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 MINI-
GALLUP Anna äänesi kuulua ja osallistu Suomenopettajat-lehden 

uuteen palstaan nimeltä Minigallup! Luvassa on ytimekkäitä 
kysymyksiä muun muassa kieleen, kirjallisuuteen ja 
opettamiseen liittyvistä aiheista.

Mitä kuuluu? Podcastit!

ENSI KERRAN AIHE:       

     BLOGIT!  
Millaisista blogeista pidät? Mitkä 

ovat sinun suosikkejasi ja mitä 
suosittelisit muille? Miksi?

Lähetä napakka vastauksesi  
perusteluineen 15.8. mennessä 
osoitteeseen: paatoimittaja.

suomenopettajat@gmail.com!

Tämänkertaiseen minigallupiin osallistui taas kaikenikäisiä opettajia.  
Kysymykset kuuluivat: 

Millaisista podcasteista pidät? Mitkä ovat sinun suosikkejasi podcastien kasvavalla 
kentällä? Miksi?
Yllättävintä gallupkierroksella oli se, kuinka moni ilmoitti, ettei ole koskaan 
kuunnellut podcasteja tai vain muutaman kerran. Moni koki kuuntelumuodon 
itselleen vieraaksi tai vältteli ylimääräisiä ääniä työpäivän jälkeen. Ehkä podcastien 
maailmanvalloitus onkin Suomen osalta vielä kesken. Tässä valikoituja vastauksia:

Totta puhuen ei ole yhtäkään podcastia, 
jota kuuntelisin säännöllisesti tai edes toistuvasti. 
Samantyyppinen tapaus kuin äänikirjat, joskin 
podcasteissa näen omalta kannaltani enemmän 
potentiaalia, koska on ikään kuin lyhytkestoisesta 
jutusta kyse. Olen kuunnellut juttuja, jotka liittyvät 
työhön tai joita voisin hyödyntää opetustyössä. 
Yhteiskunnan ja kulttuurin ajankohtaisiin asioihin 
liittyvät podcastit kiinnostavat. Olen huomannut, 
että monet seuraavat harrastukseen liittyviä 
podcasteja, ja siskoni auton kyydissä olen jonkin 
verran syventynyt hevosiin ja hevosurheiluun.😄😄😄
Hanna

Pidän monenlaisista podcasteista. Äidinkielen 
opettajan ammattiini ja lukuharrastukseeni liittyviä 
suosikkeja ovat tällä hetkellä esimerkiksi Miksi kirjoitan? 
ja Suomentajien salaisuudet. Maailmantilanteen takia 
kuuntelen ajoittain myös Uutispodcastia ja Kuplaa. 
Onnellisten maa? pohtii onnellisuutta tieteellisistä 
näkökulmista. Ikisuosikkeja ovat Putro puhuu 
kuolemasta, Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä 
ja Auta Antti! Kuuntelen podcasteja nykyään usein 
aamuyöstä, kun en saa unta, ja joskus ne toimivat 
nukuttajanakin, mutta yleensä aiheet kiinnostavat 
enemmän kuin unikuvat. Päivi

Kuuntelen podcasteja etupäässä kotiaskareita 
tehden tai vaikka pyöräillessä. Omat suosikkini ovat 
Ylen podcasteja, ne ovat mielestäni ammattimaisen 
tasokkaita: Pieleen mennyt historia, jossa käsitellään 
hyvällä otteella eli kriittisesti mutta kiinnostavasti 
isoja aiheita, esimerkiksi orjuutta, kolonialismia ja 
diktaattoreja. Löytyypä jaksojen joukosta myös Kieli 
teki meistä planeetan vaarallisimman pedon, joka 
saattaisi upota opiskelijoidenkin korviin. Toimittaja 
Jenny Matikaisen podcast Mistä maailma puhuu on 
myös laadukas ja kiinnostava. Siinä kysytään kriittisiä 
kysymyksiä ja haetaan niihin vastauksia. Podcastista 
Lukupiiri Tulusto & Kylmälästä tulee napattua hyviä 
lukuvinkkejä. Siihen liittyy myös verkkolukupiiri, jota 
voisi joskus kokeilla. Kati

SUOMENOPETTAJAT ry:n hallitus  
suosittelee seuraavia podcasteja:
PUHUTAAN  
KIELIKOULUTUKSESTA 

KOTONA SUOMESSA 

PALOMA-PODCAST

WE TEACH LANGUAGES

JOHANNA ISOSÄVI:  Ranskaa 
raakana! 

JOHANNES RUOHO:  
Maahanmuuttajien oma kieli 
on voimavara jota ei saa jättää 
käyttämättä

HANNA MÄNNIKKÖLAHTI: 
Random Finnish Lessons

TÖISSÄ SUOMESSA 

MENESTYSRESEPTI 

Pidän hyvinkin erilaisista 
podcasteista. Välillä on kiva 
kuunnella viihteellisempää 
materiaalia ja välillä taas kaipaan 
enemmän tietoa ja kokemusta 
erilaisista asioista. Conan O’Brien 
needs a friend ja Smartless ovat tosi 
viihdyttäviä. Paljon uutta tietoa olen 
taas imenyt näistä podcasteista: 
Julia Thurénin Melkein kaikki 
rahasta ja Kirja vs. leffa. Nimimerkki 
Napit korvissa
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Kovin usein en kuuntele podcasteja, mutta eniten pidän niistä, jotka käsittelevät 
kieltä, kulttuuria tai ajankohtaisia asioita. Mielenkiintoinen on esimerkiksi Miksi 
kirjoitan? Siinä viisi kirjailijaa kertoo kirjoittamisestaan ja siitä, miten heistä tuli 
kirjailijoita. Kiinnostava on myös Kurkistus intiaanikieliin. Erikoista on, että ketšua 
muistuttaa joiltain osin suomea. Siinä on jopa samankaltaisia sanoja. Seuraan myös 
Uutispodcastia, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita, esimerkiksi Ukrainan sotaa.  
Jos pitää kuuntelemisesta, podcastit ovat hyvä täydennys lukemiselle. Tuuli


