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Kaksi projektikurssia syksyllä 2015

• Nimet ja kielet kentällä
• Svenska litteratursällskapet i Finland
• Loviisan kaupunki ja kaupunkilaiset

• Nimistönsuunnittelua kaupungissa
• Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto
• Malmin seudun asukkaat ja muut toimijat



Loviisassa

• http://blogs.helsinki.fi/norsu-blogi/2015/09/23/nimet-ja-kielet-kentalla-opiskelijat-
ja-tutkijat-loviisassa/

http://blogs.helsinki.fi/norsu-blogi/2015/09/23/nimet-ja-kielet-kentalla-opiskelijat-ja-tutkijat-loviisassa/


Loviisassa





Tutkimustuloksia julki paikallisille

• http://blogs.helsinki.fi/norsu-blogi/2016/03/29/kielentutkijat-loviisassa-jalleen/

• http://blogs.helsinki.fi/opettajienakatemia/2016/03/18/nimien-perassa-
kenttatoissa-loviisassa/

http://blogs.helsinki.fi/norsu-blogi/2016/03/29/kielentutkijat-loviisassa-jalleen/
http://blogs.helsinki.fi/opettajienakatemia/2016/03/18/nimien-perassa-kenttatoissa-loviisassa/


Malmin lentokentän seutu Helsingissä

• Nimistönsuunnittelua kaupungissa

• ”Kurssilla tutustutaan kaavanimistön suunnitteluun kaupungissa ja hahmotetaan sen
paikka osana kaupunkisuunnittelua. Tutkimuskohteena on Helsinki, jossa
kaupunkisuunnitteluviraston työntekijöiden avulla perehdytään konkreettisesti
nimistönsuunnittelun lähtökohtiin ja vaiheisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee
nimistönsuunnittelun perusteet ja käytännöt ja tietää, miten kaduille ja muille
asemakaavan nimettäville kohteille annetaan nimet.”

• Kaupunkisuunnitteluviraston kaksi työntekijää mukana kurssilla koko ajan, antoivat
palautetta kurssitöistä ja kommentoivat niiden mahdollista käyttöä
kaupunkisuunnittelussa.



Nimistöön liittyvä bongaus tutkimuksen aikana

Talvisodan aikana rakennettiin ilmantorjunta-asemia
tuuli-T-kukkulalle.



KERÄTYT NIMET

Ñ Platta – lentoaseman hallintorakennuksen edessä oleva
parkkipaikka (valettu betonilaatta)

Ñ Pyöreä – lentoaseman hallintorakennus

Ñ Tuuli-T-kukkula – kukkula, jossa on ollut tuulen mittaamiseen
tarkoitettu T-kirjaimen muotoinen laite

Ñ Oivan raitti – lentoasemalle vievä (ilmeisesti yksityinen) tie

Ñ Mätäoja – Fallkullan vieressä menevä oja (karttanimi Longinoja)

Ñ Tattis - Tattarisuo



Tavoitteiden ristiriidat

• Arkisto/virasto toivoo mahdollisimman paljon keruutyön tuloksia (nimiä)

• Opiskelijat eivät saa talteen kuin vähän nimiä

• Opiskelija voi luulla, että paljon aineistoa = hyvä aineisto = hyvä suoritus

• > Oppimistavoitteet kuitenkin toteutuneet
• Opiskelijat oppineet, miten ja miksi aineistoa kerätään



Opetuksen laatu ja sen mittaaminen

• Opetus tulee mitatuksi ainakin kahdella tavalla:

• ”yliopiston” ja opettajan asettama tavoite: oppia tutkimustyötä (aineistonkeruu,
analysointi ja raportointi) ja sen sovellettavuutta

• ”tilaajan” tavoite: monipuolisen aineiston dokumentointi ja esittäminen

• Keskeistä: tavoitteet, suoritustavat ja arviointikriteerit esitetään täsmällisesti



Kiitos!

• terhi.ainiala@helsinki.fi



• Terhi Ainiala kysyy esityksessään, millä tavoin opiskelijat arvioivat opetustaan
silloin, kun kurssin tulokset tulevat ulkopuolisen toimijan hyödyksi.
Tarkasteltavana on kaksi Helsingin yliopiston kurssia, joilla opiskelijat keräsivät
kieliaineistoja mm. haastatteluin. Opiskelijat kirjoittivat tutkimussuunnitelmia, -
raportteja ja blogikirjoituksia sekä pitivät suullisia esitelmiä. Opetuksen laatua
tarkastelevat ja arvioivat näin siis sekä opiskelijat itse että ulkopuoliset "tilaajat"
(arkistot, kaupungin virastot, kaupunkilaiset). Toisinaan kurssin
opettajalla/yliopistolla ja esimerkiksi paikallisella asukkaalla voi olla erilaisia
toiveita siitä, millaista onnistunut opetus on ja mitä kurssin tulisi tuottaa.
Pohdittavaksi jääkin, millaisia ristiriitoja voi syntyä ja miten niitä tulisi ratkaista.
Kaikkiaan selviää kuitenkin se, että tällaisen "kenttäopetuksen" laatu tulee
mitattavaksi tavanomaista "saliopetusta" moniulotteisemmin ja näkyvämmin.


