
 
 
 
 
OHJEITA L –ÄÄNTEEN HARJOITTELEMISEKSI  
 
Suomenkielen l ääntyy siten, että kieli kohoaa leveänä ja litteänä ylös yläetuhampaiden taak-
se ja koskettaa selvästi hammasvallia. Ilma virtaa kielen laidoilta.  
Kielen kosketuksen hammasvalliin pitää tuntua selvästi, muuten l kuullostaa liian pehmeältä. 
Harjoitukset on syytä tehdä aluksi peilin kanssa tarkkaillen, jotta kielen nousu hammasvallille 
onnistuu. Kielen liike on rento. 
 
1. Harjoitellaan kielen nostamista hammasvallille 
Levitetään hammasvallille hunajaa tai laitetaan nonparelleja, joita kieli etsii. 
Naksutellaan kielellä. 
Lallatellaan mieleisiä lauluja, katsotaan peilistä, että kieli nousee riittävästi. 
Rullataan kieltä kärki ylöspäin, kuin kääretorttua. 
Lärpätellään nopeasti kieltä sisään- ulos suusta 

                          
                                              Kieli liikkuu hammasvallia vasten nopeasti kuin perhosen siipi.               
         Minne perhonen lentää? 
2. Harjoitellaan l-tavuja, ensin tavun alussa, sitten lopussa 
LA LA LAA, LE LE LEE, LI LI LII 
LILI LILI LIN, LELE LELE LEN 
AL  AAL, EL EEL, IL IIL (nousiko kieli lopuksi ylös) 
 
3. Harjoitellaan l-alkuisia sanoja 
Tarvittaessa ”otetaan vauhtia” l-tavuilla 
LAL-LAL-LAMPPU 
LEL-LEL-LEIKKI 
LIL-LIL-LINTU 
LUL-LUL-LUMI jne. 
 
4. Harjoitellaan sanoja, joissa l on sanan keskellä. Aluksi sanotaan hidastaen, tavuittain, 
jotta kieli ehtii nousta riittävästi. 
KA-LA 
TUO-LI 
PA-LA-PE-LI 
PAL-LO 
Mietitään, missä sanoissa kuuluu l?  

        
 
Katsotaan usein peiliin, jotta nähdään, nouseeko kieli kunnolla ylös. Samalla harjoitellaan sitä, 
että leuka pysyy alhaalla, vaikka kieli nouseekin ylös.  
 



 
5. Harjoitellaan pieniä lauseita, loruja ja lauluja. 
LIISA LÖYSI LAHJAN LAATIKOSTA 
KALLE  TEKI PALAPELIN 
VELLI VALUU LATTIALLE. 
ULLA LEIPOO  PULLIA. 
KALASTAJA HALUAA ISON KALAN.  
LEENA LUKEE LÄKSYJÄÄN 
OLLI LAPIOI LUNTA PIHALLA 
 
6. Yritetään muistaa l puheessa, esim. 
Sovitussa tilanteessa, vaikka automatkalla, saunassa 
Sovituissa sanoissa, joita käytetään usein päivän mittaan. 
Luetaan yksi l –loru päivässä.  
  
L-loruja: 

Kameli Kemeli kadulla käveli. 

Lintu lenteli puuhun ja lauleli aamulla ja illalla.  

  Maalari maalasi taloa, sinistä ja punaista. 
                                 Illan tullen sanoi hän, 
               Nyt minä lähden tästä talosta pois! 

          Ville ja Valle talossansa 
              elivät, olivat yksinänsä. 
              Ovi oli lukossa ja ikkunat olivat tukossa 
              ja piipun päällä oli hattu. 
 
Jatka riimiä: 
Niina nukkea pukee, Kimmo kirjaa…      (lukee). 
 
Kirjasta löytyy satu, hangella kulkee…  (latu). 
 
Suussa on hammas, laitumella määkii…(lammas). 
 
Kanalassa kiekuu kukko, portissa riippuu…(lukko) 
 


