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Sanaston hallinnan tukeminen Arvaa 
sana -sananselityspelin avulla 
Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut viime vuosina Suomessa, mikä on lisännyt kou-
lujen kielellistä monimuotoisuutta. Opetuksen tavoitteena on mahdollistaa kaikille lapsille riit-
tävä suomen tai ruotsin kielen taito yhteiskunnassa pärjäämiseen ja toimimiseen. Oppimisvai-
keuksiin erikoistuneessa tutkimusperustaista tietoa tuottavassa Niilo Mäki Instituutissa keski-
tytään keinoihin, joilla tukea kouluja muun muassa niiden oppilaiden kanssa, joilla on haasteita 
lukemisessa ja muussa kielenkäytössä.

Vuonna 2012 aloitettiin Niilo Mäki Instituutissa 
Lukumummi ja -vaari -toiminnan kehittäminen. 
Toimintamallissa vapaaehtoiset seniorit lukevat 
koulussa oppilaiden kanssa kahden kesken kau-
nokirjallisuutta. STEA rahoitti vuosina 2015–
2017 Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen 
-hanketta. Tässä kehittämis- ja tutkimushank-
keessa kehitettiin lukivaikeusoppilaita tukevien 
Lukumummien ja -vaarien rinnalle toiminta-
malli maahanmuuttajaoppilaille. Uudemmassa 
mallissa vapaaehtoiset Lukumummit ja -vaarit 
lukevat alakouluikäisten S2-oppilaiden kanssa 
eli niiden oppilaiden kanssa, joiden ensikieli on 
jokin muu kuin suomi. Yhteisessä lukemisessa 
S2-oppilaiden kanssa 
keskitytään erityisesti 
sanavaraston kehityk-
sen tukemiseen. Kaikki 
Lukumummien ja -vaa-
rien käyttämät sanaston 
tukemisen keinot ovat 
tutkimusperusteisia. 

Lukumummi ja -vaa-
ri -toiminnan lisäksi 

hankkeessa haluttiin kehittää myös muita keinoja 
sanaston ja kielellisen kehityksen tukemiseen, sil-
lä sanasto on merkittävä kielen alue toisen kielen 
hallitsemisessa. Puutteet kielen rakenteen hallin-
nassa eivät haittaa ymmärtämistä yhtä radikaalis-
ti kuin puutteet sanastossa. (Nation 2016.) Tästä 
huolimatta opetus on historiallisesti painottunut 
enemmän kielioppiin sanaston jäädessä vähem-
mälle huomiolle (Masonen 2013). 

Sanaston laajuudella on suora yhteys lukutaitoon. 
Jotta kokonaisen tekstin sisällön voi ymmärtää, 
pitää suurin osa tekstin sanoista ymmärtää. Sa-
naston hallinta korreloikin luetun ymmärtämi-

sen kanssa. (Castles, 
Rastle, & Nation 2018.) 
Kuitenkin jo ennen lue-
tun ymmärtämisen ta-
soa yksilön sanastolla 
on vaikutus lukutaidon 
kehitykseen (Velluti-
no, Tunmer, Jaccard & 
Chen 2007, 26; Lervåg 
& Aukrust 2010). Hyvä 
sanaston hallinta on siis 
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oleellista koulumenes-
tyksen kannalta (Hon-
ko 2013), sillä monissa 
oppiaineissa pitää ottaa 
haltuun laajoja, kirjoitet-
tuja asiakokonaisuuksia. Heikko sanaston hallin-
ta vaikeuttaa myös sanaston laajentamista (Cain, 
Oakhill & Lemmon 2004; Qian & Schedl 2004). 
Täten on selvää, että yksi tärkeimmistä kielellisen 
kompetenssin tekijöistä onkin juuri sanaston hal-
linta (Hulstijn 2010: 189).

Kuinka siis tukea sanaston kasvua ja innostaa 
lapsia käyttämään suomen kieltä? Sanaston laa-
jenemisen tukemiseen päätettiin luoda peli, sillä 
tutkitusti tiedetään, että pelit voivat olla hyödyk-
si myös oppimisessa. Pelatessa joutuu käyttä-
mään aivoista myös vähemmän käytettyjä osia, 
mikä tehostaa aivojen käyttöä. Uudet ärsykkeet 
sekä vahvistavat hermosolujen välisiä vanhoja 
yhteyksiä että luovat uusia. (Mäyrä, Sihvonen, 
Paavilainen, Saarenpää, Kultima, Nummenmaa, 
Kuittinen, Stenros, Montola, Kinnunen & Syvä-
nen 2016, 19.) Pelit lisäävät opiskelumotivaatiota 
(Niinistö 2010, 57). Sisäinen motivaatio voi ke-
hittyä pelien avulla ja ne voivat lisätä keskitty-
mistä ja tuoda iloa oppimiseen. Pelien hyvä puo-
li on myös se, että ne mahdollistavat itsenäisen 
etenemisen ilman opettajaa. (Mäyrä ym. 2016, 
19.)

Pelaamiseen liittyy myös itse tekeminen ja ko-
keileminen, jotka ovat tehokkaita tapoja oppia 
(Mäyrä ym. 2016, 20). Monet pelaamiseen liitty-
vät tilanteet ovat hyviä myös kielen harjoittelun 
kannalta. Tällaisia ovat erilaiset vuorovaikutusti-
lanteet sekä tarve asioiden, tunteiden ja tahdon 

ilmaisemiseen. Pelaa-
mista voikin verrata 
leikkiin. (Niinistö 2010, 
57.)

Hyviä oppimispelejä on 
kuitenkin varsin vähän. Opettajilla ei pääsään-
töisesti ole resursseja niiden kehittämiseen ja 
peliyritysten kiinnostusta rajoittaa taloudellinen 
kannattamattomuus. Oppimispelin suunnittelus-
sa tulee myös miettiä tarkasti, kuinka tehdä ope-
tuspeli, jossa toteutuvat oppimistavoitteet mutta 
jota on myös hauska pelata (Mäyrä ym. 2016, 21). 
Hyvä peli onkin toisaalta haastava, toisaalta haus-
ka tapa oppia ja sen parissa voi testata omia rajo-
jaan turvallisesti (Niinistö 2010, 59). Hankkeen 
tavoitteena oli siis tehdä peli, joka tukee lasten 
sanavaraston kasvua ja kielen monipuolista käyt-
töä, mutta on myös aidosti hauska ja viihdyttävä. 
Peli haluttiin myös suunnitella siten, että se sopii 
monenikäisille ja -tasoisille pelaajille eli siitä on 
iloa ja hyötyä myös äidinkielisille.

Useammalle pelaajalle suunniteltu sananseli-
tyspeli oli luonteva valinta pelityypiksi, sillä 
siinä yhdistyy kielenkäyttö monella eri tavalla. 
Koska peli tehtiin osana Kielellisten taitojen ja 
lukemisen tukeminen -hanketta, valittiin tee-
maksi Lukumummien ja -vaarien vapaa-ajan 
vietto. Toiminnassa mukana olevilta vapaaeh-
toisilta kysyttiin, mitä he harrastavat ja heitä 
pyydettiin lisäksi kertomaan lempipuuhistaan 
ja hauskoista sattumuksista. Nämä vastaukset 
inspiroivat pelin suunnittelussa ja korteissa 
esiintyvät sanat ja kuvat paljastavatkin jotakin 
siitä, mitä nykyajan todelliset Lukumummit ja 
-vaarit tekevät.
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Vapaaehtoisille teete-
tyn kyselyn vastaus-
ten perusteella pelin 
kortit jaettiin kuuteen 
eri teemaan: kulttuu-
ri, kotiarki, luonto, leikit ja pelit, liikunta sekä 
extreme-mummit. Lopullinen peli sisältää 45 
kuvakorttia ja 45 sanakorttia. Tämä lisää pelin 
käyttöikää, sillä peli toimii myös joko pelkkien 
kuvien tai pelkkien sanojen kanssa. Jokaisessa sa-
nakortissa on neljä suomenkielistä sanaa, joista 
kaksi on verbejä ja kaksi substantiiveja. 

Pelin viisi eri selitystapaa on suunniteltu siten, 
että pelissä sanoja tulee käsiteltyä monipuolisesti 
ja erilaisin keinoin. Tapoja ovat sanat toisin sa-
noen, pantomiimi, piirtäminen, kolme sanaa ja 
samaa tarkoittava sana. Selitystavoista osa on sel-
västi helpompia ja osa vaikeampia, jotta jonkin 
selitystavan poisjättämällä voi pelin vaikeustasoa 
muuttaa senkertaiselle pelaajajoukolle sopivam-
maksi. Selitystapakortissa kerrotaan myös se, so-
piiko selitystapa paremmin verbien vai substan-
tiivien selittämiseen. 

Kuvituksesta on pyritty tekemään hyväntuuli-
nen. Pelissä esiintyvät hahmot on myös nimetty. 
Kuvakorteissa toistuvat Hermanni-vaari ja Hel-
mi-mummi sekä Pauli- ja Pauliina-ketut. Lokit 
Vilske, Tyrsky ja Jätskinryöstäjä näyttävät, millä 
tavalla sana selitetään tai mikä on selitettävän sa-
nan sanaluokka. 

Arvaa sana – Mummeja ja vaareja vilisevä sanan-
selityspeli on lähetetty keväällä 2018 ilmaiseksi 
kaikille Suomen alakouluille. Jokaisessa pelilaati-
kossa on ohjevihko, jossa perussääntöjen lisäksi 

on myös ideoita pelin 
varioimiseen. Luku-
mummien ja -vaarien 
nettisivuilta osoitteesta 
www.lukumummit.fi/

arvaasana voi katsoa minuutin mittaisen ohjevi-
deon pelistä ja siitä, miten sitä pelataan. Peli on 
myös ladattavissa mustavalkoisena versiona sa-
massa osoitteessa. Valmiin pelin värillisenä laati-
kossaan voi tilata Niilo Mäki Instituutin verkko-
kaupasta: kauppa.nmi.fi.
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