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p ä ä t o i m i t t a j a l t a

Pääkirjoitus
Mozartin Eine kleine Nachtmusik ja 40.
sinfonia olivat LP-levyssä toinen toisella, toinen toisella puolella. Ah, sitä ihanaa autuutta aamuisin ennen koulun
alkua, kun sain laittaa talomme ikkunat tärisemään musiikista. Saimme siskoni kanssa valita ensimmäiset levymme 70-luvulla pieninä tyttöinä. Valitsin
Edward Griegin Peer Gyntin. Musiikki
oli löytänyt kodin sisältäni. Taikahuiluooppera Savonlinnassa oli 8-vuotisen
elämäni kohokohta. Koulussa, musiikkiluokalla murrosiän esivaiheessa minun
piti kuitenkin esittää ja olla kovis soittamalla huilulla stemmaani puolisävelaskelta korkeammalta tai matalammalta
kiusatakseni opettajan korvia. Oi niitä aikoja! Päiväni täyttyivät musiikista, mutta nautin myös muista taito- ja taideaineista, joiden harrastaminen on jäänyt
pysyväksi myös aikuisena. Äitini ehdotti
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yläasteella, että ryhtyisin kokiksi, koska
lukuaineet eivät maittaneet, ja läksyt olivat toissijaisia kaiken muun rinnalla. Olisipa tämän hetkinen elämäni todennäköisesti erilainen, jos olisin valinnut toisin.
Kiinnostuminen tiettyyn oppiaineeseen voi syntyä jo ennen koulun aloittamista tai siihen voi innostaa ja kannustaa oppilaita, myös opetussuunnitelman
avulla. Sisäsyntyisesti kaikilla on taito
johonkin taito- tai taideaineeseen. Monilla niitä lahjoja on useita. Koulupäivät rytmittyvät helpommiksi, kun lukuaineiden
välissä on vähemmän kuormittavia aineita. Tiedämme, että juuri nämä mm. aivoja,
mieltä ja ruumista kehittävät oppiaineet
pitävät meidät kiinni elämässä ja auttavat meitä voimaan hyvin ja jaksamaan,
myös tutkimusten mukaan.
Tässä Rihvelissä taito-ja taideaineiden opettajat kertovat työstään. Uudessa

OPSissa ja tuntijakosuunnitelmassa mm.
näiden aineiden merkitys on joutunut
tarkastelun kohteeksi. Kodeissa arkityöt
ovat muuttuneet; enää ei kanneta vettä,
nosteta perunoita, nikkaroida huonekaluja tai ommella vaatteita. Työelämässä
tarvittavat taidot ovat aivan toisenlaiset
kuin vielä muutama kymmenen vuotta
sitten. Uusavuttomuus, ylipaino, syrjäytyminen ja jopa pinsettiotteen puuttuminen
ovat vakavia merkkejä yhteiskunnassamme tapahtuneista muutoksista. Koululla
ja opetussuunnitelmalla on entistäkin
suurempi merkitys, minkälaiset aikuiset
tulevaisuudessa päättävät asioistamme.
Kari Uusikylä kertoo tutkimuksen ja kokemuksen pohjalta ajatuksiaan taito- ja
taideaineiden merkityksestä s.26.
HOAYn hallitus vaihtui tammikuussa. Saimme joukkoomme uusia jäseniä, ja
osa pitkään olleista jatkaa edunvalvon-

taamme. Kiitos kaikille äänestäjille vaikuttamisesta! Pitkäaikaisen työsuojeluvaltuutettu Eeva Topparin kenkiin astui
Hanna Näremaa-Perälä, joka kertoo itsestään ja kokemuksistaan sivulla 20.
HOAY täyttää tänä keväänä 40 vuotta ja sitä juhlistetaan myös Rihvelissä.
Juhlarihveli ilmestyy syyskuussa koulujen alettua. Onnea meille kaikille!
Uudet OAJ:n valtuutetut on äänestetty nelivuotiskaudelle. Onnea valituille!
Olkaa heihin yhteydessä asioista, jotka
koette tärkeiksi ja jotka voi viedä valtuuston käsiteltäväksi. Valtuutetut edustavat
meitä kaikkia helsinkiläisiä ja pääkaupunkiseudun opettajia.

Aurinkoista kevättä toivottaen,
Päivi Lyhykäinen
pa i v i . ly h y k a i n e n @ e d u . h e l . f i
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p u h e e n j o h t a j a l t a

Kevätaurinkoinen tervehdys!
Kuka edunvalvonta-asioitasi hoitaa?
Kuka auttaa, kun pohdit virkavapaan
anomista tai huomaat, että palkkasi
on maksettu väärin? Keneen otat
yhteyttä, kun sinulla on idea vapaaajan toiminnan järjestämiseksi? Kuka
kertoo, miten liitytään jäseneksi tai
hoidetaan jäsenmaksunperintä? Tällä
kertaa olen koonnut tähän pienen
tietoiskun siitä, mitkä toimijat
HOAY:n jäsenten etuja ajavat ja
asioita hoitavat.
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HOAY-kentän järjestötoimijoita
OAJ:n valtuutettu

x

OAJ:n valtuustoon valitaan 150 jäsentä
joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla.
Valtuustovaalit käytiin 24.–25.3. ja sinun
näitä rivejä lukiessasi tiedämme, ketkä
HOAY:n 20:stä ehdokkaasta valtuustoon
tulivat valituiksi valtuustokaudelle 20142018. Valtuutettujen tulee olla opetuskentän asioista laajasti kiinnostuneita
ja oman jäsenyhdistyksensä toimintaan
osallistuvia.
Valtuusto on OAJ:n ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin. Valtuusto päättää mm. järjestön tavoiteohjelmasta,
toimintasuunnitelmasta, edunvalvonnan
päälinjoista sekä järjestön taloudesta.
Valtuusto myös valitsee järjestön puheenjohtajan ja hallituksen.
Yksittäisillä valtuutetuilla on mahdollisuus tehdä aloitteita ja ponsiesityksiä tärkeinä pitämistään asioista. On
kuitenkin aina vakuuttavampaa, mikäli
tekee yhteistyötä ja pyrkii vakuuttamaan
muita valtuutettuja asiastaan jo etukäteen. On myös tärkeää tehdä yhteistyötä

niin oman yhdistyksen hallituksen kuin
pääkaupunkiseutualueen muidenkin valtuutettujen kanssa.
HOAY:n hallituksen jäsen

r

HOAY:n hallitus valitaan jäsenvaaleilla joka toinen vuosi. Alkanut vuosi on
HOAY:n uuden, syksyllä valitun, hallituksen ensimmäinen toimintavuosi. HOAY:n
hallitus kantaa vastuun helsinkiläisten
yleissivistävien opettajien ja rehtoreiden
paikallisesta edunvalvonnasta. HOAY:n
hallitus vastaa HOAY:n jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta. Hallitus asettaa
esimerkiksi paikallisesti jaettavien järjestelyerien kohdentamisen tavoitteet ja
reunaehdot esim. mahdollisille työaikaja palkkauskokeiluille.
Hallitus pyrkii vaikuttamaan paikallisesti opetuksen resursoinnin turvaamiseksi tekemällä yhteistyötä mm. poliittisten päättäjien kanssa. Niin ikään hallitus
kantaa vastuun yhdistyksen taloudesta
ja toiminnan suunnasta. Hallitus vastaa
jäsentoiminnan organisoimisesta sekä
koulutuksien järjestämisestä omille jäsenilleen. Vapaa-ajantoiminta koordinoi-

daan ja järjestetään niin ikään hallituksen työryhmän kautta.
Hallitus kokoontuu kerran kuussa ja
sen valmistelevat toimielimet – valiokunnat ja työryhmät – kokoontuvat niin ikään
kerran kuussa. Hallituksessa jäsenten
edellytetään tuovan kentän asioita hallituksen tietoon ja näkökulmia päätöksentekoon. Hallituksen jäsenyys on luottamuspohjainen tehtävä.
Luottamusmies

g

Luottamusmiesten rooli on sopimuksin määritelty. Luottamusmiehet saavat
huojennusta
opetusvelvollisuudestaan
voidakseen hoitaa tehtäväänsä. Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoitus on edistää
virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien oikeudenmukaista selvittämistä sekä
työrauhan ylläpitämistä.
Luottamusmiehen tulee olla perehtynyt edustamiensa viranhaltijoita/työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä kunnan ja
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laitoksen olosuhteisiin. Pääluottamusmieheltä edellytetään lisäksi laajaa kunnan olosuhteiden tuntemista.
Luottamusmiehen tehtävänä on mm.
•

•

•

edustaa ko. yhdistystä virkaja työehtosopimusten sekä
muiden yhteisesti hyväksyttyjen
palvelussuhdetta koskevien
määräysten ja sopimusten
soveltamista ja noudattamista
koskevissa asioissa
välittää luottamusmiestoimintaan
liittyviä tietoja ja ilmoituksia
osapuolten kesken
valvoa, että työntekijät/viranhaltijat
noudattavat sopimuksia ja
palvelussuhdetta koskevia
määräyksiä ja työrauhaa.

Luottamusmieskautta jatkettiin valtakunnallisten järjestömuutosten vuoksi
poikkeuksellisesti vuodella, eli nykyiset
luottamusmiehet jatkavat tehtävissään
31.7.2015 sakka. Oman koulusi luottamusmiehen yhteystiedot löytyvät työpaikan ilmoitustaululta ja www.hoay.fi
Työsuojeluvaltuutettu

+

Työsuojeluvaltuutetut ovat kaikkien työntekijöiden tukena riippumatta järjestäytymisestä. Työsuojelu kattaa toimenpiteet työn ja työolojen turvallisuuden sekä
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työntekijän terveyden ylläpitämiseksi ja
edistämiseksi. Työsuojelutoiminta perustuu vaarojen tunnistamiseen, riskien
arviointiin ja sen pohjalta toteutettavaan suunnitelmalliseen terveyttä edistävään toimintaan ensisijaisesti arkipäivän työssä.
Työnantajan ja henkilöstön tulee
yhdessä pyrkiä edistämään henkilöstön
työhyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistoimintaa varten henkilöstö valitsee keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut varoineen. Yhtä toimipistettä tai työntekijää
koskevat asiat käsitellään välittömässä
yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutettu voi pyynnöstä osallistua myös neuvotteluun.
Työsuojeluvaltuutetun
mm.
•

•
•

tehtävänä

on

perehtyä työympäristöön ja
työyhteisön tilaan liittyviin
työntekijöiden turvallisuuteen ja
terveyteen vaikuttaviin asioihin
perehtyä työsuojelusäännöksiin
kiinnittää edustamiensa
työntekijöiden huomiota työn
turvallisuuteen ja terveellisyyteen
liittyviin asioihin.

Työsuojelukausi on kolmivuotinen ja
nykyiset valtuutetut aloittivat tehtävässään vuoden vaihteessa. Yhteystiedot löydät mm. HOAY:n kotisivuilta.

Kysymys? Ongelma?
Pyri selvittämään asia lähimmän esimiehen kanssa
Jos asia ei selviä tai teillä on
erimielisyyttä ota yhteyttä
pikimmiten:

Opettajien
työsuojeluvaltuutettu

Kaarlo Kontro
H a n n a N ä r e m a a -P e r ä l ä
V a r p u S i v o n e n ( r e ht o r i t )

Timo Salminen

Oman koulun
luottamusmies
HOAY:n yksit. koul.
luottamusmiesten
yhteyshenkilö

Laura Nurminen

HOAY:n
puheenjohtaja

Pääluottamusmies
(kaupungin
koulut)

OAJ:n edunvalvontaosasto
Jaana Alaja
J u k k a T a lv i t i e

Yhteysopettaja

ä

Yhteysopettajat ovat tärkeä lenkki yhdistyksen ja oman koulun opettajien välillä.
Koulun OAJ:n jäsenet valitsevat yhteysopettajan lukuvuosittain. Yhteysopettaja
tiedottaa aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja lausunnoista
oman koulunsa jäsenille ja vastaavasti
raportoi yhdistyksen suuntaan kentän
kuulumisia ja välittää jäsenten toiveita.
Yhteysopettaja ei ratko ongelmia
työpaikalla, vaan ohjaa jäsenet oikean
auttavan tahon luokse. Yhteysopettaja
voi käyttää puheenvuoroja työyhteisön
kokouksissa. Yhteysopettajat saavat yhdistykseltä koulutusta sekä vaatimattoman muodollisen korvauksen tehtävän
hoitamisesta. Yhteysopettajaverkosto on
elintärkeä järjestöllemme.

-

HOAY:n toimiston henkilökunta

HOAY:llä on oma toimisto, jossa on kaksi työntekijää. Terhi Hautamäki vastaa
yhdistyksemme kirjanpidosta ja talousasioista, Virve Björklund puolestaan jäsenasioista. Molemmat huolehtivat myös
lukuisista toimista liittyen koulutus- ja
vapaa-ajan tilaisuuksiimme, verkkosivujen ylläpitoon ja muihin toimistotehtäviin.
Yhteystiedot löydät kotisivuiltamme.
Talvi väistyy (jos koskaan alkoikaan), lintujen laulussa on keväinen vire ja aamuauringossa voimaa. Niiden siivittämänä
toivotan iloa ja energiaa teille jokaiselle
kevätlukukauden töihin ja touhuihin sekä
työpaikalle että kotiin! Olkaa aktiivisesti yhteydessä, niin kysymysten, toiveiden
kuin kehittämisvaateidenkin tiimoilta,

Laura Nurminen
l au r a . n u r m i n e n @ e d u . h e l . f i
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Järjestökuulumisia

Maaliskuun alku ja ei juuri lumen häivääkään enää näköpiirissä. Tämä talvi
on ollut erityisen ”lyhyt ja vähäluminen” varsinkin täällä Helsingin seudulla. Ensimmäiset leskenlehdet ovat jo
puhjenneet kukkaan ja muuttolintujen
tulo on alkanut. Myös uusi vuosi ammattiyhdistysrintamalla on käynnistynyt ripeästi ja tehokkaasti.
Syksyllä pidettiin sekä HOAY:n että
OAJ PKS:n hallitusvaalit. Syksyn vaalit
ovat aina tärkeä tapahtuma niin paikallisesti kuin alueellisestikin. Vuodenvaihde
toi useita muutoksia Hoay:n hallitukseen
kokoonpanoon. Hallituksessa aloitti 14
jäsentä, joista osa vanhoja, osa ”uusvanhoja” ja monet ensikertalaisia.
Hoay:n kevätkausi alkoi uuden hallituksen järjestäytymisellä. Oli ilo havaita,
että joukkoomme oli tullut uusia innokkaita hallituslaisia. Ensimmäinen uuden
ja vanhan hallituksen yhteinen seminaari
oli onnistunut ja aikaansaava. Uusi vuosi ja uudet haasteet oli tiedostettu hyvin.
Myös OAJ pääkaupunkiseudun uusi hallitus aloitti toimintansa kaksi päiväsellä
seminaarilla. Työskentely oli tiivistä ja
tuloksia syntyi.
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Vaalivuosi jatkuu OAJ:n valtuustovaaleilla. Ennakkoäänestys jo takanapäin, mutta uurnavaalit ovat edessä 24.
- 25.3. Lehden ilmestyessä äänet on laskettu ja uusi valtuusto tiedossa. Toivon
mukaan äänestysaktiivisuus vaaleissa
on ollut korkea. Vain niin toteutuu jäsenten henkilökohtainen vaikuttaminen.
Opetussuunnitelma työ jatkuu.
15.4.–15.5.2014 välisenä aikana jokaisella on mahdollisuus kommentoida
opetussuunnitelman perus- ja lisäopetuksen kokonaisuutta. On siis vaikuttamisen paikka. Lukion tuntijako on myös
työn alla. Suuria muutoksia on kaavailtu. Nähtäväksi jää, minkälainen on lopputulos.
Kouluissa toimivat yhteysopettajat
ovat tärkeitä tiedonkulunvälittäjinä ja
järjestöllisten asioitten eteenpäin viejinä hallitukselta jäsenille sekä myös
toisin päin. Niinpä heille järjestetään
toimintaan liittyvää koulutusta, keväällä kaksipäiväinen seminaari risteillen
ja syksyllä ollaan taas maissa. Tämän
kevään Yhteisopettajapäivät ovat vielä
edessäpäin tätä kirjoittaessani. Seminaarin teemana on ”Opetussuunnitelma

ja Eriarvoistuminen”. Ohjelmassa on
mm. ”Verme”, emeritusrehtori Marian
ne Ropponen, ”Tulevaisuus haastaa
opettajuuden”, opetusneuvos Anneli
Rautiainen, ”Eriytyvät kaupunkikoulut:
Aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä”, FT Venla Bernelius.
Tämän lisäksi ohjelmaan kuuluu perinteisesti jäseniä askarruttaviin edunvalvonnallisiin ja työsujelullisiin kysymyksiin vastaaminen. Mielenkiintoinen
ja tietoa antava seminaari on siis odotettavissa.
Keväällä juhlitaan HOAY:n 40-vuotistaivalta kutsuvieraitten kanssa G18
ja jäsenten kanssa perinteisissä softeissa toukokuun viimeisenä päivänä
Korjaamolla. Luvassa on hyvää seuraa,
mukavaa yhdessäoloa, muisteloita ja
musiikkia hiukapalojen kera.
Kevään aikana HOAY:n jäsenille
on taas tarjolla erilaisia tapahtumia
ja koulutuksia. Tyhjien tuolien ja liikuntatoimikunnan tarjonta on jälleen
kerran runsasta: teatteria, oopperaa,
musikaaleja, matkoja, uimatekniikkaa,
biljardia, juoksukoulua, laskettelua,
opejumppaa ja jne.

Jaksaminen ja hyvinvointi ovat meille kaikille tärkeitä asioita. Siksi hallituksena haluamme palvella kaikkia jäseniä
niin edunvalvonta-, järjestö-, kulttuuri- ja
virkistäytymisasioin.
Järjestötoimintaan kuuluu myös
kansainvälisten yhteyksien ylläpitämi
nen ja kehittäminen. Kevään aikana
saamme vieraiksi mm. NUT delegaation
Englannista.
Talvenselkä on taittunut, valoa ja aurinkoa piristykseksi jo tarjolla, joten kohti
kevättä ja kesää mennään.

Aurinkoisin ajatuksin ;)
Maritta Virtanen
J ä r j e s t ö va l i o k u n n a n

pj
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Terveisiä
Edunvalvontavaliokunnasta

Uuden hallituksemme aloitettua tammikuussa myös Edunvalvontavaliokunnan jäsenet ovat joltain osin vaihtuneet. Hienoa, että hallitusvaaleissa oli
paljon ehdokkaita ja että opettajien edunvalvonta kiinnostaa. EVK:n kokouksissa ovat läsnä myös kaupungin koulujen
pääluottamusmiehet Jaana Alaja ja Jukka Talvitie. Työsuojeluvaltuutetut Hanna
Näremaa-Perälä ja Kaarlo Kontro kertovat kokouksissamme työsuojelun akuutit
asiat. Hanna on uusi joukossamme ja jatkaa pitkäaikaisen työsuojeluvaltuutettu
Eeva Topparin työtä. Lisäksi yksityisten
koulujen yhteyshenkilö Timo Salminen on
osa kokousväkeämme. Timo kertoo sopimuskouluja koskevat ajankohtaiset asiat.
Tämän kevään aikana laajoja edunvalvonnallisia asioita ovat olleet lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet ja
tuntijako sekä sähköiset ylioppilaskirjoitukset, oppilashuoltolaki, työrauha-
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laki ja peruskoulun opetussuunnitelman
tuntijako. Olemme käsitelleet myös mm.
sisäilmaongelmia, koulujen siivouksen
tasoa, kolmiportaista tukea, tulospalkkiotavoitteita ja kerhotoiminnan järjestämistä. Wilma-oikeuksien poistaminen
kuraattoreilta ja psykologeilta on ollut
esillä opettajien ja muun henkilökunnan
yhteistyön näkökulmasta. Tässä siis osa
asioita, joissa on edunvalvonnallisia tavoitteita HOAY:ssä.
Lukiokoulutuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta on käyty keskustelua laajasti työryhmän esityksen tultua
lausuntokierrokselle. Keskustelussa on
tullut esille huoli lukion yleissivistävän perustehtävän kohtalosta. HOAY oli
mukana vaikuttamassa työryhmän työskentelyvaiheessa olemalla yhteydessä
työryhmän jäseniin. HOAY on samalla
kannalla OAJ:n lausunnon kanssa. Lausunto löytyy OAJ:n etusivun linkistä.

Uuden Oppilashuoltolain vaikutukset koulujen arkeen ovat puhuttaneet paljon. Odotamme mielenkiinnolla,
miten laki tulee vaikuttamaan syksyllä
kouluissa, ja kuinka se palvelee oppilaita ja opiskelijoita.
Uusi Työrauhalaki antaa opettajille mahdollisuuden puuttua opetusta
häiritseviin esineisiin ja aineisiin. Kurinpitoon liittyvät uudet ohjeet on hyvä
käydä kouluissa läpi, ja rehtorin kertoa,
miten koulussa toimitaan mm. kasvatuskeskustelun osalta.
HOAY lähetti lausunnon Opetuslautakunnalle Perusopetuksen kuntakohtaisen tuntijaon linjauksista. Lausunnossa
otetaan kantaa siihen, että tuntijaossa
tulee ottaa huomioon tuntijaon vaikutus opettajien työllisyyteen, sekä pidetään tärkeänä kielipolun jatkuminen ja
ryhmien muodostaminen alueellisesti
siten, ettei alueellista eriarvoistumista

edistetä. Toinen lausunnon pääkohta on
taito- ja taideaineiden opetuksen tuntijaossa. Valtioneuvoston tuntijako vahvisti
hallituksen linjaa taito- ja taideaineiden
asemasta. Kuitenkin käsityön pakollisten
tuntien määrää on vähennetty vuosiluokkien 3.–9. aikana. Lausunnon voi käydä
lukemassa www.hoay.fi.
Olkaa aktiivisesti yhteydessä meihin HOAY:n hallituksen jäseniin, kun
teillä on asioita, joita voisimme käsitellä
kokouksissamme ja edistää opettajien
edunvalvontaa.

Voimia loppukevääseen,
kesä häämöttää jo lähellä!
Päivi Lyhykäinen
EVK: n

p u h e e n j o h ta j a

pa i v i . ly h y k a i n e n @ e d u . h e l . f i
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Opettajilleko
kellokortit?

Suuri osa opettajista työskentelee
opetusvelvollisuustyöajassa. Tämä
vanha järjestelmä on niin erikoinen,
ettei edes työaikalaki koske näitä
opettajia. Järjestelmä tuntuu
hankaloittavan työtä. Opettajat kokevat
usein, ettei aika riitä ja ettei kaikesta
työstä makseta.

Opettajuus on eettinen ammatti. Mo
net opettajat suhtautuvat työhönsä
intohimoisesti tavoitteenaan lasten
ja nuorten paras. Tämä näkyy mm.
siinä, ettei opetusvelvollisuustyöaika
ole estänyt monipuolista kehittämistä

OAJ on edelläkävijä
OAJ on aktiivisesti mukana kehittämässä
suomalaista koulutusta ja kasvatustyötä.
Yhtenä työkaluna ovat myös opettajan
palvelussuhteen ehdot. Edellisessä valtakunnallisessa sopimuksessa annettiin oikeus paikallisella tasolla sopia rehtoreiden ja lukion opinto-ohjaajien työaikaan
liittyvistä kysymyksistä. Tämän lisäksi
eri puolilla Suomea on meneillään muitakin työaikakokeiluja.
Paikallisesti ei kuitenkaan saa sopia
työajoista toisin kuin mitä valtakunnallisessa sopimuksessa määrätään. Opettajien näkökulmasta niistä päättää OAJ:n
hallitus. Demokraattisessa järjestössä jäsenten äänen on kuuluttava, joten OAJ:n
hallitus on linjannut, miten prosessi etenee OAJ:n organisaatiossa.

helsinkiläisissä peruskouluissa. Työn
kehittämisen näkökulmasta olisi
kuitenkin hyvä hankkia kokemuksia
siitä, tukisiko jokin muu työaikamalli
paremmin opettajan työtä.
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Kukaan ei joudu mukaan kokeiluun
tahtomattaan
Ensinnäkin mahdolliseen kokeiluun lähtevien opettajien täytyy itse suostua siihen. Sen jälkeen omat pääluottamusmiehet ja oman yhdistyksen edustajat ovat
mukana opettajien ja työnantajan kanssa
yhteistyössä asettamassa kokeilun tavoitteita ja suunnittelemassa käytännön
toteutusta.
Kun mahdollisen kokeilun raamit
ovat selvät, opettajat päättävät, voivatko
lähteä mukaan kokeiluun. Tämän jälkeen
HOAY:n hallitus päättää, kannattaako
kaikkien helsinkiläisten yleissivistävien

opettajien näkökulmasta kokeilua viedä
eteenpäin. Tämän jälkeen OAJ:n tulo- ja
palkkapoliittinen toimikunta käsittelee
sopimusta ja lopullisesta hyväksymisestä
päättää OAJ:n hallitus.
Myös työnantajapuolella prosessi
menee samaan tapaan. Kokeiluun tarvitaan sekä paikallinen että valtakunnallinen hyväksyminen.
Työaika- ja palkkauskokeiluissa kerätään
kokemuksia työn kehittämiseen
Työaikakokeilun tärkein peruste on onnistunut tavoitteen asettelu. Koska kyse
on edellytysten luomisesta työn kehittämiselle, tavoitteiden asettelulle kannattaa varata riittävästi aikaa. Kokeilu
on turha, jos se ei paranna oppilaiden ja
opettajien arkea.
On hyvä aloittaa toimintatapojen
pohtiminen koulussa siitä, mitä oppilaiden ja opiskelijoiden kasvatukseen, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita koululla on. Pohdinnassa auttaa hyvä
oppilaantuntemus, mitä tarpeita juuri
meidän oppilaillamme on.
Tarpeiden tunnistamisen jälkeen pitää osata löytää keinot, joilla koulu voi
näihin keinoihin vastata. Pitää myös osata rajata toimenpiteet opettajien osalta
heidän ammattitaitonsa piiriin kuuluviin
keinoihin ja toimenkuvaansa liittyviin
tehtäviin. Yhteisöllisellä työotteella voi
erittäin vahvasti tukea kasvua, oppimista
ja hyvinvointia.

Mikä nykyisessä työaikajärjestelmässä
estää järkevää työntekoa?
Kun tavoitteet ja keinot ovat selvillä, on
aika pohtia, mikä nykyisessä opetusvelvollisuustyöajassa estää parhaiden toimintatapojen toteuttamista. Samalla on
hyvä peilata myös nykyisen järjestelmän
mahdollisuuksia. Voisimmeko toimia toisin ilman kokeiluakin? Näiden yhteisten
pohdintojen avulla löydämme tarpeet ja
keinot työaikajärjestelmän kehittämiseen. Kyse on yhteisön johtamisen lisäksi
jokaisen oman itsensä johtamisesta.
Työtä vuorotta?
Opettajilla, kuten akateemisilla aloilla
työskentelevillä yleensäkin, on taipumus
innostua omasta työstään niin, että työn
ja vapaa-ajan erottaminen unohtuvat.
Opettajakin saa harrastaa työtään, mutta
silloin on hyvä selkeästi rajata, mitä töitä
työnantaja työaikana edellyttää ja mitä
itse vapaaehtoisesti haluaa harrastaa uimahalli- tai teatterikäynnin sijaan.
Yksi tavoite työaikakokeiluille on
löytää työkaluja työn rajaamiseen ja toisaalta työajan suuntaamiseen oikeisiin
tehtäviin siten, että työ on tuloksellisempaa. Käynnissä olevien kokeilujen perusteella tämä tavoite on mahdollista saavuttaa.
Työaikakokeilut Helsingissä
Helsingissä oli kymmenen vuoden ajan
kokonaispalkkausta ja -työaikaa koskeva
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kokeilu. Se ei kuitenkaan täyttänyt OAJ:n
tavoitteita, joten OAJ:n hallitus irtisanoi
kokeilusopimuksen, mistä monet kokeilussa mukana olleet opettajat olivat harmissaan.
Kokeilun jälkeen OAJ:n ja kaupungin
välillä viriteltiin ”Tulevaisuuden koulu”
-hanketta, joka myöhemmin vaihtui ”Innovatiivinen koulu” -hankkeeksi. Käydyt
keskustelut eivät vuosiin johtaneet konkreettiseen pohdintaan, vaikka ammattiyhdistyspuolella olisi ollut valmius tähän. Nyt tilanne näyttää valoisammalta.
Tarvetta kokemusten keräämiseen työn
kehittämisestä on vuosien varrella kerääntynyt. Naapurikaupungeissakin on
edetty kokeilujen kanssa.

OAJ:n hallitusten täytyy hyväksyä kokeilusopimus.
Aiheeseen liittyy paljon pelkoja,
vaikka kokeiluihin liittyy varsin vähän
riskejä. Kokeilusopimukset ovat määräaikaisia ja irtisanottavissa aikaisemminkin
puolin ja toisin, jos kokeilu ei etene tyydyttävästi. Toivottavasti pääsemme keräämään kokemuksia kokeiluiden avulla.
Opettajilta tulevan palautteen perusteella meillä on tarve kehittää nykyistä järjestelmää vastaamaan paremmin opettajan työtä, myös opettajan näkökulmasta.

Jukka Talvitie
Kellokorttia ei ole tulossa
Kaikille kiinnostuneille on ollut tarjolla
tietoa opettajien työaikajärjestelmistä ja
käynnissä olevista kokeiluista ammattiyhdistyksen järjestämissä työaikailloissa. Vaikka ne olisivat jääneet väliin,
jokainen voi olla huoletta, koska kukaan
ei joudu mukaan kokeiluun tahtomattaan.
Jotta kokeilusta voisi syntyä sopimus,
asia valmistellaan ensin huolellisesti siihen mahdollisesti osallistuvien opettajien kanssa ja sen jälkeen vielä HOAY:n ja
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Palveluverkon
tarkistaminen

-

Koulutiloista luopumisessa ja koulujen
yhdistymisessä noudatetaan seuraavia
periaatteita opetuslautakunnan linjausten mukaisesti:

kertaista tilamitoitusta. Koulujen ja oppilaitosten erityistehtävien vaatimukset
otetaan rakennuskohtaisessa mitoituksessa huomioon.

•

Palveluverkkoa tarkistetaan seuraavilla
alueilla tänä vuonna: Malmin ja Pukinmäen alue, Suutarilan alue, Puistolan
alue, Vuosaaren alue, Jakomäen, Roihuvuoren, Porolahden, Marjaniemen, Itäkeskuksen ja Myllypuron alueet. Lisäksi tänä
keväänä käsitellään myös Vanhan Herttoniemen ja Käpylän alueet.
Koulutilojen tehostaminen ei ole yksinkertaista suunnittelijoille, päättäjille
eikä tilojen käyttäjille. Olisi tarpeellista nähdä konkreettisesti tehostamisen
kustannusvaikutukset. Tuleeko todellista
säästöä, jos toisaalla tiloista luovutaan,
toisaalla kustannuksia tulee jäljelle jäävien tilojen remontoimisesta ja mm. oppilaiden kuljettamisesta?
Erityisluokka- ja palveluverkon tarkistaminen aiheuttaa monien opettajien
siirtämisen tai siirtymisen toisiin kouluihin, eikä mielipahalta voi välttyä. Verkon
tarkistusten tulee olla loppuun saakka
harkittuja ja informaation pitää tulla
ajoissa, jotta opettajilla on mahdollisuus
vaikuttaa työpaikkansa valintaan.

yhtenäinen koulupolku
peruskoululaisille

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkkoa tarkistetaan vuosittain sen mukaisesti, miten oppilas- ja opiskelijamäärät ovat muuttuneet. Mahdollisuuksien
mukaan kaupungissa pyritään muodostamaan hallinnollisesti yhtenäisiä peruskouluja (luokat 1-9).
•

Erityisluokkaverkkoa kehitetään
alueellisena palveluna

Erityisluokkaverkkoa Helsingissä tarkastellaan kokonaisuutena. Lähtökohtana
on, että erityisluokkaverkko jakaantuu
tasaisesti koulujen kesken kaupungin
neljällä alueella. Poikkeuksena tästä ovat
erityiskoulut, jotka palvelevat koko kaupungin aluetta.
•

tehostamistarve kasvaa

Yleissivistävän koulutuksen mitoitusperusteita tehostetaan aiemmin käyttöönotetun 5%:n lisäksi+5% eli yhteensä10%.
Erityisopetuksen tilamitoitusta muutetaan vuonna 2014 siten, että integroitu
erityisen tuen oppilas ei edellytä kaksin-

Kun alueilla esitetään muutoksia tiloihin,
niin koulujen henkilöstölle järjestetään
kuulemistilaisuuksia. Ne ovat osa yhteistoimintamenettelyä, jossa työnantajalla
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(TA) on velvollisuuksia ja työntekijöillä tilaisuus tuoda esiin näkemyksiään.
Luottamusmies / työsuojeluvaltuutettu
on mukana kuulemistilanteissa. Organisaatiomuutoksissa TA esittää muutoksen
syyt, vaihtoehdot ja vaikutukset. Keskustelussa kaikki näkemykset kirjataan ja ne
tulee olla opetuslautakunnan jäsenten luettavissa.
Päättäjien on oltava tietoisia kaikilla tasoilla päätöstensä vaikutuksista.
Alueilla järjestetään myös asukasiltoja.
Jos opettajat osallistuvat niihin, on muistettava, että tiedottamisvastuu koulun
asioissa on rehtorilla ja asian esittelijöillä. Seuraavia asioita on syytä tuoda esiin
kuulemistilaisuuksissa:
•

Suurenevatko oppilasryhmät tilojen
tehostamisen seurauksena ?

•

Joudutaanko tekemään / pitäisikö
tehdä remontteja? (erikoisluokat,
erityisluokat…)

•

Toteutuvatko koulun ops:ssa kirjatut
pedagogiset ratkaisut?

miten luodaan sen todellinen
toteutuminen, jos rakennukset ovat
kaukana toisistaan?
Opettajat tulevat kuulluiksi tilaratkaisuissa olemalla aktiivisia yhteisissä
tilaisuuksissa ja olemalla yhteydessä
valmistelijoihin ja päättäjiin. Merkittäviä vaikuttajia ovat tietenkin oppilaat
ja heidän huoltajansa. Yhteistyö koulun
ja alueen välillä on tässäkin olennaisen
tärkeää. Jos muutoksilla on vaikutusta
opettajan työ- ja palvelussuhteen ehtoihin, niin prosessissa ovat mukana myös
luottamusmiehet.

Jaana Alaja
p ä ä l u ot ta m u s m i e s

•

Tuleeko oppilaiden kuljetustarpeita
lisää?( IP-toiminta,kerhot,
erityisoppilaat…)

•

Siirtyvätkö opettajat tiloista toiseen?

•

Jos perustetaan yhtenäistä peruskoulua,
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Sisäilma
ongelman
käsittely
Opetusv iraston
työpaikoilla

Jotta sisäilmaongelman tai sen
epäilyn käsittely ja tutkiminen
etenisi mahdollisimman hyvin, on
laadittu kolmivaiheinen malli. Mallia
tarvitaan, koska on tärkeätä, että eri
toimijat eivät tee päällekkäistä työtä,
pysyvät roolissaan ja ovat selvillä
asioiden etenemisestä. Sisäilman
vuoksi oireilevan on hyvä tietää kehen
olla yhteydessä ja koulua johtavalle
rehtorillekin asian kulku on hyvä
hahmottaa.

Kun opettaja oireilee työpaikallaan mutta huomaa oireiden katoavan esim. viikonloppuisin ja loma-aikoina, on syytä
ilmoittaa asiasta omalle esimiehelle, koska oireilu vaikuttaa työperäiseltä. Kouluisännän tehtäviin kuuluu ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto kahdesti
vuodessa, koneiden käymisen valvonta ja
huollon tilaaminen. Joskus suodatin voi
olla pois paikoiltaan, koneen toiminnassa
vikaa tai esim. ns. palopelti kiinni, jolloin
ilma ei virtaa (sen voi todeta paperilla
säleikön edessä). Joskus vika löytyy koulun pölyisestä sisäilmasta yhdistyneenä
kuivaan sisäilmaan (talvella usein vain
15 % suhteellista kosteutta) mikä kuivattaa silmiä ja hengitysteitä. Ellei koulun konstein päästä ongelmasta, on esimiehen otettava yhteyttä tilakeskuksen
isännöitsijään, joka voi tilata korjauksia
ja tutkimuksia. Mikäli opettaja on käynyt oireidensa vuoksi muualla kuin työterveyskeskuksessa, kannattaa oireista
ilmoittaa kuitenkin spostilla omalle työterveyshoitajalle. Tässä ensimmäisessä
vaiheessakin henkilökunnan tiedottaminen tehdyistä toimenpiteistä on tärkeää.
Rakennuksen ovat usein elinkaaren-

17

Menettelytavat sisäilmaongelmissa:
toimintamalli esimiehille ja työpaikoille
Työntekijä havaitsee sisäilmaongelman
Esimies
Palaute ratkaisuista
ja toimenpiteistä

Kouluisäntä /
isännöitsijä

ei

sisäilmaongelman ratkaisu

kyllä

Kouluisäntä

esimies

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Työterveyshuolto

Isännöinti

HKR-rakennuttajan
kosteus- ja
sisäilmaryhmä

OPEV tilapalvelut
Työsuojeluvaltuutetut
ja työsuojelupäällikkö

ei

Ympäristökeskus

Sisäilmaongelman
ratkaisu

Palaute ratkaisuista
tai toimenpiteistä
kyllä

Työsuojelupäällikkö
Sisäilmatyöryhmä
Tarvittavat
yksilöratkaisut
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sa päässä ja erilaisia vikoja ja puutteita
havaitaan. Toisessa vaiheessa rakennuksen ongelmia ja oireilua käsitellään
opetusviraston moniammatillisessa sisäilmatyöryhmässä (tilakeskus, työterveyshuolto, ympäristökeskus, Palmia,
työsuojelu ja opetusviraston tilapalvelu).
Viimeistään tässä vaiheessa tehdään rakennuksen kuntoa koskeva tutkimus, jotta tiedetään korjaustarpeen laajuus. Tutkimuksen tilaa tilakeskus ja sen voi tehdä
ulkopuolinen insinööritoimisto tai HKR:n
kosteusvaurioryhmä.
Toisessa vaiheessa tiedotusta ongelman laadusta ja laajuudesta hoitaa
tilakeskuksen tiedotus yhdessä opetusviraston kanssa. Toinen vaihe kestää usein
pitkään ja pitää sisällään jo suuriakin
korjaustoimenpiteitä. Tässä vaiheessa sisäilmatyöryhmä joutuu myös miettimään
korjauskohteiden keskinäistä kiireellisyyttä. Joskus tähän vaiheeseen edenneet
ongelmat ratkeavat ilmanvaihdon säätämisellä, nuohoamisella tai pölyongelman
perusteellisella siivouksella. Mikrobilöydöksiä on ja niitä pyritään hallitsemaan
rakenteiden tiivistämisellä, jotta rakennuksen alipaine ei imisi likaista ilmaa
esim. seinien ja lattian pienistä raoista
ja ilmanpuhdistajilla sekä oireilevan siirrolla toisiin tiloihin. Näin yritetään tehdä, koska korjausta ei saada heti aikaan
eikä väistötilaa ole. (Tai olisi, jos kaupunginvaltuusto nostaisi veroäyriä tai jotain
muuta jätettäisiin tekemättä) Tässäkin

vaiheessa henkilökunnan riittävä ja toistuva tiedonsaanti on tärkeää. Sisäilmatyöryhmässä on ollut n. 35 koulun tilanne
viimeisen vuoden aikana käsittelyssä. Samaan aikaan korjauksia on tehty ja tehdään seuraavan kahdeksan vuoden aikana viidessä kymmenessä koulussa (lähde:
Helsingin 2014 budjetin liite).
Korjattavaa kohdetta, esim. suojauksia ja työmaa-alueen rajauksia seurataan
ja jo korjatun kohteen vastaanottotarkastuksella varmistaudutaan rakennuksen
toimivuudesta. Jo korjauksen suunnitteluvaiheessa saattaa työsuojelukin sanoa
sanansa riippuen esim. muutostöiden
paljoudesta. Kolmannessa vaiheessa saatetaan myös joutua tilanteeseen, jossa
yksilötasolla voidaan joutua miettimään
esim. työskentelyä muissa tiloissa. Korjausten jälkeen uusien materiaalien, liimojen ja maalien päästöt saattavat olla herkistyneelle liikaa. Jokaisessa vaiheessa
tiedottaminen on tärkeää ja tiedonsaanti
jokaisen oikeus.

Kaarlo Kontro
O p e t ta j i e n

t y ö s u o j e l u va lt u u t e t t u
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Turvallista, terveellistä ja
tuloksellista työntekoa

Aloitin vuoden alussa opettajien työsuojeluvaltuutettuna.
Työalueeseeni
kuuluvat Helsingin opetusviraston ja
työväenopiston ja arbiksen opettajat.
Ruotsinkielinen päivähoito on Helsingissä myös Opetusviraston alaisuudessa, joten työsuojelun termit on syytä
hallita myös ruotsiksi. Aiemmin olen
tehnyt työtä pitkään erityisopettajana
ala-ja yläasteella, laaja-alaisena ja erityisluokanopettajana.
Työsuojeluvaltuutettu ei välttämättä
suojele työtä, vaikka aluksi niin vitsailinkin. Mikä siis on työsuojelun tarkoitus?
Vastauksia on monia, mutta kiteytys voisi
kuulua vaikka, että työsuojelu toimii sen
hyväksi, että työ sujuisi turvallisesti, terveellisesti ja tuloksellisesti.
Työn turvallisuutta, terveellisyyttä
ja tuloksellisuutta tarkastellaan esimerkiksi työpaikkaselvityskäynneillä, joita
tehdään kouluille viiden vuoden välein.
Käynnin aluksi tavataan koko työporukka
ja keskustellaan esimerkiksi työpaikan
ilmapiiristä ja työn iloista ja suruista.
Apuna on kaavio, johon on koottu työntekijöiden vastaukset ennakkokyselyyn.
Kun opettajat ovat lähteneet tunneilleen,
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työsuojeluvaltuutetut tekevät rehtorin,
kouluisännän ja vaikkapa terveydenhoitajan kanssa kierroksen koululla ja tarkastelevat koulutilojen turvallisuutta ja
toimivuutta.
Työsuojeluvaltuutetut tekevät työtä
tiiminä. Yli viiden tuhannen helsinkiläisopettajan työsuojelusta huolehtii minun
lisäkseni Kaarlo Kontro. Koulun muun
henkilökunnan työsuojeluvaltuutettu on
Tiina Illman ja Palmian henkilökuntaa
varten on oma työsuojeluvaltuutettunsa. Työsuojelua on pidetty niin tärkeänä,
että tänä vuonna saatiin lisäresurssia.
Esimiesten ja asiantuntijoiden kokopäiväisenä työsuojeluvaltuutettuna aloitti
Varpu Sivonen. Esimiehille tarjottava työsuojelun asiantuntemus on koko työyhteisön hyödyksi.
Työsuojeluvaltuutetun työssä on
kaksi asiaa ylitse muiden: sisäilmaongelmat ja ristiriitatilanteet. Koulujen sisäilmaongelmat ovat laajasti tiedossa, mutta
vähemmän tiedossa on se, mitä koko ajan
tehdään ongelmien ratkaisemiseksi. Vaikka perusteellisia remontteja ei ole mahdollista saada yhtä aikaa kovin moneen
kouluun, tehdään pienempiä kunnostus-

töitä koko ajan ympäri kaupungin kouluja. Tutkitaan, korjataan ja arvioidaan.
Asioita käsitellään kuukausittain sisäilmatyöryhmässä, joka on tilakeskuksen,
ympäristökeskuksen, työterveyskeskuksen, Palmian, HKR: n ja opetusviraston
yhteistyöelin ja työrukkanen. Sisäilman
laatuun voivat työntekijät vaikuttaa itsekin pitämällä työtilansa siivottavina.
Tavarat on syytä säilyttää tasojen sijasta kaapeissa ja laatikoissa. Siivouksen
puutteista on syytä raportoida virallisen
palautejärjestelmän kautta. Huonekasvit
voivat olla sisäilman kannalta hyödyllisiäkin, mutta multa täytyy vaihtaa ahkerasti, ettei sinne pääse kehittymään mikrobeja.
Helsingin kaupungilla on hyviä ohjeita ja malleja moniin tilanteisiin. Ristiriitatilanteissa sovelletaan Sopua ja
sovittelua- mallia. Työpaikkakiusaamiselle on kaupungissa nollatoleranssi,
eikä kiistoja jätetä sovittelematta. Työsuojelun tavoitteena on saada työpaikan
ihmiset toimimaan keskenään, mutta jos
se ei onnistu, edetään mallin mukaisesti
ottamalla mukaan neuvotteluun kulloinkin asiaan kuuluva esimies.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on
minulle tosi mieluinen haaste. Perehtymistyötä riittää, ennen kuin kaikki lait ja
asetukset ja säännöt ja määräykset ovat
sujuvasti hallinnassa, mutta työ on kiinnostavaa, koska tiedot ja taidot tulevat
heti käyttöön ja palvelevat suurempaa
tarkoitusta: suomalaisen koulutuksen
kehittämistä.
Omaa työssäjaksamistani hoidan
ystävien ja perheen kanssa, liikkumalla,
lukemalla, kokkaamalla ja kaupunginorkesterin konserteista nauttimalla.

Hanna Näremaa-Perälä
O p e t ta j i e n

t y ö s u o j e l u va lt u u t e t t u
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Jooseppi
työmatkailee
Harmaanlikainen maaliskuun aamu taittuu torkkuvassa bussissa.
Nytkähtelyä pysäkiltä toiselle, kiihdytyksen ääntä, pneumatiikan
suhinaa ovien avautuessa ja sulkeutuessa, samoja naamoja ja
joitakin koulumme oppilaita, jotka aamuväsyneinä ovat ihanan
hiljaisia. En jaksaisi vielä kuulla nuoruuden kiljahduksia, olenhan
turvallisen keski-ikäinen ja vielä aamutorkuksissa. Keski-ikäinen,
joka koettaa ottaa vastaan kehiin heitetyn hanskan nuorilta, joilla
ei ole aavistustakaan siitä, että olen joskus ollut heidän laillaan
rajoja kokeileva, aikuisten hapatuksille naurava pitkätukkainen
kapinallinen. Olisinko uskottavampi, jos tärähtäisin luokkaan,
sellaisena kuin näytin 70 -luvulla. Jos laittaisin soimaan Led
Zeppelinin, Colosseumin, Deep Purplen, skittariffit ja percussiot
helistämään ikkunoita, jeah lads, we go straight through, we don´t
care anybody or anything we just play and fly. Kaduttaa. Miksi
en tullut omalla autolla? Olisin soittanut vaikka Black Sabbathin
Paranoian täysillä, jotta heräisin todellisuuteen.
Herään todellisuuteen, on aika nousta koulun pysäkillä.
Jostain syystä aamuväsynyt tulevaisuus saa spiidiä koulun
näkemisestä tai nähdessään muita kohtalontovereita. Tiesittekö,
että vankiloita, inttiä ja kouluja yhdistää monikin asia. Niissä
purraan samaa näkkileipää, muut seikat ovat sosiologiaa ja
sosiaalipsykkaa, ei puututa nyt siihen. Kolmen tunnin kuluttua
on ruokailuvalvonta. Reksin mukaan pitäisi nyt seurata, ettei
voidellun näkkileivän liimaus pöytien alapintaan jatkuisi. Kollega
Virtanen jo ehdotti, että poistetaan levite linjastolta; ehdotus sotii
varmaan perusopetuslakia vastaan, en nyt tiedä pykälää, mutta
kyllä se äkkiä löytyisi, jos kysyttäis vaikka opetusvirastosta. Ehkä
helpompaa olisi poistaa pöytien alapinta.
Mopot kurvailevat jalankulkijoiden seassa, bensan käry
aamuviileässä ilmassa sekoittuu tuoreeseen röökin hajuun,
ihmisenalkuja, yhä uusia kohortteja oppivelvollisia oikaisee eri
suunnista saamaan jokapäiväistä Pisa-siunausta. Olen tuon Pisa
-siunauksen pappi, jaan yleissivistystä, kontrolloin, arvioin,
vaikka useinkin haluaisin jäädä nuoren voiman kanssa puhumaan
elämästä ja siitä miten nuoret kokevat sen. Olenhan joskus etsinyt
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rajoja, rakkautta, heräävää seksuaalisuutta ja monikin päivä
on tuonut joskus uusia asioita, kunnes nyt kun tiedän kaiken,
mitään uutta ei pompahda eteen: mikään ei ole uutta auringon
alla. Olenko jymähtänyt? Keski-ikäinen. Silti sydämessäni
asuu kapinallinen, miksi ette sitä ymmärrä, en vain näe asioita
teidän laillanne, 15 -vuotiaat. Se kapinallinen on huolissaan
teistä, joilla mene huonosti. Mitä, jos kurvaisinkin parkkiselle
viissatasella Nortonilla ja antaisin pakoputken paukkua ja
peittää moposkoottereiden himmeän pärinän. Pitkä vaalea
tukka hapsottaisi, musta nahkarotsi haisisi öljylle ja kapinalle.
Se olisi muisto neljänkymmenen vuoden takaa. Se, jos mikä
olisi statement. Olisinko silmissänne uskottava, kuulisitteko
minua? Saisinko silloin neuvoa teitä? Ei, ette te sitä kaipaisi,
te tarvitsette järkeviä aikuisia, niitä kallioita, jotka kuitenkin
seisovat rinnalla.
Koulun ovella on pahuksenmoinen tungos ja se tiivistyy, kun
sisälle pyrkivät kasit huomaavat, että avainten herra lähestyy
ovea.” Meillä alkaa koe kaheksalta ja mulla jäi kirja pulpettiin,
enkä ehtinyt lukee”, yrittää joku. Kivetän sydämeni ja vastaan,
että sisään pääsee tasan kahdeksalta. Kysymyshän on valvontavelvollisuuden ja perusopetuslain velvoitteista, joista työnantaja
on ollut varsinkin viime keväänä Alppilassa tiukkana. Vedän
oven kiinni takanani. Työpäivä alkaisi kohta ja sen lopuksi
olisi OHR: n kokous. Tapaisin Nikon ja hänen äitinsä. Isää en
ollut muistaakseni nähnyt. Poika -raasu on yksinäinen ja koulu
on mennyt kehnosti jo kolmannesta asti. En jaksa uskoa, ettei
Niko pärjäisi, jos vain olosuhteet olisivat suotuisammat. Koen
eksistentiaalista tuskaa: olisinko voinut auttaa Nikoa, jos olisin
heti alusta asti tehnyt kaikkeni, olisimmeko yhdessä kyenneet
kannattelemaan lasta, yhtä näistä yli kuudesta sadasta. Siinä
yksi opettajuuden raskaista asioista, joihin kaipaa työtoveria,
OHR:ää ja esimiestäkin.
Opettajainhuone, hieman vanhahtava genetiivi ovessa,
sisällä uusi aika, luojan kiitos. Kello on kymmentä vaille
kahdeksan, olen siis varmaan vielä työmatkalla, jos minulle
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vaikkapa sattuisi työmatkatapaturma vai loppuiko
työmatkaosuus koulun ulko-oveen vai kenties koulun
portille? Onneksi asialla ei olisi mitään väliä. Sohvalla istuu
Aino, 57 vee. Ei uskoisi Ainosta, että se oli hippikamppeissa
ekalla Ruisrock -keikalla 1972. Olisin voinut tavata Ainon
jo silloin kun itse tulin Tukholmasta Turkuun Ruisrockiin
oltuani melkein koko kesän tuossa lihavanleivän maassa
töissä. Ovesta kömpii sisään Hese, vanhaparta, pelasi joskus
maajoukkueessa ja oli myös siellä Ruisrockissa. Luulen, että
alamme jo lukea toistemme ajatuksia: yhteensä melkein sata
vuotta opettajuutta.
Pullahdamme kohta käytävälle, jonka joku irvileuka
on ristinyt uraputkeksi, päässämme alkavan koulupäivän
aloitussanat. Toivomme, että koko poppoo olisi ajoissa
paikalla tavarat mukana, mikä voi osoittautua ylimitoitetuksi
haaveeksi. Olemme yleisivistyksen virkamiehiä toteuttamassa
perusopetuslakia ja -asetusta. Toteutamme eduskunnan
tahtoa ja opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön
ohjeita, opetusviraston delegointipäätöksiä ja hallintosääntöä
ja opetussuunnitelmaa, jotka muokkaamme didaktiseksi
kudelmaksi nousevan voiman sivistämiseksi, jotta he
aikanaan kykenisivät maksamaan eläkkeemme. Onneksi
heistäkin tulee aikuisia ja - keski-ikäisiä mutta sitä he eivät
vielä aavista.
Kohta jo heitän unelmani odottamaan seuraavaa
työmatkaa. Kerään itseni, tunnistan aikuisuuteni ja
ammatillisuuden. Puen ylleni opettajuuden roolin, asiallisen
mutta toivottavasti empaattiseni ja karistan haikean
nuoruuden kaipuun. Kapina on päättynyt ja työmatka mutta
lähden silti lentoon, kun kello soi, koska sielussani asuu
opettaja.

Terveisin Jooseppi, joka rakastaa lumetonta
kevättä
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Päivän kuva
Miikka Paajanen
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Taidekasvatus
palvelee
ihmisyyttä
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”Ihmissydän on kanteleen kaltainen.
Siellä on viritetty eri tunteet
sointuviksi kieliksi, joita Elämä
soittelee. Kokemukset muodostuvat
sydämessä taruiksi, jotka yksinäisinä
hetkinä alkavat soida ja herättävät
tuhansia kuvia mielikuvituksen
maailmassa. Näitä säveliä tulisi
ottaa talteen ja muodostaa pysyviksi.
Taiteen tehtävä onkin näiden sävelien
kokoaminen.” (Kuvataiteilija Einari
Uusikylä, s. 1890, vuonna 1913).
Vuosikausia jatkunut peruskoulun opetussuunnitelman uudistaminen on ollut
hankala prosessi. Varsinkin oppiaineiden
tuntimääristä on taisteltu.
Tämä ei ole yksistään huono asia; se
osoittaa, että Suomi on demokraattinen
valtio, jossa mikään taho ei voi sanella
mitä opetetaan ja miten opetetaan. Kansalaisilla on omat arvonsa ja näkemyksensä siitä, miten niiden pitäisi näkyä
koulukasvatuksessa.
Eivät opettajatkaan ole yksimielisiä
siitä, mitä koulussa pitäisi opettaa. Koulutuksensa ja ammattietiikkansa vuoksi
opettajilla on kuitenkin edellytykset ymmärtää mistä opetuksessa on perimmiltään kysymys. Tärkeintä on oppilaiden
tasapainoinen kehitys. Sitä ei saa vaarantaa kumartelemalla niitä, jotka esittävät koulun aidan takaa tai vallan kammareista yksipuolisia vaatimuksia, ellei
peräti uhkauksia.

On niitä, jotka vaativat kouluun lisää
oppiainesta, joka takaa kansainvälisen
taloudellisen kilpailukykymme tulevaisuudessa. ”Koulun pitää tuottaa osaajia”
on hokema, jota on kuultu päättäjiltä kyllästymiseen saakka.
Harva vastustanee sitä, että koulussa on
riittävästi oppiaineita, joista tulevat insinöörit, teknologit ja kauppatieteilijät
hyötyvät. Ilman monipuolista kielitaitoa
ihminen on vaikeuksissa.
Näiden selvien tosiasioiden tunnustaminen ei saa johtaa sellaiseen yksipuolisuuteen, että ns. taito- ja taideaineet
luokitellaan turhaksi puuhasteluksi, joka
estää tehokasta opiskelua. Onpa jopa
vaadittu, että kaikki nämä ”turhat” aineet
poistettaisiin opetussuunnitelmista!
Millainen olisi maailma ilman musiikkia,
kuvia, veistoksia, tanssia tai teatteria!
Entä jos ihminen ei liikkuisi tai käden taidot surkastuisivat? Eivät taide- ja taitoaineet ole tärkeiden aineiden vaihtoehtoja,
niiden harrastaminen kuuluu elämään ja
tekee meistä ihmisiä sanan varsinaisessa
merkityksessä.
Taide luo kauneutta, antaa esteettisiä elämyksiä ja tuottaa iloa. Parhaimmillaan taide ruokkii ihmisen sisäistä
kauneutta, johon liittyy taju oikeasta ja
väärästä sekä halu toimia inhimillisten
arvojen puolustamiseksi.
Taidekasvatusta tarvitaan, jotta jo-

kaisesta lapsesta kasvaisi kokonainen
ihminen: ajatteleva, tunteva, välittävä ja
luova. Taidekasvatus herkistää ihmisen
tunne-elämää, usein luovat taiteilijat
oivaltavat mikä elämässä on tärkeintä.
Näin kirjoitti nuori kuvataiteilija-laulaja,
isoisäni:
”Ihmisen tärkeimpiä tehtäviä
tässä elämässä pitäisi olla sielunsa
kypsyttäminen likemmäksi
täydellisyyttä, eikä ainoastaan
pintapuolisten nautintojen, rikkauden,
mukavuuden ja kunnian etsiminen,
sillä kaikki nämä ovat katoavaista
omaisuutta, jota vastoin sielullisia
voimia ei mikään voima hävitä.”
Kun puolustamme taideaineita, liikuntaa
ja käsitöitä puolustamme oppilaiden oikeutta eheään elämään ja omien luovien
kykyjensä löytämiseen.

Kari Uusikylä
Emeritusprofessori
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Tekstiilityö
Tekstiilityön opetuksessa erityinen
ilon aihe on oppilaiden innostus. Pääsääntöisesti oppilaat tulevat tunneille
hyvillä mielin ja halukkaina tekemään
itse suunnittelemiaan töitä valmiiksi. Kun oppilaalle työn suunnittelu,
teknisten ratkaisuiden kehittely ja
keksiminen sekä onnistunut lopputulos, ovat tärkeitä – silloin opettajan työ
on mahtavaa.
Vaikeinta opetuksessa on tavoittaa
levottomat ja ”rikkinäiset” lapset. Kiire
ja keskittymiskyvyttömyys, itsekkyys ja
kohtuuttomat vaatimukset tekevät oppimisesta erittäin haastavaa – joskus jopa
mahdotonta.
Kun aloitin opettajan työn, opetusta säädeltiin hyvin tarkoin kuntakohtaisella
opetussuunnitelmalla. ’Vihreässä kirjassa’ oli selkeästi lueteltu kaikki ne tekniikat ja jopa ne työt, joita kunakin vuonna
tuli oppilailla teettää. Oppilaan oman
suunnittelun osuus oli varsin rajallinen.
Kaikki ikään kuin noudattivat ennalta
määrättyä kaavaa – oppilaan osaksi jäi
valmistaa tuote, joka mahdollisimman
pitkälle muistutti aikuisen aiemmin tekemää. Oppilaat vaikuttivat olevan kuuliai
sempia, rauhallisempia ja työt etenivät
kurinalaisesti.
Nyt arvostetaan itse kehiteltyä ideaa.
Työskentely voi lähteä liikkeelle esim.
tekniikasta, oppilas itse miettii omaa tarvettaan, omia taitojaan ja käytettävissä
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olevaa aikaa ja pyrkii näissä raameissa
toteuttamaan itselleen merkityksellisen
tuotteen. Tarkoitus ei ole tuottaa maailmaan ’turhakkeita’, vaan esineitä ja asioita, joilla on todellista käyttöarvoa.
Omassa työssäni olen toki opettaja, mutta hyvin suurelta osin myös täysin läsnä
oleva aikuinen. Oppilaita ei pysty luotsaamaan eteenpäin, ellei tutustu heihin
ja heidän taitoihinsa perusteellisesti.
Käsityöläisyys on elämäntapa. Varsinaisen käyttöarvon lisäksi itse tehdyt tuotteet ovat aina sopivia ja vastaavat juuri
sitä omaa kauneus ja käytännöllisyyskäsitystä. Lähes kaiken voi tehdä itse eikä
vapaa-ajalla puutu mielekästä tekemistä.
Ideoita opetukseen saa kaikkialta, lähtökohta on aina enemmän tai vähemmän
oma tarve. Inspiraation voi herättää kuva,
kaunis materiaali mutta aivan yhtä hyvin
sykäyksen voi antaa kollegan kysymys tai
ilmaan heitetty idea. Myös itse havaitut
pulmat innostavat keksimään ratkaisuja.
Miten en palellu? Miten saan tarvikkeet
kuljetetuksi? Miten saan tilasta viihtyisän? Ympärillämme on aina sekä hyviä
että huonoja esimerkkejä.
Itse nautin tavattomasti siitä, että työhön voi uppoutua aivan täysin – silloin
ulkomaailma unohtuu ja omin käsin voi
synnyttää jotakin ennen näkemätöntä.

Tarjoilen myös oppilailleni näitä hitaita
hetkiä. Mitään hyvää ei synny kiireellä.
Onnistunut työ vaatii keskittymistä, tuumimista ja ratkaisujen löytämistä. Kakku
paistuu tunnissa ja muutamassa päivässä se on syöty. Käsityön valmistus vie
aikaa, vaatii kärsivällisyyttä ja kehittää
sitä. Parhaimmillaan tuote kestää vuosikymmeniä ja siirtyy arvokkaana perintönä vielä lapsenlapsille.
Paras hetki opettajalle on se, kun oppilaan silmissä syttyy kipinä. Hankala pulma ratkeaa, työ valmistuu, sen saa viedä
kotiin ja esitellä ylpeänä läheisille.
Viimeaikaisista huippuhetkistä tulee
mieleen tilanne, jossa olimme opetelleet
6. luokan oppilaiden kanssa neulontaa.
Olin selittänyt oikean- ja nurjansilmukan eron, olimme katselleet miltä ne valmiissa neuleessa näyttävät. Kun sitten
jokainen sai suunnitella omaa neuletyötään, yksi poikaoppilas kysyi, voisiko
hän suunnitella aivan itse mallin, joka
perustuu oikeiden ja nurjien silmukoiden
vaihtelulle. Opettajalle tällainen innokkuus on osoitus hyvään maaperään uponneesta täysin perille menneestä viestistä.
Tällaisten hetkien vuoksi tiedän olevani
maailman parhaimmassa ja rehellisimmässä ammatissa – käsityön opettajana.
Elina Kaverma-Soukko
Tekstiilityön
Käpylän

l e h to r i ,

p e r u s ko u l u
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Kuvassa 9. luokan
oppilaat ompelevat
itselleen vaatteita.

Oppilaiden vastauksia
Mikä

ko . a i n e e n t u n n i l l a o n

m u k ava a

/

tylsää?

Käsityön tunneilla on rentoa ja voi ite
päättää tai ainakin vaikuttaa kaikkeen
mitä tekee. On myös kiva, että voi tehä
itelleen vaatteita ja korjata rikkimenneitä
vaatteita.
Kässän tunnilla on mukavaa ja
rauhallista. Tunneilla on hyvä ilmapiiri,
koska juttelu ei ole kielletty. Opettaja on
mukava. Kässän tunnilla ei tarvitse olla
täydellinen, kunhan tekee parhaansa.
Käsityötunnilla tehdyt työt ovat
hyödyllisiä, tunneilla ei ole kiire työ
suorittamisessa. Töissä meillä on hyvin
vapaat kädet. Meillä on kiva opettaja .
Kässän tunneilla saa itse vaikuttaa mitä
haluaa tehdä. Tarvittavat materiaalit
löytyvät ja suunnitteluun on lehtiä ja
kirjoja. Oppitunnit ovat rentoja.
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Musiikinopetus - open ajatuksia!
Pienenä poikana löysin itseni
pianotunneilta ja sittemmin poika
kuorosta sekä sellotunneilta.
Valinnat eivät olleet pelkästään
nuoren päähänpistoja vaan
luonnollisesti myös vanhempieni
valintoja. Musiikkiharrastus johti
kohdallani musiikkiluokkaputkeen ja
musiikkilukioon.
Kouluvuosien varrella musiikilliset kiinnostuksen kohteeni vaihtelivat taidemusiikista kansanmusiikkiin ja populaariin
sekä laulamisesta eri instrumentteihin.
Lukion jälkeen musiikki oli jo niin iso osa
elämääni, että valinta jatkokouluttautumiseen alalle Sibelius-Akatemiassa ei ollut vaikea. Kokonaan toinen pohdinnan
paikka oli, että mitä sitä musiikin kanssa
haluaisi tehdä. Viimeiseksi mielessäni oli
opettaminen.
Sibelius-Akatemian
musiikkikasvatusosaston opiskelijana löysin itseni opetusharjoittelusta Herttoniemen yhteiskou
lusta. Innostava
ohjaava
opettajani
vakuutti minut tämän harjoittelun aikana
siitä, että opettaminen voi olla jopa mukavaa ja työssä pääsee myös nauttimaan
muusikkoudesta. Hyvä opettaja voi vaikuttaa tulevaisuuden valintoihin. Tuolloin
ensimmäisen kerran ajattelin opettamista
yhtenä ammattivaihtoehtona.
Vuosien opiskelu taideyliopistossa
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ruokki taiteellista ajatteluani ja musiikinopettajan työt aloitettuani olin tietenkin
taitelija. Nyt, viisitoista työvuotta vanhempana, koen edelleen olevani taiteilija,
mutta erityisesti kasvattaja - taidekasvattaja. Jälkimmäinen ajattelu on vahvistunut koko opetustaipaleeni ajan. Uskaltaminen, kokeminen, tunteminen, luovuus,
luottamus ja muiden huomioiminen sekä
yleissivistys ovat itselleni opetuksessa
niitä asioita ja arvoja joiden parissa haluan taidekasvattajana tehdä työtä.
Edellä mainittujen asioiden käsittelyyn musiikki avaa monia eri tulokulmia.
Musiikintunnilla näitä voidaan käsitellä myös ilman sanoja oman kokemuksen
kautta. Kasvattaja on toki kasvattaja ja
käsittelee asioita kuin asioita sitä mukaan, kun niitä eteen tulee, vaikka ne eivät suoranaisesti liittyisi musiikkiin tai
edes opiskeltavaan asiaan. Olen tehnyt ja
kokenut musiikin parissa monenlaista ja
koen, että oma kokemukseni musiikin eri
muodoista, soittimista ja työtavoista on
luovuuteni lähde. Tätä kokemusta haluan
osaltani jakaa oppilaiden ja opiskelijoiden
kanssa.
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On sitä rautalankaa jo väännetty…
Laskin huvikseni, että olen tähänastisen
urani aikana opettanut esimerkiksi yli seit
semääkymmentä eri seiskaluokkaa. Oppi
laiden määräkin on jo melkoinen. Koh
dallani eläkeikään taitaa silti olla vielä
lähemmäs kolmekymmentä vuotta olettaen
eläkeikä nykyisestä kohoaa. Eipä taida olla
ihme, jos homma rupeaa välillä maistumaan vähän puulta. Tässä kohdassa uraa
onkin paikallaan pohtia, että mikä saa jaksamaan ja antaa voimia työssä? Miten jaksan tulevat vuodet ja mistä saisin ideoita
työhön?
Ajan hengen seuraaminen ja teknologian tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen tulevaisuudessa vaatii jatkuvaa opiskelua. Siksi täydennyskoulutus ja siihen
pääseminen on tärkeää jaksamisen kannalta. Myös yhteistyö muiden koulujen ja
musiikin ammattilaisten kanssa on tärkeää,
että näkee erilaisia tapoja tehdä tätä työtä.
Toisaalta voimia saa myös positiivisista kokemuksista. On kovin vaikea määritellä uran huippuhetkeä tai yksittäistä
onnistumista, mutta onneksi työssä on
kertynyt hyviä kokemuksia melko paljon.

Se voi olla yksittäinen onnistunut ja tunnelmaltaan lentoon lähtenyt tunti, bändikurssin yhteen hitsautunut porukka
esityksessään, hyvin soiva kuorosovitus
kevätjuhlassa, pitkäjaksoinen luova prosessi ja onnistunut lopputulos tai vain
yksittäisen oppilaan ilme, kommentti,
kiitos. Näistä aineksista rakentuu oma
työssä jaksamiseni ja halu ideoida ja kokeilla uutta.
On toki tunnustettava myös musisoinnin terapeuttinen vaikutus itselle silloin kun se ei tapahdu opettajan roolissa.
Tässä esimerkiksi opebändin harjoitukset koululla tai soittokokemus toisaalla
vahvistavat omaa muusikkoutta ja ovat
parasta terapiaa. Myös käynnit konserteissa tai musisointi omien lasten kanssa
toimivat erinomaisena rentouttajana.
Musiikin opiskelu ja opettaminen
tulevaisuudessa
Viime lukuvuonna valmistimme musiikkiteatteriesityksen kuvataiteiden, ilmaisutaidon, liikunnan ja musiikinopetuksen
voimavaroja yhdistäen. Prosessi oli pitkä
alkaen käsikirjoittamisesta, säveltämi-

sestä, visuaalisesta- ja äänisuunnittelusta aina harjoittamiseen ja esityksiin
asti. Koen vahvasti, että tämän kaltainen
pitkäjänteinen prosessi on korvaamaton
kokemus osallistujalleen – sekä oppilaille
että minulle opettajana. Prosessin aikana
käsitellään laaja kirjo eri tunteita ja työtapoja.
Päämäärätietoinen työskentely kohti
esitystä on myös varsin palkitsevaa. Pitkä
latautuminen harjoitusten ja työn kautta
purkautuu onnistuneen esityksen jälkeen
vahvana yhteisöllisenä kokemuksena.
Koko kouluyhteisön tuki projektityölle oli
luonnollisestikin erittäin tärkeää ja siitä
olen kiitollinen.
Kokonaan toinen asia on se miten
projektityöskentely onnistuu lukujärjestyspohjalta rakennetussa koulupäivässä. Monessakin eri projektissa mukana
olleena olen tuskastellut hukattua aikaa
kun ”taas aloitetaan ja sitten lopetetaan
ja siivotaan”. Tämä sitten toistuu tunnista toiseen. Luovan prosessin keskeyttäminen kellonsoittoon on melko turhauttavaa. Samaan aikaan kun projektityö on
käynnissä yhden ryhmän kanssa joutuu
jo pohtimaan miten sen seuraavan pe-
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rusopetustunnin saa aikataulutettua.
Jos jotain kohti toivoisin opetussuunnitelmissa ja tuntikehyksessä mentävän
tulevaisuudessa, niin se on aikaa ja resursseja projektityöskentelylle ainerajat
ylittäen.
Oma kokemukseni siitä, että projekti on taiteellisesti moniammatillinen,
ja että ympärillä on luovien aikuisten
tiimi, on vapauttava. Yksin on kovin yksinäistä ja erittäin raskasta. Oma kokemusmaailmani ja minäkäsitykseni on
vahvistunut yhteisöllisistä onnistumisen tunteista ja tätä toivon myös oppilaille nyt ja tulevaisuudessakin.
Näiden viidentoista opetusvuoteni
aikana opetuksen välineissä on tapahtunut melkoisesti. Ennen oli se sähkökitara, nyt on sen lisäksi sähkö sitä ja
sähkö tätä. Musiikin tietoteknisen kehityksen tuomat mahdollisuudet ovat
laajentuneet huikeasti äänittämisestä
kaikenlaiseen elektroniseen luomiseen.
Laajentunut ja parantunut opetusvälineistö on toki ihanaa. Sen ylläpitoon ja
käyttöönoton opetteluun menevä aika
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taas ei. Tietotekniseen ja laitehallinnalliseen osaamiseen onkin syytä kiinnittää
vakavasti huomiota jo opiskeluvaiheessa sekä täydennyskoulutuksen muodossa koko uran ajan, jotta välineistöstä ja
opettajasta saadaan parhaat tehot irti.
Tässä ei myöskään pidä unohtaa ylläpitoon menevää aikaa ja sen resurssointia
tulevaisuudessa.
Niin lähti pikkupojan pianoharrastuksesta liikkeelle kehitys joka johti taidekasvattajuuteen ja ammattiin. Koen, että olen
onnekas saadessani tehdä työtä harrastukseni pohjalta. Opettaminen oli aluksi
mielessä viimeisenä – nyt se on mielessä
ensimmäisenä. Haluan päättää usein oppilaille toistamaani neuvoon tai mottoon:
Mieluummin rohkeasti väärin
kuin hiljaa oikein!

Tuomo Laakso
Musiikin

l e h to r i

H e rt to n i e m e n

y h t e i s ko u l u

Tekninen työ

fghjk
”Tekninen on kivaa, koska saa
työskennellä vapaasti ja koska saa itse
valita, mitä tekee, ja saa itse tehdä
kaikkea.” Tämän kaltaisia vastauksia
tuli suurimmalta osalta oppilaista,
kun kysyin heiltä, mikä teknisessä
työssä on parasta. Tylsältä oppilaista
tuntuivat opettajan avun odottaminen
ja teoriaosuudet.
Nuoret siis tulevat teknisen työn luokkaan tekemään töitä. Miltei kaikkien oppilaitten motivaatio tuntityöskentelyyn
on erinomainen. Opettajan kannalta tämä
on hieno asia. Valitettavan usein ryhmäkoot ovat niin suuria, että yhdelle oppilaalle oppitunnista jää aikaa henkilökohtaiseen ohjaamiseen vain 2-3 minuuttia.
Olen toiminut teknisen työn opettajana reilut kaksikymmentä vuotta. Jo
tuossa ajassa olen huomannut, kuinka
yläkouluun tulevien oppilaitten taitotaso on laskenut hitaasti mutta varmasti.
Nuoren kulloiseenkin kehitystasoon perustuen oppitunteja tarvittaisiin lisää
erityisesti yläluokilla: hitsaamista ei voi
opettaa kolmannella luokalla vaan vasta
seitsemännellä. Uhkaavasti näyttää kuitenkin siltä, että oppitunnit vähenevät
entisestään.
Opettajana minulle voimaa ja iloa
antavat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten valinnaisaineryhmät. Moni-

muotoiset, haasteelliset oppilastyöt ja
innostuneet oppilaat vievät mukanaan.
Huippuhetkiä oppitunnilla on, kun opettajan roolissa olen päässyt päältäkatsojaksi, seuraamaan sivusta polveilevaa
ongelmanratkaisua ja töiden etenemistä.
Kun muutama teini-ikäinen lyö viisaat
päänsä yhteen ja pystyy vielä konkretisoimaan ajatuksensa tuotteeksi, vain pajan katto on rajana.
Teknisen työn oppitunnilla vapaampi oleminen mahdollistaa oppilaiden
kannalta vapaamman jutustelun. Monenlaisia jutteluhetkiä on pidetty ja oppilaiden asioita ratkottu. Höyläpenkin äärellä
saha kädessä tai hitsauskoneella maski
päässä vaikeistakin asioista on helpompi puhua. Kasvattajan rooli on minulle
ominta opettajuudessa.
Vapaa-ajallakin minulla pitää olla
muutama isompi tai pienempi rakennusprojekti menossa. Näkyvää jälkeä pitää
syntyä uistimesta sähkökitaraan ja kukkapylväästä omakotitaloon.

Ari Leväniemi
Teknisen

t y ö n o p e t ta j a

35

Kotitalous
Kotitalousopetuksessa on parasta, että
saa opettaa oppilaille monipuolisia
arjen tietoja ja taitoja, joita he voivat
hyödyntää sekä kouluikäisenä että
myöhemmin omassa kodissaan.
Esimerkiksi oman asunnon suunnittelu, pyykkien peseminen tai lempiruoan
valmistaminen ovat tärkeitä kokemuksia
oppilaille. Hienoa on myös se, että oppiminen tapahtuu lähes aina pienryhmissä,
joten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
tulee välttämättä harjoiteltua eri ihmisten kanssa. Vaikeaa ja opettajalta motivointi-ideoita vaativaa puolestaan on se,
että murrosiän kuohuissa itsenäisesti
eläminen tuntuu oppilaista usein kaukaiselta ja oppisisällöistä lähinnä ruoanvalmistus kiinnostaa heitä.
Mobiililaitteet ovat tulleet erittäin olennaiseksi osaksi nuorten ja perheiden
arkea. Älypuhelimet ja tabletit tarjoavat valtavasti ja ympäri vuorokauden
käyttömahdollisuuksia niin sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen kuin myös
tieto- että viihdekäyttöön. Kotitalouden
opetuksessa onkin käsiteltävä, miten
mobiililaitteiden tai muun kehittyvän
kodin teknologian avulla voidaan arjen
pyörittämistä helpottaa sekä mitä kaikkea kehittyvää teknologiaa kotiin on tarpeellista hankkia.
Tunnen omaavani vahvan opettajan ammatti-identiteetin, mutta joskus olo tun-
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tuu kuin urheilijalla rankan suorituksen
jälkeen. Tiivistahtisen työpäivän jälkeen,
jota ovat lisämaustaneet eläväiset oppilasryhmät, olo on kuin olisi ollut työpäivän pyörimässä pyykinpesukoneessa.
Itselleni jokapäiväisessä elämässä luontaisen tekemisen meiningin sekä järjestöaktiivisuuden kautta on kertynyt
monipuolista kokemusta, joka tukee työtäni. Ystävistäni moni on myös kotitalousopettaja, ja heidän kanssa tavatessamme ei kuulemma jää epäselväksi, minkä
alan ihmisiä olemme, kun ruodimme ja
ideoimme kotitalouden opetusta.
Kotitalousopettaja kohtaa oman aineensa oppisisältöjä väistämättä omassakin
arjessa. Kotona kuitenkin koen enemmän
harrastavan työtäni ja koulussa opetan
eli teen sitä työkseni.
Opetuksessani pyrin tuomaan opeteltavat
asiat mahdollisimman lähelle oppilaiden
omaa elämää. Kotitehtäväksi voi tulla
oman huoneen siivoaminen tai sämpylöiden leipominen, jotta taidot harjaantuisivat, tai seurata omaa rahan käyttöä
viikon ajan, jonka jälkeen voidaan tarkastella kuluttamistottumuksia. Olen joskus
pohtinut seuraavasti: tekemällä oppii,
ajattelemalla osaa ja tekemällä ja ajattelemalla yhdessä onnistuu.

ovat, kun oppilaat kertovat soveltavansa
oppimaansa omassa arjessaan. Tämä voi
tarkoittaa, että oppilas esimerkiksi kertoo testanneensa tai jopa kehitelleensä
leivontareseptiä kotona tai että oppilas
on ladannut saldosovelluksen kännykkäänsä puhelinlaskun seuraamista varten. Oppilaita, joilla on harrastuneisuutta aineeseen liittyen, on ilo opettaa, koska
he ovat aidosti kiinnostuneita syventävistäkin oppiaineen tiedoista ja taidoista.
Oppilaiden vastauksia
Mikä

ko . a i n e e n t u n n i l l a o n

M u k ava a :

- saa olla vähän vapaammin
kuin pulpetissa istuen
- tehdään ruokaa ja syödään
- valinnaisissa ei tule usein läksyä
Tylsää:

- pitää siivota jälkensä
- aina ei tehdä ruokaa

Anna Pitkäkoski
kot i ta l o u d e n o p e t ta j a

Huippuhetkiä kotitalouden opetuksessa

Vesalan

y l ä a s t e e n ko u l u
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Valinnainen
liikunta - iloa
ja elämyksiä

p

Nuorten liikunta-aktiivisuus romahtaa
murrosiässä. Kansainvälisestä
vertailusta ilmenee, että liikuntaaktiivisuus vähenee erityisesti 13 ja
15 ikävuoden välillä. 15-vuotiaista
pojista ainoastaan viidennes liikkuu
liikuntasuositusten mukaisesti, kun
vastaava osuus tytöistä on kymmenen
prosenttia. Yläkoulun oppilaat istuvat
suurimman osan koulupäivästä, sillä
lukuaineiden osuus opetuksesta on
melko suuri.
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Suomalais-venäläisen koulun osalta
lukuaineiden osuus on vielä normaalia
isompi, koska venäjän kieltä opiskellaan
perusopetuksen vuosiluokilla 1–9 neljästä viiteen tuntia viikossa. Pakollisten
aineiden lisäksi koulumme kahdeksasja yhdeksäsluokkalaisilla on mahdollisuus valita 6–8 kurssia valinnaisaineita.
Koulussamme valinnaisuus painottuu
taito- ja taideaineisiin. Valinnaisten
aineiden merkitys korostuu eritoten
yläluokilla, kun oppilaiden koulupäivät ovat pitkiä ja fyysisesti passiivisia.
Taito- ja taideaineet tarjoavat oppilaille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja
tuovat hyvää vaihtelua teoreettisten aineiden opiskeluun.
Koulumme oppilaille tarjotaan kaksi kurssia valinnaista liikuntaa. Toinen
kursseista toteutetaan kahdeksannella
ja toinen yhdeksännellä luokalla. Valinnainen liikunta toteutetaan kahdessa
jaksossa, kerran viikossa kaksoistuntina. Tämän lisäksi kaikki oppilaat liikkuvat kaksi tuntia viikossa normaalien
liikuntatuntien puitteissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
painotetaan motoristen perustaitojen,

fyysisen kunnon ja liikunnan lajitaitojen
opettamista. Valinnaisten aineiden osalta
taas yhtenä tavoitteena on tukea oppilaiden harrastuneisuutta ja luoda oppilaille
mahdollisuuksia löytää uusia kiinnostuksen kohteita.
Kaksoistunti koululiikuntaa kerran viikossa ei kuitenkaan täytä nuorten,
12–18-vuotiaiden, liikuntasuosituksia. Vapaa-ajalla aktiivisesti liikuntaa harrastavien nuorten suhteen tämä ei ole ongelma,
mutta liikunnallisesti passiiviset oppilaat
sen sijaan on kohderyhmä, johon olisi aiheellista panostaa resursseja. Valinnaiskurssit tarjoavat siihen yhden mahdollisuuden.
Yhtenäiskoulun liikunnan opettajina
meillä on harvinaislaatuinen mahdollisuus seurata oppilaiden kehitystä alakoulun kolmannelta luokalta lukion loppuun
asti. Yläkoulun valinnaisliikunnan kursseille valikoituu usein liikunnasta kiinnostuneita oppilaita, jotka heittäytyvät ja
kokeilevat mielellään uusia liikuntamuotoja. Motorisesti heikoille ja aroille oppilaille kynnys valita valinnainen liikunta
on taas monesti valitettavan korkea.
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Meidän näkökulmastamme mielenkiintoisin ryhmä on juuri fyysisesti passiiviset ja arat oppilaat. Heidät pitäisi saada
valitsemaan valinnainen liikunta, sillä
he hyötyvät siitä suhteessa eniten. Hyvä
oppilastuntemus vuosien ajalta auttaa
motivoimaan oppilaita, sillä heitä pitää
osata neuvoa ja ohjata henkilökohtaisesti, jotta he voivat voittaa pelkonsa ja uskaltautua liikkumaan. Yhtenä mittarina
oman työmme onnistumiselle voidaankin
pitää sitä, kuinka onnistumme innostamaan passiiviset liikkujat valitsemaan
valinnaisen liikunnan.
Koulumme sijaitsee keskuspuiston
kupeessa ja Pirkkolan urheilupuistoon on
ainoastaan kivenheitto matkaa. Lisäksi
koulumme kaksi liikuntasalia ja lähiympäristön hyvin hoidetut liikuntapaikat
luovat monipuoliset ja mielekkäät puitteet liikunnan opetukselle. Koulumme
vuosiluokat ovat pieniä, joten valinnaiskurssit toteutetaan yleensä kerran vuodessa. Tytöt ja pojat ovat samassa ryhmässä, mikä tuo mielenkiintoisen lisän
suunnitteluvaiheeseen.
Kurssisuunnittelussa huomioidaan op-
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pilaiden toiveet. Tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat laajemmin liikunnan
kenttään. Käytännössä tämä tarkoittaa
tutustumista uusin liikuntamuotoihin ja
-lajeihin, joita kaikille yhteisten liikuntatuntien aikana ei ole mahdollista toteuttaa. Oppilaat voivat valita muun muassa
melontaa, hot joogaa, seinäkiipeilyä tai
ilma-aseammuntaa. Monet Helsingin liikuntapalveluja tarjoavat yritykset ja urheiluseurat suhtautuvat koululiikuntaan
suopeasti ja mahdollistavat tutustumiskäynnit koululaishinnoin. Mielestämme
tämä on fiksua toimintaa urheiluseurojen
puolelta, koska uudet elämykset innostavat oppilaita uusien harrastusten pariin.
Kaikki osapuolet hyötyvät.
Liikunnan hienous piilee sen monimuotoisuudessa. Liikuntamuotoja on
lukuisia erilaisia, joista jokaisella on
mahdollisuus valita mieleisensä. Valinnaisessa liikunnassa oppilaat pääsevät
kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Tämä
johtaa usein iloisiin yllätyksiin, kun oppilas löytää itsestään piileviä taitoja ja
kokee onnistumisen iloa. Onnistumiset pönkittävät itsetuntoa ja parantavat
psyykkistä hyvinvointia. Oppilas kokee

pystyvyyden tunnetta ja parhaimmillaan
innostuu aloittamaan uuden harrastuksen. Esimerkiksi käydessämme viime
keväänä ampumassa ilma-aseella eräs
kahdeksannen luokan tyttö ampui ilman
aiempaa kokemusta kuin vanha tekijä.
Opettajan näkökulmasta palkitsevinta on
nähdä oppilaiden hymyt ja aito innostus.
Pienet eleet ja ilmeet kertovat enemmän
kuin sanat. Epäonnistumaan tottuneiden
oppilaiden epäuskoiset ilmeet onnistumisen hetkellä ovat mittaamattomaan
arvokkaita. Liikunta tarjoaa ihmisestä
riippuen erilaisia elämyksiä. Jokaisen
tulisi löytää oma juttunsa, jonka parissa
viihtyy. Liikunnan tulisi ennen kaikkea
olla hauskaa.
Taito- ja taideaineissa oppilaat oppivat tärkeitä tietoja ja taitoja, joiden
tärkeyttä ei voi arvioida numeerisin mittarein. Taito- ja taideaineet ovat monelle
oppilaalle viikon kohokohtia ja keskeisiä
kouluviihtyvyyttä lisääviä tekijöitä. Koulun keskeisimpänä tehtävänä on tietysti
opettaa ja sivistää oppilaita, mutta samalla koulun tulisi olla positiivinen ja
mukava paikka, jossa oppilaat viihtyvät.

Tästä syystä valinnaisaineilla on tärkeä asema kouluissamme, nyt ja tulevaisuudessa. Yksittäisen oppilaan koulunkäyntimotivaation kannalta saattaa olla
ratkaisevaa, että hän saa itse osittain vaikuttaa opiskelemiinsa aineisiin. On tärkeää, että uudessa opetussuunnitelmassa
valinnaisaineiden osuus turvattaisiin tai
niitä jopa lisättäisiin.
Helle Aro & Joni Kuokkanen
l i i k u n n a n l e h to r i t

Suomalais-venäläinen

ko u l u
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Sähköä ilmassa
– lukiokoulutuksessa
puhaltavat nyt monet,
vastakkaisetkin
muutostuulet

Helsinki säästää vuonna

.0-121
7 8 7c
Lukioissa kautta Suomen maan on
käynnistä ennen näkemätön muutosten vyöry: taloudelliset fundamentit
ovat muuttuneet ja muuttumassa
entistä enemmän kunnissa ja kaupungeissa kautta koko maan vaikuttaen
lukioidenkin resursseihin enenevässä
määrin heikentävästi samaan aikaan
kun ylioppilastutkintoa ollaan muuttamassa kohti ehkä sen historian suurimpaa muutosta, digitalisointia. Muun
muassa käsin kirjoittamisen traditio
tulee tältä osin saamaan päätepisteensä lukiokoulutuksessa.
Tästä on omalta osaltaan seurannut myös opetusmenetelmien kehittämisprosessien jatkuva ja kasvava määrä,
erityisesti modernin tieto- ja viestintätekniikan (tvt) massiivinen käyttöönotto
lähes kaikessa oppimisessa ja opetuksessa; tuntuu kuin välillä eri yritysten
”muutosagentit” olisivat tehokkaasti
saaneet ilosanomansa teknologisesta
kaikkivoipaisuudesta läpi; kouluun kuin
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kouluun; Ipadit, tabletit, läppärit, smartit, ilmiöpohjaisen oppimisen ja opetuksen voittomarssi ym. ovat tulleet osaksi
lukioiden arkea – usein nimenomaisesti
pedagogisesti varsin kevyin ja heppoisin
perustein; mitään tieteellisesti tutkittua
evidenssiä juuri tietynlaisen pedagogisen lähestymistavan erinomaisuudesta
tai ylivertaisuudesta ei juuri ole eikä sitä
ainakaan esitetä puhumattakaan näiden
kaikkien innovaatioiden vaikutuksesta
oppimistuloksiin.
Erilaisten pilottihankkeiden usein
varsin pinnalliset raportointitulokset
tyyliin ”oppiminen voi olla nyt entistä
hauskempaa ja yhteisöllisempää; autenttista ja ajassa ketterästi liikkuvaa” sekä
todellisten impaktitutkimusten (tvt:n todellinen, tieteellisesti tutkittu vaikutus
opiskelijoiden oppimistuloksiin) vähäisyys ja suoranainen puute eivät näytä
vähentäneen oppilaitosten ylläpitäjien ja
koulujen rehtoreiden intoa resurssoida
lähes kaikkiin mahdollisiin laitteisiin ja

ilmiöpohjaisen
oppimisen ja
opetuksen
voittomarssi

2014 noin 6% lukiokoulutuksesta

applikaatioihin niukentuvia veroeurojamme; päinvastoin: tablettien ja muiden
mobiililaitteiden määrä kouluissa tuntuu
lisääntyneen viime vuosina huomattavasti, vaikka esimerkiksi tiedossa on, että
sähköinen yo-tutkinto tullaan tekemään
kannettavilla läppäreillä, EI langattomasti (edellyttää kaapelointeja kouluissa yms.). Tämä herättää ja on herättänyt
paljon kysymyksiä ja kritiikkiäkin opettajien keskuudessa, jotka viime kädessä
tekevät tällä tekniikalla töitä yhdessä
opiskelijoiden kanssa heidän oppimisen
arjessaan; onko tämä tarkoituksenmukaista ja järkevää resurssien käyttöä, kun
samaan aikaan monet kunnat ja kaupungit kohdentavat tuntuvia säästöjä ja leikkauksia opetukseen, aivan sen ytimeen:
tuntikehykseen?
Edellä mainittu voi tuntua pieneltä
pisaralta valtameressä mutta jos mietitään vaikkapa sitä – edelleen massiivista – tvt –täydennyskoulutusta (ja –kouluttautumista), johon opettajakuntamme

tässä maassa parhaillaankin käyttää paljon nimenomaan omaa aikaa, niin täytyy
todeta, että tilanne on jo varsin paradoksaalinen: esim. Helsinki säästää v. 2014
noin 6% lukiokoulutuksesta ja tätä kirjoittaessani monessa muussa kaupungissa ja kunnassa on meneillään tai tulossa
yt-neuvotteluita (viime vuonna ilmoitettujen lisäksi), jotka merkitsevät monille
opettajille vähintäänkin lomauksia. En
yli 25-vuotisen urani aikana ole nähnyt
niin monen opettajakollegan osallistuvan
tvt-koulutuksiin ja –kehittämishankkeisiin kuin tällä hetkellä. Mielenkiintoista
lisäväriä tähän tuo esim. Helsingissä se,
että TUPA (tulospalkkio) kriteereissä ei
enää ole mm. tvt-koulutuksien tuomaa
pisteytystä ja sitä kautta lisähyötyä kouluille, mikä on vähintäänkin nurinkurista moniin koviin tavoitteisiin (sähköisen
yo-tutkinnon toteutusaikatauluun yms.)
nähden.
Samaan aikaan opettajille myös ”valutetaan” kiihtyvällä tahdilla erilaista,
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keskustelu
taito
kehittämisprojekti

tieto
koulutus

muutosprosessi

johtamistaito
kokemus

hiljainen tieto
elämäkokemus

usein palkatonta, lisätyötä mm. erilaisten työryhmien, kehittämisprojektien ym.
merkeissä tietäen lisääntyvää kokoustamista ennen ja jälkeen oppituntien; usein
näitä perusteellaan mm. jaetun johtamisen ylevällä periaatteella, vaikka käytännössä on siis kyse ylim. palkattomasta
työstä (siitä, minkä koulujen johto haluaa ikään kuin ”ulkoistaa” riviopettajille,
korvauksetta), jota Akavalaiset asiantuntijat muutenkin tässä maassa ovat jo tähänkin asti tehneet työntekijäryhmistä
eniten. Onko tämä pidemmän päälle meidän työurien pidentämistä ja työssä jaksamista edistävää kehitystä; sitä voinee
jokainen miettiä omalta kohdaltaan. Tällä kaikella saatetaan haluta myös ohjata
ajatteluamme myönteisemmäksi kokonaistyöaikaa ajatellen, mene ja tiedä.
Iso asia muutosprosesseissa, kuten lukiolaitoksenkin, on myös työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden ja
ikääntymisen merkitys ja huomioiminen
tässä kiihtyvässä kehityksessä; onko ikäjohtamisen taidot kunnossa työpaikoilla,
entä haastavissa ja eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden kohtaaminen,
miten erilaisuus ja yksilöt otetaan tässä
kaikessa huomioon? Erityisesti ikäjohtamisessa tuntuu olevan suuria puutteita
kautta maan ja ei ainoastaan opetusalalla; nykyään kuulee ja voi lukeakin toistuvasti viestejä siitä, miten ikääntyneitä
työntekijöitä kohdellaan suoraan sanottuna tylysti työnhaussa tai työyhteisöis-

44

sä; on jopa verbaalista herjanheittoa ”fossiileista” jne. ”uusien ja uljaiden”, nuorten
työntekijöiden taholta. Näinhän ei saisi
tapahtua ja olla vaan kaikilla meillä, eri
ikävaiheessa olevilla, on erittäin arvokasta osaamista ja annettavaa koko työyhteisölle, etenkin suurten muutosprosessien
ja koko työelämän transformaation aikakaudella.
Väitän paitsi yleisen elämäkokemukseni ja tutkijataustani niin myös monien
viime vuosien aikana käymieni keskusteluiden perusteella, että koulujen rehtoreilla ei ole useinkaan riittävää osaamista, taitoa, työkaluja tai valmiuksia
kohdata ikääntymisen mukanaan tuomia
haasteita ja huomioida eri elämätilanteessa olevia työntekijöitä; heidän haasteitaan ja potentiaalejaan eri työuran vaiheissa.
Paitsi koulutuksella myös työyhteisön tietoisuudella tästä asiasta on suuri
merkitys; se hiljainen tieto, pitkä kokemus ja näkemys, joka ikääntyvillä usein
on, on korvaamatonta; siinä yhdistyvät
myös oppilaitoksen traditiot ja sukupolvien ketjut ja yhdistämällä tämän uusien, nuorten työntekijöiden osaamiseen ja
esim. uusiin pedagogisiin näkökulmiin ja
ajattelutapoihin tarjoaisi se hienon mahdollisuuden rehtoreille kehittää oppilaitosta aidosti kohti jotain ihan uutta, mitä
se sitten kussakin organisaatiossa parhaimmillaan voisi olla. Suuressa yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa (taloudel-

yleissivistys

linen, sosiaalinen, tieto-taidollinen), jota
juuri nyt elämme, tällaiselle johtamistaidolle olisi suuri tilaus ja tarve. Johtamisen haasteet ja eritoten henkilöjohtamisen taidot ovat yksi niistä asioista, joihin
HOAY:kin haluaa kiinnittää erityistä huomiota toimintakaudella 2014-15. Se tulee
olemaan avainasioita henkilöstön työurien pidentämisessä ja työssä jaksamisessa
tässä maassa.
Itse sähköinen ylioppilastutkinto on
sinällään todella kovalla vauhdilla lanseerattu kansallinen, hallitustason hanke, josta voisi monestakin syystä esittää
monta kysymystä ja paljonkin kritiikkiä:
miksi juuri nyt, kun tuntijako- ja ops ovat
vasta ns. ”vaiheessa”; mikä todellinen lisäarvo sähköistämisellä on ja saadaan
(onko se pelkästään monikanavaisuusargumentaatio; es. uuden audiovisuaalisen aineiston esittämismahdollisuus) ja
ajatellen jälleen kerran oppimisen vaikuttavuusnäkökulmaa; mikä on käsin
kirjoitttamisen kohtalo ja tulevaisuus ylipäätään ja ennen kaikkea: miten ihmeessä koko hanke aiotaan resurssoida kestävällä ja työntekijöiden työssä jaksamista
tukevalla tavalla?
Hankkeen aikataulu ja resurssoinnin
mitättömyys suorastaan kauhistuttaa;
ilmaiseksi pitäisi saada aikaan ihmeitä
parin vuoden sisällä. Koulujen johdolle
hanke on monin paikoin painajaismainen; koko infra täytyy rakentaa mahd.
lähes nollasta alkaen kirjoitussalien kaa-

peloinneista ja sähköistämisistä yms.,
kauhean kovalla kiireellä ja kuntien rahakirstujen huvetessa kaiken aikaa. Ei käy
kateeksi. Kun tähän lisätään vielä istuvan
opetusministerin Krista Kiurun yksi lempilapsi, pilvipalveluhanke (digitaalisen
opetusmateriaalin kehittämishanke yhdessä Viron kanssa) ja siihen linkittyen
oppimateriaalin hankkimisen keskittäminen opetushallinnossa (oph, kunnat, kaupungit) eikä enää niin, että opettajien ja
aineryhmien autonomia asiassa säilyisi
entisenlaisena, ei voi muuta kuin todeta
ruotsiksi: hoppas det bästa, väntas det
värsta.
Hyvääkin tässä kaikessa voi toki
nähdä: pääsemme kaikki osalliseksi - Pisa-romahduksen jälkeisestä masennustilasta – ”teknohypeen” ja voimme todellakin erittäin suurella mielenkiinnolla
odotella syksyä 2016 mitä mahtavaa ja
mullistavaa YTL oikeaksi saa aikaan, ensin saksan ja maantieteen myöhemmin
muiden aineiden osalta. Nähtäväksi siis
jää – ja paljon. Paljon tämä tulee maksamaan myös kunnille ja kaupungeille sekä
myös tuleville opiskelijoille ja heidän
vanhemmilleen, joiden on hankittava se
läppäri jälkikasvulleen – kaiken muun
lisäksi. Eriarvoistumiskehitys tullee saamaan jatkoa tässäkin suhteessa.
Mutta yksi asia on ja tulee pysymään: opiskelijoiden tarve oppia ja hallita eri oppiaineiden perusasioita – ja vähän pintaa syvemmältäkin mieluiten. Ja
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Teacher
– Connecting Pupils!

se kuuluisa yleissivistys. Nykylukiossa
kun törmää yhä useammin oppitunneilla
mitä ihmeellisimpiin opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin asioista, joita itse on
pitänyt itsestäänselvyyksinä jo ala-asteella aikoinaan (vuonna 1 ja 2); se on saanut ainakin itseni pohtimaan paljon mm.
sitä, mitä yleissivistys oikeasti on ja voisi
olla tässä ajassa – voisiko se olla enenevässä määrin muutakin kuin tablettien,
Ipadien tai älypuhelinten ”räpläämistä” kevyin, viihdemäisin ”sivellinvedoin”
(muistaen, että hyvääkin räpläämistä
ja käyttöä toki on ja löytyy) ja toisinaan
heppoisin ja virheellisin googletustulok-

sin? Vaikkapa vain intensiivistä syventymistä tekstiin, lukuprosessin ohjaamista,
luetun aitoa ja syvällistä ymmärtämistä
ja oivaltamista – pieniä ja suuria arjen
oppimisen kärsivällisyys- ja kestoharjoituksia ilman teknologian hektistä taustanäpräilyä ja online-tunnelmointia? Tai
jopa vain kasvotusten oleskelua keskustellen, argumentoiden ja toinen toisemme
ihmisyyttämme, ainutlaatuisuuttamme ja
erilaisuuttamme kunnioittaen? Opettaja;
verta ja lihaa, läsnä tässä ja nyt; oppimisen ohjaajana, fasilitaattorina ja innostajana – koko persoonallaan: Teacher – connecting pupils!

Mika-Erik Walls
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Naimisissa,

Rajat
hälvenevät
lukion ja
korkeakoulun
väliltä
kuvataiteen
opinnoissa
Lukion kuvataiteen tunnit mielletään
usein välipalaksi tai virkistykseksi
vakavien ylioppilaskirjoituksiin tähtäävien oppiaineiden lomassa. Se on
harmillista, sillä kuitenkin kuvataideopintojen yksi kova ja tärkeä ydin on
muotoiluajattelussa, joka lävistää miltei
kaiken suomalaisen vientiin tähtäävän
tuotannon. Visuaalinen viestintä on
myös työelämän taidoista yksi tärkeimpiä. Kuvataideopettajana minun ei ole
siis vaikea nähdä kuvataideopintojen
tärkeää yhteyttä sekä jatko-opintokelpoisuuteen että työelämässä tarvittaviin taitoihin. Haastena pidän tämän
osoittamista todeksi nykyisessä yleissivistävässä koulusysteemissämme.
Olemme tehneet Lauttasaaren yhteiskoulun lukiossa Aalto-yliopiston Design Factoryn kanssa yhteistyötä vuodesta 2010. Tarkoituksenamme on ollut
tutustuttaa lukiolaisiamme korkeakouluopintoihin. Opettajiamme on rohkaistu ja
kannustettu päivittämään tietoisuuttaan
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PDA – työpaja D esign F actorylla
2013. O piskelijat

syksyllä

ideoivat uudenlaisen

tietokoneen hiiren , piirsivät sen työkuvat
ja teetättivät valmiin hiiren työparillaan .

L opuksi

jokainen esitteli pienoismallinsa ja sai

palautetta .

T yöpajassa

puhuttiin englantia .

nykyaikaisista
oppimisympäristöistä
ja tämän hetken korkeakouluopintojen luonteesta. Aalto-yliopisto yhdistää
kaupan, tieteen ja tekniikan sekä taiteen
ja suunnittelun alan opiskelijat saman
virtuaalisen katon alle. Näin eri tieteenalojen opiskelijat hyötyvät toisistaan
vertaisoppijoina sekä oppivat kunnioittamaan toistensa erityisosaamista. Suomalaisessa lukiosysteemissä vahva oppiainejakoisuus ja osaamisen mittarina
siihen pohjaavat ylioppilaskirjoitukset
ovat puolestaan ongelmia, jotka usein estävät kaikenlaiset innovatiiviset työtavat.
Siksi on tärkeää uudistaa lukio-opintojen
rakennetta ja osaamisen mittareita.
Lukiolaisilta ei voi kuitenkaan odottaa samanlaista kypsyyttä suoriutua projektihaasteista kuin korkeakouluikäisiltä – siksi olemme oman Design Factory
-yhteistyökumppanini Andrew Clutterbuckin kanssa ideoineet sopivia yhteistyökuvioita kulloisiinkin tarpeisiin ja
kullekin opiskelijaryhmälle. Water is Life!
–hankkeessa 2011 lukiolaisemme saivat
tutkia oman koulumme hygieniaoloja ja
tehdä niihin parannusehdotuksia. Lisäksi
he saivat tehdä seinämaalauksia yhdessä
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korkeakouluopiskelijoiden kanssa Ugandan Gulun alueelle suunniteltuihin hygienialaitoksiin sekä koristella pytyn kannet
maalauksin. Maalauksista tosin tuli niin
hienoja, että niistä päätettiin järjestää
oma näyttelynsä Aallon vuotuiseen näyttelyyn! Seuraavana lukuvuonna pidimme
esillä käsienpesun tärkeyttä ja järjestimme ekosaippuatyöpajoja sekä peruskoulussa että lukiossa.
Design Factoryn poikkitieteellinen
opintokokonaisuus Product Design Project (PDP) mahdollistaa projektimuotoisen
vertaisoppimisen käytännössä. Projektihaaste tulee suoraan yrityksestä. Samalla kun yritykset sponsoroivat projekteja,
ne etsivät ratkaisuja omiin todellisiin
tuotannollisiin haasteisiinsa. Tämä vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon. Kun
ongelma on todellinen, opiskelijan sisäinen motivaatio sen ratkaisemiseksi kasvaa (Passion Based Learning). Yritykset ja
yhteistyötahot ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden projektimenestyksestä.
Fokus näissä projekteissa on kuitenkin
oppimisessa, eikä tuloksessa. Näin opiskelijat voivat harjoitella työelämäntaitoja
turvallisesti mutta menestyskään ei ole

poissuljettua. PDP-projekteissa on ratkottu niin Koneen hissin käyttöliittymäongelmia kuin Unicefin humaanisia haasteita.
Projektit huipentuvat joka vuosi yhteiseen
juhlagaalaan.
Tänä lukuvuonna koulussamme kehitetään omaa versiota siitä, miten hyödyntää yrityksiä osana lukiolaisten oppimisympäristöä. Lukiolaisemme ovat saaneet
tehtäväksi kehittää omat ratkaisunsa
kahden yrityksen asettamiin haasteisiin.
Kutsumme hanketta Product Design Apprentice –projektiksi. Kehitystyötä ovat
tehneet erityisesti Andrew Clutterbuck ja
Startup Saunan Natalie Gaudet yhdessä
kansainvälisen liiketoiminnan linjan oppilaiden ja yritysten kanssa. Huhtikuussa
projektilla on oma gaalansa.
PDA on osoittautumassa melko massiiviseksi malliksi ja nyt sen jatkokehittely tapahtuu Aalto-yliopiston We learn
it! –hankkeen rahoittamana. Tulokset nähdään ensi lukuvuonna kolmen lukion yhteistyöpajassa We Desgin It!

Kuvat Salla Iivanainen

Salla Iivanainen
k u vata i d e o p e t ta j a

L au t ta s a a r e n

y h t e i s ko u l u
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Pelittääkö?

Lokakuu 2011, Rooma. Helsinkiläiset
lukiolaiset juoksevat Rooman keskustan
kirkoissa bongaten jokaisesta kohteesta
valitun yksityiskohdan. On käynnissä
opiskelijoiden itse suunnittelema Amazing Race Church edition. Peli huipentuu Pantheonin aukiolle, jossa joukkueiden tehtävänä on rakentaa eläviä
patsaita.
Tuosta se kaikki alkoi. Nyt, kolme
vuotta myöhemmin olemme saaneet valmiiksi uudenlaisen oppimisympäristön,
SmartFeetin, johon opettaja pystyy rakentamaan pelin omille oppilailleen. Idea on
edelleen sama, mutta mukaan on otettu
myös teknologiaa. Pelikenttänä voi olla
Helsinki (tai Pariisi), kaupunginosa, Suomenlinna, koulun piha tai vaikkapa museo.
Pelivälineenä on tabletti tai puhelin. Pelaajat liikkuvat ympäri pelialuetta. He avaavat
tehtävät paikan päällä ja palauttavat vastauksensa alustan kautta opettajalle. Opettaja johtaa peliä omalta tietokoneeltaan.
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SmartFeetissä yhdistyvät pelillisyys,
mobiiliteknologia, tutkiva- ja kokemuksellinen oppiminen sekä yhteistoiminnallisuus. Fiksu pää ja liikkuvat jalat tekevät
oppimisesta hauskaa!
Pelillisyys on innostava pedagoginen
tapa motivoida nuoret – ja aikuiset - tekemään asioita, jotka ilman peliä saattaisivat jäädä tekemättä. Oppimisen kannalta
katsottuna pelissä on monia innostavia
asioita: peli vaatii osallistumaan, palaute
tulee välittömästi ja onnistumiset piiskaavat yhä kiihkeämmin eteenpäin. Peli
on myös turvallinen paikka epäonnistua:
ainahan voimme selittää, että sehän oli
vain peliä!
SmartFeet-ympäristöön voi rakentaa
pelejä kaikkiin oppiaineisiin ja kaikille
kouluasteille. Pelit sopivat elävöittämään
yläkoulun museokäyntiä tai lukion matematiikan kurssia. Alakoululaisten kanssa
pelikenttänä voi toimia oman koulun alue
tai lähipuisto. Pelit sopivat ilmiöpohjai-

Giovanni Battista Nolli , Nuova Pianta di Roma,1748. Yksityiskohta

sen oppimisen välineeksi, esimerkiksi
taito- ja taideaineiden ja lukuaineiden
yhteisproduktioihin. Pelin avulla oppilaat saadaan liikkeelle. Kun keho on liikkeessä, asioiden prosessointi tulee kuin
luonnostaan..
Hyvä tehtävä jättää tilaa luovalle toteutukselle – pelkkää tekstin tuottamista voi harjoitella pulpetissakin! Pelaajat
voivat hyödyntää vastauksissaan ääntä,
videota, valokuvia, linkkejä… Erilaisilla
vastausmuodoilla tarjotaan onnistumisen mahdollisuuksia myös niille oppilaille, joilla on esim. kielellisen tuottamisen
vaikeuksia. Tehtäviin voi luoda lisäjännitystä käyttämällä QR-koodeja johdattamaan pelaajat timanttien jäljille.
Opettajan tehtäväksi jää miettiä,
mitä teemoja ja asioita hän haluaa pelissä opittavan. Pelin rakentaminen on vähän niin kuin tuntisuunnitelman tekoa.
Hyvään peliin sisältyy yllättäviä käänteitä, kiihdytystä ja rauhallista tekemistä.

SmartFeet-alustalle rakennettuja pelejä
pelataan joukkueissa. Vertaisoppiminen
on asia, jota pitäisi pystyä hyödyntämään
koulussa yhä enemmän.
Peliin hyppääminen vaatii uskallusta ja irrottelua. Peli on loppujen lopuksi
leikkiä. Peli koulussa se vasta vakavaa
leikkiä onkin. Uskallatko kokeilla?

sdfghjkl
“Parasta oli että me itse tehtiin koko
opetustapahtuma omin päin. Se oli myös
hyvin aktivoivaa verrattuna meidän
normaaleihin oppitunteihin.”
Peliin osallistunut opiskelija

Riku Alkio
L e n t ä v ä L i i t u tau l u
www . l e n t ä v ä l i i t u tau l u . f i
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Oppilaiden ajatuksia
taito- ja taideaineiden
opetuksesta
Pyysimme eri-ikäisiä oppilaita kertomaan, mikä on parasta ja mikä huonointa
liikunnan, musiikin ja teknisen työn opiskelemisessa. Helpoiten oppilailta tuntui
näiden aineiden kohdalla löytyvän vastauksia siihen, mikä on kivaa. Vaikka moni
ilmoitti huonojen puolien keksimisen
olevan paljon vaikeampaa, ei niin hyvää
ettei jotain pahaakin:
”Tunneilla on kivaa leikit esim.
polttopallo. Voimistelu on kivaa.”
”Kivointa on punnerrukset, leikit ja
köysissä riippuminen.”
”Soittaminen ja laulaminen on myös tosi
mukavaa.”
”Kun ope selittää kaikkee ubertyperää ja
se, että pitää ottaa sukat pois.”
”Liikuntatunnilla on aivan liian paljon
puuhaa.”
”Tylsää (musiikissa) on, kun jankkaamme
jotain teoria-asiaa pitkään.”
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Tärkeimmäksi hyväksi puoleksi taitoja taideaineiden opiskelussa oppilaat
nostivat mahdollisuuden tehdä itse.
”Kivaa on se, että liikunnan tunnilla
me tehdään kivaa ja erilaisia liikkeitä.”
”Kun saa tehdä oikeita töitä
(teknisessä työssä).”
”Musiikintunneilla mukavinta on
soittaminen, laulaminen, sekä jotkut
teoria-asiat ovat kiinnostavia.”

n

zxcvbnm
Paitsi itse, taito- ja taideaineiden tunneilla pääsee tekemään asioita myös porukalla. Oppilaat näkivät tässä mahdollisuuden yhteishengen luomiseen.
”Yhdessä soittaminen ja laulaminen on
mukavaa ja tavallaan rentouttavaa.”
”Koulumme liikuntatunnit on aine, joka
on saattanut meidät yhteen ja luonut
tiimin, jossa jokaista tuetaan ja otetaan
huomioon.”
”Yhdessä soittaminen on varmasti
kaikkein mukavinta musiikin tunneilla
tehtävistä asioista.”
”Koulun liikuntatunnit koostuvat
mahtavasta yhteishengestä. Muiden
mielipiteet otetaan huomioon ja jokainen
pysyy arvossaan. Yhteishenkeä tukeva
laji meidän koulussamme on pesäpallo.”
”Minä pidän maanantain musatunneista
sen takia: Meillä on mukava porukka
tunneilla.”

Toisaalta joskus ryhmässä tekemisessä
on huonotkin puolensa. Työrauhaongelmilta ei vältytä taito- ja taideaineiden
tunneillakaan. Taito- ja taideaineet vaativat oppilailta myös heittäytymistä ja uskallusta.
”Minä en pidä sen takia joistakin
musatunneista koska meillä on
vähän liikaa melua ja sen takia eräät
oppilaat joutuvat todella usein luokan
ulkopuolelle.”
”On ikävää kun musiikintunneilla on
paljon tyyppejä, jotka eivät keskity
opetukseen ja koheltavat koko ajan.”
”Yleensä turhaudun musiikin tunneilla
ryhmään. Ei ole mukavaa, kun ihmiset
eivät edes yritä opetella jotain, esim.
bassoa. En pidä myöskään siitä, kun
ihmiset eivät ”uskalla” esim. laulaa tai
koittaa soittaa jotain. Jos kaikki tulisivat
jollain tavalla rohkeina ja yrittäisivät
kaikkea edes hiukan olisi paljon
mukavampaa.”
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Taito- ja taideaineiden tunneilla oppii
monipuolisesti uusia asioita, myös sellaisia, joihin ei muuten välttämättä tutustuisi.
”Musiikin historian opiskelu on ollut
kiinnostavaa. On saanut huomata, että
musiikki, jota kuuntelen joka päivä on
lähtöisin musiikista, jota en kestä tai
jota pidän vanhanaikaisena.”
”Tunnit ovat todella mukavia, koska voi
tutustua erilaisiin (liikunta)lajeihin.”
”Musiikin tunneilla on mukavaa,
kun soitetaan ja lauletaan yhdessä,
sekä opitaan tuntemaan erilaisia
musiikkityyppejä.”
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Oppilaat kiittivät mahdollisuutta vaikuttaa siihen, millä tavoin opetukseen
osallistuu. Vastausten perusteella tähän
tarjoutuu mahdollisuus erityisesti valinnaiskursseilla.
”Musiikintunneilla on hauskaa, kun
saa itse valita mitä soitinta soittaa
vai haluaako laulaa. Saamme myös
joskus vaikuttaa siihen, mitä laulamme
tai soitamme musatunneilla, mikä on
mielestäni hauskaa.”
” Valinnaisliikunnassa mahdollisuus
vaikuttaa tuntien ohjelmaan on
mukavaa.”
”Valinnaisliikunnassa voi valita
erilaisista vaihtoehdoista esim.
jousiammunta, keilaus, seinäkiipeily.”

yuiop
Opetus koetaan toisaalta monipuolisena, toisaalta jotkut kaipaavat opetukseen
uudistumistakin. Aina ei oppilaalle asti
kirkastu, miksi mitäkin asiaa koulussa
harjoitellaan.

Taito- ja taideaineet näyttäytyvät oppilaiden vastauksissa pitkälti heidän
oman tekemisensä kautta. Opettajan
rooli ei silti näilläkään tunneilla ole vähäinen.

”Koululiikunta on monipuolista ja
hauskaa.”

”(Tylsää on,) kun joutuu (teknisissä
töissä) odottamaan open apua.”

”Miinuksena siinä, että liikuntalajit,
joita koululiikassa harjoitetaan,
ovat useimmiten yksitoikkoisia ja
noudattavat vuosittaista kiertoa
(syksyllä yleisurheilu, talvella hiihto +
luistelu ym.). Myöskään modernimpia
lajeja, joilla olisi myös terveydellisiä
vaikutuksia (jooga, pyöräily) ei
harjoiteta.”

”Hyviä puolia musiikinopetuksessa
ehdottomasti taitava ja kannustava
opettaja. Kun ope on itse sellaisella
”oujee”-fiiliksellä ja samalla
pedagogisesti määrätietoinen ja
asiansaosaava, on tunneilla helppo olla
innostunut.”

”Musiikin tunneilla on tylsää kun
opiskellaan teoriaan tai musiikin
historiaan liittyviä asioita.”

”Mukavinta mielestäni on, kun on rento
ja mukava opettaja.”

Koonnut

Hannaleena Maarianvaara
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Yhteysopettajaseminaarin
kuulumisia
1. M i k ä

p u h u t ta a ko u l u m a a i l m a s s a j u u r i n y t ?

2. M i l l a i n e n

on unelmalomasi?

Leena Alhovaara
T a i va l l a h d e n

Meri Katainen
L au t ta s a a r e n

y h t e i s ko u l u

1. Yleisesti puhuttaa koulun ja
opetussuunnitelmien muutos.
Miten koulu ja erityisesti lukio
tulevat muuttumaan? Muutos on
myös mahdollisuus. Hallituksen
tuntijakoesitys ja siihen liittyvä
päättämättömyys ihmetyttää.
Tietysti myös resurssit
puhuttavat: mihin ne riittävät
ja mihin koulumuotoihin niitä
jaetaan?
2. Unelmaloma on sellainen, että
ihan sama, missä sen viettää
kunhan saa tehdä sellaisia
asioita, joita silloin tuntee
tarvitsevansa. Jollekin se voi
olla lepo, minulle se on hevoset.
Tietysti myös se, että saa olla
rakkaittensa kanssa ja harrastaa
sitä, mistä pitää.
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p e r u s ko u l u

1. Hankalat oppilasryhmät ja
määrärahat. Mihin resurssit
kohdennetaan: mikä on
kaupungin ja toisaalta koulun
linja, mikä on opettajien
mahdollisuus vaikuttaa
resurssin käyttöön? Mitä
materiaaleja voi esimerkiksi
tilata? Onko järkevää luopua
oppikirjoista voidakseen tilata
muuta materiaalia? Oman
oppimateriaalin tekemisessä on
kova työ.
2. Se olisi varmasti aika
kaukana tavallisesta.
Minun unelmalomani olisi
suomalaisella maaseudulla
kohteessa, jossa sijaitsee talli.
Siksi vietän suurimman osan
lomistani kotona. Siellähän ovat
hevosetkin!

Olli Suhonen
M au n u l a n

y h t e i s ko u l u

1. Opetussuunnitelma.
Sen kehittäminen on ollut
paljon esillä.
2.
Maailmanympärysmatka.
Reissailu ja matkailu ovat
lähellä sydäntä.

Timo Saavalainen
Paloheinän

Petra Harja
Tahvonlahden

ala-aste

1. Varmasti tuo
opetussuunnitelmauudistus
puhuttaa. Tai ainakin
luulisi, että se on
kaikilla mielen päällä,
ja se, miten OPS-työ
tullaan järjestämään.
Lisäksi mietityttävät
ryhmäkokoasiat. Toivoisi,
että ryhmäkoot eivät enää
nousisi.

ala-aste

1. Viime aikoina on puhuttu
PISA-tulosten laskemisesta,
työrauhasta ja niukkenevista
resursseista.
2. Unelmaloma olisi, että
saisi möyriä ja tehdä
remonttia omalla mökillä
sekä välillä loikoilla
riippumatossa ja lukea. Siitä
tässä talven kuukausina
haaveilee!

2. Joku sellainen ihana,
jolla saisi olla sekä rannalla
että kaupungissa ja olisi
tarpeeksi lämmin.
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Lähetä numeroiduista ruuduista muodostuneet sanat osoitteeseen eila.tanner@edu.hel.fi viimeistään
toukokuun 10. päivä. Oikein ratkaisseiden kesken arvotaan palkinto. Edellisten ristikoiden ratkaisusanat
olivat HARAVOINTI ja KAASUHANA. Onnea voittajille!
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KEVÄTKOKOUS 2014
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 23.4.2014 alkaen klo 18.00
Akavatalossa
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki,
käyntiosoite Kellosilta 6.
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 14 §:n määräämät asiat:

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT
5 Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
6 Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7 Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen sääntömuutokseksi.
8 Kokouksen päättäminen.
Kokouksessa kuullaan ajankohtaista edunvalvonnasta.
Kokouksen alussa jaetaan OAJ:n ansiomerkit.

TERVETULOA!
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry Hallitus
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- - Ja hänen kevätlaulunsa
alkoi liikehtiä jossain
hatun alla. Siinä oli yksi
osa odotusta ja kaksi
osaa kevätkaihoa ja loput
hillitöntä yksinolon
hurmaa.
- - -

h
- - Kuule. Muuten. Se
nimi, joka sinun piti
saada. Sinä voisit
olla T-iti-uu. Ti-ti-uu,
käsitätkö, iloinen
alku ja monta
surullista uuta
lopussa.
- - -

Nuuskamuikkusen kevätlaulu

Mä vaeltelen metsissä varhain keväisin,
kun luonto näyttää silloin kauniimmalta.
On taivaan sini kuulas ja puhdas pilvikin,
maa henkäilee ja herää lumen alta.
Mä kuljen minne haluan ja itse päätän sen.
Mä soitan yöt ja päivät kun muuta tahdo en.
En omistaa voi mitään, enkä mitään menettää.
Täytyy olla vapaa kun etsii omaa sävelmää.
- - -

Sanat Tove Jansson
Sävel Erna Tauro
Suomennos Vexi Salmi

Kevätlaulu (Vårvisa)
novelli Tove Janssonin teoksesta
Näkymätön lapsi ja muita
kertomuksia (Det
osynliga barnet),
Schildts | WSOY, 1962.
Suom. Laila Järvinen.
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O p e t t a j i l l e ko k e l l o ko r t i t ?

h

h

h
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