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Pääkirjoitus

araisten jälkeen lauttasatamaan mat-
katessa luonto muuttaa maisemaa ki-
lometri kilometriltä. Mitä pidemmälle 
merelle pääsee, sen kauniimmaksi 

kasvillisuus muuttuu, tuoksut vahvistuvat ja il-
manalakin vaihtuu, mielestäni. Sieluni sai taas 
tänä kesänä levätä katajien, kallioiden, meren ja 
järven, merikotkien ja viljapeltojen hiljaisuudes-
sa. Vietän kesästäni suurimman osan Korppoon 
saaressa Turun saaristossa. 

Vuosien aikana olen saanut tutustua myös 
paikallisiin asukkaisiin (n.850 kaikissa 2000 saa-
ressa yhteensä). Heidän askeleensa ovat erilaiset 
kuin meillä täällä Helsingissä, uskoisin myös kou-
lumaailmassa. Korppoon kunta on kaksikielinen 
ja väestön enemmistö puhuu ruotsia äidinkiele-
nään. Asukkaista ruotsinkielisiä on n.73%, suo-
menkielisiä 27%. 

Korppoossa on Ulkosaariston suomenkieli-
nen koulu sekä Skärgårdhavets skola ruotsin-
kielisille oppilaille. Koulu toimii kahdessa eri 
toimipisteessä, joista toinen kaukana manterees-
ta Utön saaressa kolmiopettajaisessa koulussa 
viiden oppilaan kanssa. Yhteensä oppilaita on 
n. 70 peruskoulussa. Oppilaat tulevat kouluun 
eri saarista mm. koulukyydillä, lautalla, bussilla, 
taksilla tai veneellä. Koulut toimivat yhteistyössä 
keskenään, suurin osa samassa rakennuksessa, 
jossa on myös loistava kirjasto (paras kokemani). 
Kouluille on tärkeää, että oppilaat omaksuvat 
positiivisen asenteen kumpaakin maamme kieltä 
kohtaan. Näihin tietoihin lähteet ovat Wikipedia 
ja Paraisten kaupungin sivut.

Miksi kerron teille kesäpaikkani koulumaa-
ilmasta? Siksi, että tästä Rihvelistä voitte lukea 
hyvin erityyppisten koulujen arjesta ja kielimaa-
ilmasta kauniissa Suomessamme, mm. Lapista, 

Itä-Suomesta ja Keravalta. Harmiksi Ulkosaa-
riston koulun juttu ei ehtinyt painoon asti reh-
torin kiireiden vuoksi. Koulujen kielipolitiikka, 
erityisesti ruotsin kielen osalta, on puhuttanut 
paljon. Toivottavasti lehtemme antaa teille 
uusia näkökulmia myös siihen. 

Puheenjohtajamme, Laura, kertoo kirjoi-
tuksessaan tulevien vaalien aikatauluista ja 
tärkeydestä, lukekaa tarkasti ja pohtikaa omaa 
innostustanne ilmoittautua vaaliehdokkaaksi 
ja päästä vaikuttamaan yhteisiin asioihimme! 
Vaikka et tässä kohtaa tuntisi paloa lähteä mu-
kaan ay-toimintaan, on tärkeää, että äänesi 
kuuluu vaaliuurnilla. OAJ ja HOAY ajavat mei-
dän etujamme. Työsuojeluvaltuutetut tekevät 
upeaa työtä opettajien edunvalvonnassa.

Meitä opettajia on moneen lähtöön. Jotkut 
ovat valinneet täysin uuden uran, koska muut 
ajatukset ovat vieneet mennessään. Kerto-
muksia opettajien toisista ammateista voitte 
lukea sivulla 28. 

Juurikin kauniissa hiljaisessa Korppoon 
saaressa elokuun alun illat hiljensivät kuunte-
lemaan luontoääniä, jotka eivät olleet hiljaisia, 
kun pysähtyi saunan terassilla. Pysähtymisen 
ja kuuntelemisen riemua yritän siirtää oppi-
lailleni ulkomatikan yhteyteen. Tavoitteena 
on motivoida oppilaat istumaan yksin luon-
non keskellä, kuunnella, aistia ja nauttia, edes 
15 minuuttia kerralla. Siinä on yksi tavoitteeni 
tälle lukuvuodelle oppilaiden kanssa.

Hyviä ja nautinnollisia hetkiä syksyyn,

Päivi Lyhykäinen
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Tämä alkanut lukuvuosi on 

järjestössämme ja HOAY:ssä 

todellinen vaalivuosi! Syksyn ja 

kevään aikana pidetään kaikki 

mahdolliset järjestölliset vaalit. 

Kerron tässä tarkemmin mitä 

valitaan, kuka valitsee ja milloin.

Loppukesän 
tervehdys!

OAY:n hallitus valitaan joka 
toinen vuosi jäsenvaaleilla, 
syyskokous vahvistaa vaalin tu-
loksen ja nimeää myös puheen-

johtajan. Hallituksen koko on uusien, viime ke-
vätkokouksessa hyväksyttyjen, sääntöjemme 
mukaan 10-14 jäsentä. Ehdokkaita hallituksen 
jäseniksi on ollut muutamalla viime vaalikier-
roksella kovin vähän – juuri riittävästi hallituk-
sen muodostamiseen, mutta varajäsenistä on 
ollut pulaa. Toivokaamme, että 4.9. päättynyt 
ilmoittautumismenettely on tuottanut hyvän 
ehdokassaaliin, ja pääsemme järjestämään 
uurnavaalit! Uurnavaalit järjestetään kouluil-
la tänä syksynä myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana, mikäli ehdokkaita on ilmoit-
tautunut riittävästi. Vaalilautakunta suorittaa 
ääntenlaskun ja tekee syyskokoukselle esityk-
sen hallituksen kokoonpanosta vaalituloksen 
mukaisesti. Kaikille jäsenille avoimessa syys-
kokouksessa 26.11. Akavatalolla selviää, ketkä 
yhdistystämme luotsaavat vuosina 2014-15.

OAJ Pääkaupunkiseudun hallitus

Alueyhdistyksen istuva hallitus on yhdistyk-
sen ensimmäinen ja sen kausi päättyy vuoden 

lopussa. Kaikille 16000:lle jäsenelle avoimessa 
syyskokouksessa 27.11. nimetään uusi hallitus 
ja valitaan puheenjohtaja seuraavalle kaksivuo-
tiskaudelle. Hallituksen paikat ovat mandaatti-
paikkoja ja ne on jaettu jäsenryhmille yhdessä jo 
perustamisvaiheessa sovitulla tavalla. HOAY:llä 
on kolme hallituspaikkaa, joihin nimetään seu-
raavasta HOAY:n hallituksesta edustajat ja heille 
varajäsenet. Lisäksi tullaan nimeämään jäsenet 
(4 henkilöä) yleissivistäviä opettajia alueellisesti 
edustavaan YSI-jaostoon.

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutetut valitaan lokakuussa 2013 
vaaleilla neljäksi vuodeksi 2014 - 2017. Tehtävä 
on täysipäiväinen työ ja uusi kausi alkaa vuoden 
alusta. Työsuojeluvaaliin toivotaan ehdokkaiksi 
erityisen kokeneita toimijoita. Helsingin kau-
pungin opetusvirastossa meillä yleissivistävillä 
opettajilla on kaksi omaa työsuojeluvaltuutet-
tua sekä yksi esimiesvaltuutettu, joka edustaa 
mm. rehtoreitamme. Työsuojelu koskee kaikkia 
työntekijöitä järjestäytymisestä riippumatta. 
Yksityisissä kouluissa tulee myös valita työsuo-
jeluvaltuutettu, mutta vaalirytmi voi poiketa 
kunnallisesta.
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OAJ:n valtuusto

Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi. HOAY:n osal-
ta keväällä järjestettävät vaalit tulevat olemaan 
merkittävästi erilaiset kuin aiemmin. OAJ:n jär-
jestörakenteen uudistusten myötä vaalipiirim-
me ei olekaan enää pelkkä Helsinki, vaan koko 
pääkaupunkiseutu (Espoo, Kauniainen ja Vantaa 
mukana). Ennen HOAY:llä oli 8 omaa valtuutet-
tua, nyt Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksellä 
on yhteensä 14 yleissivistävien valtuustopaik-
kaa, jotka sitten vaalituloksen perusteella ja-
kautuvat eri jäsenyhdistyksille (HOAY, EKOAY tai 
VOAY). On tärkeää, että valtuustoon valikoituu 
sellaisia alueemme edustajia, jotka ovat aktiivi-
sesti paikallisessa toiminnassa mukana, osaavat 
ajatella opettajien asioita laajasti ja haluavat teh-
dä yhteistyötä muiden alueen valtuutettujen ja 
jäsenyhdistysten kanssa. Valtuustovaalien säh-
köinen ennakkoäänestys on helmikuussa 2014 
ja varsinaiset äänestyspäivät ovat 24.-25.3.2014. 
Uusi valtuusto aloittaa kautensa jo kevätvaltuus-
tossa toukokuussa Finlandia-talolla. Samaan ai-
kaan nimetään ja työnsä aloittaa myös seuraava 
OAJ:n hallitus, johon alueyhdistyksellämme on 
kaksi paikkaa. Hallituksen kausi on kaksi vuotta. 
Niin ikään järjestömme puheenjohtajan nelivuo-

tiskausi päättyy keväällä, joten uusi valtuusto 
pääsee valitsemaan myös puheenjohtajaa seu-
raavaksi neljäksi vuodeksi.

Luottamusmiehet

Ja vielä vaalivuoden huipennukseksi valitaan 
keväällä uudet luottamusmiehet. Nykyinen 
luottamusmieskausi päättyy 31.7.2014 ja uudet 
aloittavat hommansa elokuun alusta. Luotta-
musmiehet saavat tehtävänsä hoitamisesta huo-
jennusta opetuksesta. Kausi kestää kolme vuotta 
eli työn hyvä hoitaminen vaatii aitoa tehtävään 
sitoutumista ja kiinnostusta opettajien asioiden 
hoitamiseen.

Hommia siis riittää tekeville, aktiivisille, osaaville, 
valveutuneille ja yhteistyökykyisille hoo-oo-aa-
yy-läisille. Pohtikaapa osaltanne, josko juuri nyt 
olisi hyvä hetki aloittaa ay-ura! Aktiivista vaali-
vuotta kaikille, uurnilla tavataan!

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

hoaY 

oaj p ä ä k au p u n k i s e u t u

l au r a . n u r m i n e n @ e d u . h e l . f i
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Opettajan työ 
kiinnostaa 
Helsingissä

Viime kevään opettajahaussa kouluissa oli avoin-
na lähes 270 vakinaista virkaa. Hakijoita virkoihin 
oli yli 7100. Opettajan työn kiinnostavuus Helsin-
gissä ei osoita hiipumisen merkkejä. Pysyvä työ-
suhde, säännöllinen kuukausitulo, työterveys-
palvelut, kannustavat työtoverit, maailman 
mer ki tyksellisin työ mainitaan tärkeimmiksi 
tekijöiksi kun Helsinkiin hakeudutaan opetta-
jaksi.  Työn haasteista huolimatta tai juuri niistä 
johtuen opettajan työ Helsingissä koetaan pää-
sääntöisesti mielekkääksi. Tämä onkin välttämä-
töntä, jotta opettajat jaksavat välittää oppilaille 
ja opiskelijoille oppimisen iloa, uskoa omiin ky-
kyihinsä, toiveikasta elämänasennetta ja välittä-
mistä. On tärkeää, että taantuman aikana lapsilla 
ja nuorilla on paikka, jossa he saavat keskittyä 
uusien asioiden oppimiseen ja hengähtää mah-
dollisilta kodin murheilta. Se on jokaisen oppi-
laan oikeus.

Säännöllinen koulutyö luo vakautta

Työttömyyden, irtisanomisuhkien, taloudellisten 
vaikeuksien ja yhteiskunnallisen epävarmuuden 
keskellä huoltajille on helpotus ja välttämättö-
myys tietää, että heidän lapsiaan opetetaan ja 
kasvatetaan  parhaalla mahdollisella tavalla joka 
päivä; heidän oppimistaan tuetaan, opetussuun-
nitelmia noudatetaan, lämmin ruoka tarjotaan, 
kiusaamiseen ja syrjäytymiseen puututaan. 
Tämä kokemus on jokaisen huoltajan oikeus. 
Maailman myllerrysten keskellä on olemassa 
paikka ja järjestelmä, joka ei petä. Pysyvyys, en-
nakoitavuus, luotettavuus ja laadukkuus ovat 
helsinkiläisissä kouluissa korvaamattomia teki-
jöitä, kun huonommista ajoista ponnistetaan 
kohti parempaa.

Työ on tuloksellista, kun on terveet tilat…

Helsingin kaupungin talous on tiukoilla muttei 
kuralla. Koulujen korjaamiseen halutaan satsa-
ta taloustilanteesta huolimatta. Tämä panostus 
maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin nope-
asti, kun oppilaat ovat terveempiä ja huonosta 
sisäilmasta johtuvat opettajien sairaspoissaolot 
vähentyvät. Tehokkuus ja tuloksellisuus kohen-
tuvat, kun työntekijät voivat antaa täyden työpa-
noksensa tehtävissään. 

..Ja terve työyhteisö

Tuloksellisuutta lisää myös terve työyhteisö. Tai-
tavia esimiehiä meillä onneksi riittää. Yksi sellai-
nen löytyy Mellunmäen koulusta. OAJ pääkau-
punkiseutu palkitsi rehtorin vuoden esimiehenä. 
Hänet ehdotti kisaan työyhteisö yksimielisesti 
seuraavin perusteluin:

” Hänellä on vankka työkokemus ja halu ke-
hittyä työssään, kyky asettaa asiat oikeaan tär-
keysjärjestykseen ja olla aidosti läsnä, tukee ja 
kannustaa alaisiaan vaikeissakin olosuhteissa, 
painottaa henkilöstön tärkeyttä ja hyvää osaa-
mista, uskaltaa jakaa vastuuta ja kysyy henkilös-
tön mielipiteitä, omaa hyvät vuorovaikutustaidot 
ja hersyvän huumorin, luottaa ja on luotettava, 
tarvittaessa jämäkkä, aito ja inhimillinen ja aina 
opettajiensa puolella.” 

Tällaisen rehtorin johtamana on hyvä työs-
kennellä. Kun luottamusta ja arvostusta löytyy, 
niin työntekijäkin on herkempi kiinnittämään 
huomiota myös omiin alaistaitoihinsa ja koko 
työyhteisön toimivuuteen.
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…Ja toimivat rakenteet

Monet pitävät tärkeänä etuna luottamusmies-
järjestelmää. Kun jokin askarruttaa mieltä eikä 
vastausta tunnu löytyvän, niin viesti luotta-
musmiehelle auttaa ratkaisemaan ongelman. 
Kaikilla kouluilla  on oma luottamusmies, jonka 
yhteystiedot löytyvät kouluilta, HOAY:n sivuil-
ta ja yhteysopettajilta. Luottamusmiehet tule-
vat myös kouluille kertomaan ajankohtaisista 
asioista tai auttamaan asioiden selvittelyssä.  
Palkkaepä selvyydet korjaantuvat pikaisesti luot-
tamusmiehen avulla. Nämä palvelut on tarkoi-
tettu tietenkin vain jäsenille. Liittoon kuulumat-
tomat selvinnevät palveluitta eikä heitä ole syytä 
yhteys opettajienkaan neuvoa työsuhteisiin ja 
palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Kannamme vastuumme

Me opettajat osallistumme täysin palkein yh-
teiskunnallisten haasteiden selättämiseen. Me 
teemme parhaamme ja usein enemmänkin, kun 
saamme työskennellä olosuhteissa, joissa työ-
suhde ja palkka ovat turvatut, tilat ovat terveet 
ja työvälineet asianmukaiset. Kun työtoverit ja 
esimies luovat tilaa, joissa työssä kehittyminen 
mahdollistetaan, työnilo ja työpaineet hyväksy-
tään, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen varmiste-
taan, niin silloin opettajan työ tuottaa pysyvää 
ja korkeatasoista pääomaa koko yhteiskuntaan.

  Jaana Alaja, 
  p ä ä l u o t ta m u s m i e s  j u ko  r Y

LIITY 
HENKILÖSTÖKASSAAN

Tiesitkö, että kaupungin 
työntekijänä sinulla on mahdollisuus 
liittyä henkilöstökassaan, josta voit 

saada asuntolainaa ja kulutusluottoa 
erittäin kilpailukykyisillä ehdoilla. 

Nosto- tai muita palkkioita ei peritä. 
Käyttötilillesi saat myös nettopalkkasi 

suuruisen luoton.  Voit tehdä myös 
määräaikaistalletuksia. Henkilöstökassa 

ei pyri kaupallisten pankkien tavoin 
voiton maksimointiin mutta kattaa 

kulunsa. Palvelut ovat jäsenille 
maksuttomia

Lisätietoja 
jäsenyysehdoista, lainoista, 

talletuksista ja laskujen maksamisesta 
Helsingin kaupungin helmestä 

4yhteiset palvelut4henkilöstökassa.
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Mistä hyvinvointi ja 
tuottavuus rakentuvat?

Perinteiset yhteiskuntaopin tunneilta tutut tuo-
tantotekijät ovat luonnonvarat, työvoima ja 
fyysinen pääoma. 1960-luvulla huomattiin, että 
myös aineettomilla tekijöillä kuten työvoiman 
laadulla on tuotannon tehokkuuden ja talouden 
toiminnan kannalta merkitystä. 

Yhteiskuntien erilaiseen kehitykseen haettiin 
syitä inhimillisistä tekijöistä. Aluksi keskityttiin 
yksilöiden ominaisuuksiin kuten tietoihin ja tai-
toihin. Myöhemmin näkökulma avartui osaami-
sesta sosiaalisten suhteiden merkitykseen inhi-
milliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille. 

Keskustelun painopiste siirtyi edelleen 
1980-luvulla siihen, miten aineeton pääoma vai-
kuttaa taloudelliseen kehitykseen. Taloudellisen 
tilanteen ymmärtämiseksi on otettava huomi-
oon yhteiskunnan sosiaalinen ulottuvuus: kyky 
yhteistoimintaan ja yhteistoimintaa tukevat ver-
kostot.

Löytyykö 
sosiaalisesta 
pääomasta 
apua talouden 
kiristyessä?

Mitä on sosiaalinen pääoma?

Sosiaalisen pääoman käsite on monitieteise-
nä ja suhteellisen nuorena herättänyt aktiivista 
kiinnostusta. Niinpä yhtenäistä määritelmää ei 
vielä ole. Tavallisimmin käsitteellä viitataan sosi-
aalisiin verkostoihin, vastavuoroisuuteen ja luot-
tamukseen. Näkyvin ero eri määritelmissä liittyy 
siihen, nähdäänkö sosiaalinen pääoma yksilön 
vai yhteisön ominaisuutena.

Itse kallistun yhteisöllisyyden puolelle. So-
siaalinen pääoma ei ole johdettavissa yksi-
tyisomaisuudeksi, vaan se liittyy kansalaisyh-
teiskuntaan, joka toimii yhteistoiminnallisesti 
paikallisyhteisöjen tasolla. 

Keskinäinen luottamus, sosiaaliset normit 
ja verkostot parantavat yhteisöjen toimintaa. 
Nämä helpottavat kanssakäymistä, tehostavat 
yhteisön tavoitteiden toteutumista sekä talou-
dellista toimintaa. Ne myös kasvavat käytössä ja 
vähenevät käytön puutteessa. 

Sosiaalinen pääoma voidaan toisaalta nähdä 

Hyvinvointipalveluiden edellytykset 

heikentyvät talouden kiristyessä. Tämä näkyy 

myös koulutuksessa. Sosiaalinen pääoma 

ei maksa mitään. Kannattaisiko tässä 

tilanteessa panostaa sosiaalisen pääoman 

lisäämiseen myös Helsingissä?
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tiivista tai rakenna yhteisöllistä vahvuutta eikä 
kaikki kansalaistoiminta tuota sosiaalista pää-
omaa. Yksilön ja yhteisön tarpeet voivat törmätä, 
jolloin sosiaalisilla verkostoilla voi olla kielteisiä 
vaikutuksia. 

Jokainen voi rakentaa sosiaalista pääomaa

Kasvatuksen ja koulutuksen kentässä sosiaa-
lisen pääoman rakentaminen on tuloksellisen 
ja tavoitteellisen toiminnan keskeinen työkalu. 
Kaiken lisäksi sen kasvattaminen tuo iloa ja hy-
vinvointia työyhteisöihin. Se myös on ilmaista ja 
lisääntyy käytettäessä. Olisiko tästä apua opetta-
jien antoisassa mutta raskaassa ammatissa?

  Jukka Talvitie 
  p ä ä l u o t ta m u s m i e s

välineenä, jonka avulla yksilöt kilpailevat toisten-
sa kanssa. Lienee itsestään selvää, että sosiaali-
set verkostot vaikuttavat yksilön taloudelliseen 
tilanteeseen ja muuhun hyvinvointiin. Niiden 
avulla henkilö voi hyödyntää taloudellista ja in-
himillistä pääomaansa.

Sosiaalisen pääoman vaikutukset

Sosiaalisen pääoman tuotoksena voi olla esi-
merkiksi hallinnon ja demokratian parantunut 
toiminta, yhteiskunnallinen hyvinvointi, parem-
pi terveydellinen tila tai taloudellinen kasvu ja 
tehokkuus. Se vaikuttaa yksilöiden kokemaan 
turvallisuuteen, myös rikollisuuden ja sosiaalisen 
pääoman välillä on havaittu yhteyttä. Luotta-
musta pidetään eri yhteyksissä joko sosiaalisen 
pääoman lähteenä tai sen tuotoksena. 

Sosiaalista pääomaa pidetään yleensä myön-
teisenä asiana. Se ei kuitenkaan aina ole posi-

Kirjoitusta varten on selailtu 

mm. Tilastokeskuksen ja 

Työterveyslaitoksen kotisivuja.
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Opettajan ja 
työnantajan 
oikeudet ja 
velvollisuudet

Kun teemme työtä työnantajan hyväksi, saamme 
siitä palkkaa ja meillä on tavalla tai toisella tehty 
työsopimus sekä olemme työnantajan johdon 
ja valvonnan alaisina, täyttyvät työlainsäädän-
nön mukaiset työsuhteen perustunnusmerkit.  
Suomen lainsäädännön mukaan työntekijöiden 
ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet ovat sa-
mat, riippumatta osapuolten kansalaisuudesta.

Työntekijällä on oikeus työehtosopimuksen mu-
kaiseen palkkaan ja muihin työehtoihin, esim. lo-
maoikeus, työterveyshuolto. Opettaja ei yleensä 
sovi työehdoistaan vaan saa viranhoitomäärä-
yksen, joka toimii työsopimuksena. Työlait ja 
-sopimukset antavat meille suojaa ja oikeuksia 
kuten oikeuden ammatilliseen järjestäytymi-
seen ja syrjimättömään kohteluun. Sopimuksin 
on säädelty myös työntekijöiden oikeudesta 
valita itselleen luottamusmiehiä ja näiden ajan-
käyttömahdollisuudesta edunvalvontaan. Työ-
turvallisuuslaki edellyttää, että saamme tehdä 
työtämme terveellisessä ja turvallisessa työym-
päristössä.  Valitettavasti oma työnantajamme 

ei ole kaikilta osin kyennyt noudattamaan lakia 
sisäilmaongelmien ja työssä kohdattavan väki-
vallan osalta.

Opettajan tulee tehdä työnsä huolellisesti 
ja olemmekin työntekijäryhmänä tunnollisia 
ja usein saatamme syyllistää itseämme, koska 
aina voi tehdä enemmän. Työssämme meidän 
on noudatettava työnjohdon ohjeita ja mää-
räyksiä, joista osa on koulukohtaisia esimiehen 
päätöksiä, monet kuitenkin kaupunkitason oh-
jeita, jotka koskevat kaikkia 40 tuhatta Helsingin 
palveluksessa olevaa. Kaupunkitason ohjeita 
ovat esim. ristiriitojen käsittely työpaikalla, lää-
kärissäkäyntiohjeistus, merkkipäivälahjat, yh-
teistoimintaan ja virkavapauksiin liittyvät ohjeet. 
Niistä esimiehemme ei voi poiketa.

Työnantajalla on oikeus päättää työntekijän työ-
hön ottamisesta. Monesti koko vuoden sijaisuu-
den tehnyt olettaa saavansa auki julistetun viran 
ja pettyy, kun esimies valitseekin toisen henkilön 
hoitamaan virkaa. Joskus opettaja saattaa unoh-
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taa, että esimiehellä on oikeus antaa työnjohdol-
lisia ohjeita ja määräyksiä ja että välituntikin 
on työaikaa.  Erityisesti kieltäytyminen työn 
tekemisestä saattaa olla raskauttava asia työnte-
kijälle. (Toki työturvallisuuslaki säätää, että vaa-
rallisesta työstä voi kieltäytyä.) 

Työlainsäädännössä on määritelty, milloin työn-
antaja saa irtisanoa tai purkaa työsuhteen. Näis-
sä tapauksissa kaupunki on antanut ohjeet kuu-
lemisesta ja vastineen antamisesta ja liittoon 
kuuluvalla on mahdollisuus luottamusmiehen 
apuun ja tukeen. Koeaika, jonka pituudesta on 
erilliset ohjeet, on työntekijän kannalta kriit-
tinen aika. Silloin työsuhteen voi purkaa (mo-
lemminpuolisesti) hyvin helposti (ei kuitenkaan 
syrjivästi).

Työnantajan tulee toimia lakien ja sopimusten 
mukaan: esimerkiksi kohdella työntekijöitä ta-
sapuolisesti ja huolehtia työturvallisuudesta.  
Ellei asiaa ole muutoin määritelty, on työntekijän 
saatava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä 

ehdoista ja perehdytys tehtävään. Työnantajan 
tulee myös edistää hyvää työilmapiiriä ja työnte-
kijän suoriutumista työssään.

Paljon työelämätietoutta löytyy OAJ:n ja HOAY:n 
nettisivuilta linkkien kautta, yhteysopettajakansi-
osta, Helsingin Helmi -sivustolta ja opetusviraston 
Helmi-intranetistä (Opetuksen verkosta pääsee 
Helmeen osoitteella https://opevhelmi.hel.fi). Ja 
lopuksi, koulusi luottamusmies ja työsuojeluval-
tuutetut ovat apunasi.

Hyvää työvuoden alkua 
työelämäviidakossa.

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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Jartsu oli huutanut, ettei se lähde 

mihinkään koululle opettaja-pellen 

puhutteluun. Se oli tullut töistä kotiin Vankkuri 

-pubin kautta ja oli taas pahalla päällä. Silloin 

se huusi niin, että Nikoa pelotti. Joskus 

äiti valetukisti silloin Nikoa ja käski tämän 

huoneeseensa. Nikosta tuntui pahalta, että äiti 

oli Jartsun puolella mutta hän tajusi myös äidin 

olevan peloissaan.

 Opettaja oli sanonut, että niistä 

oppimisvaikeuksista ja kotitehtävien teosta 

pitää puhua vanhempien kanssa, että saadaan 

jokin tukijuttu alulle. Niko oli ollut pitkin 

syksyä läksykerhossa ja tukiopetuksessa 

ensin enkusta ja sitten matikastakin mutta 

kokeet olivat menneet huonosti.  Ja sitten oli 

tullut se hirveä riitä, kun opettaja oli soittanut 

äidille kokeista, joita Niko ei ollut tuonut 

allekirjoitettuna takaisin. Äiti oli huutanut 

puhelimeen, että ei ole meillä mitään saatanan 

Wilmoja, hyvä kun on katto pään päällä. Nikoa 

oli hävettänyt se mitä äiti sanoi. Sillä kertaa äiti 

ei ollut tyytynyt valetukistukseen.

 Jartsu oli sanonut, että ei ala 

ostelemaan pennuille puhelimia. Siitä Nikolle 

olikin ilkuttu koulussa. Rampe ja Siekkari 

olivat pahimmat: ”Näytä nyt Niko millanen 

kännykkä sulla on. Onks se sellanen vauvojen 

lelukänny? Ai nii, eihän sulla oo sellastakaan.” 

Sitten kaikki olivat nauraneet ja Siekkari oli 

töninyt Nikoa ja huutanut: ”Tupakkadunkkari 

on Itiksen runkkari.”

 Jartsu ja äiti polttivat tupakkaa 

kotona, eikä savua päässyt mihinkään pakoon. 

Joskus luokkatoverit, varsinkin tytöt kiersivät 

Nikoa pinttyneen tupakanhajun vuoksi. 

Se pakkasi itkettämään. Joskus illalla hän 

ajatteli karkaavansa isän luo mutta siinä oli 

yksi mutta: isästä ei ollut kuulunut joulun 

jälkeen mitään.  Jartsu olikin rähjännyt Nikon 

kuullen, että joutuu elättämään toisten pentua, 

kun ei ruokkojakaan kykene aikuinen mies 

maksamaan.

 Illalla peiton alla Niko työsi 

etusormet korviinsa, että ei olisi kuullut Jartsun 

ja äidin puhetta olohuoneesta. Ne vaikuttivat 

inhottavan kännisiltä. Silloin ne puhuivat 

kovalla äänellä ja pahoja asioita. Telkkari oli 

kovalla ja äänet kuuluivat Nikon huoneeseen.  

Joskus Niko ajatteli, että jos hän kuolisi, jäisi 

vaikka auton alle, äiti itkisi ja katuisi, että oli 

ottanut Jartsun meille asumaan.

Koulussa olisi tänään pinaattilettuja mutta 

niitä ei saanut koskaan niin paljon kuin olisi 

tehnyt mieli.  Otatte sitten näkkileipää, jos jäi 

nälkä, sanoisi opettaja ruokalassa. Niko olisi 

taas viimeinen ja ruokalavalvoja hoputtaisi 

häntä välitunnille, jossa Rampe ja Siekkari 

olisivat. Niko ajatteli mennä Siwan kautta 

ja pyytää äidiltä allekirjoitusta paperiin. 

Työpaikalla äiti ei alkaisi huutaa ja kahden se 

olisi muutenkin helpompaa. Eikä äiti viitsisi 

enää puhua asiasta illalla, jos Jartsukin olisi 

kuulemassa. Paperissa oli opettajan numero 

ja siinä pyydettiin soittamaan kokouksen 

takia. Äidin pitäisi mennä koululle ja siitä 

se suuttuisi. Ei tässä jouda töistä koululle 

hyppäämään, se sanoisi mutta kyllä se 

allekirjoittaisi sen paperin. Ja ope olisi 

tyytyväinen. Se sanoisi, että saadaan sitten sun 

asiasi kuntoon ja katsois hyväksyvästi.

Jooseppi 
empatiseeraa
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 Ekaks olis enkkua. Onneksi olisi 

jakotunti ja ryhmässä oli melkein pelkkiä 

tyttöjä, jotka haluais vastata, eikä ope ehkä 

huomais kysyä Nikolta. Vaikka kyllä se 

yleensä katsoo onko tehtävät tehty, eikä nyt 

kannattaisi enää sanoa, että vihko on kotona. 

Sit se kysyis, että mikä niissä oli ollut vaikeaa. 

Kaikki, hänen teki mieli vastata. Jartsu oli 

joskus alussa kehunut äidille ja Nikolle, että 

osaa enkkua mutta sitten se oli neuvonut 

väärin. Kun Niko oli koulusta saavuttuaan 

kertonut asiasta, oli Jartsu heittänyt enkun 

kirjan ikkunasta pihalle ja sanonut, että 

koulussa opetetaan paskahattujen enkkua. 

Niko oli valehdellut opettajalle, että kirja oli 

tippunut tiskialtaaseen.  Niko oli opetellut 

änkyttämään, ja enkun ope armahti hänet, eikä 

hänen tarvinnut lukea ääneen tunnilla. Asia oli 

valjennut, kun hän oli joutunut puheopettajalle 

ja asiasta oli tietysti kerrottu kotiin.

 Pöydänkulmalla oli lappu: ota 

soppaa jääkaapista ja lämmitä. Se oli äidin 

käsialaa. Sitten siinä luki Niko kulta, ihan 

ylimmäisenä. Äiti ja Jartsu tulisivat vasta 

myöhään kylästä kotiin. Niko ajatteli, että ne 

ovat kumminkin Vankkurissa tai Aapelissa, 

koska oli äidin tilipäivä. Siksi lapun päällä 

oli 5-euronen. Hän oli säästänyt ne kaikki 

seitsemän, jotka äiti oli antanut saatuaan 

taas töitä. Jartsun takin taskusta hän oli salaa 

ottanut kolikoita ja rahaa oli yhteensä 48 

euroa. Niillä saisi kännykän, sellaisen halvan 

perusmallin mutta ehkä Rampe ja Siekkari 

lopettaisivat kiusaamisen.

 Paketti oli hieno. Kännykkä oli 

pehmustetussa pakkauksessa, ihan kuin 

munakotelossa. Siinä oli laturi ja monikielinen 

käyttöohje.  Kaupan myyjä oli ollut hirveän 

kiva ja näyttänyt kaikkea, mitä Niko ei 

enää muistanutkaan. Ohjekirjanen oli 

salaperäinen ja vilisi outoja sanoja. Kännykän 

näytössä oli tolpparivi, joka kasvoi kun laturi 

latasi. Niko mietti kenelle soittaisi. Eihän 

hänellä ollut kenenkään numeroa. Kunhan 

lataus olisi lopussa, voisi asiaa ajatella 

uudelleen. Myyjä oli sanonut, että jotain 

priipeid -kortteja saa vaikka R-kioskista, 

jos vanhemmat eivät halua avata tavallista 

liittymää. 

 Niko piti kännykkää kädessään 

peiton alla hämärässä huoneessa. Kun painoi 

kahta nappia, katosi avaimen kuva näytöstä 

ja puhelin valaisi kuin taskulamppu.  Niko 

ei kertoisi kännykästä ennen kuin lokakuun 

lopulla ennen syntymäpäivää ja pyytäisi 

sitten, että äiti hommaisi liittymän lahjaksi. 

Tai ehkä hän kävisi itse ostamassa Ärrältä 

sen priipeidin, jos saisi siihen rahat. Kun 

painoi soittoäänet sanaa, saattoi valita eri 

äänistä. Hän painoi Nostalgiaa ja kännykkä 

pärähti hassusti. Niko, hän vastasi… Mä oon 

himassa… Joo… Hei voitsä olla huomenna… 

Joo on mulla ihan uusi kännykkä, se on 

sininen ja siinä on vaikka mitä juttuja… 

Okei, moido, hän sanoi. Niko katsoi vielä 

kännykkää, laittoi sen poskeansa vasten ja 

sitten tyynyliinan sisään ja nukahti.

 Jaksamista syksyyn opettajakollegat, 
 jotta jaksaisimme tukea 
 Nikoja ja Niinoja

  Jooseppi
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Syksyllä 1923 Helsingissä on kuusi suomenkielistä 
oppikoulua, joihin kaikki halukkaat eivät millään 
mahdu opiskelemaan. Esimerkiksi Suomalainen 
Normaalilyseo käännyttää oviltaan kaikkiaan 177 
opinhaluista, Suomalainen lyseo 144. Lasten van-
hempien mielestä tilanne on kestämätön.

Filosofian maisteri Väinö Musikan asunnossa pi-
detään kokous, jossa päätetään välittömästi ryh-
tyä uuden yhteiskoulun perustamiseen. Syntyy 
osakeyhtiö Helsingin Yhteiskoulu ja Realilukio, 
joka vuokraa Wladimirinkatu 34:ssä sijaitsevasta 
talosta kouluhuoneistoksi sopivat tilat ja anoo 
Valtioneuvostolta lupaa uuden yliopistoon joh-
tavan koulun perustamiseen. Lupa heltiää seu-
raavan vuoden helmikuussa, maaliskuussa julis-
tetaan opettajanvirat haettaviksi, ja ne täytetään 
huhtikuussa. Johtokunnan mieliksi kaikki seitse-
män opettajiksi valittua ovat muodollisesti päte-
viä, ja rehtoriksi ryhtyy koulun perustaja Väinö 
Musikka. Ensimmäisessä sisäänpääsytutkinnossa 
kouluun valitaan 92 oppilasta oppikoulun ensim-
mäiselle ja 42 oppilasta toiselle luokalle.

Helsingin Yhteiskoulu ja Realilukio aloittaa var-
sinaisen ensimmäisen kouluvuotensa syksyllä 
1924. Pitkä nimi vähän kismittää rehtoria: alun 
perin oli ollut tarkoituksena muodostaa koulun 
kolme ylintä luokkaa ”luonnontieteellis-kansanta-
loustieteelliseksi” lukiolinjaksi, mutta nuoren kou-

Koulun tietä alkamassa – 
uuden koulun ensimmäiset 
vuosikymmenet

lun resurssit eivät siihen riitä. Lopulta katsotaan 
parhaaksi pitäytyä tavallisessa oppikoulujen 
”lukusuunnitelmassa” jo senkin takia, että uusi 
koulu houkuttelisi oppilaita mahdollisimman 
laajasti. 

Kouluhallitukselta anotaan lupaa koulun nimen 
lyhentämiseksi muotoon Helsingin Yhteiskoulu, 
mutta anomukseen ei myönnytä. Kouluneuvos 
toteaa, että nimenmuutos aiheuttaisi sekaan-
nusta, kun kaupungissa kuitenkin toimivat jo 
sekä Suomalainen Yhteiskoulu Helsingissä että 
Helsingin uusi yhteiskoulu. Pitkä nimi jää, mutta 
sitä käytetään harvoin. Uusi koulu tunnetaan no-
peasti rehtorinsa mukaan Musikan kouluna tai 
ytimekkäästi vain Musikkana.

Uuden koulun ensimmäisiin varustehankintoi-
hin kuuluu ”pianiino”, joka hankitaan heti ensim-
mäisenä vuonna. Toisena toimikautena kouluun 
saadaan vuokrapuhelin, mutta kirjoituskonetta 
joudutaan vielä tovi odottamaan, sillä sellainen 
kouluun hankitaan vasta vuonna 1936. Kolme-
kymmentäluvulla koulu saa koulutarkastajalta 
kiitosta, kun sillä on käytössään moderni heijas-
tuskone, epidiaskooppi, mutta etenkin alkuaiko-
jen tarkastuksissa tulee moitteitakin. 

Koululta puuttuvat niin voimistelusali kuin 
luonnontieteellinen opintosalikin, eikä sillä ole 
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käytössään minkäänlaista kokoelmahuonetta. 
Oppilaat työskentelevät vuorolukuna – puoli 
koulua opiskelee kahdeksasta yhteentoista ja 
kahdesta neljään, toinen puoli yhdestätoista 
kahteen ja neljästä kuuteen – mutta oppilaille 
harmittavan pitkiä taukoja aiheuttavasta järjes-
telmästä huolimatta tarkastajat moittivat kou-
lun tiloja ahtaiksi ja koulutarkoituksiin sopimat-
tomiksi.

Vuonna 1931 koulu solmii sopimuksen Hämä-
läisen Osakunnan kanssa ja saa käyttöönsä tilat 
Hämäläisten talossa, Kampinkatu 4 – 6:ssa. Vaik-
ka kerrostalon pihamaa ei ole järin suuri oppi-
laiden ulkoiluun, tilannetta helpottaa se, että 
kaupunki osoittaa koululle läheiseltä Kampin 
kentältä tilat koululaisten välitunteja ja ulko-
liikuntaa varten. Seuraavien vuosikymmenten 
aikana pääkaupunki kasvaa ja liikenne lisääntyy, 
joten 50-luvulla täytyy jo tehdä järjestyspoliisin 
kanssa sopimus, että tien ylittämistä valvomaan 
määrätään aamuin illoin koululaispartio, joka 
varustautuu liikenteen pysäytyslaatoin.

Sotavuosista Hämäläisten talon koulurakennus 
selviää vähin vaurion. Koulutyöhön sota tietysti 
jättää omat, lähtemättömät jälkensä. Koulun-
käynti keskeytyy, ja jotkut eivät koskaan palaa. 
Talvisodan jälkeisenä keväänä rehtori Musikka 
siirtää kaikki oppilaat seuraavalle luokalle, vaik-

ka koko talvena ei ole voitu järjestää opetusta. 
Talvella 1944 Helsingin suuret pommitukset ai-
heuttavat taas sen, että oppilaat evakuoidaan. 
Kouluhallitus järjestää sanomalehti- ja kirje-
opetusta, jota oppilaiden omat opettajat ovat 
velvollisia seuraamaan. Opettajat joutuvat myös 
osallistumaan osaltaan sodan taakkojen kanta-
miseen palkanalennusten ja sulkuajalta jopa ko-
konaan pidätysten muodossa.

Sodan jälkeen 1950-luvulla maailma näyttää 
taas erilaiselta. Kampinkadun toimitilat alkavat 
tuntua täyttäneen tehtävänsä Musikan kou-
lun väliaikaisina tiloina, ja kolmisenkymmentä 
vuotta tointaan hoitanut rehtori tähyilee jo elä-
kepäiviensä suuntaan.  Toive ikiomasta koulu-
talosta lähenee toteutumistaan, kun kaupunki 
suosittelee tonttia Herttoniemestä, josta on jo 
tiedusteltu mahdollisuutta saada alueelle oma 
oppikoulu. 

Yhteistyöhaluisten herttoniemeläisten kanssa 
uusi koulutalo rahoitetaan ja rakennetaan lähes 
talkoovoimin, ja syksyllä 1957 Musikan koulu 
muuttaa uuden rehtorinsa Jouko Teperin kans-
sa kokonaan Herttoniemeen. 1.9.1957 alkaen 
Musikan kouluna tunnettu koulu on toiminut 
– ja toimii edelleen – nimellä Herttoniemen 
yhteiskoulu. 

 Eevu Kivimäki-Sandgren

Lähde: Jouko Teperi (1997): Helsingin Yhteiskoulu 

ja Realilukio ja Herttoniemen yhteiskoulu 1924 – 

1994.
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Venäjän kieltä, kulttuuria ja Venäjä-
tietoutta Itä-Suomen suomalais-
venäläisestä koulusta

Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, kutsu-
manimeltään Itä-Suomen koulu, toimii Imatralla, 
Joensuussa ja Lappeenrannassa. Koulun toi-
mintaa ylläpitää, ohjaa ja valvoo Opetushallitus 
sekä koulun perustajakuntien  (Imatra, Joensuu 
ja Lappeenranta) muodostama Itä-Suomen suo-
malais-venäläisen koulun säätiö. 

Koulu on perustettu 17 vuotta sitten nykyis-
ten toimintakaupunkien ja valtiovallan kanssa 
yhteistyössä edistämään venäjän kielen ja kult-
tuurin opiskelua sekä kulttuurisuhteiden synty-
mistä rajan yli. Ensimmäisenä toimintavuonna 
koulussa opiskeli muutaman opettajan johdolla 
78 innokasta lähinnä suomalaista lasta ja kou-
luun haettiin 5. Luokalle.

Tällä hetkellä koulussa kasvaa ja oppii yli 800 
lasta ja nuorta, joista esi- ja perusopetuksessa 
opiskelee 670 ja lukiossa 135 jakautuen kolmeen 
toimintakaupunkiin. Kouluun hakeudutaan joko 
esiopetukseen tai 1. Luokalle. Väliluokille voi-
daan ottaa venäjää taitavia oppilaita, mikäli va-
paita oppilaspaikkoja on. Koulun oppilaista 75 % 
on äidinkieleltään  suomalaisia ja vastaavasti 25 
% puhuu äidinkielenään venäjää. Koulun hallin-
to on keskitetty Lappeenrantaan, jossa sijaitsee 
kaikkien kouluyksiköiden yhteinen hallintokans-
lia. Koulun henkilöstömäärä on 85, joista äidin-
kieleltään suomalaisia on 75 prosenttia ja äidin-
kieltään venäläisiä neljännes. 

Koulu on tarkoitettu sekä suomalaisille lap-
sille, jotka haluavat oppia venäjän kieltä ja kult-
tuuria  sekä Suomeen muuttaville suomen kieltä 
vielä taitamattomille tai heikosti osaaville lapsil-
le. Koulun toimintakulttuuri on vahvasti kaksi-
kielinen.

Itä-Suomessa eletään tällä hetkellä vahvaa 
venäläisbuumia. Esim. Lappeenrannan kau-

pungin katukuvassa näkyy venäläisiä  heidän  
loma-aikoinaan  ja viikonloppuisin huomatta-
vasti enemmän kuin kaupungin kantaväestöä. 
Kulttuurien yhteentörmäyksiltäkään ei ole täy-
sin vältytty, mikä johtunee siitä, että  asia on kui-
tenkin varsin tuore. 10 vuotta sitten vain harva 
osasi kuvitella nykyisen tilanteen ja kymmenet 
tuhannet venäläismatkailijat. 

Itä-Suomen koulu haluaa toimia sillanraken-
taja-asemassa. Koulu pitää toiminnassaan  erit-
täin  keskeisenä kulttuurin ja erilaisten tapojen 
tuntemisen opettelua kielten opiskelun tukena. 
Koululla onkin varsin monipuolinen vaihto-oh-
jelma venäläisten yhteistyökumppanien kanssa, 
mikä mahdollistaa koulun oppilaille mahdol-
lisuuden muutamasta päivästä aina kahteen 
viikkoon tutustua ja opiskella Venäjällä venäjän 
kieltä ja kulttuuria. Venäjän kielen ja kulttuurin 
tuntemus ovat auttaneet myös monia koulum-
me nuoria saamaan kesätöitä. Kesätöitä tarjoa-
vat työantajat arvostavat lähes poikkeuksetta 
tällä hetkellä Itä-Suomessa venäjän kielen osaa-
mista.

Ruotsin kieltä valinnaisena oppiaineena

Itä-Suomen koulussa ruotsin kieli on kaikille 
oppilaille valinnainen oppiaine. Koulu on ainoa 
suomalainen peruskoulu, jolla tämä lupa on. 
Koulun oppilaista lukuvuonna 2013–2014 89 % 
opiskelee valinnaista ruotsia. Ruotsia opiske-
lemattomat ovat lähes yksinomaan maa han -
muuttajataustaisia oppilaita. Mitään kielipoliit-
tista valtakunnallista linjausta tästä ei kuitenkaan 
kannata lähteä vetämään. Oppilaiden valintojen 
syyt ovat hyvin pragmaattiset: jatko-opinnoissa 
tarvitaan edelleen Suomessa ruotsin kieltä. 
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Vierailulla Kizhin saarella

Venäläisen keittiön herkut ja niiden 
valmistaminen ovat osa koulun 
opetussuunnitelmaa.

Kielten opiskelu on hauskaa

Lukiolaiset kielikurssilla Moskovassa
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Monipuolista kielitarjontaa ylläpitävään  Itä-
Suomen kouluun ovat lisäksi hakeutuneet kie-
len opiskelusta pitävät lapset ( tai sitä  tärkeänä 
pitävät heidän vanhempansa). Itä-Suomea kos-
kettavassa venäjä-ruotsi-kielimaaottelussa on 
lisäksi unohdettu, että vain pieni osa  itä-suoma-
laisista nuorista jatkaa opintojaan ja elämään-
sä Itä-Suomessa. Ajatus Itä-Suomesta muusta 
Suomesta irrallisena ”kielireservaattina” ei ole 
mielestäni järkevää kielipolitiikkaa myöskään 
Itä-Suomen kannalta. Olen kuitenkin sen kan-
nalla, että ruotsin kieli pitäisi asettaa valtakun-
nallisesti samaan valinnaiseen asemaan muiden 
vieraiden kielten rinnalle.

Opetussuunnitelmasta ja opetuksen 
järjestelyistä

Itä-Suomen koulussa noudatetaan suomalaista 
peruskoulun opetussuunnitelmaa. Lisäksi oppi-
aineita opetetaan osittain venäjän kielellä siten, 
että alaluokilla vieraskielisen opetuksen osuus 
on yli  50 % väheten siitä pikkuhiljaa siirryttäes-
sä kohti perusopetuksen päättövaihetta. Venä-
jän kieli on myös 4 viikkotunnin laajuisena eril-
lisenä oppiaineena 1. Luokalta alkaen. Tuntijako 
poikkeaa valtakunnallisesta tuntijaosta siten, 
että oppilaan kokonaistuntimäärä on 236 tun-
tia. Lisäksi koulu voi hyödyntää sille myönnettyä 
poikkeamaa vähentää venäjän kielen opiske-
lun tukemiseksi muista oppiaineista pakollisia 
tunteja 2 vuosiviikkotuntia, mikäli vuosiviikko-
tuntimäärä on yli 10 ja 1 vvh, mikäli 10 tai sitä 
pienempi. Tämän lisäksi on jo edellä mainittu 
ruotsin kielen valinnaisuus. Lukiossa vastaavasti 
opiskelija voi vähentää valtakunnallisen tuntija-
on pakollisista aineista yhteensä 8 kurssia. 

Koulun kielitarjonta on monipuolinen. Ve-
näjän, englannin ja ruotsin kielen lisäksi kie-
litarjontaan kuuluvat paikkakuntakohtaisesti 
espanjan, saksan ja ranskan opiskelumahdol-
lisuudet. Koululle myönnettiin vuonna 2010 
SUKOlin vuoden kielitekopalkinto venäjän 
kielen ja kulttuurin opiskelun tuomisesta esiin 
myönteisellä tavalla myös muiden kielten opis-
kelun merkitystä arvostaen.

Opetuksen järjestelyissä noudatetaan esi- 
ja alkuopetuksen osalta kokonaiskoulupäivä-
ajatusta: kaikille sitä tarvitseville eskareille ja 
alaluokkien oppilaille järjestetään aamu- ja 
iltapäivätoimintaa Itä-Suomen koulun omana 
toimintana.

Mukavaa lukuvuotta kaikille 
Rihvelin lukijoille.

Petri Kyyrä
j o h tava  r e h t o r i

i t ä -s u o m e n  s u o m a l a i s - v e n ä l ä i n e n  k o u l u
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Aloitin työt Itä-Suomen koulussa 15 vuotta sit-
ten ja silloin koulussamme oli kaksi luokallista 
oppilaita. Nyt meillä on luokat 0-9 käsittävä 
yhtenäinen peruskoulu ja toisen lukion yhtey-
dessä toimiva lukio. Henkilökunnan määrä on 
muuttunut samassa suhteessa; kun ennen tiesin 
jokaisen oppilaan hammaslääkäriin menosta, 
niin nyt vastuuta voi jo huoletta jakaa useam-
mille. Kasvu ja muutos ovat olleet työpaikallani 
jatkuvasti läsnä, olemme tottuneita siihen, että 
olosuhteet vaihtuvat ja meillä voi harvoin to-
deta, että ”tehdään niin kuin aina ennenkin on 
tehty”. Lähdemme innolla mukaan uuteen (vii-
meisimpänä ”villityksenä” iPad-hanke), jos ko-
emme, että asia on arvokas ja hyödyttää meitä 
yhteisönä. 

Kasvusta huolimatta olemme edelleen pieni 
koulu, jossa opettajat tuntevat oppilaat ja usein 
myös heidän huoltajansa. Vanhempainyhdistys 
on ollut aktiivinen osa kouluyhteisöämme. He 
ovat olleet mukana rahoittamassa leirikouluja ja 
opintomatkoja ja vuosien saatossa on ollut niin 
askarteluiltoja kuin yhteisiä illanviettoja järven 
rannalla. Yhteistyö perheiden kanssa on ollut 
tiivistä ja Kodin ja koulun päivän yhteydessä jär-
jestettävät rehtorin aamukahvit ovat olleet uusi 
yhteydenpidon muoto vilkkaan wilmailun ja 
muun sähköisen viestinnän lisäksi. Monet huol-
tajat ovat myös tarttuneet koulun tarjoamaan ti-
laisuuteen opiskella venäjän alkeita, näin hekin 
saavat tuntumaa kielen opiskelun ihanuuteen ja 
ehkä kurjuuteenkin. 

Perheitä ja oppilaita meillä on monenlaisia, 
mutta kaikkia yhdistää tietty rohkeus ja aktiivi-
suus, on haluttu ja uskallettu valita ylimääräinen 
kieli. Ehkä tästä johtuen monet oppilaamme 
ovat välittömiä ja aktiivisia ja osaavat ilmaista 

mielipiteensä, joskus jopa silloinkin kun sitä ei 
kysytä. 

Arkeamme sävyttää kaksikielisyys ja –kult-
tuurisuus; äidinkieleltään venäläiset ja suoma-
laiset opettajat ja avustajat tekevät jatkuvasti 
tiivistä yhteistyötä, jotta esimerkiksi CLIL-opetus 
ja uusien maahanmuuttajaoppilaiden sopeutu-
minen kouluun sujuisi saumattomasti. Oppilaita 
pyrimme kannustamaan samaan; pienemmillä 
leikit loksahtavat yhteen helposti vaikka ilman 
sanoja, isommat tarvitsevat enemmän aikuisten 
ohjausta ja omaa kielitaitoa. 

Kaksikielisyys näkyy ja kuuluu oppituntien ja 
välituntien ohella juhlissamme ja perinteissäm-
me; olemme laskeneet mäkeä ja polttaneet Mas-
lenitsa-nuken laskiaisena, joulujuhlan yhteis-
lauluina ovat raikuneet sekä В лесу родилась 
ёлочка että Enkeli taivaan, ja juhlamme on juon-
nettu ja juhlapuheet pidetty kahdella kielellä, 
esityksiäkin olemme valmistaneet molemmilla 
kielillä. 

Suomalaisten juhlien vietosta emme ole tin-
kineet, ovathan ne vastaavasti maahanmuutta-
jaoppilaillemme osa suomalaiseen kulttuuriin 
kotoutumista. Erityisen innokkaasti oppilaamme 
ovat osallistuneet Oppilaat opettajina -päivään, 
jolloin venäläisen koulun tapaan isommat op-
pilaat ovat saaneet opettaa pienemmilleen jo 
osaamiaan asioita. Opettajakunta on hymyillyt 
sisäisesti, kun olemme kuulleet oppituntien 
jälkeen ihmetteleviä huomautuksia oppilaiden 
käytöksestä ja suunnittelun työläydestä. 

Venäjälle suuntautuva leirikoulut ja opinto-
matkat ovat erottamaton osa koulutyötämme. 
Pienemmät koululaiset ovat vierailleet päivän 
matkalla Viipurissa, viitosluokkalaiset ovat viet-
täneet kolme päivää Pietarissa ja peruskoulun 

Itä-Suomen 
koulun arkea ja 
juhlaa
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on kruunannut yhdeksännen luokan syksyllä 
Moskovaan tehty matka. Yhdessä tehdyt matkat 
ovat kasvattaneet yhteishenkeä ja tarjonneet 
oppilaille todellisia kielenkäyttötilanteita. Kuu-
lemme toki venäjää Lappeenrannan kaupoissa 
päivittäin, mutta on eri asia itse asioida venäjän 
kielellä venäjänkielisessä ympäristössä.  Lisäksi 
oppilailla on ollut mahdollisuus hakeutua ly-
hyisiin oppilasvaihtoihin, majoittua venäläisissä 
perheissä ja havaita, että englannin kielellä ei 
välttämättä kaikkialla pärjää. 

Lukiolaiset ovat voineet tutustua venäläi-
seen opiskelukulttuuriin ja opiskelijaelämään 
parin viikon jaksolla Moskovassa. Oppilaat ja 
perheet ovat tehneet yhdessä työtä varojen ke-
räämiseksi; he ovat osallistuneet joulumyyjäisiin, 
leiponeet koulun tilaisuuksiin ja pitäneet kios-
kia koululla. Oppitunneilla olemme etukäteen 
valmistautuneet matkoihin harjoittelemalla 
sopivia fraaseja ja tutustumalla matkakohteen 

historiaan ja nähtävyyksiin. Jälkikäteen olem-
me keskustelleet paljon näkemästämme ja ko-
kemastamme; ihmetelleet esimerkiksi Pietarin 
loistokkaita rakennuksia ja venäläisten rakkautta 
taiteeseen ja kulttuuriin, mutta myös purkaneet 
suurkaupungin liikenne- tai vessakulttuurin ai-
heuttamia pienempiä ja suurempia järkytyksiä.

Jaamme koulussamme saman arjen satojen 
muiden Suomen koulujen kanssa; iloitsemme 
onnistumisista, mutta tarvitsemme myös tu-
kiopetusta, oppilashuoltoa ja erityisopetusta. 
Olemme ehkä keskimääräistä avoimempia ja 
innokkaampia, mutta meilläkin määrätään jälki-
istuntoa ja käydään kasvatuskeskusteluja. 

Opettajat ovat motivoituneita ja kokeilunha-
luisia, mutta kiire ja riittämättömyyden tunne 
iskevät välillä meihinkin. Parhaimmillaan Itä-
Suomen koulun arki on yhdistelmä suomalaista 
käytännöllisyyttä ja venäläistä sydämellisyyttä; 
arki rullaa ja pientäkin asiaa kannattaa juhlia.

Päivi Nieminen

v e n ä j ä n  o p e t ta j a  j a  e r i t Y i s o p e t ta j a , 

l a p p e e n r a n n a n  Y k s i k kö
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Sompion koulu on alun 

perin toiminut nimellä 

Keravan yhteiskoulu, mistä 

pääoviemme yläpuolella oleva 

kyltti edelleenkin tekstillään 

muistuttaa. Yhteiskoulu aloitti 

toimintansa jo vuonna 1921, joten 

koulumme vanhin osa on yli 90 

vuotta vanha. 

Sompion 
koulu 
Keravalta

Opetustilat ovat laajentuneet vuosikymmenien 
saatossa jokaiseen ilmansuuntaan ja tällä hetkel-
lä varsin mittavan kokoisen koulumme uumenis-
sa työskentelee 718 nuorta ja 67 aikuista. Olem-
me siis lähestulkoon pienen kaupungin mitoissa! 
Koulumme sijaitsee aivan Keravan keskustan 
kupeessa, mikä luonnollisesti antaa oman ny-
anssinsa välituntivalvojien työhön. Kaupungin 
houkutukset kun ovat vain kivenheiton päässä 
välituntialueesta. Lähiympäristö sinänsä on van-
haa omakotitaloaluetta kauniine puutarhoineen 
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ja lehtipuineen, joten estetiikan puolesta olem-
me hyvällä paikalla. 

Suuri yhteisömme on minusta ennen kaikkea 
rikkaus. Sompion koulun sielu on monimuotoi-
nen ja värikäs, sillä koulussamme toimii ns. taval-
listen yleisopetuksen luokkien ohella kolme pai-
notusluokkaa joka luokka-asteella sekä yhteensä 
kahdeksan pienluokkaa. Painotusluokkamme 
kantavat etuliitteitä  liikunta, musiikki ja ilmai-
sutaito. Pienluokkiemme kaartiin puolestaan 
kuuluu kolme yleisopetuksen pienryhmää, kaksi 
JOPO-luokkaa, kaksi valmistavaa luokkaa sekä 
yksi polikliininen luokka. 

Osa rikkauttamme ovat myös käytävilläm-
me kaikuvat monet eri kielet, sillä oppilaamme 
edustavat useaa eri kansallisuutta. Täällä opetta-
jana työskenteleminen avaa siis laajan näköalan 
moneen erilaiseen tapaan työskennellä, opettaa 
ja opiskella. Suuren koulun voimavara on juuri 
se, että oman talomme sisällä on valtava määrä 

monenlaista osaamista ja tietotaitoa. Opettajan 
näkökulmasta katsottuna yhteisön suuri koko 
tulee ehkä selvimmin esille siinä, että arkemme 
on aika vauhdikasta. Tämä pitää meidät opetta-
jat hyvällä tavalla valppaina ja hereillä.  

Oppilaat kokevat suuren oppilasmäärän var-
masti monin eri tavoin riippuen omasta persoo-
nallisuudestaan. Nuoret tulevat pääosin aika pie-
nistä kouluista ympäri Keravaa ja siksi Sompioon 
siirtyminen voi olla joillekin oppilaille hyvinkin 
haasteellinen ja totuttelua vaativa tilanne. Nuor-
ten turvallisuuden tunteen rakentaminen ja sen 
säilyttäminen on siksi tärkeä osa työtämme. 

Koulu- ja työrauhaa meillä painotetaan jo-
kaisella luokalla ja kaikissa tilanteissa. Opettaja-
kuntamme pohdinnat tästä teemasta on koottu 
yksiin kansiin nimellä Työrauhapakki. Nyt uuden 
lukuvuoden alussa on taas aika avata tuo pakki 
ja toivottaa rauhallista lukuvuotta kaikille Rihve-
lin lukijoille!

Marjaana Siltala
e r i t Y i s o p e t ta j a

s o m p i o n  k o u l u

k e r a va 
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Alakylän koulu oli lukuvuoden 

2011–2012 alkaessa 30 oppilaan, 

2,5 opettajan sekä yhden 

koulunkäyntiavustajan koulu. 

Lisäksi koululla toimivat keittäjä 

ja siivooja, jotka tuottivat ateria- ja 

siivouspalvelut myös kylän vanhusten 

palveluasuntoihin. Puolikas opettaja 

jaettiin muutamaa oppilasta 

pienemmän Kaukosen koulun kanssa 

niin, että Alakylässä oli kolmas 

opettaja maanantaista keskiviikkoon 

ja Kaukosessa torstaista perjantaihin. 

Nykypäivän nuoren opettajattaren 

varaventtiili on julkisesti somessa. 

Päivätyt väliotsikot ovat facebook-

päivityksiäni Alakylässä viettämäni 

lukuvuodenvuoden ajalta.

Perustehtävän äärellä 
– vuosi pienessä 
kyläkoulussa Kittilässä

18.8. Asun Impilinnassa, ja työpaikan 
ikkunan taakse kerääntyy säännöllisesti 
poroja toljottamaan etelän ihmettä. 
Eksotiikkaa!

Pienessä kyläkoulussakin vuosi alkaa suunnitte-
lu-VESOlla. Suunnittelupäivän aikana selvisi, että 
Alakylän koulussa on vaihtuva henkilöstö, mut-
ta paljon perinteitä. Koulun johtajaopettaja oli 
säilynyt samana jo lähes kaksikymmentä vuotta, 
mutta muu opetushenkilöstö oli monestakin te-
kijästä johtuen vaihtunut tiuhaan. Koska tiesin 
todennäköisimmin olevani minäkin vain käypä-
läinen, päätin ottaa perinteet ilolla vastaan sen 
sijaan, että kovin voimallisesti pyrkisin muutta-
maan koulua. Ja mikäs oli perinteitä kalenteriin 
kirjatessa: oli koko koulun sieni-, uinti- ja lasket-
teluretkeä, hiihtokilpailuita ja yökouluja ennen 
lomia. Suurin osa viikoista jäi perustyölle pyhi-
tetyiksi, mutta lukuvuotta täplittivät mukavilta 
kuulostavat ja pedagogisesti hyvin perustellut 
tapahtumat.

Kahta päivää aiemmin muuttokuormaa Kitti-
lää kohden ajaessani olin jo saanut selville, että 
kantaisin päävastuun vuoden ainoasta eskarista 
sekä neljästä ekaluokkalaisesta. Suunnittelupäi-
vänä työt täsmentyivät niin, että opettaisin myös 
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pääosan kahdeksan tokaluokkalaisen tunneista, 
englantia neljäsluokkalaisille sekä käsitöitä nel-
jäs- ja viidesluokkalaisille. Yhdistelmä oli siitä 
mukava, että tutustuin siis hyvin koulun jokai-
seen oppilaaseen, sillä kuudesluokkalaisia ei 
tänä vuonna ollut lainkaan.

14.11. Minä: "Sulta jäi yksi satuolento 
täältä ympyröimättä." Oppilas: "???" Minä: 
"Tonttu." Oppilaan silmät leviävät. Toinen 
oppilas (normaalia kimakammalla äänellä): 
"Mutta mie olen nähny!" 1. oppilas (ääni 
säröillen): "Niin mieki!" Kolmas oppilas, 
jonka paperin olin jo tarkistanut ja joka 
kyllä oli tontun ympyröinyt pysyi viisaasti 
hiljaa, kun yritin paikkailla tilannetta. 
Oppikirjantekijät, minkä mulle teitte...

Etukäteen jännitin eniten ihkaensimmäisiä eka-
luokkalaisiani. Enpä tiennyt, että he asettaisivat 
kaikille tuleville ryhmilleni riman lähes ylitse-
pääsemättömän korkealle. Minua oli vastassa 
innokas ja täysin koulun tavat jo omaksunut 
pikkuporukka. Ekaluokkalaisethan olivat eskaris-
ta tutussa ympäristössä. Rinta röyheänä, mutta 
äärimmäisen lämpimästi he ohjasivat niin uutta 
opettajaa kuin pientä eskariakin talon tavoille.

Samaa aiemmin kylvettyä viljaa pääsin kor-
jaamaan tunneilla, joilla opetin eskari-ykkös-
kakkos-ryhmää. Oppilaille oli itsestään selvää, 
että vuoroa voi joutua odottamaan, itsenäiseen 
työhön on kyettävä ja että kaikkien kanssa tul-
laan toimeen. Se olikin opetuksen onnistumi-
selle elinehto, sillä vaikka opetus järjestettiin 
vuorokurssina niin, että kyseisenä vuonna eka-
tokaluokkalaiset opiskelivat muissa paitsi äidin-
kielessä ja matematiikassa toisen vuosiluokan 

sisältöjä, suurimmalla osalla tunneista oli opet-
tajalla käynnissä kaksi tai kolme eri opetuskoko-
naisuutta. 

Käytännössä siis esimerkiksi äidinkielentun-
nilla tokaluokkalaisten kanssa opiskeltiin vaik-
kapa sanaluokkia, ekaluokkalaiset harjoittelivat 
n-kirjainta ja eskari askarteli jotakin ekaluokka-
laisten aiheeseen löyhästi liittyvää. Opeoppaissa 
ja työkirjoissa ei  onneksi resursseja säästelty, jo-
ten tehtäviä oli hyvin saatavilla oppilaiden itse-
näistä työskentelyä varten sille ajalle, kun opet-
taja piti opetustuokiota osalle porukasta.

Koin siitä ihmeellisen vuoden, että kertaa-
kaan yksikään oppilas ei kysynyt onko pakko 
saati että pareja tai ryhmiä jaettaessa joku olisi  
kieltäytynyt yhteistyöstä toisen kanssa. Kyse ei 
ollut pelkästään pikkupaikkakunnan lintuko-
toefektistä. Kunnan muissa kouluissa oppilaat 
olivat opettajien todistuksen mukaan ihan ta-
vallisia välillä hankalaksikin heittäytyviä lapsia. 
Alakylässä oli kuitenkin jostain syystä aivan eri-
tyinen yhteenhiileenpuhaltamisen henki.

21.11. Minua jututettiin ennen tänne 
töihin tuloa vain puhelimessa enkä siis 
ollut tähän päivään mennessä esimiestäni 
vielä tavannut. Tänään tilanne korjaantui, 
kun koulutoimenjohtaja karautti yllättäen 
luokkaan kesken tunnin. Salamannopea 
arvio kajahti heti ovelta: "On se äitinsä 
näkönen! Äitinsä näkönen, mutta tumma." 
Kysymättä kertoi töitä löytyvän ensi 
vuodeksikin.

Kittilä on maa-alueltaan iso kunta, mutta väki-
määrältään pieni. Vastaantulija ei välttämättä 
ole sukulainen, mutta luultavasti ainakin jonkun 
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kautta tuttu. Tilanne on toki sama kaikissa pie-
nissä kunnissa. Se voi aiheuttaa opettajalle pai-
neita. Missään ei voi liikkua anonyymisti, vaan 
kylällä nähdyistä viikonloppuvieraista kysellään 
varmasti seuraavalla viikolla. Toisaalta oppi-
laidensa taustatkin tietää paremmin ja perheisiin 
on helppo muodostaa luontevat välit. Pikkupaik-
kakunnalla on osattaava myös harkita puheensa. 
Ne kantautuvat hyvin todennäköisesti sellaisten-
kin korviin, joita ei keskustelussa ollut paikalla.

Kaikkea ei oma koulu tai välttämättä edes 
kunta pysty tarjoamaan. Uinninopetus toteu-
tettiin Alakylässä niin, että talvella tehtiin kaksi 
koko päivän retkeä Rovaniemelle. Ennen tai jäl-
keen uinninopetuksen vietettiin tunti kauppa-
keskuksessa, jossa oppilaat saivat tehdä ostoksia 
vanhempiensa kanssa sopimallaan summalla. 
Suhtauduin retkeen etukäteen epäilevästi, mut-
ta seuratessani oppilaiden keskustelua ostoksilla 
totesin järjestelyn olevan toimiva. Rahojen hal-
litseminen oli tietysti tiukkaa matematiikkaa, ja 
lisäksi kauppakeskuksen ihmisvilinä ja tarjonta 
oli monelle kulttuurikokemus. Syrjäseuduilta ei 
lähdetä joka viikko tai edes joka kuukausi isom-
mille kylille.

Voi toki olla ihmiselle eduksikin, ettei kaikki 
ole niin helposti saatavilla. Väitän, että yksi syy 
Alakylän koulun hyvään ilmapiiriin oli, että op-
pilaat kokivat koulun itselleen hyvin tärkeäksi. 
Osa varmasti nautti opiskelustakin, mutta ennen 
kaikkea näin, kuinka tärkeä sosiaalisten suhtei-
den paikka koulu oli. Monelle oppilaalle koulu oli 
ainoa paikka tavata muita lapsia, ja se heijastui 
oppilaiden suhteisiin. Isot ja pienet, tytöt ja pojat 
leikkivät yhdessä, ja jos riitaakin tuli, se oltiin val-
miit selvittämään.  

Pidän itsestäänselvänä sitä, että oppilaiden 

käytös heijastelee voimakkaasti heidän koulun 
ulkopuolella elämäänsä elämää. Oppilaiden pu-
heista kävi ilmi, että monet viettivät paljon aikaa 
perheensä ja sukulaistensa kanssa. Monet ulkoi-
livat paljon, ja niissä perheissä, joissa oli vielä po-
roja tai lehmiä, lapset kulkivat mukana aikuisten 
töissä. Opettaja ehkä vähän hätkähti, kun eka-
luokkalainen tyttö kertoi viikonloppuna viimein 
kotiinsa valmistuneen nylkemishuoneen. Poro-
miehen tyvär se siinä intoili. 

Opettajan kannalta syrjäseudulla työskente-
leminen muodostaa herkästi ongelman sairau-
den iskiessä. Kovin helposti ei tee mieli olla pois 
töistä, kun tietää, että kunnan ainoa sijaisuuksia 
tekevä henkilö on juuri aloittanut sesonkityön 
lentokentällä, ja työkaveri joutuisi sairaspäivän 
ajaksi ottamaan vastuulleen koko koulun. 

16.12. Siinä kivasti karisee viimeiset 
unihiekat silmistä, kun lähes 
äänennopeudella kiitää säkkipimeää 
talvista tietä aamulla töihin. Vastaan 
tulee tienlevyisiä rekkoja, joilla on 
sokaisevan kirkkaat valot, lumi 
pöllyää ja Eskelisen linja-auto roikkuu 
takapuskurissa. Eka oppitunti 
töihinpäästyä menee vielä siihen, että 
adrenaliini poistuu lihaksista ja päässä 
soi äänettömän kauhunhuudon kaiku.

Alakylä oli siitä onnekas, että kun kouluverk-
koa on jouduttu raa'alla kädellä supistamaan, 
oman kylän koulu on säilynyt. Oppilaat kerätään 
kunnan eteläisestä osasta, jopa Rovaniemen 
puolelta asti. Pisin koulumatka minun aikanani 
oli 54 kilometriä suuntaansa. Muutama oppilas 
tuli Alakylästä, mutta suurimman osan koulu-
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matka vaati taksia. Koko kunnan kattava kou-
lutaksioperaatio määritti aika tarkoin koulun 
alkamis- ja loppumisajat. Koulu alkoi joka aamu 
Alakylässä kahdeksalta, loppui pikkuoppilailla 
puoliltapäivin ja isommilla kahdelta. Pikkuoppi-
laat saivat halutessaan jäädä iltapäiväkerhoon, 
jota koululla toiminut avustaja pyöritti. Kotiin 
lähdettiin joko taksilla kahdelta tai kirkonkylältä 
tulevalla koulubussilla ennen neljää. 

Taksinkuljettajat olivat tuttuja ja yhteistyö su-
jui erinomaisesti. Taksikuljetus oli ongelmallinen 
ainoastaan silloin, kun oppilas olisi tarvinnut tu-
kiopetusta, mutta kuljetusaikataulujen takia sitä 
oli joidenkin kohdalla mahdoton tarjota. Myös 
kerhojen toiminta piti järjestää kuljetusten eh-
doilla. Vanhempienkin työmatkat olivat pitkiä, 
joten he eivät välttämättä voineet olla kuljetuk-
sissa avuksi. Useimmiten tukiopetukset ja kerhot 
saatiin kuitenkin jollakin tavoin järjestymään.

Kylän elämässä koulu näkyy niin, että kunta 
jäädyttää koulun pihaan talvisin luistelukentän. 
Kylän oma urheiluseura ylläpitää koulullekin 
vuokrattavaa liikuntasalia. Liikuntasalilla järjes-
tetään myös koko kylän katsomaan kokoava 
joulujuhla. Joulujuhla onkin perinteisesti itse-
kirjoitettuine näytelmineen ja moninaisine mui-
ne ohjelmanumeroineen suuri ponnistus kou-
lulta. Kevätjuhla on siksikin hyvin pelkistetysti 
vain kevätkirkko ja todistusten jako. Järjestely 
ei tuota ongelmia, koska kaikki oppilaat osal-
listuvat evankelisluterilaisen uskonnon opetuk-
seen. Olisi mielenkiintoista seurata näiden voi-
makkaasti yhtenäisessä kulttuurissa kasvavien 
lasten kehitystä aikuisuuteen. Miten he tulevat 
kokemaan hyvin erilaisena näyttäytyvän eteläi-
sen Suomen?

23.1. Opettajankokouksen esityslistalla 
tänään:
-  Kuka hiihti eniten (ja koviten) 

viikonloppuna
-  Parhaat hiihtoreitit Kittilän ympäristössä
-  Tulevat tapahtumat koulussa
-  Miten saadaan sulatettua jäätyneet 

autonovet auki, että päästään kotiin

Kittilän kunta ei ainakaan rasita opettajiaan 
loputtomalla virralla erilaisia arviointi- ja kehi-
tysohjelmia. Koulunpidossa keskityttiin täysin 
perustehtävään, opettamiseen. Toki pikkukou-
lussa opettaja hoiti myös koulusihteerin työt, 
mutta ne koostuivat lähinnä oppilaskorttien 
ylläpitämisestä ja koulun rahaliikenteen seu-
raamisesta. Työrauhasta – ja pienestä oppilas-
määrästä – johtuen vuoden aikana oppilaiden 
kanssa ehti hyvin toteuttaa vähän monimut-
kaisempia ja enemmän valmistelua vaativia 
projekteja. Toisaalta sai nauttia myös päivistä, 
jolloin ei tapahtunut mitään erikoista. 

Työrauhan kääntöpuoli oli se, että koulu-
tusta oli tarjolla huonosti. Kunta vaati, että jo-
kainen opettaja on ensiaputaitoinen ja järjesti 
siihen koulutuksen sekä lisäksi kyseisenä vuon-
na yhden iltapäivän Lions Quest – opastuksen. 
Muuten koulutusta oli mahdollista saada aino-
astaan viikonloppuisin ja useimmiten lähimmil-
lään Rovaniemellä. Yhden vuoden aikana en 
kokenut jääväni paljosta paitsi, mutta jos kun-
taan olisi jäänyt töihin pidemmäksi aikaa, oman 
ammattitaidon kehittäminen olisi varmasti al-
kanut mietityttää. 
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5.4. Onnistunut yökoulu joudutti loman 
alkua mukavasti! Opin tosin, että 
yllättävänkin moni pikkutyttö kuorsaa.

Pienen pieni työyhteisö puolestaan tarkoittaa 
sitä, että jos töissä aikoo viihtyä, kaikkien kans-
sa on tultava toimeen. Vain neljälläkin ihmisellä 
saattaa olla toisiaan ärsyttäviä piirteitä, mutta 
mikäli joukkoon ei ole sattunut suoranaista työ-
paikkakiusaajaa tai täyttä mielenterveysongel-
maista oman kokemukseni mukaan ratkaisevaa 
on asennoituminen. Kuten oppilaat esimerkil-
lään näyttivät, on mukavampaa, jos vain leikkii 
kaikkien kanssa. Itsetutkiskelua on hyvä suorit-
taa: miksi jokin asia ärsyttää, miten voisin saada 
asiaan muutoksen muita loukkaamatta, olenko 
todella ajatuksineni oikeassa? 

Pienessä porukassa jokainen joutuu kanta-
maan vastuuta kaikkien viihtymisestä, mutta 
jutunaiheet eivät aina osu yksiin. Minulla ei ollut 
kovinkaan paljon annettavaa keskusteluihin lei-
mikon kaatamisesta tai traktorin korjaamisesta, 
mutta jos juttuseura ei välitunneilla tyydyttänyt, 
aina löytyi kuitenkin tekemistä luokasta. Koska 
juttuseuraa ei voi vaihtaa oman fiiliksensä mu-
kaan, on osattava luovia muiden tapojen ja tun-
netilojen seassa.

Kittilässä oli minun kanssani samana vuon-
na muissa kouluissa muutama kaivosmiestensä 
työn perässä paikkakunnalle muuttanut opet-
taja. Eräs heistä pyöritteli silmiään opehuoneen 

ronskeille jutuille. Täytyy myöntää, että minul-
lakin lähinnä etelän työpaikkojen suhteellisen 
asiallisissa kahvipöydissä istuneena välillä pos-
ket punoittivat. Puheet eivät ehkä aina olleet 
ihan poliittisesti tai millään muullakaan tavalla 
korrekteja, mutta lappilainen ei onneksi pane 
eriävää mielipidettä pahakseen. Tarpeeksi suo-
ra, pienellä Lapin lisällä ja sopivassa kohden kir-
vaten höystetty mielipide tulee kyllä kuulluksi.

17.5. "Ope, koska on taas semmonen, että 
saa pitää niitä... (Miettii. On raukka pitkän 
talven aikana jo kerinnyt unohtaa koko 
sanan.) ...sortseja?" En tiedä, hyvä lapsi, en 
tiedä.

Jos tekstistä on syntynyt kuva, että kirjoittaja 
ihannoi aihettaan, se ei varmastikaan ole kau-
kana totuudesta. Vuosi oli hieno paitsi nuorelle 
opettajalle, myös tälle ihmiselle. Opin, että kiire 
on tehtyä. Takaisin Helsinkiin palattuani opin, 
etten osaa siltä silti välttyä. Opin, että kehitys 
on tarpeen, niin henkilökohtaisella kuin työn-
antajatasollakin, mutta jäin vielä miettimään, 
mikä on viisain tapa lähteä sitä hakemaan. 
Opin, että kouluruoka voi olla päivästä toiseen 
erinomaista. Opin, että jos työporukassa kaikki 
ovat aamu-unisia, aamuisin voidaan hyvin istua  
hiljaa. Opin, että syvintä onnea voi kokea yksin 
tihkusateessa tunturin laella. Opin, että aikaa ja 
rauhaa ei tärkeämpää ei ole mikään.

 Hannaleena Lehtola
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Miksi valitsit opettajan 
ammatin?

En oikeastaan tiedä 
valitsinko ikinä 
opettajan ammattia, 
mutta Hämeenlinnan 
okl:n pääsykokeisiin 
päätin mennä, mm 
siksi että silloinen 
tyttöystäväni siellä jo 
opiskeli eikä okl:ään 
tarvinnut lukea 
pääsykoekirjoja. Sehän 
laiskalle nuorelle 
miehelle passasi. Pääsin 
sisään nippanappa, 
kurssin viimeisenä, 
6. varasijalta. Kai 
ajattelin, että se on 
jonkinlainen enne. 
Ei ollut.

heikki hela Hauska tapahtuma "toisesta" 
ammatista?

Hauskan tekeminen ilman että on 
hauskaa ei ymmärtääkseni lyö leiville. 
Toisaalta on aika kova vaatimus, 
että kukaan jaksaisi olla hauska joka 
päivä. Hauskinta tässä ammatissa on 
yllätyksellisyys, hetkessä eläminen, 
työkaverit.
Hauskoja sattumuksia piisaisi... 
esim Kummeli-kiertueelta. Peruukit 
ja parrat ja rillit tuppaavat välillä 
katoamaan.Tapanamme on 
kokoontua takahuoneeeseen ennen 
shouta tietenkin hyvissä ajoin; 
Timo Kahilainen ja minä yleensä n. 
puolituntia ennen showta ja Heikki 
Silvennoinen aikaisintaan 15 min 
ennen. Kerran Rovaniemellä kun me 
muut jo olimme tamineissamme, 
Silvennoinen tulee paikalle ja 
havahtuu, ettei hänen Kuuluisa 
keltainen sketsihahmokassinsa 
olekaan matkassa! Missä on illan 
vetonaula Mauno Ahonen? Oli jäänyt 
edelliseen mestaan eli Kemiin. Silloin 
Heikki teki hauskimman hahmonsa. 
Siviilivaatteista ja jämärytkyistä hän 
rakensi uuden "tuoreen" henkilön. 
"just, just joo"- sössötys ja alatyylin 
jutut olivat täsmälleen samat kuin 
Mauno Ahosella, mutta nimi ei. Silloin 
Rovaniemen yleisön otti Mauno 
Ahosen serkku Rauno Ahonen. Tämä 
taitaa olla inside-hauskaa, mutta 
meikäläistä naurattaa tuollaset fibat.

Miksi valitsin näyttelijän / 
muusikon ammatin?

En oikeastaan tiedä 
valitsinko ikinä niitäkään. 
Ala-asteelta asti olen 
laulanut ja soittanut 
bändeissä. Okl:n jälkeen 
luin tampereen yliopistossa 
sivuaineena draamaa ja 
harrastelin näyttelemistä 
gospel-musikaaleissa, 
ylioppilasteatterissa ja 
työväen teatterillakin 
avustajana. Sitten 
vuonna -91 alkoikin 
Kummelin kuvaukset, 
ensin äänimiehenä ja 
pikkurooleissa. Muutaman 
vuoden päästä huomasin, 
että näyttelemisestä oli tullut 
ammatti. Työ ja loistavat 
kollegat ovat ammattiin 
kouluttaneet. Muusikkous 
on aina ollut mulle se 
hartain juttu, eli mielelläni 
näkisin itseni hartaana 
harrastelijana, mutta 
ammattimaisesti sitäkin 
on tehty jo parikymmentä 
vuotta.

Mitä opettajista 
tuli ”isona”?



29

Miten ja miksi minusta tuli 
opettaja...

huh
alunperin olin halukas 
jäämään puolustusvoimien 
palvelukseen kouluttajaksi, 
kuten useat sukuni miehistä, 
mutta päätin yrittää Helsingin 
opettajankoulutuslaitokseen. 
Pääsin sisään ja tehtyäni 
parin ensimmäisen vuoden 
aikana sijaisuuksia, aloitin 
erityisluokanopettajana 
v.1988 

jari liimatainen

HAUSKA anekdootti... 

siis sellainen, jossa ei pilkata 
eikä loukata asiakkaita... 
hmmm
Taisi olla v 1997 Helsinki 
Thunder-katuratakisan 
aikana, kun olin töissä 
eräässä Sörnäisissä olevassa 
ravintolassa, josta oli 
kattoterassilta näköyhteys 
radalle. Kuulin ulkoa tutun 
äänen neuvovan muita 
"skarppaamaan ja olemaan 
lungisti" jos poke tulee 
vastaan, ettei alaikäisyys 
paljastu... kun seurue tuli 
eteiseen juuri 9.-luokan 
päättänyt entinen oppilas 
valahti minut nähdessään 
kalpeaksi ja totesi 
alistuneesti, ettei tää ehkä 
ollutkaan hyvä idea...

että tällassii

Toinen työ

hmm
alunperin olin töissä 
legendaarisen City-
käytävän Carrolssissa. 
Viikonloppuisin jouduin 
auttamaan järjestysmiehiä 
hankalissa tilanteissa ja erään 
viikonlopun jälkeen kysyin 
ravintolapäälliköltä paljonko 
miehille maksetaan.
Palkka oli huomattavasti 
keittiötyöntekijän palkkaa 
suurempi ja sanoin tekeväni 
tuohon hintaan työn paljon 
paremmin. Päällikkö 
kaivoi välittömästi merkin 
laatikosta ja sanoi: "Aloitat 
huomenillalla." Tutustuin 
ihmisiin ja kollegoihin, 
joitten avulla ja neuvoilla sain 
uusia työpaikkoja. 
Opiskellessa lisätulo 
oli tarpeen ja työ pysyi. 
Yön syke, ravintola-alan 
ihmisten rento huumori ja 
joskus jopa haastavatkin 
vuorovaikutustilanteet ja 
kohtaamiset ihmisten kanssa 
koukuttivat jatkamaan. 
Erityisluokanopettajan ja 
portsarin maailmat eivät 
loppujen lopuksi ole kovin 
kaukana toisistaan...
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Miten päädyit 
opettajaksi?

Opiskeltuani Tampereen 
yliopistossa yleistä 
kirjallisuustiedettä 
puolisen vuotta totesin, 
ettei se ollut minua 
varten. Huumorimielellä 
hain Taidetetolliseen 
korkeakouluun 
kuviksenopetusosastolle 
(olin aina tykännyt 
koulussa kuviksesta) ja 
pääsin kerralla sisään. 
Valmistuin, mutta kului 
vuosia, etten työskennellyt 
opettajana vaan graafisena 
suunnittelijana. Hoitovapaan 
jälkeen hakeuduin 
koululaitoksessamme 
avoinna olleeseen 
tekstiilityönopettajan pestiin 
ja olen viihtynyt kovasti.

venla väisänen

Löytinkivaaran erotuksessa lokakuussa 2012

Kerro jokin hauska muisto 
toisesta ammatistasi.

Keväällä, kun osa vaatimista 
(naarasporoista) vasotetaan 
kotiaitauksessa, on hauska 
nähdä vastasyntyneiden 
vasojen horjuvat ensiaskeleet 
ja niiden tarmokkuus, kun 
ne lähtevät heti seuraamaan 
emoaan, vaikka ikää ei ole 
kuin pari tuntia.

Miksi valitsit toisen 
ammatin?

Porotalouteen minut vei 
mies. Poronhoito kun 
on koko perheen työtä; 
erotuksissa ja talvikauden 
ruokinnassa tarvitaan 
työvoimaa. Lapsetkin 
otetaan mukaan porotöihin 
pienestä pitäen. Minulla 
on oma poromerkki ja 
merkissä muutamia poroja.
Ammattimaisesti sitäkin 
on tehty jo parikymmentä 
vuotta.
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Miksi valitsin opettajan 
ammatin?

Opettajan ammatin valitsin, 
koska halusin tehdä työtä 
lasten ja nuorten kanssa. 
Omina kouluaikoinani 
minulla oli ollut useita hyviä 
ja ammattitaitoisia opettajia, 
joita ihailin.

Miksi valitsin 
lentoemännän ammatin?

Lentoemännän ammatti 
kiinnosti, koska työ 
ihmisten parissa palvelu-
alalla tuntui luontevalta. 
Lisäksi matkustaminen oli 
ihanaa.

Hauska muisto toisesta 
ammatista

Kerran kauan sitten kaksi 
nuorta lentoemäntää palvelivat 
matkustajia ja antoivat 
juotavaa juomavaunusta. 
Suomalaismatkustajan 
kohdalla emäntä kysyi 
matkustajalta: 
– Mitähän juotavaa teille 
saisi olla?
Johon matkustaja vastasi:
– Ottaisin trykiiniä.
Lentoemäntä ei ollut koskaan 
kuullut moisesta juomasta ja 
kysyi kollegaltaan:
– Onko meillä trykiiniä?
Toinenkaan lentoemäntä 
ei tunnistanut juomaa ja 
lähti tiedustelemaan asiaa 
vanhemmalta emännältä, joka 
oli lentokoneen keittiössä. 
Palattuaan keittiöstä emäntä 
kertoi toiselle, ettei meillä ole 
tarjolla tätä tuotetta.
– Valitettavasti meillä ei ole 
trykiiniä lainkaan, sanoi 
nuori emäntä matkustajalle. 
Johon matkustaja vastasi 
närkästyneenä jo pitkään 
juomaa odotettuaan:
– No, tossahan kärryn päällä 
tota trykiiniä on, ja osoitti 
pulloa, jonka etiketissä luki: 
Dry gin.

susanna Bäckman
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Laulu 

syksystä,

epäröi hieman

sano vielä 

kesä.



Syysmetsässä

Oi loistoa syksyn metsän! Oi kirkasta voimaa sen!

Ylt’ympäri ruskeat rungot läpi havujen vehreyden,

märät kiiltävät lehdet mullassa ja kostea sammalmaa,

— en mitään maailmassa voi siten rakastaa.

Joka ainoan lehden kauneus koskee sydämeen,

joka mättään väliin silmäni jää kuin uuteen syvyyteen.

Ja havut hohtavat helmissään, ja haapa alaston

käsivartensa paljaat ja voimakkaat ylös tuuliin nostanut on.

Tätä tuoksua syksyn mullan! Ei ole sen vahvempaa.

Saima Harmaja






