietokoneen käyttö ja omatoiminen etene-
minen kirjan tekstissä on motivoinut oppi-
laita kohdentamaan tarkkaavaisuutta asia-
sisällön ohella itse lukemiseen ja lukemisen 
valmiuksiin, kertoo 1.–2. luokan opettajana 
Selkien koulussa toimiva Minna Kilpeläinen.

DaisyTrio-kirjat ovat ostettavissa Celian Op-
pari-verkkokaupasta www.oppari.fi.

Lainattavat äänikirjat kuunnellaan 
cd:ltä tai verkon kautta

Celia-kirjastossa on myös monipuolinen vali-
koima lainattavia äänikirjoja. Lasten ja nuor-
ten äänikirjakokoelma sisältää yhteensä yli 2 
700 kirjaa kaikenikäisille lukutoukille. Celias-
ta voi lainata esimerkiksi satuja, loruja, fan-
tasiaseikkailuja, jännityskirjoja, hevoskirjoja 
ja tietokirjoja. Suomenkielisten kirjojen lisäk-
si saatavana on ruotsin- ja vieraskielistä aineis-
toa. Celian Vera-asiakkaat saavat lainaamansa 
kirjat suoraan verkon välityksellä. Kuuntelu-
tapoja on useampia, ja kirjoja voi joko suo-
ratoistaa tai ladata. Kirjojen lainaus, lataus 
ja kaikki muukin Veraan liittyvä palvelu on 
maksutonta.

Kunnari

Kunnari on lukudiplomi, joka koostuu nel-
jästä eri luokka-asteiden osiosta. Kirjalistoista 
on helppo valita ne kirjat, jotka haluaa lukea 
ja jotka löytyvät Celiasta. Oppilaat laativat it-
selleen lukusuunnitelman, joka sisältää erilai-
sia kirjoja, lukevat kirjan ja tekevät siitä valit-
semansa tehtävän. Opettaja hyväksyy tehdyt 

Mikä on Daisy?

Celian äänikirjat ja DaisyTrio-kirjat on 
tehty Daisy-formaattiin. Daisy-kirja on 
hieman erilainen kuin tavallinen ääni-
kirja: 

• koko kirja mahtuu yhdelle levylle,

• kuuntelun voi esimerkiksi keskeyt-
tää ja jatkaa myöhemmin tismalleen 
samasta kohtaa, ja

• kirjaan voi jättää kirjanmerkkejä ja 
kommentteja.

Ominaisuudet ovat käytössä silloin, 
kun Daisy-kirjaa kuunnellaan tietoko-
neella Daisy-kuunteluohjelmalla (esim. 
EasyReader tai Amis) tai erillisellä Dai-
sy-soittimella.
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tehtävät ja antaa oppilaalle diplomin, kun lu-
kusuunnitelma on toteutettu kokonaisuu-
dessaan. Kirjalistat on tarkoitettu opettajille, 
joiden luokassa on Celian asiakkaita. Luku-
diplomia ei voi suorittaa yksinään. Opettaja 
voi tilata Celiasta kohokuvadiplomin näkö-
vammaiselle oppilaalle, joka osaa pistekirjoi-
tusta.

Pistekirjoja ja koskettelukirjoja 
luetaan tunnustelemalla

Pistekirjat on tarkoitettu sokeille ja vaikeas-
ti heikkonäköisille. Pistekirjat sisältävät oppi-
kirjan sisällön pistetekstinä. Pistekirja voi si-
sältää myös kohokuvia tai siihen voi kuulua 
erillinen kohokuva- tai kohokarttaliite. Kos-
kettelukirjat ovat tunnusteltavia kuvakirjo-
ja. Ne sopivat esimerkiksi kehitysvammaisille 
ja näkö- ja monivammaisille lapsille. Kirjo-
jen avulla voi harjoittaa useampaa aistia ja ne 
soveltuvat myös toiminta- tai puheterapian 
tueksi. Myös päiväkodit ja koulut voivat lai-
nata koskettelukirjoja.

Onnimanni-palkinto 2012 Celia-
kirjaston lasten ja nuorten 
palveluille
Lastenkirjainstituutti palkitsi Celia-kirjaston 
lasten ja nuorten palvelut Onnimanni-pal-
kinnolla 2012. Palkintoperusteluissa tode-
taan, että Celiassa huolehditaan ansiokkaas-
ti siitä, että lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
maailma pysyy Suomessa avoimena kaikille 
lukijoille. Erityiskiitokset palkintolautakunta 
antoi Celian lasten ja nuorten palveluille sii-
tä, miten tehokkaasti se on kehittänyt toimin-
taansa vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. 
Toimivan aineistolainauksen rinnalle on luo-
tu useita uusia, lukemaan innostavia hankkei-
ta. Tästä esimerkkinä ovat Celian eri-ikäisille 
suunnatut kirjakerhot. Niihin liittymällä saa 
ilman eri tilausta kotiin uusia kirjoja.

Lukuinto

Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja 
kasvatustieteiden tiedekunta toteuttavat yh-
teistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittaman kolmevuotisen Lukuinto-ohjel-
man vuosina 2012–2015.

Lukuinto-ohjelman tavoitteena on luoda toi-
mintamalleja lasten ja nuorten luku- ja kirjoi-
tustaidon kehittämiseksi, vahvistaa opettajien 
ja kasvattajien ja kirjastoammattilaisten tietoi-
suutta, osaamista ja keinoja lasten ja nuorten 
monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon ja lu-
kuinnostuksen tukemisessa sekä mediakasva-
tuksessa. Ohjelman tavoitteena on myös vah-
vistaa lasten ja nuorten kiinnostusta ja kykyä 
monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen, 
vahvistaa lasten ja nuorten erilaisten tekstien 
ja mediasisältöjen käyttöä sekä edistää pääsyä 
tietoon ja sisältöihin (tiedonhallinta ja medi-
alukutaito).

Celian DaisyTrio-kirjoja on testattu kolmessa 
Lukuinto-ryhmässä.

Lisätietoja Celia-kirjastosta: www.celia.fi

Oppari-verkkokauppa: www.oppari.fi.

Leena Holopainen, FM, 
erityisopettaja, toimii 
pedagogisena 
suunnittelijana Celia-
kirjastossa.
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Dosentti Kaija Lehmuskallion näyttelyn ava-
jaisia vietettiin Hattulan kunnan Juteinitalon 
aulassa 2.8.2013 suomen kielen 150-vuotis-
juhlallisuuksien yhteydessä. Näyttelyn koko-
elman hän oli luovuttanut Hattulan kunnalle 
Agricolan päivänä 9.4.2013. Hattulan kunta 
perusti kokoelman lahjoittamisen yhteydessä 
stipendirahaston, Alkava ja kehittyvä lukija, 
Hattulan kunnan alkuopetuksen oppilaille.

Dosentti, KT Kaija Lehmuskallio on kiitol-
linen siitä, että hänen laaja lukemisen tut-

kimusta koskeva kokoelmansa on esillä hä-
nen omassa kotikunnassaan Hattulassa. Se 
on otettu lämmöllä ja arvokkuudella vastaan 
kirjaston kokoelmiin. Näyttelylle on varat-
tu oma huone, jossa siihen voi käydä tutus-
tumassa. Kokoelma on arvokas ja ainutlaatui-
nen. Se olisi haluttu myös Kansalliskirjastoon 
Helsinkiin, mutta Kaija Lehmuskallio halusi 
säilyttää kokoelman nimenomaan Hattulas-
sa. Hän perustelee päätöstään sillä, että keisa-
ri Aleksanteri II antoi Hattulan Parolannum-
mella J.V. Snellmanille vakuutuksen suomen 
kielen yhdenvertaisuudesta ruotsin kielen 
kanssa. Juhlallinen vakuutus on päivätty 1. 
elokuuta 1863 Hämeenlinnassa kuvernöö-
rin residenssissä. Viime vuonna vietimme siis 
suomen kielen aseman 150-vuotisjuhlaa.

Kaija Lehmuskallio jatkaa, että suomenkie-
linen aapinen, Agricolan Abckiria täytti 470 
vuotta juuri samana vuonna kuin tämä näyt-
tely avattiin. Hän mainitsee myös opettajan-
koulutuksen 150-vuotisjuhlan ja toteaa, että 
vietämme siis jälleen kulttuurin, sivistyksen, 
oppimisen ja opettamisen juhlaa – omalla 
kielellämme. Hattulassa syntynyt Jaakko Ju-
teini julkaisi vuonna 1816 Lasten kirjan, joka 
on suomalaisen lastenkirjallisuuden alkute-
os. Hän kirjoitti samana vuonna myös ensim-
mäisen lukemisen opettajan oppaan, Lyhyt 
neuvo lapsen opettajalle.

Kaija Lehmuskallion valtava ponnistus lu-
kemisen tutkimuksessa, alkuopetuksessa, lu-
kemaan oppimisessa ja opetuksessa on ollut 
hänelle sydämen asia. Hän kertoo työstäneen-
sä kokoelmaa ”Lukemisen tolkku ja herkku” 
useita vuosia tutkijan työnsä ohessa.

Lukemisen tolkku ja 
herkku – ainutlaatuinen 
lukemiskulttuurin kokoelma
Virpi Ravolainen ja Heli Roisko

Kuva: Siskotuulikki Toijonen
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Kaija Lehmuskallio keskustelee Essi Gruborovicsin 
kanssa, joka luetteloi ja tallensi suuren osan kokoelmasta 
Hattulan kunnankirjaston tietokantaan.

Lukemisen tolkku ja herkku -kokoelmahuone avattiin 
yleisölle joulukuun alussa.

Kokoelma sisältää lähes tuhat tutkimus-, kurs-
si- ja oppikirjaa, noin sata erikielistä aapista, 
noin tuhat lukemisaiheista postikorttia. Ky-
seessä on siis ainutlaatuinen lukemiskulttuu-
rin esittely. Lisäksi kokoelmassa on noin kah-
deksansataa digitoitua diaa Lehmuskallion 
luennoista.  Kaija Lehmuskallio sai FinRAn 
myöntämän Aapiskukkopalkinnon vuonna 
1993 ansioistaan lukemisen tutkimuksessa.

Lukemisaiheisia postikortteja

Agricolan nimikirjoituksia Ensimmäinen koulukirja ja aapinen vuodelta 1888
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F. E. Sillanpää, luonnontieteilijä ja 
kasvatusoptimisti, uudesti tulkittuna 
Panu Rajala

Frans Emil Sillanpään lähtökohta määräsi hä-
nen tuotantoaan. Aikanaan epätavallinen kier-
ros suomalaisessa yhteiskunnassa näyttäytyy 
myöhemmin avarakatseisena murroskauden 
tarkkailuna. Sillanpää syntyi Hämeenkyrössä 
maalaisköyhälistön lapsena, mutta hänen mo-
lemmat vanhempansa olivat alkuaan laskeu-
tuneet talollissäädystä. Hän pääsi onnenkau-
palla kouluun Tampereelle, asui sekä työväen 
että varakkaan porvariston parissa ja jatkoi 
edelleen opiskelemaan luonnontieteitä Hel-
singin Yliopistossa. Vaikka opinnot eivät joh-
taneet tarkoitettuun lääkärin tutkintoon, bio-
logis-tieteellinen elämänkäsitys jätti pysyvän 
vaikutuksen Sillanpää kirjalliseen tuotantoon. 

Sillanpään perhekuva on vuodelta 1920 ja on otettu 
Ala-Vakerin pihassa Hämeenkyrössä. Kuvassa F. E., 
Siikri, Saara ja Esko. Otavan kuvaosasto.

Sillanpään esikoisromaani Elämä ja aurinko 
(1916) sekä varhaiset novellit manifestoivat 
uudenlaista maailmankuvaa. Ihminen ei ole 
enää luomakunnan herra, vaan tasavertainen 
jäsen maailmankaikkeudessa. Romaanin kah-

den nuoren päähenkilön Eliaan ja Olgan lem-
miskelyä luonnossa katsellaan mustan hyön-
teisen silmin. Samalla kuvataan torpan tytön 
Lyylin vähittäistä ja vaistonvaraista kasvua tie-
dostamattomasta lapsuudesta nuoreksi nai-
seksi. Tulee näkyviin Sillanpään psykologinen 
kuvaustapa, jota hän syvensi opiskelemalla 
tietoisesti psykoanalyysiä ensimmäisten jou-
kossa Suomessa.

Ajan maailmankatsomuksellinen murros tu-
lee näkyviin Sillanpään henkilöiden vaisto-
elämän päämäärättömyydessä. He ikään kuin 
ajelehtivat suven äärettömällä ulapalla pyrki-
mättä tai kiirehtimättä mihinkään. Taustalla 
on eurooppalaisen ihmisen muuttunut hen-
kinen suuntaus: kirkon varman perityn ope-
tuksen rinnalle on tullut darwinismin ja evo-
luution vaikutus. Modernit luonnonfilosofit 
kuten Henri Bergson tai Wilhelm Ostwald 
halusivat löytää synteesin vastakkaisten näke-
mysten väliltä: syntyi monismi, kaiken elolli-
sen yhteenkuuluvuutta tähdentävä henkis-tie-
teellinen oppisuunta. Monistit eivät uskoneet 
enää sotien mahdollisuuteen, sillä se merkit-
si suunnatonta energian tuhlausta, johon va-
listunut ihmiskunta ei enää koskaan sortuisi. 
Ostwald julisti tätä optimismia ironisesti juu-
ri maailmansodan alla 1914.

Nuori Sillanpää oli opintojensa nojalla mo-
nistien innoittunut oppilas. Hän antoi ener-
geettisen maailmankuvansa lävistää henki-
löittensä sinänsä arkisen ja maallisen näköistä 
vaellusta Suomen läntisellä maaseudulla. Hän 
oli agraarisen kyläyhteisön realisti, mutta sa-
malla ihmisen syvän vaistoelämän lähes mys-
tinen tarkkanäköinen tulkitsija.
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Kierros eri yhteiskuntaluokkien parissa an-
toi Sillanpäälle tavallista paremmat aseet tark-
kailla sisällissodan puhkeamista 1918 ja sii-
hen johtanutta kehitystä. Hän tunsi tavallaan 
sisältä päin taistelevien luokkien ajatustavat ja 
osasi eläytyä niin maalaisproletariaatin, teol-
lisuustyöläisten kuin myös omistavan luokan 
vastakkaisiin asenteisiin. Tuloksena oli ensim-
mäinen kestävä tilitys kansalaissodasta, ro-
maani Hurskas kurjuus (1919), erään punikin 
päättynyt elämäkerta. Joukkohautaan teloite-
tun Toivolan Juhan elämää määrää jokseenkin 
vastaansanomaton biologinen determinismi, 
näkemys siitä, että hänen perintötekijöillään 
ei missään olsosuhteissa kyettäisi voitollisem-
paan elämäntaisteluun. Näkökulma sotaan on 
sekin tavallaan lääketieteellinen: yhteiskunta-
ruumis on sairastunut, ja sen vahingollinen 
osa on leikattava irti. Tätä voittajien puolel-
la suosittua ajatusta sovittaa kuitenkin ratkai-
sevasti Sillanpään kohdalla hänen syvällinen 
myötätuntonsa ”alastonta perusihmistä” koh-
taan.

Melko pessimistisin miettein Sillanpää tarkas-
teli myös vasta itsenäistyneen Suomen mah-
dollisuuksia sisäiseen eheytymiseen novelli-
kokoelmassa Rakas isänmaani, joka ilmestyi 
samana vuonna 1919 romaanin vanavedessä. 
Tulevaisuuteen oli kuitenkin pakko tähtäillä. 
Oli tunnustettava koetun murhenäytelmän 
raskas taakka ja samalla karistettava sen pai-
no kansakunnan harteilta. Kaikkinainen voi-
tonhurma oli Sillanpäälle vierasta, niin syvästi 
kuin hän olikin kammonnut punaista valtaa 
kotiseudullaan. Vieläkin suurempi shokki oli 
valkoisen puolen valmius äkkinäisiin kosto-
toimiin sodan päätyttyä. Sillanpään yhteis-
kunnallinen tarkkailukulma jäi taistelleiden 
osapuolien harvaan kansoitettuun välimaas-
toon.

Toivorikkain tie eteenpäin kulki uuden kas-
vun, kansan oraspellon kautta. Kaiken jälkeen 
oli hyvin luonnollista, että Sillanpää keskittyi 
kuvaamaan lasten, kaikkein syyttömimpien, 
asemaa sotasavujen haihtuessa. Tällöin hän 
saattoi ottaa käyttöön kaikki oppimansa me-
todit: luonnontieteellisistä opinnoista, omas-

ta sosiaalisesta kokemuksesta, psykologisesta 
tiedosta ja vaistosta aina nykyaikaiseen kasva-
tusfilosofiaan. Lapsi jos kuka tarjoutui ihan-
teellisena ”perusihmisenä” kirjailijan kehitys-
optimismin koekappaleeksi.

F. E. Sillanpään 125-vuotistapahtumien pää-
juhla Tampereen yliopiston juhlasalissa 14.9. 
2013 tarjosi muutaman tuoreen näkökulman 
aiheeseen, joka tuntuu jo varsin tiheästi tutki-
tulta. Johdin seminaarin, jonka kaikki kolme 
alustusta valottivat tuoreesti Sillanpään tuo-
tantoa kukin eri kulmista.

Pertti Lassila, Panu Rajala, Sirpa Eskelä-Haapanen ja 
Riikka Rossi

Tohtori Sirpa Eskelä-Haapanen toi esiin hy-
vin optimistisen tulkinnan kirjailijan kasva-
tusharrastuksen oikeaoppisista suuntaviivois-
ta, jotka hyvin vastaavat uuden tutkimuksen 
asettamia tavoitteita optimaaliselle ihmiskas-
vulle. Onnellinen lapsuus, häiriötön kasvuikä 
ja luja kiinnitys lähtökohtaan, idylliseen pie-
noismaisemaan ja mäkitupaan Hämeenkyrös-
sä, vahvistivat varmasti sisimmässään herkkää 
taiteilijaa kestämään monet kolhut, joita hä-
nen taipaleelleen kertyi.

Professori Heikki A. Reenpää hyväksyi esitel-
möitsijän näkemykset ja intoutui henkilökoh-
taisen tuntemuksensa nojalla kertoilemaan 
Sillanpään luonnekuvaa valottavia anekdoot-
teja.
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Dosentti Riikka Rossi osoitti Hiltun ja Rag-
narin (1923) tragedialle rinnakkaisaiheita eu-
rooppalaisesta kirjallisuudesta, osin vanhem-
masta mutta myös samanaikaisesta. Nuoren 
tytön järkytys ja menehtyminen seksuaali-
sen ahdistelun seurauksena on usein käytetty 
aihe, mutta pohjimmaltaan Sillanpään kerto-
mus nousee hänelle hyvinkin tutusta tampe-
relaisesta tositapauksesta.

Dosentti Pertti Lassila toi eniten uutta Sillan-
pään teosten pitkään tulkintatraditioon. Hän 
totesi, että seksuaalisuuden ja moraalin väli-
nen ristiriita oli suomalaisessa kirjallisuudes-
sa keskeisesti esillä niin Juhani Ahon, Minna 
Canthin, Johannes Linnankosken kuin Ma-
ria Jotuninkin tuotannossa, mutta aina se oli 
pysynyt ratkaisemattomana. Nuori Sillanpää 
ratkaisi probleeman esikoisromaanissaan Elä-
mä ja aurinko (1916) häkellyttävän yksinker-
taisesti: mitään ongelmaa tai ristiriita ei ole! 
Sillanpään nuoret hankkivat yhden kesän 
mittaan eroottisia kokemuksia ilman että he 
potevat siitä mitään moraalisia tunnontuskia. 
Luonto itsessään antaa heille luvan toteut-
taa omaa estotonta vaistoelämäänsä. Tämä oli 
kokonaan uutta suomalaisessa kirjallisuudes-
sa. Kertojan ”suvensuloinen” kuvaus hukuttaa 
henkilöt suureen kaikkiyhteyteen, jossa luo-
makunnan pienimmätkin eliöt ovat tasaver-
taisia ”ihmislasten” kanssa.

Seminaarin päätöskeskustelussa voitiin vetää 
se kokoava johtopäätös, että Sillanpään tuo-
tannossa riittää jatkuvasti uutta tutkittavaa. 
Runsaslukuinen yleisö (n. 300 henkeä) osoitti 
myös omilla repliikeillään, että Nobel-kirjai-
lijaa kohtaan tunnetaan edelleen elävää mie-
lenkiintoa.

Panu Rajala, FT,  
toimii kirjailijana.
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Hiltun tarina. Kuolema ja uhri 
F. E. Sillanpään novellissa 
Hiltu ja Ragnar (1923)
Riikka Rossi

Jos lapsi kuolee nuorena, on se yleensä paljon 
iloisempi tapaus kuin sen syntyminen.

F. E. Sillanpää, Hurskas kurjuus (1919)

F. E. Sillanpään vuonna 1923 ilmestynyt Hil-
tu ja Ragnar -novelli (=HR) piirtää nuoren ty-
tön muotokuvan ja toistaa 1800-luvun kir-
jallisuudessa arkkityyppisen tarinan. Nuori ja 
viaton tyttö saapuu maalta kaupunkiin ja koh-
taa suuren maailman viettelykset. Arka ja nöy-
rä Hiltu, Hurskaan kurjuuden (1919, =HK) 
Juha Toivolan tytär kohoaa töllin köyhyydestä 
rehtorskan palvelustytöksi Tampereelle, Pyy-
nikin huvilan porvarilliseen elämään. Nuoren 
ylioppilaan, Rangarin kohtaaminen herättää 
köyhässä tytössä paremman elämän kaipuuta. 
Tulevaisuuden lupaukset ja Ragnarin kanssa 
koetut hetket hälventävät ohimenevästi muis-
toa lapsuudenkodin puutteesta. Mutta kuo-
lema, jota Sillanpää teoksissaan usein kuvaa, 
”panee parastaan” myös Hiltussa ja Ragnaris-
sa. Novelli päättyy Hiltun itsemurhaan. Hil-
tu kohtalo on kuin perimän oikku: tytön uhri 
toistaa syyttömänä kuolemaan tuomitun isän 
tarinaa.

Puheenvuorossani tarkastelen Sillanpään Hil-
tu Toivolan tarinaa romaanissa Hurskas kur-
juus ja novellissa Hiltu ja Ragnar. Tartun ai-
kakauden kulttuurissa keskeiseen lankeavan 
naisen myyttiin ja pohdin, miten Sillanpää 
tulkitsee traagisesti tuhoutuvan, viattoman 
uhrin aihelmaa. Tarkastelen, mitä kysymyk-
siä levollisen, vapauttavan kuoleman, uhrin 
ja uhraamisen tematiikka Sillanpään novellis-
sa herättävät.

Lapsimarttyyri ja ylioppilas 
rappion tiellä: Hiltu ja Ragnar 
realismin perinteessä
Hiltun ja Ragnarin murhenäytelmä lähtee 
liikkeelle nuoruuden ja heräävän seksuaali-
suuden piilevistä jännitteistä. Kaksikymmen-
tävuotias Ragnar Palmerus on vanhempiensa 
ainoa ja yksinäinen lapsi. Kokematon nuori 
mies etsii kosketusta vastakkaiseen sukupuo-
leen ja hakeutuu talon piikojen seuraan. Kun 
uusi piika, Toivolan Hiltu saapuu huvilalle ja 
suojeleva äiti lähtee matkalle, Ragnar kokee 
tilaisuutensa tulleen.

Hiltun ja Ragnarin alkuasetelmassa voi näh-
dä jälkiä 1800-luvun kirjallisuudelle tun-
nuskuvallisesta viettelytarinasta: viettelijän 
ja tuhoutuvan naisen hahmoista. Tieteen ai-
kakaudella antiikin ja Raamatun tarinois-
ta tuttu vanha myytti naisesta syntiinlankea-
vana Eevana heräsi uudelleen henkiin ja sai 
erilaisia tulkintoja aviorikos- prostituutio- ja 
viettelytarinoissa Flaubertin Madame Bova-
rysta (1857) Émile Zolan Nanaan (1880) ja 
Tolstoin Anna Kareninaan (1875–1877) (ks. 
Rossi & Isomaa 2013). Seksuaalisesti aktii-
vinen nainen koetteli sovinnaisuuden rajoja 
ja esiintyi uudenlaisen vapauden symbolina, 
mutta herätti samalla pelkoa naisen ruumiis-
ta yhteiskunnallisen tasapainon horjuttaja-
na. Lankeavan naisen tarina palveli realismille 
ominaista totuuden epäkohtien paljastami-
sen estetiikkaa ja tarttui ajan kaksinaismora-
listiseen käsitykseen seksuaalisuudesta. Kris-
tillis-konservatiivinen ajattelu ylevöitti naisen 
sukupuolisuuden suvunjatkamiseen. Pelkkä 
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naisen seksuaalinen aktiivisuus voitiin ym-
märtää prostituutiona. Lankeava nainen toi-
mi syntipukin roolissa, paljasti yhteiskunnan 
moraalista turmelusta ja kuvasti nykyaikaistu-
miskehityksen ongelmia. Samalla kun nuori 
kansakunta korosti perhearvoja, oli prostituu-
tiosta tullut osa hyvinvoivan miesväestön va-
paa-ajan huvittelua. Sivistyneen naisen odo-
tettiin pidättäytyvän avioliiton ulkopuolella, 
miehille vapaus sallittiin.

Realismin ja naturalismin kirjallisuudessa (ks. 
Rossi 2009) tuhoutuvan naisen hahmo ku-
vaus sisälsi usein moraalisen kannanoton ja 
mahdollisti yhtä lailla emansipatorisen, anti-
feministisen tai jopa naisvihamielisen tulkin-
nan. Nainen voitiin esittää Zolan Nana-ro-
maanin tavoin kohtalokkaana femme fatalena, 
joka lumoaa ja tuhoaa viettelemänsä mie-
het. Pohjoismaisessa ja suomalaisessa kirjalli-
suudessa nainen kiinnitettiin usein huomiota 
avioliitto-instituution ongelmiin ja prosti-
tuutiota aiheuttaviin yhteiskunnallisiin teki-
jöihin. Esimerkkeinä voi mainita Teuvo Pak-
kalan Ouluun sijoittuvat romaanit Vaaralla 
(1891) ja Elsa (1894), joissa köyhä ompelija-
tyttö joutuu herrasväen pojan ”uhriksi,” ku-
ten Pakkala (1982, 132) kirjeessään Minna 
Canthille kuvasi. Vietellyn tytön tyyppi pol-
veutuu toisaalta jo romantiikan suosimas-
ta, tunteisiin vetoavasta lapsimarttyyrin hah-
mosta, jota edustaa esimerkiksi Victor Hugon 
Kurjien (Les Misérables, 1862) hylätty, kas-
vattivanhempiensa kaltoin kohtelema Coset-
te. Melodraaman maailmassa viattomat uh-
rit on kuitenkin lukijan helpotukseksi tapana 
vapauttaa pahan vastustajan vallasta. Kurjissa 
Cosettesta kasvaa sankaritar, joka voittaa yh-
teiskunnalliset raja-aidat, pelastuu uhkaavis-
ta vaaroista ja avioituu lopuksi rakastamansa 
aatelismiehen kanssa. Lapsimarttyyrien hah-
moon liittyi usein seksuaalisuuden roman-
tisointia. Katutyttö saatettiin esittää moraa-
lisena ja eettisenä, miltei pyhimysmäisenä 
hahmona, kuten Fleur-de-Marie, Maarian-
kukka, ranskalaisen Eugène Suen romaanis-
sa Pariisin salaisuudet (Les Mystères de Paris, 
1842–1843). Pyhän ja langenneen grotes-
ki yhteys toteutuu myös Fjodor Dostojevs-

kin Rikos ja rangaistus -romaanin (Prestupleni-
je i nakazanije, 1866) Sonja Marmeladovissa, 
hurskaassa prostituoidussa, jonka moraalinen 
katsomus herättää Raskolnikovin synnintun-
non ja saa tämän tunnustamaan tekemänsä 
murhan.

Arka ja hiljainen, kovia kokenut Sillanpään 
Hiltu on sukua 1800-luvun viattoman uh-
rin hahmolle, jossa viettiperäinen, aineellinen 
seksuaalisuus saa rinnalleen pyhän ja ylevän 
piirteitä. Hiltussa ei kuitenkaan ole roman-
tisoitujen uhrien poikkeuksellista kauneut-
ta. Toisin kuin vaikkapa Nuorena nukkunut 
-romaanin (1931) kaunissilmäinen Silja Sal-
melus, kalpeaksi, vaiteliaaksi ja araksi kuvat-
tu Hiltu on isänsä tavoin rujo ja laiha; pääl-
lään ”epämääräinen maalaisvaateparsi”, ”kireä 
kampaus” ja silmien sini ”laimeahkoa” (HR, 
14–15). Hiltussa – äitinsä sanoin ”kuin en-
kelin varjo” (HK, 104) – on kuitenkin erään-
laista aineetonta sisäistä kauneutta. Hän syn-
nyttää Ragnarissa voimakkaita tunteita ja 
intohimoa, jota poika ei ole tuntenut kehen-
kään aikaisempaan piikaan. Myös Hiltu tun-
tee vetoa Ragnariin, mutta ajatus kielletys-
tä esiaviollisesta suhteesta herättää moraalisia 
ristiriitoja. Ragnarin kosketus on ”tukala ja 
suloinen yhtaikaa”; Hiltu pelkää ja odottaa 
Ragnarin saapumista. ”On jo kauan ollut hil-
jaista; miksei jo kuulu hiipimistä? Minä olen 
morsian ja lepään tässä hiljaa.” (HR, 77).

Hiltun ja Ragnarin on omistettu ”Juhani 
Aholle, suomalaisen proosatyylin mestaril-
le” (HR, 5). Novellissa onkin monella tavalla 
nähtävissä Ahon perintöä. Hiltun ja Ragnarin 
fragmentaarisesti etenevä lineaarista realismia 
rikkova kertova rakenne muistuttaa Ahon 
modernismia tavoittelevan proosan keinoja. 
Ahon teoksien tavoin Hiltun ja Ragnarin kes-
kiössä ei ole draaman kaari vaan tietoisuuden 
kuvauksen kautta välittyvä henkilöiden koke-
mus tapahtumista. Novellissa voi myös näh-
dä jälkiä Aholle tyypillisen toteutumattoman 
kaipauksen ja intohimon tematiikasta. Taval-
laan Hiltu ja Ragnar toistaa Ahon Papin ty-
tär- ja Papin rouva -romaanien (1885, 1893) 
asetelmaa, uneliaaseen maalaispappilaan si-
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joittuvaa viettelytarinaa, jossa haaveellinen 
Elli joutuu dekadentin viettelijän, ylioppilas 
Olavin pauloihin.

Ragnar Palmeruksen hahmossa on piirtei-
tä Ahon teoksille ominaisesta rappioylioppi-
laan tyypistä. Ylioppilaan hahmoon oli ajan 
kulttuurissa latautunut myönteisiä odotuk-
sia ja sivistysvaltion henkistä kehitystä sym-
boloivia arvoja. Naturalistit kuitenkin riisui-
vat kansallisromanttisen hahmon jalustaltaan. 
Näin käy esimerkiksi Ahon Helsinkiin-teok-
sessa (1889). Ahon novelli kuvaa nuorta 
ruotsinkielistä ylioppilasta, joka matkustaa 
Helsinkiin opiskelemaan. Kuitenkin jo mat-
kalla yliopistokaupunkiin Ahon ylioppilas on 
enemmän kiinnostunut illanvietosta kuin itse 
opiskeluista; uljas matka Kuopiosta Helsin-
kiin päättyy kaoottiseen humalaan ja Puna-
vuoren pahamaineisille kaduille. Ahon Ant-
ti Ljungbergin tavoin Ragnar Palmeruksessa 
on luokka-aseman tuomaa varmuutta, mutta 
naisten suhteen hän on kokematon, epävar-
ma ja hakee rohkaisua kurssitovereistaan, jot-
ka päätyvät juopottelemaan Palmerusten hu-
vilalle. Ragnar myös tuntee Ahon teoksessa 
kuvatut Helsingin rappion paikat. Ikään kuin 
viittauksina Ahon maailmaan Sillanpään no-
vellissa mainitaan Ragnarin käyneen Kämpis-
sä ja Kappelissa – tosin ironisen viattomasti 
äitinsä, tätinsä ja setänsä kanssa. 

Ahon ylioppilaiden tavoin Ragnarissa ei ole 
ranskalaisen dandyn laskelmoitua viekkautta, 
vaan häntä kuvataan myös ”harvinaisen eh-
jäksi luonnonlapseksi” (HR, 12), jota Hiltun 
aito hahmo vetää intuitiivisesti puoleensa. Sa-
moin kuin Ahon Papin rouvassa, myös Hil-
tussa ja Ragnarissa varsinainen seksuaalinen 
lankeemus jää tapahtumatta. Ragnarin äidin 
poissaoloon lataamat toiveet raukeavat, tove-
reiden läsnäolo häiritsee Hiltun kohtaamis-
ta. On vain ”hapuilua” pimeässä, askeleiden 
odotusta ja Ragnarin epämääräisiä lupauksia 
Hiltulle: ”minä nain sinut”. Seksuaalisen lan-
keemuksen sijaan tapahtuu toisenlainen pu-
toaminen, kun Hiltu antautuu Pyhäjärven 
laineiden vietäväksi. Se, että mitään ei tapah-
du, kääntyy Ragnarin onneksi: kun poliisit 
novellin lopussa saapuvat, Ragnar on huojen-

tunut, ettei Hiltulle ole tapahtunut mitään, 
mikä näkyisi ruumiinavauksessa.

Uni, kuolema ja pyhä kurjuus

Sillanpää kuvaa teoksissaan usein kuolemaa, 
unta, nukkumista ja eräänlaisia rajatiloja elä-
män ja kuoleman välillä. Hurskas kurjuus, 
Hiltu ja Ragnar ja Nuorena nukkunut lähte-
vät liikkeelle pysäyttävällä rakenteellisella rat-
kaisulla: kertomuksen päähenkilö kuolee jo 
ensimmäisellä sivulla, ennen kuin tarina on 
ehtinyt edes alkaa. Elämä versoo kohti ent-
rooppista epäorgaanista hajoamistilaa, se on 
jo alkaessaan valmiiksi kuollutta, heikenty-
nyttä, jopa pilaantunutta: ”hapanta” – ad-
jektiivi, jota Sillanpää esimerkiksi Hurskaassa 
kurjuudessa toistaa: ”Elämä on niin kuin jo-
takin hapanta ja tylsää ainetta, jota ihmisel-
le annetaan paljon enemmän kuin hän voi kä-
sitellä.” Tämä on Toivolan Juhan lohduton 
johtopäätös elämästä puutteen ja raatamisen 
keskellä (HK, 114). Hiltu on Juhan lapsis-
ta läheisin. Juha ikävöi kaupunkiin palveluk-
seen lähtenyttä tytärtään usein, jopa ajattelee 
hakevansa Hiltun takaisin kotiin Tampereel-
ta. Tyttären sosiaalinen nousu herättää isässä 
hetkellisen menestyksen tunteen. Kun Juha 
sitten saa uutisen tyttärensä kuolemasta, hän 
alistuu tietoon, sillä se tuntuu vain johdon-
mukaiselta askeleelta entisten vastoinkäymis-
ten sarjassa:

Nyt on siis Hiltukin jo kuollut. Eikö se ol-
lut ihan selvää jo silloin kuin se lähti? Eikö 
se ole ollut selvää sen lapsuudesta asti? 
Kun Hiltun kuvia etäisemmiltäkin ajoilta 
nyt tulee Juhan mieleen, on hän aina nä-
kevinään sen menossa kuolemaansa kohti. 
(HK, 116).

Syöpään menehtyneen Riina-vaimon ja raa-
jarikkoisen Ville-pojan kuoltua Hiltun kuo-
lema näyttäytyy Juhalle aiempien menetysten 
luontevana jatkona.

Kuoleman vastapainona Hiltu ja Ragnar ku-
vaa alkavaa elämää ja kahta aikuistuvaa nuor-
ta. Erityisesti Hiltu on kuvattu elämän kään-
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nekohdassa, kynnyksellä, kokemassa rajun 
muutoksen tytöstä naiseksi. Novellin johto-
motiivi, kiertävä, nuoria vartioiva kuu ko-
rostaa luonnon rytmiä ja heräävää naiseutta 
ja laajemmin aineellista maailmaa korkeam-
man kosmisen todellisuuden läsnäoloa. Kas-
vu naiseksi toimii kuitenkin käännekohtana 
ja johtaa traagisesti kuolemaan. Itsemurhan 
ärsykkeenä on selittämätön verenvuoto: Hil-
tun kuukautiset alkavat, eikä hän tiedä, mistä 
on kyse. Kuolemaa edeltää eräänlainen tietä-
mättömyydestä johtuvaa erehdys, jota antii-
kin tragedioissa kutsuttiin hamartiaksi (Ks. 
Aristoteles 1453a). Tyttö yhdistää veren äitin-
sä sairauden oireisiin, vaipuu epätoivoon, et-
sii vastausta virsikirjasta ja rukouksista. Muis-
to äidin kuolemasta, kaoottinen alku uudessa 
palveluspaikassa, syyllisyys Ragnarin sopimat-
tomista kosketuksista ja alkoholin nauttimi-
sesta kiihdyttävät Hiltun hetkeksi hysteeriseen 
levottomuuteen, synnintuntoon, eräänlaiseen 
uskonnolliseen passioon. Rippikoulu on ol-
lut Hiltun elämän kohokohtia, mutta hädän 
hetkellä uskosta ei ole apua. Kun kiihtymys-
tila raukeaa ja Hiltu asettuu levolle, hän tun-
tee vaistonvaraisesti, että unesta on luontevaa 
siirtyä myös kuolemaan.

Jäsenet valahtivat jännityksestään suureen 
ja suloiseen uupumukseen, itku yritti an-
taa viimeiset lohdulliset rippeensä. Silmät 
painuivat kiinni, ja avoimilla huulilla py-
sähtyi tuska paikoilleen muistuttaen täl-
löin hymyä. /--/

Lepo oli kumminkin tullut. Antaa kipu-
jen ja vaivojen olla. ”Antaa olla”, niin oli 
viimeiseksi sanonut Riinakin, äitivainaa, 
jonka muistokuva nyt jo tuntui lempeältä. 
Antaa kaiken olla kun tällainen suuri lepo 
tulee; suuri lepo, jota kohden koko elämä 
on alusta asti pyrkinyt /--/ (HR, 91.).

Hiltun itsemurhan kuvauksessa esiintyvä aja-
tus kuolemasta vapauttavana ja levollisena ti-
lana toistaa kuolemaan tuomitun isä-Juhan 
kokemuksen teloituskomppanian edessä. 
Myös Jussi tuntee ennen kuolemaa ”sulois-
ta raukeutta”, joka saa hänet asettumaan val-

miiksi makaamaan hautaan, lämpimään veri-
lammikkoon, ruumiskasan päälle.

Vapauttava ja turvallinen ”suuren levon” tun-
ne muistuttaa alkukantaista sulautumiskoke-
musta, jota Marianna Torgovnick (1996) on 
kutsunut oseaaniseksi. Sulautumiskokemuk-
sessa yhtenäisen minuuden tunne ja tietoisuus 
ympäristöstä hälvenevät hetkellisesti. Minuu-
den rajat häivyttävässä kokemuksessa on ta-
vallaan kyse Sillanpään ”perusihmisyyden” 
tavoittelusta, ajan, paikan ja tietoisuuden ul-
kopuolisesta tilasta, joka vapauttaa ihmisen 
aineellisesta todellisuudesta, kulttuurista, ul-
kopuolisesta vallasta ja kontrollista. Länsi-
maisissa luonnontieteissä erot hävittävää ha-
joamistilaa on kutsuttu entropiaksi, itäisissä 
uskonnoissa Nirvanaksi tai Taoksi. Ajatus su-
lautumisesta alkuperäiseen rauhan tilaan sisäl-
tyi myös Freudin 1910-luvulla kehittelemään 
teoriaan kuolemanvietistä. Oseaanisen koke-
muksessa yksilö voi kokea saavansa yhteyden 
toiseen, korkeampaan, pyhään tai jumalal-
liseen todellisuuteen. Sulautumiskokemuk-
siin yhdistyy usein kiihtymystä, hurmostiloja 
eli ekstaaseja sekä äärimmäisiä, kivuliaitakin 
ruumiillisia kokemuksia. Kuten Hiltun sek-
suaalis-uskonnollisessa, kuukautisten alka-
mista ja uskonnollista kiihtymystä kuvaavas-
sa kokemuksessa, uhrikuolemaan marttyyrina 
liittyy tyypillisesti veren vuodattamista: maal-
lisen ruumiin, ”lihan koetteleminen” tavoitte-
lee yhteyttä ikuisuuteen ja korkeampaan to-
dellisuuteen. Marttyyrin veren vuodattamisen 
kuva piirtyy myös Hurskaan kurjuuden lopus-
sa, groteskin, verisen ruumiskasan päälle aset-
tuvan Juhan kuolemassa. Alkukantaiset vietit 
eivät ole pelkästään tuhoavia ja vahingoitta-
via vaan myös vapauttavia ja voimaannutta-
via. Yhteys pyhään on myös uudistava.

Katharsis ja uhri

Sulautumiskokemukselle ominainen puhdis-
tumisen tunne liittyy myös Antiikin kulttuu-
reista tuttuun katharsiksen käsitteeseen. Tra-
gediassa katharsiksella tarkoitettiin äkillistä 
tunnetilaa tai käännekohtaa, joka johtaa pa-
lautumiseen tai voimistumiseen. (Ks. Aris-
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toteles, Runousoppi 1449b, 26–28.) Puh-
distautumisen kääntöpuolena on kuitenkin 
ollut tragedioille ominainen tuhoutuminen 
ja väkivalta. Pyhän, väkivallan ja uhraami-
sen ristiriitaista yhteyttä on korostanut eten-
kin ranskalainen kulttuurintutkija Réne Gi-
rard. Kreikkalaiset kutsuivat katharmaksi 
turmiollista objektia, joka rituaalisten meno-
jen kuluessa heitettiin pois. Inhimillisen kat-
harman tappaminen tuotti yhteisölle mystistä 
siunausta. (Girard 2004, 378–384). Girardin 
mukaan kilpailuun inhimillinen kulttuuri ja 
yhteiskunnat vaativat säännöllisiä uhreja, jot-
ka puhdistavat yhteisön sisältä päin uhkaa-
vasta aggressiosta. Uhraaminen on usein tie-
dostamaton prosessi, jossa yhteisö kanavoi 
ja purkaa yhteisen syyllisyyden syntipukkiin. 
Uhri puhdistaa yhteisön sisäisistä konflikteis-
ta, ja tästä juontuu Girardin mukaan myös 
tragedian puhdistava vaikutus. Uhriin syn-
tipukkina kanavoituu paha, jota ihmisyhtei-
sö- ja mieli ei hyväksy tai tiedosta. Uhrin ja 
uhrautumisen merkitystä on korostettu myös 
viimeaikaisessa nationalismin tutkimukses-
sa, jossa on korostettu uhraamisen merkitystä 
kansallisuusaatteen ytimessä. Laajasti ymmär-
rettynä uhrautuminen voidaan ymmärtää yk-
silöllisten etujen uhraamista kokonaisuuden 
edessä. Historioitsija Tuomas Tepora (2011) 
on soveltanut Girardin ajattelua vuoden 1918 
tapahtumien ymmärtämiseen ja kuvannut si-
sällissotaa uhrikriisiksi, jolla Girard tarkoit-
taa perinteisen uhrijärjestelmän murtumista 
tilanteessa, jossa yhteisö on ajautunut sisäi-
seen kaaokseen. Tilanteen laukaiseminen vaa-
tii onnistunutta ja yksimielistä uhria. Teporan 
mukaan (2011, 109–113) Suomen sisällisso-
dassa aggressio kuitenkin jäi voimaan eikä so-
dan osapuolien välisiä ristiriitoja pystytty rat-
kaisemaan.

Taide ja kulttuuri voi eri tavoin työstää avoi-
meksi jääviä historian traumoja. Väkivaltai-
sesti kuolleen uhrin puhdistavaa vaikutus-
ta on nähty Hiltun isän, Hurskaan kurjuuden 
Juha Toivolan hahmoa on tulkittu groteski-
na Kristus-hahmona oman aikansa aatteiden 
sijaisuhrina, sijaiskärsijänä ja syntipukkina 
(Rajala 1983, 199; Perttula 2010, 143–144). 
Luonteeltaan passiivinen Juha ajautuu si-

sällissotaan ja hänet tuomitaan syyttömänä 
kuolemaan murhasta. Hurskaan kurjuuden 
luennoissa on korostettu puolueetonta näkö-
kulmaa; teos ei asetu sen enempää valkoisten 
kuin punaistenkaan puolelle. Sillanpään teok-
sen arvo ymmärrettiin kuitenkin vasta myö-
hemmin. Rajalan (1983, 213) mukaan teos 
synnytti ilmestyttyään vastakkaisia tulkintoja 
eikä kunnolla kelvannut kummallekaan tais-
teluun osallistuneelle osapuolelle. Juha raataa 
torpparin epävarmuudessa, mutta romaanin 
luokka-asetelma ei ole mustavalkoinen. Sil-
lanpää tarkastelee laajemmin inhimillistä vä-
linpitämättömyyttä; kertojan sanoin Juha on 
se, josta ”kukaan ei ole koskaan huolinut, joka 
on aina sysätty jonnekin, jonne kukaan muu 
ei olisi viitsinyt mennä” (HK, 134). Mies, 
joka ei koskaan ole ampunut laukaustakaan, 
joutuu punakaartiin. Lasse Koskela (1988, 
59–64) on pohtinut Juhan epäonnistumisen 
taipumuksia opitun avuttomuuden käsitteen 
valossa – klassinen käsite, jolla Martin E. P. 
Seligman (1975) on selittänyt depression syn-
tyä. Juhan lapsena saama palaute on kielteistä, 
heikentää itsetuntoa ja johtaa masennukseen 
ja epävarmuuteen. Juha on kyvytön ilmaise-
maan tunteitaan Hiltua kohtaan ja sosiaali-
sen perimä tuottaa avuttomuuden kierteen. 
Toisaalta, vaikka Juhassa ja Hiltussa voi näh-
dä opitun avuttomuuden piirteitä, Sillanpää 
ei rakenna hahmoista psykologisesti aukoton-
ta kokonaisuutta. Esimerkiksi Juhan kohtalon 
kannalta ratkaisevaksi koituu lopulta eräänlai-
nen acte gratuit, motivoimaton, impulsiivinen 
teko keskellä kapinaa. Hetken mielijohteesta 
Juha jättää kiväärinsä kuolleen Paitulan isän-
nän ruumiin vierelle. Hän pyrkii ikään kuin 
eroon turmiollisesta esineestä, mutta rituaali 
ei tuotakaan siunausta vaan Juhan kuoleman. 
Kenttäoikeudessa kivääriä pidetään todistee-
na Juhan syyllisyydestä murhaan.

Kysymyksiä herättävään, tulkinnalliseen rik-
kauteen perustuu usein klassikon aseman saa-
vuttaneiden kirjallisten teosten aikaa kestä-
vä luonne. Toisaalta epäsuora kannanotto on 
tyypillinen realismin keino: realistiset teokset 
pyrkivät tavoittamaan todellisuuden ristirii-
taisen luonteen, ja erilaisten arvojen ja koke-
musten yhdistelmä tuottaa viitteellisen tavan 
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ottaa kantaa. Kuoleman ehdottomuus ja pes-
simismikin voi toimia etäännyttävänä keino-
na, lukijalle suunnattuna shokkivaikutuksena, 
jonka tavoittelee moraalisen vastuuntunnon 
herättämistä ja siten yhteiskunnallista puh-
distusta, sovittavaa katharsista. Vaikka Sillan-
pää välttää mustavalkoisia asetelmia, Hiltun 
ja Ragnarin kuvaukseen ylioppilaista rappion 
tiellä ja köyhän tytön onnettomasta kuole-
masta sisältyy myös yhteiskunnallinen vies-
ti. Kritiikin kohteeksi joutuu yhtäältä tie-
dollinen eriarvoisuus ja Hiltun puutteellinen 
seksuaalikasvatus; tietämättömyyden vuoksi 
luonnollinen naiseksi kasvaminen, kuukau-
tiset, herättävät Hiltussa vain kauhua. Yh-
teiskunnalliseen viestiin viittaa myös novel-
lin päätökseen upotettu muistutus historian 
tapahtumista. Kun Hiltu on kuollut, Ragnar 
katselee varhaista syysaamua helpottunein 
mielin, ”tunto miellyttävän tyhjänä ja kirk-
kaana” (HR 99). Ruotsinkielistä sivistyneistöä 
edustava miesylioppilas lähtee ”kehittymään 
kansansa historiallisten vaiheiden mukana” ja 
selviää draamasta ehjin nahoin, kun taas köy-
hä töllin tyttö antaa uhrinsa suurlakon jälkei-
senä vuonna 1906, samana vuonna, jolloin 
naiset saivat äänioikeuden Suomessa.

Vapauttavan kuoleman, rajatilan ja sulautu-
misen kokemukseen kuuluu tietynlainen elä-
män mysteeri, jossa sattuman, luonnon ja 
kulttuurin yhtälö jää epäselväksi: ”Luonnon, 
vaativa jatkuvaisuus toisaalta ja ihmisaivoi-
tus toisaalta, elämän murhenäytelmän ydin,” 
(HK, 22) kuten Hurskaan kurjuuden kertoja 
kuvaa. Sillanpään maailmassa arkinen todel-
lisuus voi olla epäpuhdasta, rumaa tai pilaan-
tunutta, mutta ihmisten kohtalot tai ”syvin 
olemus” eivät palaudu ulkoisen ja aineellisen 
todellisuuden usein raadollisiin ilmiöihin. Ta-

vallaan alullisen, aidon ja viattoman perus-
ihmisyyden kaipuu tavoittelee lasten kaltais-
ta puhtautta ja aitoutta, jota kulttuuri ei ole 
turmellut.
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F. E. Sillanpään lapsikäsitys – 
aikansa ja tulevaisuuden kuva
Sirpa Eskelä-Haapanen

Tulkinnan lähtökohtia

Käsittelen Sillanpään vähemmän tulkittua 
lapsikirjallisuutta kasvatustieteen näkökul-
masta ja erityisesti heijastumana nykyisyyden 
ilmiöihin. Tarkastelen Sillanpään lapsikäsi-
tystä aineistonani hänen teoksensa ”Enkelten 
suojatit, lastuja lapsista ja heidän kohtalois-
taan” vuodelta 1923. Tulkintani on aineisto-
lähtöistä sisällönanalyysia. Se on yleinen tapa 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja sitä voidaan 
käyttää hyvin sellaistenkin aineistojen koh-
dalla, joita ei ole alun perin tarkoitettu tut-
kimusta varten (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 
2009). Lastujen, pienoisnovellien, lisäksi tul-
kitsen teoksen johdannossa esiintyviä näke-
myksiä sekä Enkelten suojatit -teoksen lopun 
itsenäistä osuutta: ”Omistani ja omilleni”. 
Siinä Sillanpää kuvaa perheensä elämää hy-
vin tarkkanäköisesti ja rehellisesti avautuen. 
Analysoitavat novellien otsikot ovat: Emot ja 
poikaset, Anna-vainaa ja Kalle-vainaa, Muu-
an Tellervo-niminen, Maantieltä maantielle, 
Lumituisku, Lapsen suru, Tyhjä koti, Koulu, 
Kemppasen mukulat ja Käväisy.

Nobel-kirjailija ja kirjoittaja

Perehdyin ensimmäistä kertaa Sillanpään tuo-
tantoon opiskellessani perustutkintoni ohel-
la kotimaista kirjallisuutta -80 luvun alussa. 
Ikaalislainen nuori opiskelija tutustui naa-
purikunnan syntyperää omaavan klassikko-
kirjailijan tuotantoon. Tuolloin erityisen vai-
kutuksen minuun tekivät Sillanpään teokset 
Nuorena nukkunut (1931) ja Ihmiset su-
viyössä (1934). Elokuusta (1941) ja Ihmise-
lon ihanuudesta ja kurjuudesta (1945) olen 

saanut nauttia lisäksi kesäteatterissa Saima 
Sundvallin ja Anna Lepaan rooleja tulkiten. 
Sillanpään toisen vaimon, Anna von Herze-
nin, hahmo oli roolitulkintani Marssilau-
lu-kansanoopperassa (2009-2010).

Tartuin kesällä 2012 Sillanpään lapsinovellei-
hin sitten opiskeluaikojeni. Suorastaan hät-
kähdin, miten selkeän kannanoton kirjailija 
antoi lapsen kasvatuksesta ja minkä arvon hän 
lapsuudelle antoi. Erityisesti ihmetytti se, että 
tämän Sillanpää oli tehnyt jo yhdeksänkym-
mentä vuotta sitten. Aloin pohtia, voisiko Sil-
lanpään antamilla näkemyksillä olla arvonsa 
myös nykyisyydessä. Pohdin lisäksi Sillanpään 
vahvoja kokemuksia hänen lapsinovelleidensa 
taustalla. Miten lapsuudessa koettu rakentaa 
yksilön elämän suuntaa?

Tässä kirjoituksessani analysoin näitä Enkel-
ten suojatit -kokonaisuuden sisältämiä kym-
mentä lapsinovellia sekä Johdannoksi -kap-
paletta, jonka hän on omistanut omille 
lapsilleen. Omistani ja omilleni palaa siihen, 
mistä johdanto aloittaa. Sillanpää muistelee 
lapsuuttaan, hän antaa ohjeita ja toivoo tule-
vaisuudelta, että joitain näistä annetuista ope-
tuksista ollaan opittu. En niinkään avaa näi-
den novellien sisältöä, vaan esitän joitakin 
kosketuspintoja, mitä tekstistä olen löytänyt 
nykyisyyteen. Aiheita näissä lastuissa ovat ta-
rinat lapsista ja heidän hyvin erilaisista kohta-
loistaan. Yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi 
lempeys, toisaalta julmuus, myös surumieli-
syys ja taas toisaalla ajankuvaan hyvin sopiva 
onnellisuus. Sairastuminen, ikävät sattumuk-
set ja jopa kuolema on novelleissa kuvattu hy-
vin realistiseen sävyyn. Elämän tarkoitus nos-
tetaan kaiken kaikkiaan pohdintaan.
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Kirjailija tekstien takana

Luonnontieteiden opinnot muovasivat Sil-
lanpään elämänkatsomusta. Sillanpää tunsi 
omasta kokemuksestaan onnellisen lapsuuden 
kantavan voiman. Niinpä hänen mielestään 
lapsen häiriötön kehitys ja kasvu oli turvatta-
va. (Laurila 1979; Rajala 1983.) Sisällissodan 
jälkeen Suomessa oli tuhansia orpolapsia, joi-
den kohtaloista tuli päättää. Mannerheimin 
lastensuojeluliitto kääntyi Sillanpään puo-
leen, jotta myös Hämeenkyröön saataisiin pe-
rustettua liiton paikallistoimisto. Sillanpää 
toimi sen parissa vireästi ja kirjoitti myös lii-
ton valtakunnalliseen Uusi Kylvö -julkaisuun. 
(Rajala 1983.)

Tuohon aikaan miehillä ei ollut tapana jul-
kisesti osoittaa lapsirakkauttaan, mutta sii-
näkin Sillanpää teki poikkeuksen. Hän suh-
tautui hellästi omiin lapsiinsa ja lämpimästi 
myös muiden lapsiin, kantoi heitä sylissään 
ja keskusteli heidän kanssaan. Sillanpää toi-
voi omille lapsilleen yhtä ehyttä elämää, mitä 
hän itse oli kokenut vanhempiensa toiveiden 
ja huolten silmäteränä. Niinpä Sillanpää to-
teaa: ”Te olette siis lapsiani ja minä rakastan 
teitä niin kuin rakastan kaikkia lapsia”. (F. E. 
Sillanpää, Omistani ja omilleni, 1988, 131; 
Rajala 1988.)

Tulkinnan rajoituksia

Sillanpään lapsinovellien teksteissä on takana 
hyvin vahvasti omat kokemukset ja erityises-
ti voimakkaat, henkilökohtaiset kokemukset 
lapsuudesta. Olen pyrkinyt välttämään hänen 
kokemuksensa tulkintaa ja pitäytynyt hänen 
luomansa kirjallisuuden tulkinnassa. Tulkin-
taani sisältyy hermeneuttinen kokemus sekä 
vanhempana että kasvattajana. Hermeneutii-
kasta puhutaan empaattisena kykynä siirtyä 
toisen ihmisen todellisuuteen, ns. ymmärtä-
vänä metodina. Silloin tarkoitetaan tutkitta-
van ilmiön ytimeen pääsemistä. (Esim. Var-
to 1992). Omat kokemuksemme muokkaavat 
ymmärrystämme ja kunkin henkilön elämi-
sen aikakaudesta riippuu, miten hän ymmär-
ryksensä kussakin tilanteessa jäsentää. Niinpä 

ymmärrän omaa tutkimuskohdettani tuttuja 
piirteitä korostaen, vieraiden piirteiden jää-
dessä vähemmälle huomiolle.

Tulkinnallani ja sen kautta ymmärtämisel-
lä ja jopa totuuksina esittämiini yleistyksiin 
on kuitenkin rajoituksensa. Se, miten minä 
itse ajattelen lapsesta ja lapsuudesta, vaikuttaa 
siihen, miten itse ajattelen Sillanpään koke-
neen. Myös oma kokemukseni äitinä, kasvat-
tajana ja opettajana muokkaavat ajatteluani, 
kuitenkin pyrin empaattisesti ymmärtämään 
tutkimuskohdettani mahdollisimman hyvin. 
Mutta voinko tehdä päätelmiä tai yleistyk-
siä tapahtumista sadan vuoden takaa? Olisiko 
Sillanpää itse halunnut korostaa näitä kuutta 
jatkossa esittämääni teemaa?

Ensimmäinen aineistosta esiin nostamani tee-
ma on Aikuisen läsnäolo, lapsen hoitaminen ja 
hänestä huolehtiminen. ”Äiti syleilee ja suute-
leekin salavihkaa vieressään makaavaa ainoata 
poikaansa nurkkasängyssä peiton alla, isi on 
huokaissut syvän huokauksen omassa sängys-
sään, ja niin on pirtin puolella uni tullut ku-
luneen päivän ja menneiden muistoissa, huo-
misen ja tulevaisuuden kuvitelmissa.” (Emot 
ja poikaset, s. 25.)

”Samassa murahti tarhanveräjä; sieltä tuli 
Täti, jota oli pyydetty kirkonaikana poikaa 
katsomassa. Täti oli pitkänenäinen, muikea-
hymyinen muija, joka puhui maireasti päi-
vitellen ja oli pojalle hyvin mieluinen vieras. 
Äiti oli järjestänyt niin, että Täti sai tehdä 
pannukakkuja itselleen ja pojalle. Tämä oli 
kaikin puolin suurenmoinen päivä: oli suvi ja 
sunnuntai, oli Täti ja pannukakkuja ja Mirri 
oli saanut poikasineen suunnattoman saaliin 
kauniita jäniksenpoikasia. Isä ja äiti palasivat 
aikoinaan kirkosta raukeina ja leppeinä. Kaik-
kialla uhkui elämän yltäkylläisyys.” (Emot ja 
poikaset, s. 31.)

”Mökkien ikkunoista katselevat vaimojen sil-
mät liikuttuneina heidän menoaan, kuinka 
pieni tämänpäiväinen orpo urhoollisesti käy-
dä naputtaa isänsä käsipuolessa kuivahtaneel-
la tiellä. Puolimatkassa ottaa isä lapsen käsi-
varrelleen.” (Lapsen suru, s. 71.)
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Lapsesta välittäminen on osa vanhempain rak-
kautta. Mitä voidaan pitää vanhemman vas-
tuulle kuuluvaksi lapsen kehityksessä ja kasva-
tuksessa, mikä on opettajan vastuu koulussa, 
mikä on kodin ja koulun yhteinen vastuu op-
pilaasta ja mikä on yhteisön vastuu? Aikuinen 
on todellinen vanhempi, kun hän ottaa vas-
tuun lapsesta, on läsnä ja välittää. Aikuisen 
tulee huolehtia arjen pienistä asioista, jotka 
ovat osa lapsen turvallisuuden tunnetta. Kou-
lupäivän aikana aikuinen on opettaja ja muut 
kouluyhteisön aikuiset. Koulun ulkopuolisel-
la ajalla lapsen vanhemmilla on vastuu. Tutki-
musten mukaan sellaiset aikuiset jäävät lasten 
mieleen, jotka herättävät lapsessa turvallisuut-
ta ja luottamusta. Lapselle ja nuorelle tulee 
taata kasvurauha ja perusturvallisuus. Lapsel-
la ja nuorella on oikeus osallisuuteen, kohda-
tuksi tulemiseen sekä vuorovaikutukseen niin 
kotonaan kuin koulussa. (Esim. Eskelä-Haa-
panen 2012.)

”Meillä oli lehmä nimeltänsä Jertta. Kun 
minä olin niin pieni, etten vielä kyennyt sitä 
laitumelle saattamaan, jätti äiti minut aamui-
sin maata, kun lähti viemään sitä Telimettään. 
Minä heräsin omia aikojani lintujen lauluun 
ja vieressäni oli maitokortteli ja leivän pala-
nen. Kaikki oli muuten hyvin, mutta en itse 
saanut laukkuhousujeni liivinnappeja kiin-
ni, ne kun olivat jossain tuolla lapojen taka-
na, Tavallisimmin oli pelastuksenani Heikki-
län Oskari, nykyinen isäntämies, joka saattoi 
lehmiä siitä ohi Myllyhakaan. Lukemattomat 
kerrat hän napitti liivini, eikä varmaankaan 
pane pahakseen, jos häntä nyt näin julkises-
ti aikamiehenä kiitän. On niitä semmoisiakin 
siltä ajalta, joille ei minulla ole mitään kiittä-
mistä.” (Johdannoksi, 18.)

Näistä kaikista aineisto-otteista on mieles-
täni nykyisyyteen peilattavissa vanhemman 
rakkaus, hyvät kokemukset osallisuudesta, 
muihinkin kuin omiin lapsiin kohdistettu po-
sitiivinen huomio, ajan ja paikan osoittami-
nen vanhemman ja lapsen yhdessä olemiselle 
sekä turvan ja avun tarjoaminen.

Toisena teemana nostan esiin arjen rutiinien 
tärkeyden. Sillanpää kertoo oman lapsuuten-

sa jouluista: ”Syötyä Väinö (Syrjälä), minä ja 
Mirri oikenimme pehmoisille pahnoille puo-
lipukeissa ja kuulimme unemme läpi, kuin-
ka isä lampun ääressä omalla nuotillaan hy-
vin hiljaa hyräili jouluvirttä. Siinä on minun 
tähänastisen elämäni korkein runollisuus.” 
(Johdannoksi, s. 20.) Sillanpään joulumuis-
toihin liittyy yksin olemisen lisäksi ilo siitä, 
että saa Väinöstä seuraa (näin tapahtui aina 
jouluisin). Lisäksi hän koki, että lapsuuden 
jouluihin kuuluivat tiiviisti samat asiat: koris-
teet, joulusauna, ruoka ja vanhempien joulu-
rituaalit.

”Näinä hetkinä juuri äiti-vainaa hääri nave-
tassa ja lapsi oli turvallisesti pirtissä maitoa 
odottaen. Yhdessä kissan kanssa, joka nuk-
kui muurin otsikolla.” --- ”Isä palaa työstä, 
otetaan tuli lamppuun ja alkaa se oikea ilta, 
johon isäkin kuuluu.” (Lumituisku, s. 63; s. 
66.)Lumituiskussa Sillanpää kuvaa sitä, mi-
ten lapsi kokee pelottavatkin asiat turvallisi-
na, kun hän voi luottaa aikuiseen ja siihen, 
että asiat selviävät toistuvasti parhain päin.

Nykyisyydessä lapset ja nuoret kokevat pysy-
vyyden tärkeäksi. Asioita ja tapahtumia tulee 
ennakoida ja osoittaa struktuuri. Kun asiat 
hoidetaan kotona ja koulussa samansuuntai-
sesti ja johdonmukaisesti, se tuo turvallisuut-
ta ja pysyvyyttä lapsen ja nuoren arkeen. Joh-
donmukaisuus liittyy esimerkiksi sääntöihin, 
palkkioihin, rangaistuksiin. Mutta myös jär-
jestys on osa turvallisuutta. Kun lapsi ja nuo-
ri kykenee ennakoimaan toimintaansa ja sen 
seurauksia, voidaan hänen olettaa ottavan 
myös siitä vastuuta. Vanhempien ja opettajien 
tulee kyetä yhteisymmärryksessä asettamaan 
arjen rutiinit, rajat ja sisällöt.

”Kalle-vainaa jaksoi taistella kohtalonsa kans-
sa vielä toista vuotta minun syntymäni jäl-
keen. Minä en tiedä enkä uskalla sanoa sitä 
varmasti, mutta minulla on se kauhea aavis-
tus, että hän oli niitä onnettomia lapsia, joita 
ei ole kunnollisesti rakastettu. Että hänen ly-
hyt ja vaikea maallinen matkansa oli harha-
retki.” (Anna-vainaa ja Kalle-vainaa, s. 37.) 
Sillanpää käsittelee hyvin ymmärtäväises-
ti vanhempiensa suhtautumistapaa erilaiseen 
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lapseen. Hän kuvaa, kuinka hänen äitinsä ha-
luaa pitää heikomman puolta, kun taas isä on 
valmis kurittaen kasvattamaan. Lapsen surul-
lisena kohtalona nähdään rakkaudettomuus. 
”Lapsi puristautuu lujasti kiinni Riikan ha-
meisiin, joiden ystävällisen tuoksun hän niin 
hyvin tuntee. Kun Riika sanoo, että pojun äiti 
nyt kuoli, meni taivaaseen Jumalan tykö po-
jua odottamaan, saa hän vastineeksi yhä kiih-
keämmän puristuksen.” (Lapsen suru, s. 70.) 
Lapsen surua tulee käsitellä. Hänelle tulee an-
taa mahdollisuus kertoa tunteistaan omilla 
ehdoillaan. Surua voidaan käsitellä myös kol-
lektiivisesti jakaen esimerkiksi tutussa koulu-
luokassa.

Ajassamme puhutaan paljon rakkaudetto-
muudesta. Samaan aikaan kuitenkin koroste-
taan pedagogista rakkautta. Tosiasia on, että 
kaikilla vanhemmilla ei ole voimavaroja ra-
kastaa lapsiaan. Tällaisessa tilanteessa voidaan 
tukea lasta. Se edellyttää, että hänen tilansa 
havaitaan riittävän ajoissa. Rakkaudeton lapsi 
on surullinen lapsi. Yhä edelleen valtavirrasta 
jollain tapaa poikkeavat lapset joutuvat usein 
kiusatuksi ja jäävät vaille ystäviä. Sivistysyh-
teiskuntamme on edelleen ihmisiä luokittele-
va ja erilaisuutta alleviivaava. Erilaisuuden si-
jaan voitaisiin käyttää käsitettä yksilöllisyys ja 
arvostaa ainutkertaista yksilöllisyyttä rikkau-
tena eikä puutteena ja vajavaisuutena.

Aikuinen ohjaa ja opettaa

”Syrjälän Väinö minut opetti tavaamaankin, 
kirjaimet olin omin päin oppinut.” (Johdan-
noksi, s. 21.) ”Näin edessäni ne kaksi eri suun-
taa, joita Selman elon tie voisi noudattaa. Toi-
sen määräisi höpsäkän, nuuskaa pitävän äidin 
perintö, toisen meillä saatu kasvatus. Oli-
si suuri elämänsaalis, kun saisi nähdä tuom-
moisen onnettoman täysikasvuisena kunnon 
ihmisenä, pitää puhe hänen häissään, vaikut-
taa voimakkaasti läsnäolijoihin…” (Maantiel-
tä maantielle, s. 52.)

Yksilön kehitystä pidetään ainutkertaisena ja 
monimuotoisena prosessina, johon säännölli-
syyden tuovat lajin perusominaisuudet, perin-
nölliset taipumukset ja jaetut elinympäristöt. 
Suurimmalla osalla yksilöistä kehitys kulkee 
ilman suuria tai näkyviä ongelmia omaa uo-
maansa pitkin. Mahdollisesti esiintyvillä on-
gelmilla on kuitenkin sen sijaan taipumus 
myös kasaantua. Kehityksen ymmärtämisen 
tavoitteena voidaan pitää ongelmien ennal-
taehkäisyä ja yksilön tukemista ongelmati-
lanteissa. Aikuisen tehtävä on siis ottaa aikui-
sen rooli, ohjata ja opettaa. Mitä nopeammin 
asioihin kyetään puuttumaan, reagoimaan ja 
vaikuttamaan, sitä paremmin turvataan yksi-
lön myöhempi positiivinen kasvu ja kehitys. 
(Eskelä-Haapanen 2012.) Lapsi ei saa kokea 
jäävänsä ongelmiensa kanssa yksin. Kasvatta-
jien tulisi kyetä yhdessä takaamaan tukiverk-
ko aivan kaikille lapsille. Tässä opettajat ja 
varsinkin luokanopettajat ovat avainasemas-
sa. He ovat tällä hetkellä, ikävä kyllä, mones-
ti lapsen ensisijaisia kasvattajia. Tämän taus-
talla on paljon yksilönkehityksen tukemisen 
haasteita.

Yksilön tukemisen haasteita ajassamme on 
runsaasti. Esimerkkinä näistä: 1. Avioerot. 2. 
Yhteisöllisyyden hajoaminen. ”Kylä ei enää 
kasvata lasta”. Oletetaan jokaisen hoitavan 
omat asiansa. Kynnys puuttua toisten asioi-
hin on todella korkea, vaikka se todellisuudes-
sa voisi tarkoittaa lapsen tai nuoren parasta. 3. 
Moniarvoisuus tuo myös haasteita. Ei ole ole-
massa juuri enää koti-uskonto-isänmaa -ajat-
telua. Lieneekö aika siinä kuitenkaan mennyt 
pahempaan suuntaan, mutta haasteena ovat 
nyt arvoristiriidat. 4. Muuttoliike. Vanhem-
mat ovat useasti yksin vastuussa lapsistaan, 
kun yhteydet sukuun ovat vähentyneet. 5. Sa-
maan aikaan, kun kielellinen ja matemaatti-
nen osaaminen ovat lisääntyneet, myös vaa-
timukset koulutukselle ja oppimisvaikeuksien 
tunnistamiselle ovat lisääntyneet. Mitä enem-
män on yksilöllisyyttä, sitä haastavampaa on 
kohdennetun tuen tarjoaminen. 6. Työn vaa-
timuksen tasot ovat niin ikään lisääntyneet. 
Kaikenikäisiltä odotetaan yhä enemmän.
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Asioihin puuttuminen 
kasvatuksen avulla

Novellien kirjoittamisen aikaan vallitsi kasva-
tuksessa maassamme niin sanottu aktiivisuus-
pedagogia (vrt. Bruhn, 1968). Se oli lapsen 
omatoimisuutta ja aktiivisuutta korostavaa, 
jossa käden työllä oli suuri merkitys. Lapset 
tekivät ja osallistuivat jokapäiväiseen elämään 
paljon enemmän kuin nykyään. Luontaises-
ti heille annettiin pikku tehtäviä, niin kotona 
kuin koulussakin. Toisaalta esimerkiksi lapsen 
käyttäytymiseen oli oikeus puuttua muillakin 
kuin vanhemmilla. Nykyisyydessä on jälleen 
merkkejä siitä, että tähän oltaisiin palaamassa 
suorituskeskeisyyden ja ulkoisin merkein mi-
tattavaa menestystä arvostavan ajanjakson jäl-
keen.

Sillanpää kuvaa aikuisen aktiivista kasvatusta 
tai sen puuttumista. ”Kuinka hyvä hänen oli-
sikaan täällä olla, kun hän vain yrittäisi olla 
hiukan tarkempi ja jättäisi tuon ilkeän nurk-
kamutinansa.” (Maantieltä maantielle, s. 53.) 
”Minä en pidä itseäni erityisen lahjattomana 
– näin puhelin – mutta olen kuitenkin ker-
ran lapsuudessani saanut syvästi kärsiä opas-
tuksen puutteesta. Kun minut metsämökistä 
vietiin etäiseen kansakouluun, jouduin asu-
maan opettajattaren luokse. Hän oli tarmo-
kas ja tiuskea nainen, minä erikoisen arka ja 
ujo lapsi.” (Emt., s. 55.)”Juuri, kun Viljo it-
sekseen mumisten poimi leskenlehtiä, kuului 
ylhäältä mökiltä äidin tiukka huuto: - Tuleks 
sieltä, kastelet jalkas jo aamulla ja myöhästyt.” 
(Koulu, s. 86.)

Meidän aikamme korostaa oppilaiden jatku-
vaa havainnointia, asioiden dokumentoin-
tia ja niihin nopeaa reagointia. Tämä tehdään 
yhteistyössä ja -ymmärryksessä kodin ja kou-
lun kanssa. Tällä kaikella pyritään ensi kädes-
sä laaja-alaiseen syrjäytymisen ehkäisyyn. Ra-
jojen esittäminen ja niistä kiinni pitäminen 
ovat ensi askeleita syrjäytymisen ehkäisemi-
sessä.

Koti, koulu ja lapsen yksilöllisyys

”Opettajan pöytä, johon kukaan ei kajoa, har-
mooni ja peräseinän vyöhykekartta odottavat. 
Neljäkymmentä kasvavaa ihmisenpäätä – toi-
set laihoja ja laimeita, toiset pyöreitä pölväs-
tejä – ne odottavat.” ---”Neljäkymmentäkah-
deksan erilaista aamuaskaretta ja tulomatkaa 
on keskittynyt tähän suureen, korkeaan huo-
neeseen, joka ei ole kenenkään koti.”--- ”Jos-
kus sattui, että vain ani harva käsi nousi ja se-
kin arkaillen. Opettajan kasvoilla oli silloin 
mietteliäs hymy, ja jos vastaus sittenkin oli 
väärä, ei hän ryhtynyt sitä oikaisemaan, vaan 
teki uuden kysymyksen, johon jo useampi 
osasi vastata, ja siitä edelleen.” (Koulu, s.89.)

Sillanpää kuvaa osuvasti Koulu-lastussaan 
opettajaan kohdistuvia vaatimuksia, mutta 
myös hänen taitavaa pedagogiikkaansa ja sen 
tuloksena lapsen mielihyvää. Tätä pedagogiik-
kaa voisi kuvata ohjaamiseksi lapsen lähikehi-
tyksen vyöhykkeellä. Oppiminen sijoitetaan 
lapsen kehityksessä sellaiselle tasolle, että op-
pilaan on mahdollisuus selvitä siitä ohjatusti 
tukien, mutta se on kuitenkin riittävän haas-
tavaa ollakseen motivoivaa. (Vygotski, 1982.) 
”Ja kun hän illalla makuulle kykertyneenä jäl-
leen katseli kellotaulun kukkakiehkuroita, 
väikkyi ajatuksissa huomisaamun kouluun-
meno uusine viehättävine vaiheineen.” (Kou-
lu, s.95.) Tärkeintä on siis muistaa, että lapsi 
on sekä kodin että koulun toiminnan keskiös-
sä. Opettaja on lapsen kohtaamisessa asian-
tuntija ja koulu tukee vanhempien kasvatus-
tehtävää.

Mikä sitten voisi olla lapsen paras tämän ai-
neiston tulkinnan näkökulmasta? Lapsella on 
oikeus syntyä tiettyyn kotiin eli oikeus olla 
olemassa, oikeus olla oma itsensä eli syntyä 
sellaiseksi, miksi geneettinen perimä hänet on 
muokannut, oikeus kasvaa ikäistensä parissa 
ja lopulta oikeus itsenäistymiseen, mikä mer-
kitsee oikeutta omiin ajatuksiin. Edelleen lap-
sella on oikeus tulla kuulluksi, oikeus suojel-
luksi tulemiseen ja ihmisarvoiseen kohteluun. 
Lapsi tarvitsee myös kasvatusta, rajojen ja vel-
vollisuuksiensa tuntemusta ja omaksumista. 
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Vaikka kodin ja koulun tehtävät ovat osin eri-
laiset, on yhteistyön päämäärä sama: lapsen 
kasvu tasapainoiseksi, oikean ja väärän myös 
teoissaan erottavaksi onnelliseksi ihmiseksi. 
Lapsi tarvitsee kiinteästi vain hetken lähim-
piään. Annetaan hänen olla lapsi ja vastataan 
hänen tarpeisiinsa.
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Skolan och lärarutbildningen i Finland och 
Sverige – likheter och skillnader

Göteborg 24 mars 2014

Lisätietoja http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/

Måndagen den 28 april arrangerar Finlandsinstitutet 
och Finlands ambassad ett seminarium om 

specialpedagogik i Finland och Sverige.

http://www.finlandsinstitutet.se/sv/events/
utbildningsseminarium-om-specialundervisning/

Svenska Dyslexiföreningens 
utbildningskonferens 4–5 april i Lund

Den kunnige läraren – vägen till framgång för 
elever med läs – och skrivsvårigheter/dyslexi

Lisätietoja http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/

”Bli vän med det skrivna ordet”
Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen 

inbjuder till kongress i Stockholm 14–16 augusti

Lisätietoja http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/
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Education and the Everyday Klagenfurt, Austria, July 14–17, 2015

Lisätietoja http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/

International Conference ”Quality Education for Children 
at Social Risk” in Estonia, March 17–21, 2014

Children at social risk (who have lost parental care or are 
at risk of losing it) are often faced with emotional and 

socialization problems and have difficulties at school. Teachers, 
(foster)parents and support specialists in education lack the 

knowledge, tools and skills for working with them.
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