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Kuulosta jouluun        25.11.2022 

 

Täytän toisinaan ennen nukkumaan menoa Sanulia. 

Vähän aikaa sitten oli haussa viisikirjaiminen sana, jossa oli 

U ja L ja O mutta eri järjestyksessä. Mistä mahtaa kertoa 

se, että aivot eivät millään tahtoneet kääntyä kuulosta 

jouluun? 

Testipisteessä on ollut kaikkien aikojen kiireisin syksy. Joka kuukausi asiakkaita on ollut 

karkeasti arvioiden 40 prosenttia enemmän kuin yleensä. Päivän lehtiä lukeneet ymmärtävät 

syyn sanomattakin. Tilanne eroaa monelta osin vuosien 2015–2016 turvapaikanhakija-

aallosta: ehdoton enemmistö on eri-ikäisiä naisia, tulijat ovat monesti hyvin koulutettuja, ja 

tulevaisuudensuunnitelmat ovat huomattavasti epäselvempiä, koska paluu kotimaahan on 

monen suuri toive. Jotain samaakin on: on ollut hieman hämmentävää huomata, miten harva 

Euroopan reunalla osaa englantia. Onneksi puheentunnistusohjelmat toimivat nykyään varsin 

hyvin. 

Myös toisesta idän suunnalla olevasta maasta on ollut runsaasti tulijoita. En puhu asiakkaiden 

kanssa politiikkaa, mutta eräälle ydinenergiainsinöörille tulin sanoneeksi, että häntä tarvittai-

siin nyt korjaamaan meidän uusinta voimalaa, johon asiakas, että valitettavasti se taitaa olla 

ranskalainen. Yhtään ajattelematta tokaisin, ettei venäläinen taitaisi olla yhtään sen parempi 

vaihtoehto tällä hetkellä – ja olisin voinut purra kieleni kahtia. Onneksi naurettiin kutienkin 

asialle molemmat! 

Kiireisen arjen keskellä on ollut ihana saada hengäh-

tää opettajakollegoiden kanssa mediaation ja moni-

kielisyyden äärellä. Opetushallituksen rahoittama 

täydennyskoulutus Mediaatio ja monikielisyys – 

käsitteistä käytäntöön on avannut kiinnostavia näkymiä Eurooppalaisen viitekehyksen uusiin 

sisältöihin. Kolmen koulutuspäivän kokonaisuudet uusitaan talvella 2023 Teamsissa 10.2. 

alkaen ja syksyllä joko lähi- tai etätoteutuksena. Kannattaa aivan ehdottomasti tulla mukaan! 

Kokonaisuus ei ole raskas vaan sopii hyvin työn oheen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset löytyvät 

tästä linkistä. 

Testipisteessä on myös edelleen menossa pienimuotoinen tutkimus meidän A2-tason testin 

eli ns. välitestin kuullun ymmärtämisen tehtävästä, ja muutoinkin aikeena on päivittää koko 

välitestiä. Voit antaa vanhoja välitestejä koskevaa palautetta ja kehitysideoita tästä linkistä. 

Kaikki kommentit ovat tervetulleita ja auttavat meitä uusien versioiden laatimisessa.  

Jos taas suunnittelet oman kuullun tai luetun ymmärtämisen testin laadintaa, katso video ja 

lue tämä blogi. Testinlaadinnasta on saatavissa myös koulutusta. 

Nyt täytyy lopettaa ja alkaa kirjoittaa joulupukille. Oikein rauhallista vuodenvaihdetta toivoo 
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