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Jotain uutta, jotain vanhaa,
jotain lainattua, jotain sinistä

„

Funktionaalinen kielen
opetus on suomenopetuk
sessa jo vallitseva opetustapa,
mutta funktionaalisia oppikirjoja
suomen kielen opetukseen on
toistaiseksi ollut niukasti tarjolla.
Yläkoululaisille suunnattuja
oppikirjoja on kuitenkin ollut
saatavilla jo joitain vuosia (ks.
esim. Suomi2-kirjasarja, Tukia,
Aalto, Taalas & Mustonen, 2012).
No niin! 1 on monipuolinen funk
tionaalinen oppimateriaali, joka
on suunnattu aikuisille, erityises
ti koto-koulutukseen. Oppikirjaa
tukevat oheismateriaalit, äänite,
opettajan opas ja digitehtävät,
jotka ilmestyvät syksyllä 2019.
Kirjan taitotaso on A1–A2.
No niin! 1 näyttää päällisin
puolin samanlaiselta, sinisä
vyiseltä kuin viime aikoina
ilmestyneet, Finn Lecturan muut
suomen kielen oppikirjat (esim.
Suomen mestari -sarja, Gehring
& Heinzmann, 2016). Kirja tuo
kuitenkin mukanaan myös uusia,
oivaltavia uudistuksia oppikir
jagenreen. Kirjan kappaleet on
rakennettu käänteisen luok
kahuoneen idealle: Opiskelijat
tutustuvat teemaan ensin koto
na, minkä jälkeen sitä käsitellään
yhdessä tunnilla. Tätä tukevat
kappaleiden kuvasanakirjat,
jotka helpottavat alkuvaiheen
sanaston oppimista. Myös ään
tämisen oppiminen on otettu
kirjassa mukaan huomattavasti
näkyvämmin kuin aiemmissa
suomen kielen oppikirjoissa.
Lisäksi uutta on se, että kirjassa
tuetaan kielen ja kulttuurin oppi
mista useilla lauluilla – onhan
laulujen osoitettu tutkimuksissa
tukevan esimerkiksi ääntämi
sen, kirjoittamisen ja sanaston
oppimista (Heikkola & Alisaari,
2017; Alisaari & Heikkola, 2017;
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Ludke et al. 2014). Kirjan funktio
naalista lähtökohtaa heijastelee
myös kappaleiden lopuissa oleva
opiskelijoiden itsearviointilo
make, jonka avulla opiskelija voi
arvioida omaa oppimistaan.
No niin! 1 -kirja eroaa viime
aikoina ilmestyneistä suomen
oppikirjoista myös siinä, että sen
dialogit esitetään videoina. Tämä
ei sikäli ole uusi idea, esimer
kiksi 2000-luvun alussa ilmestyi
Supisuomea-kirja (2006), johon
liittyy 12 eri tilanteisiin keskit
tyvää videojaksoa. Aiemmat
suomen opetuksen videomate
riaalit alkavat olla auttamatta
jo vanhoja. Onkin siis jo korkea
aika, että suomenoppijoille tarjo
taan uudempaa videomateriaalia
kielenoppimiseen.

Kappaleiden teemat
ja rakenteet

Kirja on jaettu 12 kappaleeseen.
Ensimmäisessä kappalees
sa ollaan fiktiivisen Kirjalan
opiston suomen kielen kurssilla
ja esittäydytään ja opetellaan
tervehdyksiä. Lisäksi opiskellaan
numeroita, vokaaliharmoniaa
ja ääntämistä sekä tutustutaan
olla-verbiin. Toisessa kappalees
sa jatketaan tutustumista ja
esittelyä ja opetellaan kysymis
tä. Kappaleessa tutustutaan
myös puhekielen ilmauksiin.
Ääntämisen ja vokaaliharmonian
harjoittelua jatketaan tässäkin
kappaleessa. Kappaleen lopulla
esitellään alustavasti ktp-vaihte
lua substantiiveissa.
Kolmannessa kappaleessa
päästään kurssilta ruokakaup
paan ja puhutaan ruuasta. Ruo
kasanojen yhteydessä opiskel
laan myös alustavasti partitiivin
käyttöä. Lisäksi puhutaan säästä.
Rakenteista esitellään lisäksi

Kirjat
KUVA: FINN LECTURA

Kirjat

verbityyppiä 2 ja verbin rektiota.
Kappaleen neljä teemana on
oma koti. Asumiseen liittyen
opiskellaan huonekalu- ja asu
missanastoa sekä näihin liittyviä
adjektiiveja. Lisäksi kappaleessa
esitetään puhelin- ja matkustusf
raaseja sekä kellonaikoja. Raken
teista tuodaan esiin missä on
mitä? -eksistentiaalilausetyyppi
ja minulla on -omistusrakenne,
jotka liitetään asumisteemaan.
Tässä kappaleessa syvennetään
myös partitiivin käyttöä.
Viidennessä kappaleessa
jatketaan perheteemasta ja ope
tellaan perhesanastoa. Lisäksi
luvussa esitellään viikonpäiviä,
kuukausia ja muita ajanilmauk
sia – nämä liitetään kappaleessa
esimerkiksi kauppojen aukiolo
aikoihin ja opiskelijoiden omiin
aikatauluihin. Lisäksi opiskellaan
vaatesanastoa sekä ulkonäön
kuvailua. Rakenteista nostetaan
esiin demonstratiivipronominit
(tämä, tuo, se) ja alustetaan
genetiiviä ja omistusliitteen
käyttöä. Kappaleessa kuusi
tarkastellaan laajemmin suo
malaista arkipäivää. Arkipäivää
lähestytään tekemisen kautta ja
kappaleen rakenteissa noste
taankin esiin verbityypit 1–5 sekä
verbityyppi 1:n ktp-vaihtelu.
Lisäksi kappaleessa puhutaan
ihmiskehosta ja yleisistä sairauk
sista. Opiskelijat harjoittelevat
myös hätäpuhelua ja sairauslo
matodistuksen kirjoittamista.
Kappaleessa opitaan myös
kirjoittamaan tekstiviesti ja lyhyt
sähköposti.
Kappaleessa seitsemän
tutustutaan työ- ja koulumatkan
kulkuvälineisiin ja kahvilassa
asiointiin. Luvussa tarkastel
laan myös juna-aikatauluja ja
junalipun ostamista. Rakenteissa

keskitytään verbityyppien 3–4
ktp-vaihteluun ja puhutaan
omasta tavallisesta päivästä.
Lisäksi opiskellaan partitiiviver
bejä sekä alustetaan paikallis
sijojen käyttöä. Kahdeksannen
kappaleen teemana ovat ympä
ristö, työ ja vapaa-aika. Opiske
lijat tutustuvat sääsanastoon
sekä Suomen vuodenaikoihin ja
luontoon. Opiskelevat oppivat
käyttämään mielipidefraase
ja ja tutustuvat mainoksiin,
harrastuksiin ja ammatteihin.
Rakenteista käsitellään sana
vartaloita ja niiden muutoksia,
syvennetään sijamuotojen käyt
töä, opiskellaan käskymuotoa ja
verbin substantiivimuotoja.
Kappaleen yhdeksän päätee
moja ovat suomalaiset juhlapy
hät ja perhejuhlat. Sanastossa
keskitytään eri juhliin. Raken
teista nostetaan esiin t-monikon
käyttöä, esitellään passiivi sekä
verbien liittomuotoja. Kappalees
sa kymmenen opiskelija oppii
kertomaan omasta menneisyy
destään – kappaleessa opiskel
laan imperfektiä. Aihepiireinä
käsitellään aiemmin tapahtu
nutta ja omaa henkilöhistoriaa.
Lisäksi harjoitellaan ansioluette
lon kirjoittamista.
Yhdennessätoista kappa
leessa opiskelijat opettelevat
puhumaan asumisen ongelmati
lanteista, lukemaan tiedotteita
ja täyttämään vikailmoituksia.
Lisäksi opiskellaan hammaslää
käriajan varausta. Rakenteissa
keskitytään negatiiviseen
imperfektiin. Viimeisessä luvussa

teemana on jälleen asuminen
ja tarkempina aiheina ovat
naapureihin liittyviä ongelma
tilanteet, järjestyssäännöt ja
jätteiden lajittelu. Kappaleessa
opiskellaan lisäksi remontti- ja
työkalusanastoa. Lisäksi opitaan
tilaamaan pizza ja puhutaan lisää
ammateista, työstä ja koulutuk
sesta. Rakenteissa syvennetään
negatiivisen imperfektin käyttöä,
opiskellaan postpositioita ja
perusasioita objektista sekä
tutustutaan verbeihin pitää,
täytyy ja olla pakko.

Monipuolista funktionaalisuutta aikuisopetukseen

No niin! 1 -kirja vastaa tarpee
seen funktionaaliselle oppimate
riaalille, joka on suunnattu aikui
sille, juuri Suomeen muuttaneille
suomen alkeisoppijoille. Kirjan
sisältö, sen tekstit ja harjoitukset
painottuvat vahvasti autenttisiin
arjen tilanteisiin, mikä tukee
juuri Suomeen muuttaneen
suomenoppijan tarpeita. Kirjan
teksteissä on mukana myös
paljon tarpeellista kulttuuritie
toutta. Käännetty luokkahuone
-opetusmenetelmänä vaikuttaa
kirjassa toimivan ja antaa
oppijalle aktiivisen roolin kielen
havainnoijana ja käyttäjänä.
Kirjan muoto on selkeä ja
lähestyttävä. Kielioppiasiat on
esitetty kirjassa hienosti värejä
hyödyksi käyttäen – opiskelijan
huomio kiinnittyy tarkasteltava
na oleviin seikkoihin. Opetustek
nisesti kirjassa on hyviä lisäyksiä
perinteiseen kielen oppikirjaan.

Kappaleissa on kuvasanakirjo
ja, joiden avulla opiskelija voi
opiskella ja omaksua kappaleen
sanastoa itsenäisesti. Lisäksi
kirjassa kiinnitetään aiempia
oppikirjoja enemmän huomiota
ääntämiseen, mitä tukee myös
runsas laulujen käyttö kappaleis
sa. Myös puhekieltä rinnastetaan
kirjassa yleiskieleen, vaikka tätä
tehdäänkin hyvin rajatusti. Toi
saalta puhekielen opettamiseen
on olemassa muita oppikirjoja
(esim. Kato hei, Berg & Silfver
berg, 2017). Kielenopetuksessa
suosittu pelillistäminen ei
kirjassa näy juurikaan – joissain
luvuissa harjoitellaan kielioppia
noppapelien kautta. Kaiken kaik
kiaan kirjassa on kuitenkin moni
puolisesti erilaisia tehtäviä ja
videokeskustelut tukevat suomen
oppimista multimodaalisesti.
No niin! 1 sopii käytettäväksi
juuri Suomeen saapuneiden,
aikuisten suomenoppijoiden
kanssa kielenoppimisen alku
metreillä. Kirja opastaa myös
suomalaiseen elämään ja antaa
pilkahduksen siitä, millaista
Suomessa on elää. Kirjan teh
tävät on melko tiukasti sidottu
kappaleiden teksteihin, mutta
ainakin vinkkejä omaan funktio
naaliseen opetukseen ja ideoita
suomentunnilla käytettäviin
tehtävätyyppeihin on kirjasta
saatavissa myös muiden kirjojen
ja kirjasarjojen käyttäjille. No
niin! 1 -kirja on tervetullut lisäys
suomen kielen oppikirjojen alati
kasvavaan joukkoon.
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