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Vinkkejä kielitietoiseen 
liikuntakasvatukseen



Liikunnanohjaaja kielioppaana, lähtökohdat

Epäonnistuminen ei haittaa

Jokainen tulee 
nähdyksi

Kasvojen 
suojelu tärkeää

Turvallisuus, luottamus, 
kannustus

Kuva: Cheng duon (unsplash.com)



Tulossa Sanasto- ja fraasivihko monikielisten 
liikuntaryhmien ohjaajille

Tärkeää on samojen 
fraasien toistuvuus, 
fraasien yhdisty-
minen mielek-
kääseen toimintaan 
ja oppijalle tärkeiden 
kielenkäyttötilantei-
den huomioiminen.

Kuva: Adria Crehuet Cano (unsplash.com)



Miksi sanastovihko?
• Ohjaajalle vinkit siitä, millaisia vuorovaikutustilanteita 

liikuntaryhmissä saattaa tulla eteen (esim. lämmittely, 
venyttely, joukkueisiin jako, kannustus) 

• Ohjaajalle vinkit siitä, mitkä toistuvat sanat ja fraasit 
ovat käyttökelpoisia ja tyypillisiä eri tilanteissa, eri 
urheilulajeissa ja eri liikuntaryhmissä. 

• Kielenoppimista tapahtuu ennen kaikkea arjessa, ei 
vain luokkahuoneessa.







Liikunnanohjaaja kielioppaana, kieli mukana

Samat fraasit 
toistuvat 

samanlaisina

Saa kysyä, jos ei 
ymmärrä

Kaikkien 
kielitaito 

näkyväksi

Puhe- ja 
kirjakielen erot 
(yy, kaa, koo)

Selkokielen käyttö

”Mitä uusia sanoja 
opit tänään? Mitä 

hassuja sanoja opit 
tänään? Mitä sanoja 
käytit ensimmäistä 

kertaa?”

Ryhmälle tärkeä 
sanasto



Hyvä materiaaleja

• Kartio, Johanna 2016. 12 askelta selkokielellä 
opettamiseen. Helsinki: Kansalaisopistojen liitto.

• https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-
content/uploads/2016/10/12-askelta-
selkokielell%C3%A4-opettamiseen.pdf

• Suomen kieli sanoo tervetuloa
• http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/

https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2016/10/12-askelta-selkokielell%C3%A4-opettamiseen.pdf
http://suomenkielisanootervetuloa.fi/materiaalit/


Taustalla -metodi

• Yhdessä tuokiossa yksi vuorovaikutustilanne ja siihen 
kuuluva rakenne.

• Kielioppisääntöjen opettelun sijaan oppiminen perustuu 
puhutun mallin toistamiseen.

• Tuokioissa painottuu suullinen kielitaito
- sopii myös lukutaidottomille, kirjoitustaitoa ei edellytetä

• Matala kynnys sekä vetäjälle että oppijalle!



”Toisto-tuokioiden vahvuus on 
kohtaaminen ja kommunikaatio: 

kaiken hylkäämisen ja pelon 
jälkeen oppijat tulevat nähdyiksi, 

hyväksytyiksi ja kohdatuiksi. 
Tuokioiden aikana he saavat 

kannustusta, onnistuvat ja 
osaavat.”

- KM, erityispedagogi Jaana Wickström



Tuokioiden 
perusperiaatteita

• inhimillisyys

• kuunteleminen

• kaaoksen haltuunotto

Yhteisöllisyys
Rauhallinen eteneminen

Turvallinen ilmapiiri

Puhumiskeskeisyys

Opettajan apu ja tietysti toisto: 

https://vimeo.com/146642216

https://vimeo.com/146642216






Pohdintaa Mitä kieliä 
ryhmässäsi 
osataan?

Millainen 
sanasto ja 
millaiset 

fraasit ovat 
ryhmässäsi 
tärkeitä ja 
toistuvia? 

Millainen on ryhmäsi 
vuorovaikutuskulttuuri? 

Mitä ja miten kieliä 
käytetään? Kuka on 

äänessä? Kuinka 
paljon osallistujat 

kysyvät? Mitä, jos joku 
ei ymmärrä?

Miten 
kieli/kielet ja 
kielenoppi-
minen voisi 

tulla 
näkyväksi 
omassa 

ryhmässäsi? 



KIITOS!
www.metropolia.fi
www.facebook.com/MetropoliaAMK
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

http://www.metropolia.fi
http://www.facebook.com/MetropoliaAMK
mailto:etunimi.sukunimi@metropolia.fi
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