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Mitä tukea toivoisin kielten tutoropettajalta? 

Nimenomaa ranskaan vinkkejä: käyttökelpoisia lauluja ym. materiaalia. Joka paikassa tyrkytetään 

englantiin... 

Linkkivinkkejä 

Itse en kaksoiskelpoisena kaipaa mitään, mutta tavisluokanopet kaipaisivat ohjausta 

Edelleen käytännön juttuja. esim. arviointi 

Ei meillä ole mitään tutoria. Kunpa olisikin... 

Yhteisöllisiä suunnitteluhetkiä 

Kieltenopettajana olisin varmaankin itse se kielitutor. Vinkit tuntien toteutukseen aina tervetulleita. 

Mitä tahansa. 

Selkeän "listauksen" mitä tulee opettaa ja kuinka syvällisesti. 

- 

Idea-/materiaalipankkia muiden toteuttamista tai keksimistä loistavista ideoista. Voisin myös itse 

jakaa ideoitani yhteiselle alustalle. 

Juuri sitä, mitä olen saanutkin. (Ks. edellinen kysymys) 

Innostuneisuutta ja aikaa nähdä alkuopetuksen arki, jotta pystyy tukemaan ja auttamaan 

kielenopetuksessa. 

Esim. koulutuksia 

Että sellainen ylipäänsä olisi (työskentelen pienessä kunnassa). Vinkkejä ja käytännön opastusta 

opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kunnassamme ei ole kielten tutoropettajaa. 

Konkreettista tukea opetuksen tueksi 

Lisää koulutuksia 

Materiaali ym. vinkkejä. 

Tutorille monipuolisemmin aikoja, jolloin hän voisi vierailla kouluilla. Nyt yksikään tarjolla olevista 

ajoista ei sovi. 

Paha sanoa, en tiennyt että tällaisia on 

Yllä olevia asioita 

Yhteisesti koordinoituja hankintoja ja vinkkejä opetusmateriaaleista ja hyvistä linkeistä.  

Vinkkejä aineistoista, peleistä, leikeistä tms. 



En edes tiedä kuka tämä tutoropettaja on. 

Materiaalivinkkejä 

Materiaalivinkkejä, vuosisuunnitelmavinkkejä 

En tiedä, että sellaista edes olisi. Voi ollakin, mutta en ole tarvinnut tukea. En myöskään koe 

tarvitsevani koulutusta, joten en ole osallistunut koulutuksiin, vaikka olisin päässytkin. Se vaihtoehto 

puuttui kyselystä. 

en tarvitse lisätukea 

Tuki on ollut riittävää. 

Tuntisuunnitelmia ja materiaalia, koska koululla ei ole kirjoja tms. 

En koe, että olisin kovasti tarvinnut tukea. En ole ottanut yhteyttä, mutta sain jotain materiaaleja 

pyytämättä. 

Tämänhetkinen on tuntunut riittävältä, pitää sitä vähän itsekin töitä tehdä. 

Ainakin vierailu koulussa ja keskustelu opettajien kanssa 

Olen saanut hyvän tuen kielten tutoropettajalta omaan työhöni. 

Lisää aikaa tehdä (ja laminoida) pienille sopivaa materiaalia yhdessä oman aineen opettajien 

kanssa. 

Olen tyytyväinen, mutta kaikki vinkit ovat tervetulleita oppitunneille 

Konkreettisia tunti-ideoita ja apua siihen, mistä löytyisi hyvää materiaalia ja vaikka tehtäväpapereita 

varsinkin muihin kieliin kuin englantiin. Englantiin löytyy materiaalia vaikka kuinka, mutta muissa 

kielissä sitä on joskus todella vaikea löytää. 

Eri kielten ideoiden jakamista (myös ns. pienempien kielien) ja toimintavinkkejä isoon ryhmään sekä 

ahtaaseen tilaan. Jatkossakin selkeää ja riittävää tiedotusta alueen/paikkakunnan yleisistä ja 

yhteisistä kielen opetuksen asioista. 

Samantyylistä kuin olen saanut. 

En tarvitse tukea 

Saan tarpeeksi tukea. 

 

Mitä tukea toivoisin rehtorilta ja muilta päättäjiltä? 

Päätöksen, että nimenomaan kieltenopet opettavat kielet alakoulussakin. 

Muutama korvattu suunnittelutunti yhteisesti kunnan kaikkien varhennettua opettavien kanssa 

Jospa rehtori ei laittaisi pienten kielten tunteja päivän viimeisiksi tunneiksi... 

Tutoropettajaa, joka saisi työstään korvauksen 

Muilta päättäjiltä (oph) selkeää opsia. Mitä ja kuinka paljon pitää osata ekaluokan lopussa? Entä 

tokaluokan jouluna? Tokaluokan lopussa? Vähän tässä taidettiin lähteä soitellen sotaan (niin kuin 

aina!), ja tutor-rahatkin taitavat loppua juuri kun suurin osa vasta aloittelee. 

No tuo tutor olisi ihan hyvä. Ja koulutusta lisää. Semmoista maanläheistä koulutusta.  

En edes tiedä. Sen verran on pakko työnantajaa puolustaa, että olen sijainen. Lokakuusta 

lukuvuoden loppuun kuitenkin. Yhteen koulutukseen olisin ehkä voinut päästä, mutta en huomannut 

sitä ajoissa. 

Ettei varhennettuja kielten tunteja ajateltaisi kerhotunteina, vaan opsin mukaisena opetuksena. 

Päättäjiltä ymmärrystä jakoryhmien muodostamiseen. 

Koulutuksen arvostamista. 

Rahoitusta kirjoihin ja materiaaleihin. 

- 

Kieltenopetuksen ja varhennetun arvostamista myös resursseja jaettaessa. Kieliluokkia, jotka 

mahdollistavat toiminnallisuuden. 

Sijaisjärjestelyjä, jotka mahdollistavat osallistumisen koulutuksiin. 



Samaan tapaan mahdollisuutta kouluttautua. Kielenopetus on itselleni luokanopettajana se vierain 

alue. Päättäjiltä tietenkin varoja, jotta opettajia voidaan kouluttaa ja rohkeutta tarjota muitakin kieliä 

kuin englantia. 

Valmista oppimateriaalia, ettei sitä tarvitse hakea joka tunniksi netin syövereistä. Lupa tilata 

kustantajan kirja oppilaillekin. 

Resurssia materiaaleihin 

Riittävästi tukea luokkaan, esim. ohjaaja 

Yhteistyömahdollisuuksia muiden samaa työtä tekevien kanssa (=vertaistukea) 

Pienempiä ryhmiä ja lukujärjestykseen vaikuttamismahdollisuuksia. Toista aikuista luokkiin edes 

ohjaajan roolissa. 

Mahdollisuutta päästä halutessa koulutukseen ja resursseja materiaalihakintoihin.  

Resursseja laadukkaan opetuksen järjestämiseksi 

Rehtorin tuki kieltä opettavalle luokanopettajalle on tärkeää, mm. lukujärjestyksessä kielten tuntien 

huomioiminen, materiaalihankinnat, luokanopettajan moninaisen työn tukeminen. Rehtorin on hyvä 

kannustaa kouluympäristössä (oppilaiden arjessa kielten tuntien ulkopuolella) k ielten ja 

monikulttuuriuden huomioimiseen. 

Materiaalia, ettei kaikkea jätettäisi opettajan etsimistyön varaan. Ebglabnin materiaalien tekemiseen 

ja etsimiseen menee todella paljon aikaa. 

Rahoitusta materiaalien hankintaan 

Resursseja materiaalihankintoihin ja myönteinen suhtautuminen koulutukseen. 

Enemmän koulutuksia ja yhtenäisempi rakenne kaupungin sisällä sisällöistä/aikatauluista, joita 

varhennetun opettajat käyttävät. 

Rahallinen tuki laadukkaisiin oppimateriaaleihin 

Sopivaa materiaalia 

Rahat materiaaleihin,kuten kirjat oppilaille 

Resursseja opetusmateriaalin hankintaan. 

Lisää koulutusta varhennettuun kielenopetukseen, varoja kunnollisten opetusmateriaalien 

hankintaan. 

Rahaa materiaaleihin tai vastaavasti työaikaa oman materiaalin valmistamiseen. Koulutusta. 

Pieniä ryhmiä varhennettuihin kieliin, kaiken a ja o. Jos ei mahdollista, niin ohjaajaresurssi mukaan. 

Rahaa tilata materiaaleja. 

Luokanopettaja resurssiopeksi kieltenopettajan pitämille tunneille. Rahat laadukkaiden, koko 

opetussuunnitelman huomioivien oppikirjojen + digimateriaalin hankintoihin. 

Järkeä ja pitkänäköisyyttä, sekä huolella valmisteltuja päätöksiä, joiden toteutus on käytännön 

kannalta hyvin mietitty. 

Koulutusmahdollisuuksia 

Rehtori tukee tarvittaessa. Saan valita millaiset materiaalit haluan. Myös vuoden kielikylpyopettajan 

kanssa työskentely 2 tuntia viikossa helpotti oman opetuksen suunnittelua. 

Rahallista resurssia alkuopetuksessa kokonaan uuden oppiaineen toteutukseen!  

en tarvitse lisätukea 

Enemmän koulutuksia työpäivän aikana eikä aina omalla ajalla. 

Rahaa opetusmateriaalia varten. 

Enemmän rahaa materiaalien hankintaan. 

Aikaa materiaalien tekoon tai lisäbudjettia materiaalien hankintaan. 

Koulutusta, materiaaleja ja vinkkejä 

Ryhmien pitämistä järjellisen kokoisina. Tällä hetkellä onkin. 

Rehtorilta jouhevampaa ja myötämielisempää suhtautumista koulutuksiin. 

Koulutusta 

Riittävät resurssit: ryhmäkoot pienemmiksi, rahaa kielten materiaaleihin. 



Resursseja monipuolisen materiaalin hankintaan, etenkin digitaaliseen ja toiminnalliseen 

materiaaliin 

Että kielten opetustilat suunniteltaisiin hyvin ja ajoissa ennen opetuksen alkamista. Hyppiminen 

luokasta toiseen ja omien tilojen metsästäminen pännii. 

Koulutuksiin pääsyä, mikä onkin tähän asti sujunut hyvin. 

Lisää resurssia, pienempiä ryhmiä! Lisää kielenopettajia, vaikkapa kiertäviä, varsinkin kikatus-

tuntien pitämiseen. Se vaan ei ole kaikkien "juttu" ja pienimpien opettaminen tuntuu todella työläältä 

ja vieraalta ja kuormittavalta. Yhden tunnin suunnitteluun menee kohtuuttoman paljon aikaa. 

Huomiota ja konkreettisia toimia ryhmäkokoihin ja/tai resursseihin esim. samanaikaisopettaja tai 

ohjaaja. 

Ohjaajaresurssia toiminnallisille tunneille, joilla on oppilaita erityisen tuen päätöksellä tai muusta 

perustellusta syystä. 

Päättäjiltä lisämäärärahaa oppimateriaaleihin 

Sähköinen valmis materiaali opetuksen tueksi. 

 

 


