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Kieli ja vuorovaikutus ovat avaimia lapsen tasapainoiseen kehitykseen. Myös aikuisille kielellinen vuorovaikutus on tärkein keino olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja kehittää uusia taitoja. Erityisen nautinnollisia yhteisen vuorovaikutuksen hetkiä voimme viettää leikissä ja peleissä, joissa yhdessä tekemisen lisäksi ajattelemme, suunnittelemme ja koemme erilaisia tunteita yhteistoiminnassa. Yhteistoiminnan lopputulos on usein enemmän kuin yksilöiden toiminnan summa, mutta leikkiä tai pelata voi myös yksin.
Sekä lapset että aikuiset voivat uppoutua leikkiin tai peliin unohtaen ajan kulumisen. Eri ikäisille osallistujille leikki ja pelit tarjoavat osin samoja, mutta myös
hyvin erilaisia kokemuksia: lapselle houkuttelevaa mielikuvitusmaailmaa, ja vanhemmalle iloa yhdessäolosta lapsen kanssa. Leikki on myös lapsen työtä – leikissä
lapsi voi mielikuvituksensa avulla harjoitella monenlaisia taitoja ja oppia uutta:
erityisesti kielen käyttöä sosiaalisissa tilanteissa. Kielellä leikkien voi eläytymällä kuvitteellisiin hahmoihin kokeilla erilaisia kielenkäyttötapoja, kulttuurisia
malleja ja sosiaalisia rooleja (esim. Garvey, 1977). Erityisen tehokasta oppiminen
on, kun leikki tai peli on mieluisa ja siinä toimitaan alueella, joka rakentuu aiemmin opitulle, mutta myös haastaa uuden oppimiseen ja ongelmanratkaisuun olematta kuitenkaan liian vaikeaa (Vygotsky, 1978). Leikkejä on erilaisia, ja ne kehittyvät lapsen kasvaessa yksinkertaisesta esineleikistä symbolista ajattelua kehittävään mielikuvitusleikkiin ja sääntöleikkeihin, joita ovat esimerkiksi erilaiset pelit
(esim. Piaget, 1962). Pelien katsotaan eroavan leikistä erityisesti juuri pysyvien
sääntöjen ja selkeän tavoitteellisen toiminnan suhteen (Pellegrini, 2010), kun taas
esimerkiksi mielikuvitusroolileikissä leikin roolit ja sisällöt luodaan leikin sisällä –
niistä sovitaan yhdessä neuvotellen ja siirrytään joustavasti leikkineuvotteluista
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leikin maailmaan ja takaisin (esim. Tykkyläinen & Laakso, 2010). Lapsilla vertaisleikki samanikäisten kanssa kehittää erilaisia taitoja kuin leikki aikuisen kanssa,
sillä vertaisten kanssa lapset oppivat sopimaan yhteisistä leikin raameista ja ratkaisemaan keskenään ristikkäisistä ideoista ja intresseistä syntyviä konflikteja (Goodwin, 2006). Leikin ohella lapset nykyisin myös pelaavat paljon digitaalisilla laitteilla, joihin on Suomessakin tehty ohjelmia, jotka kehittävät kieltä tai sosiaalisia
taitoja kuten äänensävyjen ja ilmeiden tunnistamista (esim. Huttunen, Hyvärinen, Laakso, Parkas & Waaramaa, 2015). Tähän Puheen ja kielen tutkimuksen
yhdistyksen vuosikirjaan olemme koonneet uusinta suomalaista tutkimusta kielestä, leikistä ja pelillisyydestä sekä niiden suhteesta toisiinsa.
Myös Viljamaa ja Yliherva (2021) nostavat tiivistelmässään esille leikin tärkeyden lapsen maailmassa ja lapsen kehityken tukena. Leikillä on tärkeä merkitys lapsen oppimisen ja kehityksen kannalta, sillä, kuten jo yllä mainittiin, lapsi harjoittelee leikissä ympäröivän maailman ja arjen jäsentämistä ja siinä toimimista (ks.
esim. Viljamaa, 2012). Leikki on aina sosiaalista toimintaa: leikkipä lapsi sitten
yksin tai muiden kanssa. Puheterapeuttisesta näkökulmasta leikki tarjoaa sekä oivallisen mahdollisuuden tarkastella lapsen olemassa olevia taitoja että kuntouttaa
niitä taitoja, joissa lapsella on vielä puutteita. Leikin maailmassa ei ole muita rajoituksia kuin oma mielikuvitus.
Koivulan (2021) artikkelissa tarkastellaan erityisesti suomea toisena kielenään
(S2) puhuvien lasten leikkiä varhaiskasvatuksessa. Kirjoittaja tuo esiin lasten vertaisleikin merkityksen sekä kielen oppimisen, että osallisuuden kokemuksen näkökulmista. Vertaisleikissä lapset oppivat toisiltaan uusia kielellisiä ilmaisutapoja,
jotka samalla mahdollistavat muiden kanssa samaan leikkiin osallistumisen. Koivula näyttää vielä meneillään olevasta tutkimushankkeestaan lukuisin esimerkein
tapoja, joilla kieltä vielä oppivat lapset voivat siirtyä leikin tarkkailijoista yhteisen
leikin rakentajiksi. Kuten oppimisessa aluksi usein tapahtuu, lapset alkavat jäljitellä toisiaan. Jäljittely voi tapahtua aluksi ilman kieltä toimimalla samalla tavoin
kuin toisetkin, niin että pääsee mukaan leikkiin, esimerkiksi liittymällä samalla
tavoin liikkuen leikkijonon jatkoksi. Myöhemmin saatetaan jäljitellä toisten lasten sanoja tai usein kuultuja ilmauksia. Erityisesti leikkien toisteisuus auttaa suomea oppivaa lasta ymmärtämään leikkityypin rakenteen ja siinä käytetyt toistuvat
ilmaisutavat. Yhteiseen toimintaan osallistumalla rakennetaan vertais- ja ystävyyssuhteita, jotka mahdollistavat osallisuuden kokemuksen, mikä puolestaan lisää
lasten
emotionaalista
hyvinvointia (esim. Cekaite, BlumKulka, Grøver & Teubal, 2014). Koivula korostaa myös sitä, että varhaiskasvatuksen opettajilla on tärkeä rooli suomen oppimisessa. Opettaja voi auttaa lasta
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ymmärtämään leikissä puhuttua kieltä ja myös opettaa uusia ilmauksia, mikä tukee sekä kielen ymmärtämistä että tuottamista.
Junttilan, Ronimuksen ja Hautalan (2021) artikkelissa kiteytyy tärkeällä tavalla mielikuvituksen, leikin, fiktion ja todellisuuden yhteys kokemukseen, oppimiseen ja ajatteluun. Tutkimuksessa suunniteltiin ja toteutettiin interventiona
lukuteatteriohjelma heikoimpien lukijoiden lukusujuvuuden kehittämiseen
osana erityisopetusta draamakasvatuksen perinteitä mukaillen. Lapsille luonteva
draaman mielikuvituksellinen leikin ja fiktion maailma asettaa heikoimmatkin lukijat samalle viivalle riisuen todellisuuden ja nykyhetken roolit. Samanaikaisesti
lapsi voi puolestaan teatterin fiktiivisen roolin avulla turvallisesti heittäytyä lukemiseen draamatyöskentelyn turvin ilman pelkoa omasta epäonnistumisesta. Tutkimuksessa havaittiin, että draamatyöskentelyn menetelmät tarjoavat mielekkään ja motivoivan keinon heikoimpien lasten lukusujuvuuden harjoittamiseen,
missä toistavaa ääneen lukemista pidetään tehokkaana harjoitusmenetelmänä.
Tutkimuksessa kerätyt lasten kokemukset lukuteatterista osoittivat lukuteatterin
rakentaman sosiaalisen leikin ja draaman maailman olevan lapsille motivoiva opetusmenetelmä, jossa itse lukeminen lopulta sulautui huomaamattomaksi osaksi
varsinaista toimintaa tarjoten heikoimmille lukijoille tärkeitä onnistumisen kokemuksia draamallisin keinoin.
Perinteisempien leikkien ja pelien ohella teknisten sovellusten kehittyminen
tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös kielellisten taitojen arviointiin ja kuntoutukseen. Paavola, Lukkari, Laakso ja Saalasti (2021) tarkastelevat artikkelissaan virtuaaliympäristöjen hyödyntämistä lasten kielen arvioinnissa ja harjoittamisessa. Kirjoittajat nostavat esille virtuaaliympäristöjen tuvallisuuden, toistettavuuden ja muunneltavuuden vahvuuksina kielellisten taitojen harjoittelun kannalta. Pelillisyys ja immersiivisyys eli upottavuus motivoivat usein lapsia, minkä
ansiosta harjoitteluun tulee palattua toistuvasti (ks. myös Huttunen, 2021). Artikkelissa kuvatussa pilottitutkimuksessa on tarkasteltu puheen ymmärtämisen
harjoittamista 4–10-vuotiailla lapsilla koulun pihaa muistuttavassa virtuaaliympäristössä.
Kuten aiemmin mainitiin, leikkiminen ja pelaaminen voivat tarjota lapsille ja
vanhemmille arvokkaita yhdessäolon hetkiä. Aina yhdessä leikkiminen ei kuitenkaan onnistu ilman tukea. Salon (2021) tiivistelmässä esittellään useita uusia tutkimuksia, joissa on selvitetty vanhemman emotionaalisen saatavilla olon merkitystä lapsen tasapainoiselle kehitykselle. Tarkastelussa on sekä vanhemman että
lapsen haasteista johtuvia ilmiöitä, jotka vaikuttavat emotionaaliseen saatavilla oloon (Flykt ym., 2012; Venuti, Falco, Giusti & Bornstein, 2008). Vanhem5

man ja lapsen yhdessäolo leikkivuorovaikutuksessa voi kuitenkin vahvistaa emotionaalisen saatavilla olon kokemuksia vaikuttaen sekä lapsen kehitykseen että
vanhemman hyvinvointiin (Salo ym., 2019).
Palviainen (2021) käsittelee artikkelissaan, miten leikki ja vakavuus näkyvät lasten ja vanhempien välisessä WhatsApp-kommunikaatiossa. Kahta keskustelua,
isä-tytär ja äiti-poika, tarkasteltiin 4–5 vuoden ajan. Molemmat lapset olivat kouluiässä. Keskustelusta analysoitiin sekä semioottista sisältöä (eli tekstiä, emojeita,
numeroita, välimerkkejä että URL-osoitteita) että myös tekstiä lausetyypeittäin.
Tavallisin viestittely chateissä olivat tekstiviestit, jotka yleisesti käsittelivät vastuunjakamista ja aktiviteettien koordinointia, mutta myös tunteiden vahvistamista. Viesteissä oli myös ”hypertekstiä” ja URL-linkkejä. Toistuvia aiheita keskusteluissa olivat ruutuajat ja pelaaminen. Palviainen toteaa, että vaikka kasvokkainen kontakti perhejäsenien välillä on perheyhteyden perusta (Ochs & Kremer-Sedlik, 2015), myös chatin avulla tapahtuvalla keskustelulla on oma osansa
perhekommunikaatiossa.
Erilaiset digitaaliset pelit ja sovellukset ovat tulleet osaksi elämäämme pysyvästi
ja pelaaminen lisääntyy eri ikäryhmissä koko ajan (Kinnunen, Taskinen & Mäyrä,
2020). Huttusen (2021) artikkelissa käsitellään pelien käyttöä erityisesti lapsen
kehityksen tukena. Puheterapeutit käyttävät työssään nykyisin paljon digitaalisia
sovelluksia, sillä nämä ovat lapselle usein motivoivia ja palkitsevia. Pelien ja sovellusten valintaan on kuitenkin syytä kiinnittää runsaasti huomioita, jotta jokaiselle
asiakkaalle voidaan valita juuri hänelle sopivat ja häntä eniten hyödyttävät vaihtoehdot. Huttunen (2021) nostaakin artikkelissaan esille sekä pelillistämiseen liittyviä positiivisia vaikutuksia, että myös vaaran paikkoja. Oppimis- ja kuntoutuspelit tarjoavat paitsi tukea motivointiin, palkisemiseen ja palautteen antoon,
myös tehokkaan keinon harjoitella erilaisia kielellisiä taitoja sekä vaikkapa tunteiden säätelyä ja tunnistamista. Huttunen (2021) nostaa esille myös sen, että paitsi
taitojen harjoittelussa ja kuntoutuksessa, pelejä voi hyödyntää lisäksi taitojen arvioinnissa; jatkossa luultavasti yhä enenevässä määrin. Vaaran paikkoina artikkelissa nostetaan esille muun muassa julkisestikin paljon puhututtanut pelien koukuttavuus ja liiallinen uppoutuminen niiden maailmaan. Pelit ja sovellukset ovat
oiva lisä jokaisen terapeutin harjoitusarsenaaliin, mutta niiden käyttöä ja sisältöä
täytyy harkita tarkasti jokaisen asiakkaan lähtökohdista käsin.
Sovelluksia voidaan hyödyntää paitsi viihdekäytössä ja kuntoutuksessa, myös
oppimisen tukena niin lapsilla kuin aikuisillakin. Salmelan, Bertramin ja Lehtosen (2021) artikkelissa kuvataan mobiiliavusteisen kielenoppimisen (MALL) tehokkuutta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä toisen ja vieraan kielen oppimisessa
neljän viime vuosina julkaistun meta-analyysin (Chen ym., 2029; Cho ym., 2018;
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Lin & Lin, 2019; Sung ym., 2015) tulosten kautta. Tutkimusten mukaan vaikuttaa siltä, että mobiilisovelluksista voisi olla hyötyä erityisesti sanaston opiskelun
tukena ja varsinkin aikuisilla opiskelijoilla. Syytä on kuitenkin kiinnittää huomiota harjoittelun kestoon, sillä liian pitkät jaksot eivät näytä tuottavan toivottua
tulosta. Koska tutkimusten menetelmät ja koehenkilöryhmät ovat olleet varsin
heterogeenisiä, lisätutkimus aiheesta on edelleen tarpeen. Suomessa onkin Salmelan ja kumppaneiden (2021) mukaan tällä hetkellä käynnissä tutkimus, jossa pyritään selvittämään Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteistyönä kehitetyn
Osaan!-applikaation hyötyjä kieliopillisten taitojen oppimisessa. Varsinkin taivutusmorfologian mobiiliavusteista opiskelua onkin mielekästä tutkia morfologisesti rikkaassa kielessä, kuten suomen kielessä.
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