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LAILAN AKATEMIA
– RUOHOLAHDEN ALA-ASTE
– TULEVAISUUDEN KOULU
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RUOHOLAHDEN ALA-ASTE on 335 oppilaan
lähikoulu. Se on siinä mielessä tulevaisuuden
koulu, ettei koululla ole mitään erityispainotuksia, kuten sanskriittia tai akrobatiaa. Tulevaisuudessa todennäköisesti yhä useampi koulu
toimii ilman erillistä painotusta. Ruoholahden
ala-aste sitoutuu erinomaiseen opetukseen ja
sitä rehtori Laila Niemisen mukaan tarjoavat
Suomen parhaimmat opettajat. Laila on tehnyt
pitkän uran luokanopettajana ja rehtorina, joten hänellä on kanttia pysyä sanojensa takana.
Koulu on tavallinen, mutta monipuolinen koulu
alueensa oppilaille. Oppilaat ovat tiedonhaluisia ja uteliaita niin kuin ala-asteikäiset yleensä
ovat. Rehtori luonnehtii heitä välittömiksi ja
hyviksi tyypeiksi, jotka jakavat mielellään maailmaansa rehtorin ja opettajien kanssa.
Kaupunkikoulujen pihat ovat usein karuja
ja vähemmän liikuntaan houkuttelevia, mutta Ruoholahdessa neljännen luokan oppilaat
vastaavat pallojen, hyppynarujen ja lelujen lainauksista välituntien aikana. Tavoitteena on,
että lapset liikkuisivat mahdollisimman paljon.
Huonolla säällä välituntia vietetään salissa liikkumalla ja pelaamalla.
Ruoholahdessa yhtenä tärkeänä elementtinä on vesi. Koulun lähellä on muun muassa
meri, satama ja kanavia, joten yhtenä ilmiöopetuksen lähipainopisteenä on vesi. Ilmiötä
tutkitaan projekteissa monen aineen näkökul-

masta ja tutkivaa oppimista soveltaen. Tunnetusti ala-asteikäiset pitävät projekteista, joissa
pääsee liikkumaan ja tutkimaan ympäristöä.
Koulussa korostetaan monipuolista kulttuurin tuntemusta ja oppilaille tarjotaan museoita, näyttelyitä ja teatteria. Kaapelitehtaalta ovat monet taiteilijat vierailleet koulussa
ja oppilaat puolestaan Kaapelitehtaalla. Koulussa panostetaan suomalaiseen kulttuuriin
ja sen avulla opetetaan suvaitsemaan myös
vieraita kulttuureja ja kotoutetaan oppilaita
suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajalapsille metsä saattaa olla pelottava ja
tuntematon elementti, joten koulussa on hyvä
tutustua siihen opettajien johdolla ja kavereiden kanssa. Metsä on kuitenkin tärkeä osa
suomalaista kulttuuria.
Ruoholahden ala-aste on lähellä Laila Niemisen unelmien koulua. Tavallinen koulu voi
olla monelle unelma, sillä se tarjoaa kaikkea
mahdollista, ei vain erityistä. Ruoholahdessa
on pyritty kehittämään erityisesti yhteisopettajuutta, jolloin kaikki oppilaat ovat koulun
kaikkien opettajien oppilaita. Tämä tarkoittaa
myös sitä, että oppilasta arvioidaan monesta
näkökulmasta ja rehtorin mielestä näin toteutuvat paremmin sekä oppilaan että opettajan
oikeusturva. Laila Nieminen antaa tunnustusta kollegoilleen ja oppilaiden vanhemmille,
jotka ovat sitoutuneet koulun tavoitteisiin.
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