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Sivistystoimialan tarinat

Kun aloitin työni Turun kasvatus- ja opetustoimessa, joka 
on nykyään Turun sivistystoimiala, huomasin pian, kuin-
ka paljon hyviä tyyppejä täällä työskentelee erilaisissa 
työtehtävissä. Kaikilla meillä on silti yhteinen päämäärä 
eli turkulaisten ja vähän muidenkin kasvattaminen ja 
opettaminen eli sivistäminen. Tämä on näiden tekijöi-
den tarinakirja. Näille tekijöille sivistystoimen sivistäjille 
tämä kirja haluaa tarjota puheenvuoron.

Turun sivistystoimialan henkilökunnalla on tuhansia ta-
rinoita. Tähän kirjaan valikoitui kahdenkymmenen erilai-
sissa tehtävissä toimivan tekijän tarinat. Jos haluaisimme 
rakentaa koko sivistystoimialan tarinan, se koostuisi hen-
kilökunnan tarinoiden lisäksi asiakkaidemme tarinoista. 
Näiden tarinoiden kirjo käsittää melkein koko ihmisen 
elämän kirjon. Se yltäisi pienestä hoitoon ensimmäistä 
kertaa tuotavasta vauvasta aina työväenopiston opetuk-
sen avulla itsensä vireänä pitävään ikäihmiseen. Siinä vä-
lissä päivittäin tuhannet ja tuhannet ihmiset hankkivat 
kauttamme yleissivistyksen ja jopa ammatillisen osaami-
sen. Samalla syntyy lukuisia tarinoita, jotka kaikki yhdes-
sä muodostavat Turun sivistystoimen yhteisen tarinan. 
Tästä tarinasta haluamme antaa teille maistiaiset tämän 
kirjan kautta.

Tarinoiden kautta haluamme piirtää kuvan sivistystoi-
mialan monipuolisuudesta. Harvoin edes me täällä työs-
kentelevät tulemme ajatelleeksi, kuinka monipuolisissa 
tehtävissä sivistystoimialan väki työskentelee ja kuinka 
hienoja tarinoita näiden tekijöiden takaa löytyy. Tämä 
kirja vie meidät matkalle oikeiden ihmisten kanssa si-
vistystoimialan eri tehtäviin ja työpisteisiin. Tämä kirja 
haluaa kunnioittaa kaikkia meitä tekijöitä, jotka mah-
dollistamme monipuolisen ja laadukkaan kasvatuksen ja 
opetuksen asukkaillemme ja asiakkaillemme. 

Meillä sivistystoimialalla on yhteinen visio: 
Turussa kasvatus- ja opetuspalvelut mahdollistavat kai-
ken ikäisille oppijoille edellytykset kehittyä yksilöinä omien 
vahvuuksiensa ja tavoitteidensa pohjalta.

Sivistystoimiala on haluttu työpaikka, jossa työskentelee 
innostunutta, arvostettua ja osaavaa henkilökuntaa.

Turun kasvatus- ja opetuspalvelut ovat maan parhaimmis-
toa ja toimivat esimerkkinä muille.

Tämän kirjan lukijalle väistämättä tulee mieleen, että 
haasteista huolimatta meille tämä visio ei ole vain jokin 
tulevaisuuden ihanteellinen tavoitetila, vaan elämme 
sitä jo nyt. Näissä tarinoissa näkyy, että henkilöstömme 
tekee kaikkensa mahdollistaakseen kaiken ikäisille op-
pijoille edellytykset kehittyä yksilönä. Tarinoista käy ilmi, 
kuinka halutta työpaikka sivistystoimiala on. Tämän kir-
jankin kautta haluamme olla esimerkkinä muille.

Tämän kirjan on tehnyt mahdolliseksi ne työntekijämme, 
jotka vapaaehtoisesti olivat valmiita jakamaan tarinansa 
meille kaikille sekä lönrottimme Pietari Raekallio, joka 
kiersi eri toimipaikoissamme kirjaamassa tarinat ylös 
osana Turun ammattikorkeakoulun opintojaan. Tämä 
kirja olisi näyttänyt tylsemmältä, jos eivät Lyseon lukion 
kuvataiteen opiskelijat olisi kuvaamataidon opettajansa 
Esa Mikkosen johdolla tarttuneet kameroihin ja rientä-
nyt avuksemme kuvittamaan kirjaa. Kirja on painettukin 
Turun sivistystoimialan omassa painossa. Omasta puo-
lesta haluan kiittää teitä kaikkia, jotka mahdollistitte tä-
män tarinakirjan.

Kaikille kirjan lukijoille haluan toivottaa hauskaa matkaa 
Turun sivistystoimialan tarinoihin.

Mika Helva
palvelujohtaja
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Alkusanat

En todellakaan arvannut liiketalouden opintoja aloitta-
essani, että tulen kirjoittamaan koulutusohjelman aikana 
kirjan. Palvelujohtaja Mika Helvan idea sivistystoimialan 
henkilöstön tarinoiden kokoamisesta kuulosti kuitenkin 
heti niin raikkaalta ja monitahoiselta, että yhteydenot-
tonsa jälkeen tehtävä oli nopeasti sovittu hoidettavakse-
ni. Sain samalla aiheen opinnäytetyöhöni, jonka kasaan 
varsinaisen kirjaprojektin jälkeen.

Aloitus jatkui vauhdikkaana, mistä on kiitettävä jokais-
ta haastateltavaksi vapaaehtoiseksi ilmoittautunutta. 
Kaikkia halukkaita ei edes saatu mukaan, ja oli karsittava 
osallistujia, jotta toimialan eri tehtäviä saadaan huomioi-
tua mahdollisimman kattavasti. Olen erityisen tyytyväi-
nen siihen, että juttutuokiot saatiin sovittua niin helposti 
opettajien, lastenohjaajien, koulunkäynninavustajien, 
projektityöntekijöiden ja hallinnon edustajien työpai-
koille, vaikka kirja-asiat oli hoidettava työajan ulkopuo-
lella.

Ja kun kerran istuttiin alas, puhetta riitti. Muutaman 
kanssa rupateltiin pariinkin otteeseen. Keskustelimme 
työstä, yksityiselämästä ja niihin liittyvistä ajatuksista 
parhaimmillaan useita tunteja. Huomasin jo muuta-
maan Turun alueen kouluun ja toimistoon pyöräiltyäni, 
että kirjasta tulee löytymään värikkäitä henkilöitä, sana-

valmiutta ja kovasanaisiakin puheenvuoroja. Mielipiteen 
jakajia löytyy varmasti. Monet lähtivät mukaan juuri siitä 
syystä, että sai olla rehellinen.

Oli toki tiedossa, että nauhojen purkaminen, kirjoitus-
työ ja tekstien tarkistaminen ovat valtava urakka, mutta 
tiukimmissa aikataulutavoitteissa ei silti ihan pysytty. Jos 
työote meinasi joskus herpaantua, tekstit saivat kokea 
heti ”punakynää” haastateltavien tarkastaessa niitä. On-
neksi heidän kärsivällisyytensä jatkui loppuun asti, sillä 
paria keväisessä horroksessa tuuttaamaani tekstiversio-
ta, joita heille lähetin, en kehtaisi itsekään enää lukea 
uudestaan.

Sain kovin vapaat kädet toteutuksessa, mutta kun on-
gelmia ilmaantui, Mika Helva oli nopeasti auttamassa. 
Oli yhtä lailla hänen rauhallisuutensa kuin kotiväkeni an-
siota, ettei se puuduttavinkaan työvaihe vienyt yöunia.

Tekstit kulkevat yksikön ensimmäisessä persoonassa, 
millä haluamme osoittaa, ketkä ovat kirjan päähenkilöi-
tä. Minähän vain kyselin ja kokosin. Seuraavat henkilöt 
oikeasti tietävät kasvatus- ja opetusalasta jotain.

Pietari Raekallio
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Paula Järvinen – Perhepäivähoitaja

Paula Järvinen jättäytyi hetkeksi pois töistä, jotta pys-
tyi hoitamaan omaa lastaan. Pian lapsi sai seuraa ja 
Järvinen huomasi olevansa perhepäivähoitaja. Yrittä-
jyys ei silti kiehtonut ja työstä tuntui muutenkin puut-
tuvan punainen lanka. Kaupungin leivissä suoritettu 
ammattitutkinto muutti paljon: hän oppi alasta paljon 
uutta, ja työstä tuli sen takia mielekkäämpää.

Olen päätynyt perhepäivähoitajaksi pikkuhiljaa. Opiskelin 
ompelu- ja kaavoitusalaa, minkä ohessa hoidin lapsia il-
taisin.

En silloin ymmärtänyt tykkääväni lastenhoidosta niin 
paljon. Olen aina pitänyt siitä, mutta se on tuntunut niin 
itsestään selvältä, että en ole ajatellut sitä työnä. Huoma-
sin kuitenkin pian, etten kaipaa minnekään muualle.

Ompelu- ja vaatetusalan opiskelusta on hyötyä edelleen. 
Ompelen, virkkaan ja teen paljon käsilläni itselleni sekä 
muillekin, eli ei se hukkaan ole mennyt. Testasin tehdä 
sitä hommaa tehtaassa kolme vuotta, mutta en kaipaa 
alaa työnä lainkaan.

Ensimmäinen lapseni sairasti syntymänsä jälkeen hyvin 
paljon, minkä takia jäin töistä kotiin. Päätin ottaa lapsel-
leni kaverin, jotta hänen ei tarvitse olla yksin. Yhtäkkiä 
huomasin, että hänellä oli enemmän kavereita ja olin 
pian yksityisenä perhepäivähoitajana vuodesta 1986 
lähtien.

1990-luvun alussa alueen perhepäivähoidon ohjaaja 
soitti ja kysyi minua kaupungille töihin. Ystäväni oli kau-
pungilla perhepäivähoitajana ja oli kertonut minun toi-
mivan alalla yksityisenä. Minulle oli silloin tulossa vapai-
ta paikkoja, koska lapsia oli vaihtumassa. Ajattelin, että 
miksikäs ei, koska sehän on ihan samaa työtä.

Olen jatkanut siinä pestissä tähän päivään asti. työpaik-
kani tuntui onnenkantamoiselta, kun ei tarvinnut enää 
itse huolehtia maksuista, palkoista ja muista. Sai keskit-
tyä vain työhön.

Yrittäjyys ei kiehtonut minua niinkään. Olin yrittäjänä 
nuori ja melko epävarma kaikesta. Päiväjärjestyksen ra-
kentaminen ja lasten kaikkiin tarpeisiin vastaaminen oli 
opiskelua. Nyt kun tiedän enemmän ja minulla on vuosi-
en kokemus, työ on paljon helpompaa.

Ammattitutkinnon avulla löytyi punainen lanka
Nuorena ajattelin tämän työn olevan vain lasten kanssa 
olemista. Tässä kuitenkin vaaditaan tietoisuutta tekemi-
sistään sekä lasten kehityksen ja kasvun ymmärtämistä. 
Välillä se kaikki vastuu jopa hirvittää. Mietin vieläkin toi-
sinaan, osaanko tehdä kaiken, mitä pitää osata, vaikka 
toimin jo vuosien kokemuksella. Me yksin toimivat per-
hepäivähoitajat olemme paljon vartijoina.

Suoritin perhepäivähoitajan ammattitutkinnon vuonna 
2002. Sitä ennen minulla oli pieni kriisin paikka, kun tuntui, 
että jotain puuttui. Oli sellainen ”tämä on nyt vain tätä” -tun-
ne. Tutkinnon avulla oivalsin, miksi teen jo osaamiani asioi-
ta. Löysin hommaan punaisen langan, joka ei ole hävinnyt 
edelleenkään.

Työmme tuli ammattitutkinnon myötä julkisestikin ihan eri 
tavalla esiin. Huomattiin, että meiltä vaaditaankin jotain ja 
lapsia ei aleta hoitamaan ihan tuosta noin vain. Meistä myös 
kirjoitetaan positiivisesti paljon enemmän, mikä on vaikut-
tanut ihmisten asenteisiin. Lasten vanhemmat arvostavat 
meitä eri tavalla, ja myös muut ihmiset kertovat välillä kun-
nioittavansa työtäni ja sitä, että jaksan tehdä tätä.

Perhepäivähoitajat ovat mielestäni tulleet vasta nyt maail-
mankartalle. Olemme saaneet parin viime vuoden aikana 
sähköpostiosoitteet ja työvuorot nettiin. Papereita on pyöri-
telty ja hallinnollista työtä tehty, jotta meidät on saatu tähän 
päivään.

Tutkinto avasi minulle aivan uuden maailman. Sain kokea 
olevani tasavertainen päiväkotien kanssa, sillä teimme hei-
dän kanssaan paljon yhteistyötä ja kävimme niissä. Voin so-
lahtaa sinne hoitajaksi koska vain, minkä takia tuli olo, että 
kuulun johonkin.

Kaupunki tarjoaa meille myös erilaisia helpottavia palvelui-
ta. Saamme tarvittaessa esimerkiksi erityisopettajia ja ohjaa-
jien konsultaatiota, joka on ihan ehdotonta. On hyvä, että 
on joku kenelle soittaa, kun tekee työtä yksin. Aina ei tar-
vitse olla mitään huolia, vaan voi vain kertoa asioista. Meillä 
on todella hyvä ohjaaja ja kivasti koulutuksia, jotka pitävät 
virkeänä. Pian alkaa esimerkiksi ensiapukoulutus.

Ainahan sitä haluaisi saada vähän enemmän palkkaa hom-
mastaan, mutta muuten alan asioita hoidetaan nykyisin ihan 
hyvin. Säästötkään eivät näy arjessamme kovin paljoa, sillä 
ihan samalla tavalla täällä askarrellaan ja tehdään kuin ennen-
kin. Välillä tosin käytän omia rahoja joihinkin hankintoihin.

Ennen teimme kevätretkiä, mutta ne ovat jääneet nyt pois. 
Järjestimme perhepäivähoitajien kanssa keskenään myy-
jäisiä niitä varten. Lähdemme me toki edelleen lähimetsiin, 
mutta emme enää esimerkiksi bussilla kirkkoihin tai eläin-
tarhoihin. Hoitamani lapset ovat tällä hetkellä niin pieniä, 
ettemme me edes tarvitsisi isompia reissuja. Pienet ovat jää-
neet niillä ennenkin vähän sivuosaan.

Parhaimpiin retkiin lukeutuu esimerkiksi vierailu Kanniston 
kotieläintilalla, jonne oli pitkä matka. Siellä iloittiin, nautit-
tiin ja hieman myös oksenneltiin. On aina kivaa saada retkel-
lä ruokaa ja päästä valmiiseen pöytään. Totta kai maksam-
me sen itse, mutta meille on luksusta, kun joku tarjoilee sen 
meille.

Perhepäivähoitajat ovat tulleet maailmankartalle
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Epätietoisuus työajoista on loppunut
Päivän perusrunko on aina samanlainen. Lapset tulevat 
aamulla ja aamupala syödään kahdeksan maissa. Yh-
deksän jälkeen lähdetään ulos. Sen jälkeen ovat potta-
rutiinit, syödään, luetaan satuja, nukutaan ja pelaillaan. 
Välipalan jälkeen elellään taas sään ja fiiliksen mukaan. 
Kolmen jälkeen mennään ulos, ja pian lapset haetaan.

Se on perusrunko, jonka saan itse rakentaa ja jota saan 
tarpeen mukaan muuttaa ihan mieleni mukaan. Voimme 
tehdä erilaisia juttuja, olla sisällä tai mennä ulos aikai-
semmin. Jos pienimmät eivät ole paikalla, ruuan voi vie-
dä vaikka ulos. Rytmin on säilyttävä, mutta päivät voivat 
olla silti erilaisia.

Kotona on helppo järjestää asiat juuri niin kuin itse ha-
luan. Kotona työskentelyssä ei ole yleensä mitään han-
kalaa, mutta joskus on väsyttävää pestä nenän jälkiä ik-
kunoista, kun tuntuu, että niitä on aina. Sellaisia tunteita 
tulee kuitenkin hyvin harvoin.

Kun lapset on haettu, olen jo kotona ja voin alkaa heti 
siivoamaan. Mitään työmatkaa ei ole. Joskus nuorena en 
jaksanut kotiin tultuani aloittaa mitään ensimmäiseen 
tuntiin, mutta nyt sellaista väsymystä ei ole ollenkaan. 
Aamulla on sama juttu, kun herään aikaisin, teen siivo-
ukset ja kaiken muun, eikä minun tarvitse lähteä enää 
mihinkään.

Pari vuotta sitten kävin aika usein päiväkodissa maanan-
taisin tai joskus pari päivää peräkkäin, kun lapset olivat 
poissa. Ei se tuntunut yhtään minun jutultani, sillä tyk-
kään tehdä töitä yksin ja kotona. Joskus on toki kivaa 
vaihtelua käydä muualla mutta ei jatkuvasti.

Työaikalaki vaikutti jonkun verran siihen, että työpäivät 
ovat nyt suunnilleen samanpituisia. Nuorena en kehdan-
nut kysyä, koska lapset haetaan, eikä sovituista ajoista 
pidetty silloin niin paljon kiinni. Kun lapset olivat olleet 
meillä pari vuotta, vanhemmat saattoivat hakea lapsen-
sa pari tuntia myöhemmin kuin alussa. Heidän työaikan-
sa olivat muuttuneet, mutta eniten häiritsi epätietoisuus 
siitä, koska heidät haetaan.

Työaikalaki tuli voimaan ihan vastikään, mutta näihin 
asioihin kiinnitetty huomiota pidemmän aikaa. Hoito-
sopimus tehdään nykyään sen mukaan, mikä on lapsen 
hoidon tarve, ja siinä sopimuksessa pysytään. Jos hoidon 
tarve muuttuu, sopimus tehdään uudestaan. Se toiminta 
oli joskus ennen aika villiä, mikä saattoi riippua myös mi-
nusta, koska en määritellyt sitä niin tarkkaan.

Nykyisin tiedän aina heti aamusta, milloin lapset hae-
taan. Ajat on jo etukäteen sovittu paljon tarkemmin, 
mistä pidän todella paljon. Minulla on nyt omassa elä-
mässä selkeä rytmi, ja tiedän, minkä pituinen työpäivä 
tulee olemaan.

Ympäristö muuttuu, lapset eivät
Koin päiväkodin pienten ryhmässä riittämättömyyden 
tunnetta, koska lapsia oli niin paljon. Joskus minulla oli 
kotonakin seitsemän lasta, vaikka lain mukaan pitäisi 

olla korkeintaan neljä. Tilapäisesti sen määrän sai kuitenkin 
ylittää. Tuntui vastuulliselta pitää kaikkia lapsia koossa, vaik-
ka homma sujuikin hyvin. Illalla vielä mietin, että joku saat-
taa ilmestyä jostain puskasta. Neljä lasta on sopiva määrä. 
Siinä ehtii huomioida ja auttaa jokaista.

Lapset ja heidän tarpeensa ovat aina samanlaisia. Eihän sil-
loin alussa ollut tietenkään mitään iPadeja ja kännyköitä, ja 
lapset tietävät nyt tekniikasta enemmän kuin minä. Perus-
jutut ovat kuitenkin ihan samanlaisia. Minulla on aina ollut 
kilttejä, leikkiväisiä ja rauhallisia lapsia, mihin tekniikka tai 
mikään muukaan ei ole vaikuttanut. Ehkä pieni ryhmä ja 
sama tuttu aikuinen rauhoittaa lapset.

Olen oppinut kyselemään paremmin vanhempien mielipi-
teitä. Pyydän heitä kertomaan suoraan, jos jotkut jutuistani 
ovat hölmöjä ja olen urautunut johonkin tiettyihin tapoihin. 
Ei sellaisia aina itse huomaa, ja haluan ottaa kaikki huomi-
oon.

Muutama vuosi sitten eräs äiti huomautti siitä, että hänen 
lapsensa ei ollut saanut jälkiruokaa, koska tämä ei ollut syö-
nyt kaikkea ruokaansa. Kerroin meidän säännöstämme, jon-
ka mukaan kaikki ruoka on syötävä. Hän yritti, että eikö edes 
vähän saisi jälkiruokaa. Mietin sitä hetken ja päätin muuttaa 
tapaa.

Siitä eteenpäin lapset ovat saaneet vähän jälkiruokaa, jos 
ruokaa jättää vähän. Ei ollut mitään syytä pitää vanhaa tapaa 
sellaisenaan, kun uusi tapa puree lapsiin paljon paremmin. 
Jos laitan kolme jälkiruokakulhoa täyteen ja yhteen vähän 
vähemmän, he kyllä syövät kaiken ruuan. Näitä pieniä jut-
tuja omissa vanhoissa käytännöissä ei aina huomaa ennen 
kuin ulkopuolinen huomauttaa niistä.

Vanhemmat ovat olleet aina tosi mukavia ja olen tullut kaik-
kien kanssa juttuun. Haastattelussa minulle sanottiin, että 
kaikkien kanssa kemiat eivät välttämättä kohtaa, eikä se ole 
aina itsestä kiinni. Minulle ei ole vielä tullut ketään, kenen 
kanssa en olisi tullut toimeen. Toisista tulee läheisempiä ja 
toiset pysyvät hieman etäisempinä, mutta lasten asioista 
voidaan puhua kaikkien vanhempien kanssa aina helposti.

Näen silloin tällöin jälkeenpäin hoitamiani lapsia. Joskus 
näen heitä monien vuosien jälkeen, jolloin en tunnista enää 
lapsia vaan heidän vanhempansa. Lähistölläkin asuu kutos-
luokkalainen, joka tulee usein puistossa halaamaan. Muut-
kin aina moikkailevat iloisesti, mistä tulee hyvä mieli.

Näin juuri yhden äidin, jonka kolmasluokkalainen poika oli 
sanonut, että voi kun pääsisi vielä joskus Paulan luo. Se tun-
tui oikein mukavalta. On niillä ilmeisesti ollut hyvä olla täällä.

Omien lapsien lähtö helpotti työtä
Minulla on pitkä pinna, iso sydän ja rakkaus pieniin ihmi-
siin. Jaksan lasten kanssa, sillä he ovat aitoja ja antavat re-
hellistä palautetta. Perhepäivähoitajan täytyy olla hieman 
harvakampa, varsinkin kun työskennellään omassa kodissa. 
Ei siitä tulisi mitään, jos lapset eivät saisi mennä tai koskea 
mihinkään.

Tässä työssä on oltava tietynlainen luonne. Mielestäni on 
osattava laittaa ruokaa, pitää järjestystä ja olla tarpeeksi 
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jämpti. Se on iso kokonaisuus, minkä avulla täällä pärjää. 
On oltava emotyyppi.

Lasten ilmeet, eleet, oppiminen ja ylipäätään heidän 
kanssaan oleminen ovat palkitsevimpia asioita. Jaksan 
iloita joka kerta uudestaan siitä, kun lapsi oppii otta-
maan keinussa vauhtia tai syömään itse. Ne ovat aina 
yhtä suuria juttuja ja arjen helmiä. On myös helmihetki, 
kun lapsi tulee halaamaan tai sanoo jotain ihanaa.

Erityisen tärkeä hetki oli, kun omista lapsistani viimeinen 
lähti ryhmästä kouluun. Minulle on usein sanottu, että 
pitäisi jatkaa ainakin vuosi sen jälkeen, kun oma lapsi on 
lähtenyt pois, sillä vasta sen jälkeen tietää, mitä tämä on 
oikeasti työnä.

Jälkeenpäin ajateltuna on ollut ihan huippusuoritus pi-
tää omia lapsia mukana tässä. On aina mietittävä, ettei 
suosi lainkaan omia lapsia. Kun kaikki ovat vieraita, pys-
tyy olemaan ihan varmasti kaikille tasapuolinen. Toden-
näköisesti omat ovat joutuneet jäämään hieman jalkoi-
hin, kun on pelännyt suosivansa heitä. Sitä samaa sanoo 
moni muukin.

Hoidin lapsia ennen toisessa talossa, joka oli muuten kiva, 
mutta lapset juoksivat aina mummojen kukkaset nurin. 
Mummot olivat aina kauhean kilttejä ja pitkämielisiä, mut-
ta se häiritsi minua enemmän. Halusin ihan oman pihan 
ja oman luvan. Valitsimme nykyisen talon rakennuspaikan 
pitkälti työni takia. Tällä alueella on hyvä lapsitilanne, eikä 
minun ole tarvinnut olla koskaan töissä vajaalla ryhmällä.

Elämäni on hyvin perhekeskeistä, sillä lapsenlapsiakin on jo 
neljä. Olen tällainen emo: harrastan kotia, leivon ja siivoan. 
Nautin itsenäisestä työskentelystä. Ohjaaja on kuitenkin 
puhelinsoiton päässä, ja pääsen tapaamaan työkavereitani 
puistossa. Mieheni on erittäin kiltti ja ymmärtäväinen, sillä 
hän ja myös lapseni ovat osaltaan mahdollistaneet tämän.

Eihän tästä tulisi mitään, jos perhe ei tukisi minua lainkaan. 
Hoitolapset nukkuvat välillä päiväunia omien lasteni sän-
gyssä, ja lelut ja kaikki muukin on aina jaettu. Kun omat 
lapseni asuivat täällä, onnistuin saamaan kaikki yhdeksi po-
rukaksi ja isoksi perheeksi. Isäntä tulee töiden jälkeen aina 
välillä riehuttamaan lapsia, ja hän on aina hyvin odotettu 
vieras. Mielestäni meillä on ollut aina kokonaisuudessaan 
hieno paketti.
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Helena Korpi- Lastenohjaaja,
Turun Työväenopisto, Luuppi

Helena Korpi aloitti varsinaisen työuransa seitsemän-
toistavuotiaana toimistotöissä. Ajan mittaan kiinnos-
tus lastenhoitotyötä kohtaan kasvoi, mutta hän ei oi-
kein tiennyt, miten sinne pääsisi. Kun tie löytyi, jäivät 
toimistohommat saman tien. Tällä hetkellä Korpi toi-
mii määräaikaisena Turun työväenopiston monikult-
tuurisella osastolla, Luupissa. 

En ollut kansa- ja keskikoulussa Tammelassa lainkaan 
hyvä oppilas. Luin kyllä, mutta asia ei jostain syystä men-
nyt perille, eikä oppiminen oikein sujunut. Pääsin aina 
luokalta, mutta en mitenkään hyvällä todistuksella.

Opiskelin 70-luvulla toimistoalaa konttoriopistossa, min-
kä jälkeen tein toimistotöitä kaikkiaan parinkymmenen 
vuoden ajan. Tein niitä ensin kymmenen vuotta putkeen, 
minkä jälkeen sain lapset. Sen jälkeen minulla oli lyhyitä 
pestejä eri paikoissa. Näin, millaista on olla kunnalla, esi-
merkiksi kirjastossa ja ryhmäperhepäiväkodissa, 4H:lla, 
verotoimistossa ja poliisissa. Tykkäsin kyllä niistäkin töis-
tä, sillä aika paljolti nekin olivat asiakaspalvelua.

Minulle ehdotettiin työvoimatoimistossa aina lähihoita-
jaopintoja, kun kerroin haluavani työskennellä lasten pa-
rissa, mutta en halunnut sinne, koska en haluaisi pistää 
kehenkään piikkiä. Eräällä atk-kurssilla sanoin taas, että 
haluaisin hoitaa lapsia, ja kurssinvetäjä ehdotti, että kat-
soisin, minne lastenohjaajakoulutus pätevöittää. Yllätyk-
sekseni se pätevöitti myös lastenhoitajan töihin päiväko-
dissa. Siihen koulutukseen sattui olemaan juuri hakuaika 
menossa, ja pääsin opiskelemaan lapsi- ja perhetyön pe-
rustutkintoa vuonna 2007.

Opiskelut tuntuivat ihan erilaiselta kuin joskus nuoruu-
dessa ja tykkäsin tosi paljon. Haluaisin opiskella enem-
mänkin, mutta ikää on jo sen verran, että pitää ehtiä 
tekemään vielä töitä. Opiskelu on nykyisin ihan erilaista, 
sillä se on selvästi keskustelevampaa. Tentit ovat esseitä, 
kun ennen piti osata yksittäiset asiat vain ulkoa. Nyt pi-
tää osata soveltaa ja on ihan toisenlaisia kokonaisuuksia.

Valmistuin siis vuonna 2009, yli viisikymppisenä, lasten-
ohjaajaksi ja pääsin seuraavana vuonna töihin Turkuun. 
Asun Marttilassa, mutta en saanut työtä sieltä läheltä. Ikä 
oli varmaan yhtenä syynä siihen, että minua ei kutsuttu 
edes haastatteluihin.

Päätimme hankkia Turusta vuokra-asunnon ja katsoa, 
josko täältä löytyisi jotain. Menin syksyllä 2010 vuokralle 
Halisiin ja kyselemään läheisestä Villa Vinsentistä töitä. 
Siellä ei ollut silloin mitään, mutta neuvottiin kysymään 
kaupungin rekrystä ja jo seuraavana päivänä olin töissä 
Varissuolla vuoropäiväkodissa.

Villa Vinsentin päiväkodissa kyselyni oli pistetty korvan 
taakse. Sain vuodenvaihteessa sähköpostia, jossa kysyt-
tiin, kiinnostaisiko minua vielä tulla töihin. Ison päiväko-

din alaisuuteen oltiin juuri avaamassa pienempää ryh-
mää. Halusin tietysti Halisiin, koska Varissuolle oli paljon 
hankalampi matkustaa. Olin Halisissa töissä kevääseen 
2012 saakka, kunnes määräaikainen sopimukseni lop-
pui. Pääsin Luuppiin saman vuoden elokuussa.

Luupissa ei pueta kurahousuja
Hoidan työväenopiston monikulttuurisessa osastossa 
Luupissa lapsia, joiden äidit opiskelevat samassa pai-
kassa esimerkiksi suomen kieltä, ATK:ta, käsitöitä ja 
matematiikkaa. Työ eroaa normaalista päiväkotityöstä 
esimerkiksi sillä, että täällä ei tarvitse pukea lainkaan 
kurahousuja, koska emme käy ulkona. Välillä sitä haavei-
lee ulkoilmasta, kun keli on hieno. Olemme tavallisesti 
samassa tilassa, mutta välillä olemme esimerkiksi Kupit-
taalla kuntosalin pukuhuoneessa tai kirjastossa tai joku 
muu paikka on leikkitilana.

Eivät lapset ole kaivanneet ulos, eivätkä äiditkään vie 
lapsiaan välillä ulos ainakaan talvisin. Hankalaa se olisi-
kin täältä yläkerrasta lähteä, sillä hissin tuloon menee 
oma aikansa, eikä opistolla ole oikeastaan pihaa. Jotkut 
isommat lapset kuitenkin turhautuvat selvästi, koska 
joukossa on hyvinkin pieniä lapsia, emmekä voi leikkiä 
mitään kovin riehakkaita leikkejä. Sellaisina hetkinä ajat-
telen, että heidän kuuluisi olla siihen aikaan ulkona juok-
semassa ja purkamassa energiaansa.

Lastenhoitohuoneessa ei vaihdeta vaippoja tai syötetä 
lapsia, sillä äidit hoitavat sen puolen. Äideillä on opiske-
lussaan noin kello 10:30 tauko, jonka aikana he hoitavat 
lapsensa itse; syöttävät ja vaihtavat vaipat. Syöttäminen 
onnistuu taukohuoneessa, mutta jos lasta pitää pestä, se 
täytyy hoitaa kolmannessa kerroksessa. Lapset tuodaan 
takaisin lastenhoitohuoneeseen noin yhdeltätoista ja äi-
dit menevät taas tunneille. Päivä kestää kaikkiaan puoli 
kolmeen, jos äidit jäävät vielä iltapäivätunneille.

Eniten täällä on tällä hetkellä somalialaisia ja venäläisiä. 
Sitten on äitejä ja lapsia esimerkiksi Irakista, Kiinasta, 
Uzbekistanista ja Amerikasta. Taukohuoneessa huomaa 
hyvin, että saman kulttuurin ihmiset hakeutuvat toisten-
sa seuraan, mutta jotkut voivat jäädä itsekseen käytävän 
päähän.

Työtoverini ovat myös maahanmuuttajia ja puhuvat jo 
hyvin suomea, ja välillä käykin niin, että omat sanani me-
nevät pahemmin solmuun kuin heillä. Kieliongelmista ja 
erilaiset kulttuurit aiheuttavat kuitenkin helposti myös 
väärinymmärryksiä. Olen oppinut, että asiat on sanotta-
va oikein selvästi ja useampaan kertaan, eikä yksi sano-
minen tahdo usein riittää. Se ei päde pelkästään lapsiin, 
vaan kannattaa toistaa asioita myös aikuisille. Mitään ei 
pidä ottaa itsestäänselvyytenä, vaan asioitten perilleme-
no on hyvä varmistaa. Nämä asiat olen oppinut kanta-
pään kautta.

Monissa kulttuureissa kiitetään paljon, ja joillekin kuuluu 
aina hyvää, kun kysytään ensimmäisen kerran. Kun jutel-

Lastenhoitajaksi vanhemmalla iällä





12

laan enemmän, voi olla, ettei kuulukaan niin hyvää. Kuu-
lin, että monet maahanmuuttajat sanovat jopa lääkärille 
mentäessä aluksi, että kaikki on hyvin.

Luupissa on käynyt talven aikana yli seitsemänkymmen-
tä lasta. Osa äideistä opiskelee täällä koko syksyn ja ke-
vään, osa vain jonkin aikaa ja uusia tulee koko ajan. Näin 
ollen myös lapset vaihtuvat koko ajan, ja joskus saattaa 
olla lähes parikymmentä lasta kerrallaan ja toisinaan 
vain muutama, mitä ei tiedä ikinä etukäteen. Vaikka äi-
tien tunnit alkavat yhdeksältä, osa voi olla täällä jo puoli 
yhdeksältä ja loputkin saapuvat yhteentoista mennessä.

Lain mukaan on oltava yksi hoitaja neljää lasta kohden. 
Työtovereinani on ollut kaksi henkilöä ostopalveluna ja 
harjoittelija parin kuukauden verran. Nuorimmat lapset 
ovat olleet kahden kuukauden ikäisiä ja vanhimmat nel-
jävuotiaita, eli skaala on hyvin laaja.

Joskus voi puhua vain käsillään
Jokainen päivä on ihan erilainen, mikä yllättää yleen-
sä aina positiivisesti. Lapset ovat silti juuri sellaisia kuin 
etukäteen oletinkin, vaikka he saapuvat aivan eri kult-
tuureista. Minut on sen sijaan yllättänyt, kuinka erilaisia 
monet kielet voivat olla. Kun sanoo, ”äiti tulee kohta”, se 
sanotaan jollain kielellä aivan kummallisesti tai sille ei 
välttämättä edes ole suoraa käännöstä.

Puhun paljon käsilläni. On tilanteita, kun lapsen äiti ei 
puhu englantiakaan enkä tiedä, miten saan jonkin asian 
sanottua. Ryhmissä on maahanmuuttajataustaiset koto-
ohjaajat, joilta voi kysyä asioista ja he välittävät viestiä 
eteenpäin. Täällä on myös eri kielillä lastenhoitohuo-
neen ohjeet, jotka annetaan aina, kun äiti ja lapset tule-
vat ensimmäisen kerran. Vaikka meillä ei ole lasten kans-
sa yhteistä kieltä, yleensä aina ymmärrämme toisiamme, 
mikä on ihanaa lasten kanssa toimimisessa. 

Aluksi oli hankalinta se, että lastenhoitohuoneessa ei ole 
vesipistettä, jossa pestä käsiä. Tänne hankittiin ainetta, 
joka korvaa käsienpesun, mutta ihoni ei kestä sitä. Tote-
sin kuitenkin pian, että taudit eivät näytä kovin helposti 
tarttuvan, vaikka olen niistänyt niin monen lapsen ne-
nän.

Mielelläni en lähde ovesta käytävään käsiä pesemään tai 
tekemään mitään muutakaan, koska pienet lapset huo-
maavat sen heti ja haluavat mukaan. Välillä joku äiti kurk-
kaa sisään katsoakseen, mitä hänen lapselleen kuuluu, 
yleensä joku muu lapsi huomaa sen ja alkaa kova huuto 
ja ikävä. Ja kun yksi lapsi aloittaa itkun, toiset liittyvät 
helposti kuoroon mukaan. Parempi pitää vain ovi kiinni.

Kuudennessa kerroksessa oleminen hankaloitti alussa 
käytännön asioita, kuten lastenhoitohuoneen siistimistä. 
Kysyin sitten siivoojalta imuria ja nyt hän jättää siivous-
komeron oven auki perjantaisin, jotta saan imurin. Näin 
saan suurimmat pölyt matoista pois. En heti tiennyt, ke-
neltä kysyä asioista, mutta nyt olen täällä kuin kotonani.

Nostan pöydät aina aamuisin pois tieltä ja siirrän sermit 
paikoilleen, jotta saan tästä lastenhoitotilan. Iltapäivällä 
on laitettava kaikki taas takaisin paikoilleen, koska iltai-

sin tässäkin huoneessa opiskellaan. Olisi mukavaa, jos 
ei tarvitsisi aina rakentaa ja purkaa sitä kaikkea edesta-
kaisin, mutta olen kyllä tottunut siihen, eikä homma ole 
raskasta.

Olen kuullut muilta ohjaajilta paikoista, joissa on kannet-
tu rattaita rappusia ylös, eli on tämä kehittynyt paljon. 
On hyvä, että äidit ja lapset ovat samassa paikassa. Ser-
mit ovat myös tärkeät, sillä alue on nyt suljettu ja turval-
lisempi. Ennen sermejä pöydät olivat olleet vain sivussa 
ja lapset menivät tietysti mielellään kiipeilemään niille. 

En ole täällä ihan kokopäiväisesti, sillä jotta viikoittainen 
työaikani tulee täyteen, olen Halisissa päiväkodissa lop-
puajan. Iltapäiväkurssit loppuvat täällä huhtikuun lop-
pupuolella, eli olen loppukeväästä päiväkodissa enem-
män.

Välillä ehdin olla Villa Vinsentin pihalla vain hetkisen. 
Joskus, kun iltapäivällä tänne ei tule enää ketään, pistän 
tavarat kasaan ja menen sinne pariksi tunniksi. Silloin 
tällöin olen siellä myös kokonaisia päiviä. On kiva päästä 
välillä ulkoilemaan. Tuntuuhan se välillä vähän turhaut-
tavalta mennä sinne parinkymmenen minuutin takia, 
mutta ei se paikan päällä enää häiritse, sillä lapset ovat 
ihania, tunnistavat minut kaukaa ja tulevat halaamaan. 
Niin pieneksi hetkeksi meneminen tuntuu enemmän 
moikkaamiselta kuin työnteolta.

Lapset ovat aina samanlaisia
Työ vaatii minulta kärsivällisyyttä ja organisointikykyä, 
koska äidit menevät välillä eri paikkoihin ja lasten mää-
rästä ei ole ikinä varmuutta etukäteen. Työ on hyvin it-
senäistä, ja tykkään järjestellä asioita. Sain käydä lelu- ja 
kirjakaupassa etsimässä tänne hyviä juttuja, koska Osalli-
sena Suomessa -hankkeen rahoja oli vielä hiukan jäljellä. 

Lyhytaikaisissa toimistotöissä jouduin menemään aina 
uuteen paikkaan, ja vaati oman aikansa, että oppi asi-
oista, joita kyseisissä paikoissa hoidetaan. Ehkä voisi 
kuvitella, että toimistotyö olisi kaikkialla samanlaista, 
mutta ei se ole. Esimerkiksi poliisin lupakansliaan men-
nessäni minulle annettiin käteen kansioita, joista minun 
piti poistaa tarpeettomat paperit. Mistäpä olisin tiennyt, 
mikä on tarpeetonta? 4H:lla ensimmäinen työpäivä oli 
kyllä kiva, kun toiminnanohjaaja toi kotiini laatikollisen 
askartelutarvikkeita ja pyysi tekemään joulukortteja. 
Siinä sai päästää luovuutensa valloilleen ja kortteja syn-
tyikin paljon. Kaikki tekivät sitten kauppansa joulutorilla 
Turussa.

Kaikissa paikoissa kuluu oma aikansa sopeutumiseen ja 
tottumiseen. Ajattelen, että lapset ovat kuitenkin aina 
periaatteessa samanlaisia ja heidän kanssaan haluan olla. 
Nuorena minulla ei ollut jostain syystä mitään mielikuvaa 
lastenhoitajakoulutuksesta. Vaikka äitini oli perhepäivä-
hoitaja, se ei käynyt itselläni edes mielessä, enkä maaseu-
dulla varmaan edes tiennyt, missä lastenhoitajia koulute-
taan. Lasten kanssa toimiminen on ehdottomasti minun 
juttuni, enkä kaipaa toimistotöihin, vaikka tykkäänkin pi-
tää kirjaa läsnä olevista lapsista. 

Minulla on taustaa monikulttuurisuudesta yksityiselä-
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mäni puolelta, sillä molemmat tyttäreni ovat naimisissa 
ulkomaalaisen kanssa. Lapsenlapseni ovat siis kahden 
kulttuurin kasvatteja, aivan ihania mummon kullanmu-
ruja. 

Vahvuuteni ovat empaattisuus, rauhallisuus ja luovuus. 
Selviän aika hyvin odottamattomista tilanteista, joiden 
jälkeen lapsilta saa heti ihanan palautteen. Täällä oli vä-
hän aikaa sitten hyvin levoton lapsi, joka ei osannut kes-
kittyä leikkimiseen, ja jota sai koko ajan vahtia, ettei hän 
käynyt pienempien kimppuun. Otin hänet syliini, koetin 
rauhoitella häntä, mutta hän vain potki ja huusi. Jaksoin 
sitä riittävän kauan ja kun päästin hänet pois, hän palasi 
pian luokseni. Tunsin onnistuvani, koska lapsi halusi sil-
ti läheisyyttä, vaikka taisteli vastaan. Rajat ovat lapselle 
vain hyväksi.

Tulevaisuus on avoinna
Turusta asunnon vuokraaminen oli minulle iso asia, kos-
ka elelen nyt viikot Turussa. En halua istua bussissa kol-
mea tuntia päivässä. Asun Halisissa päiväkodin vieressä 
ja viihdyn hienosti. Näin pääsen helposti esimerkiksi seu-
rakuntani tilaisuuksiin Turussa. Marttila on pieni kunta ja 
autottomalle vähän syrjässä, eikä sieltä pääse osallistu-
maan mihinkään kovin hyvin, kun julkinen liikenne on 
vähäistä. On kuitenkin kiva päästä viikonloppuisin maa-
seudun rauhaan nauttimaan kauniista luonnosta.

Työasiat pyörivät välillä kotonakin päässä. Saatan ajatel-
la, kuinka suloisesti joku lapsi on ottanut kädestä tai tul-
lut syliin. Voi olla, että ne pyörivät joskus liikaakin päässä, 
mutta ei niistä suurempaa stressiä ole tullut, koska ne 
ovat useimmiten positiivisia asioita.

Elämäni isoja asioita ovat olleet ensimmäinen oikea työ-
paikka Forssassa, josta en olisi halunnut olla pois edes 

viikonloppuisin, muutto maalta kaupunkiin, naimisiin 
meno ja sen myötä muutto Marttilaan, lasten ja lapsen-
lapsien syntymät sekä nuorena uskoontulo, jonka myötä 
elämälleni tuli tarkoitus ja päämäärä. Koen, että kaikissa 
asioissa on ollut johdatus ja elämäni palapelin palaset 
ovat loksahtaneet oikeille paikoilleen.

Tykkään kaikesta kauniista luonnossa, musiikissa ja tai-
teessa. Harrastan puutarhan hoitoa, käsitöitä, askarte-
lua, valokuvausta ja palapelejä. Psykologia ja muiden 
sellaisten aiheiden opiskelu kiinnostaa minua myös 
kovasti. Seurakunnassa on esimerkiksi käynnissä sielun-
hoitokurssi, josta olen hyvin innostunut. Tavoitteeni on 
oppia jatkuvasti lisää ja toivon, että voisin auttaa toisia 
oppimallani. 

Suurin toiveeni elämässä liittyy kahteen rakkaaseen ih-
miseen, joihin toivon saavani vielä yhteyden. Olen kui-
tenkin onnellinen ja kiitollinen kaikesta, mitä minulla on. 
En ajattele, että sitten joskus minulla pitäisi olla sitä tai 
tätä. Tuntuu, että asiat ovat hyvin juuri nyt. 

Eläkeikä lähestyy koko ajan, ja siihen asti haluaisin olla 
tässä työssä, ehkä eri paikassa, mutta tässä tehtävässä. 
Toivottavasti tämä toiminta jatkuu edelleen. Luupissa 
tämä on pyörinyt vuodesta 2010 lähtien. Koto-toiminta 
on kiertänyt hyvin erilaisissa ja paljon epäkäytännölli-
simmissäkin paikoissa. Täällä asiat ovat todella hyvin. 
Ihanteellisinta olisi, jos äidit opiskelisivat jossain aivan 
omassa paikassaan, joka olisi alhaalla ja lasten kanssa 
pääsisi ulos. Ehkä se vielä joskus toteutuu, mutta ei täällä 
ole mitenkään huono olla.

Lastenhoitajilla on tällä hetkellä aika hyvä työllisyystilan-
ne, eikä tulevaisuudesta ole siinä mielessä paineita, vaik-
ka työt ovatkin määräaikaisia.
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Mia Valkamo - Lastentarhanopettaja,
Halisten esikoulu/päivähoitoyksikkö

Mia Valkamo sai vakinaisen viran seitsemän vuotta 
sitten, vaikka hän on työskennellyt kaupungilla yli 
kaksikymmentä vuotta. Nykyiseen työtehtäväänsä 
hän siirtyi, koska edeltänyt työntekijä menetti hen-
kensä aivan yllättäen. Surutyö hoidettiin seurakunnan 
avulla mallikkaasti, ja monien maahanmuuttajataus-
taisten lapsien kansoittamassa esikoulussa on jälleen 
hauskaa.

Lapsuudenkodissamme meitä oli neljä lasta, joista olin 
vanhin. Olin 12-vuotias, kun viimeinen syntyi. Hoidin to-
della paljon varsinkin sitä nuorimmaista, ehkä liikaakin. 
Minulla olisi ollut omat touhut ja kaverit, mutta äitini 
pyysi aina minua apuun. Leikin heidän kanssaan, ja hain 
heitä päivähoidosta. Olin seurakunnan kerho-ohjaaja-
koulutuksessa noin kymmenvuotiaana. Pidin myös tyt-
tökerhoja, partiota ja pyhäkoulua.

Järjestin leikkikouluja ja kerhotoimintaa myös koko ta-
loyhtiömme lapsille ja hoidin heitä. Sain viisi markkaa 
tunnista, kun valvoin heitä. Olin sellainen yleinen lasten-
hoitaja, jota pyydettiin aina tarvittaessa. Muuten se oli 
satunnaista, mutta esimerkiksi kesälomalla saattoi olla 
parin kuukauden tiiviimpiä jaksoja. Normaalisti hoidin 
lapsia, kun aikuiset lähtivät syömään ja juhlimaan. Pari 
asukasta teki vuorotyötä, ja he tarvitsivat minua aina sil-
loin tällöin.

Järjestimme taloyhtiömme pihalla lapsille kesä- ja tal-
violympialaisia, jotka laajenivat pian niin, että vanhem-
matkin tulivat niihin mukaan. Juhlat päättyivät lopulta 
vanhempien grillijuhliin ja tanssiaisiin. Paikallislehdet 
kiinnostuivat niistä, ja meitä järjestäjiä haastateltiin. 
Asuimme taloyhtiössä, johon kuului muutama rivitalo. 
Miltei koko taloyhtiö oli mukana, ja melkein joka per-
heessä oli lapsia. Aikuiset katselivat sitä, järjestivät tarjoi-
lua ja juhlivat myöhemmin. Viimeisissä juhlissa oli sade-
katos, värivalot, musiikit ja kaikki.

Olin niiden aikaan 5.-8.-luokilla. Kun tulin murkkuikään, 
olympialaiset loppuivat. Ensin teimme sitä omaehtoises-
ti ja se oli hauskaa, mutta myöhemmin olympialaisista 
tuli velvoite, kun niitä alettiin aina odottaa. Kun lopetin, 
ei kukaan enää lähtenyt vetämään sitä.

Olin lukioaikoinani kahvila-apulaisena blokkaajana ja 
kassalla. Siellä esimieheni ehdotti, että minun kannat-
taisi hakea keittiöalalle suurtalousesimies-linjalle. Tuntui 
ihanalta tehdä voileipiä ja nähdä niitä asiakkaita. Lasten 
ystäväkirjoissa toiveammattini oli kuitenkin opettaja. 
Olen myös aina halunnut tehdä töitä lasten kanssa. On 
ollut aina ihan selvää, etten ole mikään toimistoihminen.

Ammattiin opiskelu paransi motivaatiota
Peruskoulussa ja lukiossa koulu ei kiinnostanut yhtä pal-
jon kuin sosiaalinen elämä ja lintsasin aika paljon. Kun 

aloin opiskella ammattiin ja huomasin tämän olevan 
oma juttuni, aloin kiinnostua oppiaineista ja sisällöistä 
enemmän. Olin ammattiopiskelun aikana hyvin kun-
nianhimoinen ja sain jopa stipendin.

Nykyään mietin hieman, miksi en lukenut enemmän pe-
ruskoulussa ja lukiossa. Historiat ja bilsat kiinnostavat 
nyt paljon enemmän.

Valmistuin ensin päivähoitajaksi ja muutama vuosi myö-
hemmin sosiaalikasvattajaksi Helsingin Diakonissalai-
tokselta. Täydensin esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 
Turun Kasvatustieteellisessä ja Rauman opettajankoulu-
tuslaitoksella.

Opiskeluajoilta ovat jääneet mieleen erityisesti työhar-
joittelujaksot. Työskentelin Lausteen poikakodissa ja 
pienten lasten vastaanottokodissa. Helsingissä olin töis-
sä päiväkodeissa ja näin sen kaupungin toimintaa myös 
monilla koulun vierailuilla.

Ala tuntui olevan Helsingissä ja Turussa hieman erilai-
nen, minkä huomasin hyvin ryhmätöitä purkaessamme. 
Esimerkiksi henkilöstörakenne on ihan erityyppinen. 
Helsingissä sosiaaliala painottui enemmän ja Turussa 
terveydenhoitoala.

Minun piti 90-luvulla hakea harjoittelupaikkaa hallinto-
jaksolle. Olin kuullut, että Villa Vinsentti on hieman eri-
koisempi päiväkoti ja sen johtaja toi esimerkiksi Reggio 
Emilia -pedagogiikkaa Turkuun. Pääsin sinne harjoitte-
luun, ja muistan, kun heti sinne tullessani näin eteisessä 
puusta tehdyn majan.

Päiväkodin johtajan tyyli ja metodit kiinnostivat minua 
ihan hirveästi. Lapsia otettiin mukaan paremmin kuin 
muualla ja opetettiin kokemuksen kautta. Ei syötetty 
valmista tietoa lapsille, vaan tutkittiin, sekoitettiin värejä 
ja löträttiin.

Kun valmistuin, pyrin heti Turun kaupungille töihin. Sain 
viran vuonna 2006, eli olen tehnyt Turun kaupungille 
sijaisuuksia viisitoista vuotta. On se ollut pitkä mutta 
toisaalta ihana aika, sillä en ole naimisissa tämän työn 
kanssa. Olen tehnyt päiväkotisektorilla vähän kaikkea: 
olen ollut puistotätinä, koululaisten iltapäiväkerhossa ja 
kolmiperhepäivähoidossa. Päiväkodissa olen ollut keitti-
össä, laitosapulaisena, hoitajana, opettajana ja johtaja-
na. Olen toiminut monessa eri talossa.

Omat lapset ovat saaneet olla aina kaikki kesät äitinsä 
kanssa, koska minulla ei ole ollut virkaa. Minut on aina 
irtisanottu toukokuussa ja päästetty töihin syyskuussa. 
On ollut mielestäni arvokasta pitää lapset aina kesäisin 
kotona.  Kun ensi kesän lomia anotaan, sijaisuudet har-
mittavat vähän, koska minulle ei ole kertynyt paljoakaan 
lomia, vaikka olen tehnyt töitä niin monta vuotta.

Vakinaistaminen toi turvaa, koska minulla on ollut aina 
asuntolaina. Se oli aina sitä, että menin pankkiin neuvot-
telemaan ja maksoin pelkkiä korkoja. Nyt lainat lyhene-
vät ja ikälisät pyörivät, mikä tuntuu tietysti mukavalta.

Esikoulun opettajan tavoite on elää enemmän itselleen
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Hieno työtehtävä tuli ikävällä tavalla
Olen ollut esiopetuksessa nyt kaksi vuotta. Sitä ennen 
olin varhaiskasvatuksessa päivähoidon puolella hoita-
massa alle kolmevuotiaita. Sain tämän paikan tavalla, 
joka tulee jäämään aina mieleeni.

Esiopetuksen opettaja kuoli kaksi vuotta sitten ihan yl-
lättäen hiihtolomalla. Hän oli 51-vuotias ja kuoli käytän-
nössä saappaat jalassa kesken pitämänsä koulutuksen. 
Verisuoni katkesi päästä. Oli kova paikka kertoa lapsille 
ja heidän perheilleen, että opettaja on kuollut.

Menin esiopetukseen hänen tilalleen, tein lasten kanssa 
surutyötä ja jatkoin kuolleen ihmisen tehtäviä. Olin opet-
tanut aiemmin pieniä lapsia, eli aivot oli vielä asetettu 
kolmivuotiaille, ja yhtäkkiä pitikin toimia esikoululaisten 
kanssa.

Se on ollut varmasti minulle työurani haastavin paikka, 
mutta saimme seurakunnalta hienoa apua surutyöhön. 
Soitimme seurakunnalle, koska olimme hetken ajan ihan 
pulassa, kun emme tienneet mitä tehdä. Pidimme suru-
liputuksen, ja käytävällä oli kynttilä ja tämän opettajan 
kuva. Seurakunnan jäsen tuli kertomaan lapsille kuole-
masta ja vastailemaan lasten kysymyksiin. Se oli asian-
tuntevaa ja tärkeätä apua, jonka jälkeen oli helppo jat-
kaa töitä.

Vaihe meni muutenkin tosi hienosti, koska lapset suh-
tautuvat tuollaisiin asioihin todella luontevasti. Asiasta 
keskusteltiin ihan luonnollisesti, välillä he halasivat mi-
nua ja sitten vain leikittiin sekä tehtiin kaikkea muuta. 
Välillä palattiin asiaan ja kysyttiin, mihin opettaja on 
mennyt. Huomasin olevani lapsille hirveän tärkeä, sillä 
kun tulin kipeäksi, lapset huolestuivat kovasti.

Oli se kaikille työntekijöillekin raskasta, kun nuori ja pe-
rusterve ihminen lähti yllättäen. Se pysäyttää ja pistää 
laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Minulla on kui-
tenkin kokemusta läheisten menettämisestä ja siihen 
suhtautumisesta.

Hoidin viisi ja puoli vuotta kerran viikossa sukulaismum-
moa, joka on isotätini. Hän sai aivoinfarktin ja halvaantui. 
Hoidin hänen kiinteistöään, ja olin papereissa hänen lä-
hin omaisensa ja edunvalvojansa. Teimme retkiä, kävim-
me kampaajalla ja laitoimme kynsiä.

Oli aika stressaavaa ja raskasta tehdä sitä oman perheen 
ja työn päälle, mutta se oli pakko tehdä jotenkin. Tuntui, 
että kärsin kotona olemisesta, jos en mene sinne. Kun 
hän kuoli, järjestin vielä hänen hautajaisensakin.

Oma äitini kuoli 54-vuotiaana rintasyöpään. Tein hänelle 
saattohoitoa ja järjestin hautajaiset. Jos jollekin läheisel-
le ihmiselle käy jotain tuollaista, olen hoitamassa häntä. 
Se on raskasta ja uuvuttavaa mutta myös hyvin antoisaa. 
Jälkikäteen on hyvä olo siitä, että olen tehnyt sen työn.

Samanarvoisuus on helpompaa lapsille kuin
aikuisille
Nykyinen työni on välillä raskasta mutta hyvin monipuo-
lista, sillä voimme olla sisällä tai ulkona ja istua tai seistä. 

Nautin roolistani, kun saan itse suunnitella työtäni ja minul-
la on siihen hyvin vapaat kädet. Kukaan ei hengitä niskaan, 
eikä toimintaamme ole liikaa saneltu muualta.

Pidän tämän päiväkodin henkilökunnasta ja työskentelyta-
voista. Esimerkiksi aamupalaa ja välipalaa tarjoillaan liuku-
vasti, eli lapset voivat tulla ja mennä pöytään sekä leikkiä 
ihan vapaasti. Muissa päiväkodeissa kaikkien on aloitettava 
ja siivottava kaikki yhtä aikaa, mikä on ollut hieman turhaa 
touhua. Täällä hoidetaan asiat luonnollisesti ja mukavasti.

Esikoulussamme on erityisen paljon maahanmuuttajataus-
taisia lapsia. Heidän kanssaan toimiminen on minulle tut-
tua, sillä olin Varissuolla silloin, kun Vietnamin venepakolai-
set tulivat. He olivat silloin ensimmäisiä ja harvinaisia, mutta 
asiakaskunta on nyt vaihtunut aika lailla ja maahanmuutta-
jataustaiset jo tuttuja. Kulttuuri- ja kielieroavaisuuksien ta-
kia tulee tietenkin joitain hankaluuksia.

Arkipäiväiset käytännön asiat voivat olla tosi hankalia, kuten 
kurahousujen ja kansioiden tuomiset. Vanhemmat sanovat 
vain ”joo joo”, mutta mitään ei tapahdu. Jossain muussa 
päiväkodissa voisi kirjoittaa asiat vain lapulle, mutta täällä 
joutuu toistamaan asioita hirveän monta kertaa ja myös 
näyttämään niitä, koska ei ole yhteistä kieltä. Suomen kielen 
oppiminen on lapsille hyvin erilaista eri lähtökohdista tulta-
essa, sillä esimerkiksi arabian kielessä on eri lukusuunta kuin 
meillä.

Viime vuosina on alkanut olla enemmän toisen ja kolman-
nen sukupolven maahanmuuttajataustaisia, joiden molem-
mat vanhemmat ovat käyneet Suomessa peruskoulun. Hei-
dän kanssaan on jo helppoa toimia.

Maahanmuuttajataustaiset lapset oppivat asioita hyvin 
nopeasti. On hyvin palkitsevaa kuulla, kun he laulavat, lo-
ruilevat ja leikkivät, ja tiedämme heidän oppineen niitä tai-
toja meidän kauttamme. Lapsilta tulee hyvin välittömästi 
ja rehellisesti tieto siitä, olemmeko onnistuneet tai epäon-
nistuneet. Lapsille on helppoa olla ryhmässä ihan samanar-
voinen, mutta vanhempien kanssa voi tulla enemmän nä-
kemyseroja.

Ruuat ovat monille lapsille hyvin vieraita, ja voi olla hyvin 
vaikea maistella suomalaisten tekemiä ruokia. Sehän on 
ihan selvää, kun on koko lapsuutensa syönyt ihan erilaista 
ruokaa ja yhtäkkiä tänne tulon jälkeen heitetään eteen joku 
aivan uudenlainen ruoka. Jos menisin Afrikkaan ja minulle 
tarjoiltaisiin joku afrikkalainen annos ja pyydettäisiin mais-
tamaan, ei olisi ehkä helppoa maistaa.

Ennen piti huomioida vain allergiat, mutta nykyään jollekin 
ei saa tarjota sikaa ja toiselle on pelkkä kala- ja kasvisateria. 
Ruokailussa on huomioitava uskonnolliset ja eettiset seikat ja 
oltava hirveän tarkka, kun vielä päälle tulevat ne allergiat. Esi-
kouluikäiset osaavat ruokavalionsa jo aika hyvin itse, mutta 
suurempi vaiva on laittaa keittiössä annoksia purkkeihin.

Uskonto vaikuttaa myös moniin juhliin, kuten pääsiäisen ja 
joulun viettoon – niin suomalaisillekin, sillä kaikki suoma-
laisetkaan eivät esimerkiksi voi osallistua itsenäisyyspäivä-
juhlan lipun nostoon. Sitten on pieniä asioita, kuten se, että 
kaikki maahanmuuttajataustaisten vanhemmat eivät kätte-
le. Tänä vuonna kaikki saivat tulla uimakouluun.
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Me ohjaajat opimme täällä samalla ihan jatkuvasti uusia 
asioita, varsinkin jos pitää silmät ja korvat koko ajan auki.

Tunnit eivät meinaa riittää
Olen tehnyt tätä työtä vuodesta 1991 alkaen, ja ala on 
muuttunut aika lailla alkuajoista, varsinkin esiopetuksen 
osalta. En osannut odottaa, että minun on kirjoitettava 
niin valtava määrä kaikenlaisia lomakkeita, arvioita, lau-
suntoja ja selvityksiä.

Jos lapsi on kehittynyt jollain osa-alueella, minun pitää 
siirtää tieto hirveän monelle eri paperille, mikä tuntuu 
ihan älyttömältä. Lapsille pitäisi olla enemmän aikaa, 
jota yritän itse aina ammentaa jostain, mutta muuta työ-
tä on välillä ihan liikaa. Olen kohtalaisen hyvä organisoi-
maan töitä, mutta silti tuntuu, etteivät tunnit riitä.

Ensimmäisinä vuosina ei ollut oikeastaan minkäänlaista 
suunnitelmaa. Katsottiin, että kunhan nuo osaavat oman 
nimensä kirjoittaa.  Nyt meillä on suunnitelmat ja tavoit-
teet, joista on toki ollut myös paljon hyötyä. Tänä päivä-
nä yli puolet minunkin ryhmäni lapsista oppii esikoulu-
aikana lukemaan. Ennen ei esikoulussa opittu lukemaan 
kovinkaan usein.

Silti olemme palkkauksessa ihan pohjalla. Luin, että me 
suomalaiset olemme Pohjoismaiden heikoimmin palkat-
tuja tällä alalla. Työmme on kuitenkin hirveän vastuulli-
nen, sillä esiopetus- varhaiskasvatusikä ovat lapselle hir-
veän tärkeitä. Lapsille ei saa sattua mitään henkisiä tai 
fyysisiä vammoja. Koneet voi aina korjata mutta lapsia ei.

Haluan tarjota opettamille lapsille hyvää pohjaa elämäl-
le ja iloa oppimiseen. Käytöstavat ovat tärkeitä ja se, että 
toisia kohdellaan nätisti. Täällä saisi olla välillä tuomarin 
paita päällä ja pilli kaulassa, sillä asioiden selvittelyyn 
menee ihan hirveästi aikaa. Haluaisin kuulla tasapuoli-
sesti kaikkia lapsia ja mitä heillä on kerrottavaa, oli lapsi 
sitten arka, hiljainen tai itseään paljon esille tuova.

Ihania hetkiä ovat aina ne, kun lapsi tulee halaamaan ja 
sanoo tykkäävänsä minusta. On myös tosi ihanaa, kun 
lapset oppivat esikoulussa lukemaan ja hoksaavat sen 
asian. Pienten puolella parasta oli nähdä lasten ensias-
keleet ja kävelemään oppimisen. Vaikka olen nähnyt 
omien lasteni ensiaskeleet, se on joka kerta aivan ihana 
hetki, kun otetaan muutama askel ja pyllähdetään.

Eräs lapsi tuli itänaapuristamme ja oli ihan ummikko. 
Alku hänen kanssaan tuntui meistä kauhean takkuiselta, 
mutta kun esikouluvuosi oli loppu, hän osasi jo muuta-
mia lauseita ja oli tullut avoimeksi. Se tuntui ihan älyttö-
män palkitsevalta.

Kevätlukukausi on muutenkin hyvin palkitseva, kun taas 
syksy on työläämpi. Syksyllä tehdään ihan kauheasti 
töitä, eikä ehditä istua kunnolla edes kahville. Kevät on 
sellainen sadonkorjuuaika, sillä lapset pyörittävät päivää 
oikeastaan itse. Ohjaajien tarvitsee vain olla läsnä, kun 
lapset pyörittävät touhut ja laulut.

Ohjaajat ovat järjestäneet tässä talossa 90-luvulta asti 
lapsille perjantaiylläreitä. Ne ovat esimerkiksi näytelmiä 

tai lauluhetkiä, joihin kutsutaan kaikki lapset katsomaan. 
Niitä pidetään yleensä jonkin teemapäivän, kuten Alek-
sis Kiven päivän, vapun tai pääsiäisen puitteissa. Olem-
me täällä monesti illalla harjoittelemassa, koska päivällä 
ei ole sellaisille aikaa. Seuraavana päivänä sitten esitäm-
me sen.

Kotimatkalla saa hetken omaa rauhaa
Töissä pitäisi vaikuttaa vauhdikkaalta ja vastaanotta-
vaiselta, mikä on välillä raskasta. Lapsetkin väsähtävät 
helposti, jos vaikutan itse väsyneeltä. On tehtävä paljon 
töitä sen eteen, että pysyy jonkinlaisessa työkunnossa. 
Rentoutan itseäni lukemalla kirjoja, nukkumalla paljon ja 
liikunnalla. Työmatkaliikunta on minulle hyvin tärkeää, 
sillä kotona on aina uusi rumba omien murrosikäisten 
lasten kanssa.

On ihanaa, kun voi harrastaa jotain. Nyt käyn joogassa, 
uimassa ja uin välillä avannossa. Harrastan hyötyliikun-
taa, sillä kävelen kuusi kilometriä töistä kotiin keskustaan 
ja pyöräilykeleillä pyöräilen sen matkan. Kävelen jokiran-
taa, joka on aivan ihana. Kotimatkalla saan hieman omaa 
aikaa ja tunnin tauon hälinästä. Kotona teininuorten mu-
siikit soivat sekä heidän kaverinsa menevät ja tulevat.

En halua tai voi lähteä enää illalla liikkumaan, koska lap-
set tulevat koulusta tyhjään kotiin. En halua, että tyhjä 
koti odottaisi myös harrastusten jälkeen. Ei äiti voi koko 
ajan mennä.

Välillä on pistettävä äly vapaalle ja käytävä ulkona ka-
vereiden kanssa. On hauskaa olla silloin tällöin jossain 
myöhään. Tykkään sisustaa, laittaa kotia, tehdä ruokaa 
ja olla äiti, mutta välillä on kiva mennä baariin. Juhla-
päivinä kutsun usein kotiimme vieraita. Työkavereiden 
kanssa olemme järjestäneet usein tilipäivän jälkeisenä 
perjantaina after work -tapaamiset, jotka ovat tosi kivoja.

Asumme kesät Turun saaristossa. Mieheni perheellä on 
Airistossa saari, jonne muutamme aina kesäksi. Siellä 
pääsee joka päivä uimaan ja saunaan sekä saa unohtaa 
kellot ja kännykät täysin. Haluan pitää kesällä niin pitkän 
loman kuin mahdollista, jotta voin hypätä pois aikatau-
lutetusta arjesta. Olen viettänyt kesät saaristossa reilut 
kaksikymmentä vuotta, jotka olen mieheni kanssa ollut. 
Lapset ovat tottuneet siihen, että olemme siellä kaikki 
kesät.

Minulle on tärkeintä, että olen terve, saan olla äiti ja mi-
nulla on varma työpaikka. Toivoin jo lapsena, että minul-
la on hyvä työpaikka ja perhe, ja nyt olen saavuttanut 
ne. Nyt haluan kasvattaa lapseni aikuiseksi. Haluaisin 
myöhemmin enemmän aikaa itselleni ja matkustelulle, 
niin että voisin tehdä, mitä itse haluan. Olen elänyt aika 
paljon toisille.

Viiden vuoden päästä olen varmaan vielä tässä samassa 
paikassa. Kymmenen vuoden päästä minulla saattaa olla 
jo enemmän omaa aikaa harrastamiseen.
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Anne Jokila, koulunkäyntiavustaja, Luolavuoren koulu

Anne Jokila muutti jo teini-ikäisenä asumaan yksin, 
koska perhe-elämä oli kovin hankalaa. Myös työura 
käynnistyi kovin nihkeästi. Minkäänlaista surua ei 
enää näy, kun hän kertoo vapautuneesti ja superlatii-
vein työstään asperger-oppilaiden avustajana. Vieres-
sä hihkuu yhtä lailla riemukas koira, joka toimii apuri-
na Jokilan työssä.

Lähdin jo 14-vuotiaana pois kotoa asumaan yksin. Nyky-
ään sellainen ei olisi mitenkään mahdollista. Ei yksin asu-
minen helposti sujunut. Kävin Puropellon koulussa kah-
deksatta luokkaa, ja menin sinne milloin menin, mutta 
menin kuitenkin. Iltaisin mentiin kavereiden kanssa torin 
vinoparkeille istumaan autoon ja olin yöllä kotona var-
maan kolmeen aikaan. Kuudelta aamulla oli herätys.

Sain ihan normaalin keskikoulun todistuksen, joka ei 
ollut mikään maailman huonoin, mutta oli ihme, että 
selvisin. Minulla oli joku sisäinen suojeluvaisto, koska en 
joutunut ikinä kovin pahoihin tilanteisiin, vaikka liikuin 
kaupungilla niin paljon.

En juonut mitään, mikä johtui varmasti siitä, että van-
hempani joivat niin paljon. Ei haitannut, vaikka kaverit 
ryyppäsivät. Se varmasti vaikutti siihen, etten joutunut 
pahimpiin tilanteisiin. Likkakavereilleni ei käynyt aina 
yhtä hyvin.

Jos eläisin tätä aikaa, minut olisi varmasti otettu huos-
taan. Ehkä ihmiset olivat silloin kolmekymmentäviisi 
vuotta sitten vahvempia. Nykynuorille kaikki on niin 
tarjolla, eikä minkään eteen joudu taistelemaan tai nä-
kemään edes vaivaa.

Muistan olleeni onnellinen, kun muutin pois kotoa. Ei 
minulla ollut sänkyä tai mitään, vaan ihan pieni huone 
yhdestä puutalosta. Sain rahaa, kun kävin iltaisin kau-
pan kassalla töissä. Itkin ensimmäisen illan, mutta sitten 
rauhoituin ja aloin käymään koulua ihan normaalisti. 
Äiti toi aina ruokakassin, josta söin aina herkut päältä. 
Jääkaappia ei ollut, eli margariinit tietysti mädäntyivät. 
Näkkileipää oli yleensä loppukuusta ja kouluruokaa sain 
tietenkin.

Nyt kun mietin, en ole lainkaan katkera. Kaiken oli ehkä 
vain tarkoitus mennä niin. Ehkä olen voittaja. Lapsena en 
hallinnut itse mitään tilanteita, vaan vanhempani hallit-
sivat kaikkea, mitä tapahtui. Yksin asuessani huomasin 
yhtäkkiä pärjääväni.

Löysin ihana pojan 16-vuotiaana, ja menimme kihloihin. 
Olin 18-vuotias kun menimme naimisiin ja tulin toivo-
tusti äidiksi 19-vuotiaana. 26-vuotiaana olin jo kolmen 
lapsen äiti. Hoidin itse lapseni näiden ollessa pieniä ja 
nautin siitä suunnattomasti. Nuorena olisin halunnut 
opiskella, mutta köyhällä perheellä ei ollut siihen varaa.  
Kun lapset olivat kasvaneet isoiksi, pääsin miettimään, 
mitä haluaisin itse tehdä.

Nuorin lapsistani oli kuusivuotias, kun palailin töihin. 
Jossain mieleni taka-alalla oli tämäntyyppinen työ, mut-
ta en sitä heti keksinyt. Niinpä rimpuilin sitten kaikkialla 
muualla.  Minulla oli aika paljon ikää, mutta ei koulutusta 
mihinkään ammattiin.

Tein kaksi ja puoli vuotta yrittäjänä ratsastusterapiatoi-
mintaa hevosen ohjastajana. Toiminta lakkasi sen käy-
dessä Maskussa mahdottomaksi. Sen jälkeen ilmoittau-
duin työttömäksi työkkäriin ja kysyin sieltä, että mitäs 
nyt tehtäisiin. Ajattelin hakea kaikkiin mahdollisiin kou-
lutuksiin, jotka olivat sitä kautta mahdollisia.

Päädyin liikealalle, opiskelin myynnin ammattitutkinnon 
ja olin töissä erinäisissä kamera- ja vaateliikkeissä. En pi-
tänyt siitä hommasta yhtään. Oli vain pakko päästä pois 
siitä yrittäjäkierteestä. Lähdin sitten pois myyntialalta ja 
menin muutamaksi vuodeksi autonkuljettajaksi. Paikat 
eivät oikein kestäneet sitä nostamista ja kantamista.

Hakupaperit menemään omaan persoonaan 
luottaen
Lähdin kuin sotaan soitellen laittamaan hakupapereita 
sellaisiinkin paikkoihin, joihin ei periaatteessa olisi mi-
tään mahdollisuuksia. Jos joku olisi järkevästi ajatellut, 
en olisi täyttänyt mitään työpaikoissa vaadittavia ehtoja. 
Mitä avuja minulla on, kun menen psykiatrisesti oireilevi-
en oppilaiden luokse? Olin vain kasvattanut kolme lasta 
ja luotin oman persoonani kertovan, mitä tehdä.

Haaveilin koko ajan koulunkäyntiavustajan hommasta ja 
soittelin opistoihin, joissa järjestettiin koulutusta alalle. 
Ne sanoivat aina, että pitää olla työpaikka ja että minulla 
on väärä työpaikka.

Näin lehdessä ilmoituksen, jossa haettiin koulunkäynti-
avustajaa sen aikaiseen TYKS:n kouluun, joka on nyky-
ään Kiinamyllyn koulu. Mitään pohjakoulutusta ei ollut, 
mutta laitoin sinne hakemuksen. Pääsin haastatteluun, 
ja kaksi tuntia haastattelun jälkeen soitettiin ja sanottiin, 
että tervetuloa töihin.

Se oli minulle suurensuuri lottovoitto, mutta mietin koko 
työssäoloaikani työsuhteen loppua, koska olin hoitova-
paalla olevan sijainen. Tiesin haluavani tehdä sitä alaa, 
joten lähetin hakemuksia koko ajan eri kouluihin, kuten 
sen aikaiseen Vuorelan kouluun, nykyiseen Luolavuoren 
kouluun, jonka rehtori Hannele Mustonen tarttui hake-
mukseeni ja pyysi minua töihin.

Laitoin vielä ehdoksi, että haluan opiskella oppisopi-
muksella koulunkäyntiavustajan tutkinnon työn ohessa. 
Oli aivan ihanaa, että hän suostui siihen. Opiskelin en-
simmäisen vuoden, ja sain opiskelut todella nopeasti 
valmiiksi. Pääsin oikeastaan heti vakituisiin töihin. Siitä 
muutaman vuoden päästä löytyi sellainen koulutus kuin 
lasten ja nuorten erityisohjaajatutkinto. Kävin sen sekä 
tein ohjaajahommia aamu-, iltapäivätoiminnassa ja as-
perger-luokassa.

Kovia kokeneen koulunkäyntiavustajan on helppo eläytyä murheisiin
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Olin kolme vuotta täällä koulussa ohjaajana aamukerho-
toiminnassa. Sitten jatkoin taas koulunkäynninavustaja-
na. Kun se aamuohjaajan homma loppui, jäi vähän tyhjä 
olo. Mietin, pääsisikö vielä johonkin töihin ohjaajaksi. 
Hain Mynämäelle erityislastensuojelulaitokseen, jonne 
pääsin saman tien.

Olin siellä puoli vuotta. Sinne tuotiin yli 12-vuotiaat, jot-
ka eivät pärjänneet missään muualla, eli se oli tietysti 
tosi rankka paikka. Jo puolen vuoden jälkeen ajattelin 
olevani ihan väärässä paikassa, mutta sekin prosessi oli 
pakko käydä läpi. Se oli viimeinen hetki, jolloin tajusin, 
mikä homma sopii minulle ja mikä ei - viis titteleistä ja 
palkoista. Palasin takaisin Luolavuoreen.

Siitä on nyt yksitoista vuotta, kun tulin tänne taloon. Olen 
viihtynyt täällä ihan mielettömän hyvin. Olen tehnyt töi-
tä koko ajan asperger- luokilla. Pojat ovat vaihtuneet, 
opettajat ovat vaihtuneet, mutta minä olen jatkanut.

Tunnen saavani tehdä täällä lasten ja nuorten hyväksi 
paljon enemmän kuin lastenkodissa, jossa oli niin pal-
jon sosiaaliviranomaisia ja kaikkia määrääviä tahoja. Yksi 
ohjaaja oli hyvin pieni siinä välissä. Täällä saa läheisen ja 
pidemmän suhteen lapsiin. Se oli harharetki, joka piti 
tehdä. Oli hyvin tärkeää nähdä lastenkotielämää, sillä 
täälläkin on lapsia, jotka ovat olleet lastenkodissa.

Nyt olen koulunkäyntiavustaja. Se nimike on nyt vaih-
tumassa koulunkäynnin ohjaajaksi, mistä käydään vie-
lä pientä vääntöä. Kerran jo ilmoitettiin, että nimike on 
koulunkäynnin ohjaaja, mutta se ei olekaan kai ihan vie-
lä mennyt perille. Käytän ohjaaja-sanaa aika paljon, kos-
ka se kuvaa paremmin mitä teen työkseni.

Muualla suomessa on määrätynlaista arvostuksen puu-
tetta koulunkäynninavustajan työtä kohtaan. Meidän 
koululla ei sellaista ole, sillä arvostus on täällä ihan hui-
pussaan. Olen kohdannut Turun ulkopuolella koulun-
käynninavustajia, jotka ovat suunnilleen siivouskome-
rossa ja tekevät monistustyötä.

Ihmisten reaktiot ovat hyvin erilaisia riippuen siitä, sa-
nonko avustaja vai ohjaaja. Vielä on valitettavan paljon 
varsinkin isoissa kouluissa sitä, että käännytään pois, kun 
sanon olevani avustaja. Kun kerronkin olevani ohjaaja, 
he kiinnostuvat ja alkavat kysellä vaikka naapurinsa as-
perger-pojasta. Se on todella ärsyttävää.

Asperger on vain piirre muiden joukossa
Olen ollut täällä alusta asti asperger-luokalla avustajana, 
sillä olen niin tykännyt olla heidän kanssaan. Joka vuosi 
meillä katsotaan tiimit erikseen, eli voi olla, että vaihdok-
siakin tulee, mutta aina olen päässyt olemaan heidän 
kanssaan.

Olen ollut kiitollisessa asemassa, koska olen kulkenut 
näiden mukana koko ajan ja nähnyt jopa ensimmäiset 
ylioppilaiksi tulleetkin. Lapset, jotka ovat olleet aivan 
mahdottomia ja keskittymiskyvyttömiä nuorempina, 
ovat nyt ylioppilaita, mitä on ollut hienoa seurata.

Yläasteella yhteistoiminta jää nyt kolmeen vuoteen. Jos-

sain vaiheessa oltiin kolmasluokkalaisesta jopa ysiin asti 
pitkä pätkä saman ryhmän kanssa yhdessä. Siinä onnis-
tui moni asia, vaikka tietenkin epäonnistumisiakin tuli. 
Kaikkia oppilaita emme ole voineet auttaa mahdollisim-
man hyvin, mutta mitään suuria klikkejä ei ole tullut.

Meillä yksi opettaja järjestää kerran kuussa asperger-
poikien peli-illan, joka on saavuttanut jo hirveän suuren 
suosion. Sinne tulee poikia todella paljon, sillä he ovat 
muuten vähän yksinäisiä. He menevät kouluihin, opiske-
levat siellä ihan hyvin ja ovat taitavia, mutta heidän so-
siaalinen elämänsä on vähän hiljaista ja yksinäistä. Usein 
he eivät lähde sieltä tietokoneen luota minnekään, vaan 
kaikki tuttavuudet ovat aina jossain pelimaailmassa.

On hienoa katsella, kun he tulevat yhdessä peli-iltoihin. 
Viimeksi heitä oli tuossa meidän koulun olohuoneessa 
ainakin parikymmentä. Siellä on sipsiä ja limpparia. On 
hieno nähdä, kuinka hyvin heillä synkkaa keskenään. 

Toki asperger-ihmisillä on sellaisia juttuja, jotka kiinnit-
tävät huomiota: monotonista puhetta ja sellainen putki-
katse, ettei huomata kaikkea ympäriltä. Joskus ajattelee, 
että mitä tuostakin seuraa, mutta he ovat pärjänneet 
aina tosi hienosti maailmalla. En tiedä, missä muussa 
työssä voi saada yhtä paljon onnistumisen elämystä kuin 
tässä työssä.

Hurjinta on, kun on noustu sen hirmuisen kovan työn ja 
epätoivoon vaipumisen jälkeen ja lapsi alkaa yhtäkkiä 
käyttäytyä toiveidemme mukaan. Se voi olla ihan millin 
juttu ja napsahtaa ykskaks. Raportoin meidän opetta-
jalle kaikki aivan pienetkin nyanssit, kuten että joku on 
pitänyt koko tunnin pulpetin kannen alhaalla, kun se 
normaalisti pelaisi sen takana jotain. Yritän aina antaa 
positiivista palautetta.

Saattaa esimerkiksi olla poikia, jotka eivät suinkaan ole 
tyhmiä mutta eivät niin akateemisesti taitavia. He saatta-
vat sen sijaan olla äärimmäisen taitavia mekaanikkoja ja 
korjaajia. Heillä on ollut koulu vähän huonossa jamassa, 
kunnes on keksitty vaihtaa heille yhdet valinnaiset tun-
nit pajatoimintaan. Siellä he pääsevät korjailemaan pol-
kupyöriä ja mopoja pari tuntia viikossa. He saavat tehdä 
kauppatoimintaa ja tilata netin kautta varaosia mopoi-
hin.

Kun he pääsevät niihin hommiin, heistä tulee miehiä. 
Hommat tehdään erittäin keskittyneesti ja huolellisesti.  
Ei sellaista juurikaan huomaa luokassa, mutta nyt opis-
keluunkin on tullut uutta intoa. Moni haluaisi mennä 
ammattikoulun autopuolelle, jonne on paljon hakijoita, 
eli sinnekin tarvitaan hyvät arvosanat. Nyt opiskeluunkin 
on aivan erilainen motivaatio, kun muistuttelee, että hy-
villä numeroilla saa itse valita opiskelupaikkansa.

Teen heidän kanssaan aika paljon yhteistyötä siellä pa-
jalla, koska olen itsekin moottoripyöräilijä. Teen työtä 
niin, että yritän löytää jokaisesta lapsesta ja nuoresta sen 
jutun, missä se voisi olla hyvä. Esimerkiksi koiran kanssa 
kävellessä monia haaveita ja toiveita on noussut pintaan.

Niitä pieniä asioita kasvattamalla saa helposti lapselle us-
kon tulevaisuuteen. Asia voi olla vaikka, että lapsi haluaa 
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joskus samanlaisen koiran kuin meillä täällä koulussa on, 
minkä jälkeen mietitään kaikkia erilaisia koirarotuja. Se 
on jo tärkeää tulevaisuuden suunnittelemista.

Aspergeriin usein kuuluu erityinen lahjakkuus, ja välillä 
onkin sellaisia oppilaita, joilla on esimerkiksi matematii-
kan taito ihan huipussaan. Asperger on mielestäni oike-
astaan vain yksi piirre muiden joukossa. Eihän sitä tiedä, 
mikä minäkin olisin, jos minut nyt diagnosoitaisiin. Yksi 
poika sanoi minua ADHD-tyypiksi, kun hain hänen pal-
lonsa puusta. Oli hauskaa, kun hän samalla alkoi pohtia 
omaa luonnettaan ja tuli siihen tulokseen, että hän on 
laiska, lisäten kuitenkin ettei sekään tarkoita, että hän 
on huono, sillä hän voi silti tehdä omat hommansa. Hän 
osaa vain levätä paremmin.

Koiratoiminta on tulevaisuuden juttu
Kymmenen vuotta sitten täällä kävi eräs nainen teke-
mässä koiratuntia downin syndroomaa sairastavalla ty-
tölle, joka oli muuttanut Naantalista. Tytön vanhemmat 
sanoivat, että tyttöä ei päästetä tänne, elleivät he saa 
jatkaa koiratoimintaa. Jo silloin tämän naisen kanssaan 
jutellessani huomasin, että minäkin voisin tehdä saman-
laista hommaa, mutta meni näin kauan ennen kuin se 
toteutui.

Koiratoiminta alkoi osaltani viime vuoden marraskuussa. 
Erityisluokan opettaja Maiju Rautiainen aloitti toiminnan 
Nalle-koiralla edellisvuoden keväällä. Nalle on aika nuo-
ri, kun taas Jesper on jo yhdeksänvuotias.

Koulutin Jesperin positiivisten vahvisteiden kautta. Siitä 
kasvoi tottelevainen, lempeä ja nöyrä koira. Minulla ei 
vain ollut mitään paikkaa missä se olisi voinut käyttää 
oppimiaan taitoja. Aloin kysellä Maiju Rautiaiselta, miten 
homma toimii ja ilmoittauduin saman tien kasvatus- ja 
kuntoutuskoirayhdistyksen koulutukseen. Ei tarvinnut 
kuin kysyä rehtorilta, voiko toinenkin koira tulla ja hänel-
le se kävi heti.

Kasvatus- ja kuntoutuskoirakoulutukseni on nyt päätty-
mässä ja vain todistusta vajaa. Koira on käynyt soveltu-
vuuskoulutuksen ja pääsi pari viikkoa sitten läpi työnäy-
töstä, eli kohta voi vaihtaa oppilasliivin viralliseen liiviin. 
Itselläni on kolme lastenlasta, joista vanhin on ollut hyvä 
kouluttaja, koska hän on pieni tyttö ja lähes saman ikäi-
nen kuin nuorimmat oppilaat täällä koulussa. Tosin mei-
dän luokan 14–17-vuotiaille murrosikäisille pojille täytyy 
antaa ihan erilaisia juttuja Jesperin kanssa tehtäväksi.

Sitä ei uskokaan, mitä kaikkea tuolle koiralle kerrotaan 
kävelylenkeillä. Jos me kävelemme jonkun oppilaan 
kanssa kahdestaan, keskustelu ei kulje, mutta kun koiran 
kanssa lähdetään, sieltä voi tulla elämäntarina tai joi-
tain todella yllättäviä juttuja. Lapset ihmettelevät pitkän 
lenkin jälkeen, että joko me käännytään takaisin, vaikka 
täällä kuulee muulloin, että ei jakseta kävellä käytävän 
päästä päähän. Se on mielialasta ja hyvästä fiiliksestä 
kiinni.

Jesper on aika iso, muttei läheskään yhtä iso kuin Nalle. 
Meillä on hyvä työnjako, kun Jesper on toiminnallinen 
koira, sillä hän etsii, leikkii, hakee ja noutaa. Nalle on 

vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäinen ja sillä on vielä 
koulutus kesken. Nallen persoona on lempeän ja raukean 
laiska, mikä sopii niin hyvin tänne. Monet lapset, joilla on 
paljon sosiaalisia ongelmia, tausta on huono ja on huos-
taanottoja tai eroja taustallaan, hakeutuvat Nallen luo. 
Sitä voi halata vaikka tuntikausia, eikä Nalle vaadi mitään 
muuta. Jesper kestää halaamisen, mutta se ei ole sille niin 
tärkeää.

Uskon, että toimintaa jatkuu täällä, sillä meillä on rehtori, 
joka on suostuvainen lähes kaikkeen. Jos henkilökunnal-
lamme on jotain erityisosaamista, hän on lähtenyt aina 
innolla mukaan. Moni on koirakoulutuksessa sanonut, 
että kouluihin on yleensä hirveän vaikeaa saada koiraa, 
sillä vanhemmat saattavat vastustaa tai jotkut vain pel-
käävät koiria. Myös tilojen järjestäminen on usein hanka-
laa. Täällä Jesperillä on oma ovi, josta voi kulkea ja sitten 
on ihan koiravapaa tila.

Yritän pitää yllä hyvää henkeä, ettei tule yhtään toimintaa 
estävää negaatiota. Olen jo menossa kauas tulevaisuu-
teen, sillä suunnittelen uutta koiraa kasvatettavaksi tähän 
työhön. Vaikka Jesper on luonteeltaan vilkas, hän on var-
maan jo vuoden tai kahden päästä eläkeiässä. Pitäisi olla 
jo uusi pentu rinnalla, sillä on oltava vähintään vuoden 
ikäinen, että pääsee soveltuvuustestiin. Näen tässä sellai-
sen asian, jota olen aina halunnut mutta en ole ennen itse 
keksinyt: että minulla on koira jotenkin osana työtä.

Opetamme täällä, miten koiraa lähestytään, mitä koiralle 
ei voi tehdä, mitä se inhoaa ja miltä se inhotessaan näyt-
tää. Harjoitellaan sitä, milloin koira on iloinen ja milloin 
surullinen. Lapset ovat niin arvaamattomia, että aikuise-
na on oltava koko ajan tarkkana. Muuten voi tulla vahin-
kotilanteita tai ylilyöntejä. Koira on oltava koko ajan hal-
linnassa ja aina aikuisen seurassa. Olen niistä asioista tosi 
tarkka, sillä haluan pitää tämän ihanan jutun.

Tämä on selvästi tulevaisuuden juttu tässä kaikkien ko-
neiden ja pelien maailmassa. Inhimillinen olento antaa 
omalla olemuksellaan sellaista, jota mikään kone tai peli 
ei pysty antamaan. Viime vuosina tätä on alettu ottamaan 
tosissaan. On ihan tutkitusti todistettu, että kun kosket-
taa karvaista eläintä, onnellisuushormoni alkaa virrata 
ilman mitään sen kummallisempia tekosia.

Näille lapsille, joiden oma opiskelu on vielä hankalaa, 
tilanne on aivan erityinen, sillä he kokevat kouluttavan-
sa jotakuta muuta. On hyvä, että ei ole aina joku sorkki-
massa, että mitä teet ja tuo on väärin tehty. Kun Jesper 
rauhoittuu ja kuuntelee ohjeita, se menee salakavalasti 
myös oppilaiden käytökseen. Me käsittelemme tunteita 
ja olotiloja, mutta se ei tunnu opetukselta, kun puhutaan 
vain koirasta.

Mitään hankaluuksia ei ole ollut. Kuuntelen koulutukses-
sa ympäri Suomea tulevia ihmisiä, kun he valittavat, että 
heillä on niin hyviä koiria ja työ, jonka kautta he pystyi-
sivät auttamaan ihmisiä. Heillä on kuitenkin joku pomo, 
joka kieltää koko touhun. Täällä en ole kohdannut mitään 
vastustusta.

Minusta varmaan huomaa nytkin Jesperistä kertoessani, 
kuinka innostunut olen siitä. On kaikkein hienointa saa-
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da esimerkiksi opettajalta palautetta, että ylivilkas lapsi, 
joka yleensä tarvitsee jonkun pitämään olkapäistään 
kiinni, pystyykin yhtäkkiä olemaan koiran kanssa paikal-
laan. Ne voivat olla ulkopuolisen silmin ihan mitättömiä 
asioita, koska he eivät ole seuranneet lapsen elämää. Sil-
lä ne ongelmatkin selätetään, että mennään ihan pienil-
lä askeleilla eteenpäin. Kun mennään ihan millin eteen-
päin, lapsikaan ei huomaa sitä.

Yksi poika käy lukemassa Nallelle ruotsia, koska hän ei 
osaa sitä kovin hyvin. Yksi päivä hän tuli sanomaan mi-
nulle, että minusta tuntuu, että tässä yritetään vain opet-
taa hänelle ruotsia. Sanoin, että ei kun sinä opetat Nallea 
kuuntelemaan. Se on myös Nallelle harjoitus, sillä kun 
tämä on istunut rauhassa lasten lukiessa, lapsi saa antaa 
makupalan lukemisen jälkeen.

On tämä hirmu antoisaa työtä, vaikka perjantait, kun 
Jesper on töissä, ovat aina hyvin hektisiä. Hoidan oman 
luokkani asiat ja ryntäilen edestakaisin, koska koiraa ei 
voi pitää siellä luokassa erään oppilaan allergian takia. 
Olisi kaikkein ihaninta, jos koirakin voisi olla siellä, sillä 
kokemusten mukaan autistiset tai asperger-oppilaat 
rauhoittuvat ja tekevät tehtäviä silloin rauhallisemmin.

Positiivisuus on ollut harvoin katkolla
Olen ollut aina eläväinen, mutta täällä itsetuntoni on 
noussut edelleen, koska minua on arvostettu koko ajan. 
En ole missään elämäni muussa työssä kokenut saman-
laista ammattiylpeyttä ja fiiliksiä tehdä töitä. Mieheni ih-
mettelee aina kateellisena, koska minulla on niin kivaa 
aina ja saan tehdä joka päivä kaikkea hauskaa.

Tämä vain sopii minulle ihan täydellisesti, koska tämä 
on niin monipuolista ja luovaa. Vaikka istun luokassa ja 
välillä opetan jotain ”äks-sinne-sun-tänne-potenssiin-
tonne”-juttuja, joka ei ole lempiaiheeni, viihdyn silti.

En haluaisikaan olla opettaja, sillä pidän enemmän oh-
jaajan työstä. Opettajilla on pedagoginen vastuu, mutta 
saan silti vapaat kädet käyttää omaa persoonaani, kun 
on vuoroni ohjata oppilaita joissain aineissa.

On hyvä, että meilläkin on luokassa kaksi koulunkäynni-
nohjaajaa, opettaja ja kaksitoista oppilasta. Se on hyvä 
porukka, jossa kaikille riittää aikaa ja voi ottaa oppilaita 
erilleen. Toimimme hyvin tasavertaisena tiiminä arjen 
töissä. En voi puhua kaikkien luokkien puolesta, mutta 
ainakin meillä se menee ihan mielettömän hyvin.

Tämä mielettömyys ehkä kuulostaa kauhealta suitsutuk-
selta, mutta en voi sille mitään. Joku täälläkin koulussa 
saattaisi puhua paljon negatiivisempaan sävyyn, mutta 
minä olen peruspositiivinen ihminen, enkä näe vaike-
uksia, vaan aina mahdollisuuksia. Voin olla joskus jopa 
ärsyttävän positiivinen, mutta kaikkia ei voi miellyttää. 

Jossain vaiheessa positiivisuus oli aika lailla katkolla, kun 
olin H&M:n miesten osaston vaatemyyjänä. Eivät minul-
ta silloinkaan loppuneet ajatukset kesken, vaan mietin, 
mitä voisin tehdä toisin. Aivoni työskentelevät koko ajan 
eteenpäin päästäkseni.

Tähänkin hommaan hyppäsin ihan tyhjästä. Kaikki edel-
lytykset olivat valmiina, piti vain löytää niille oikeaa käyt-
töä. Jos olisin aikanaan opiskellut, en ehkä olisi tässä. 
Tämä on ollut tieni, ja näin sen on pitänyt mennä. Kaikki 
ennen kokemani on nyt oppina ja sisälläni.

Pystyn eläytymään lasten ja nuorten murheisiin, koska 
minullakin on ollut paljon kaikenlaisia kokemuksia. Oma 
lapsuuteni oli hyvin sekava. Perheessäni oli alkoholismia, 
riitaa ja tappelua. Nykypäivänäkin näkee ihan hirvesti 
eroja ja riitoja kotona. Pystyn ihan tosissani ymmärtä-
mään, miksi lapset tuntevat noin tai miksi käyttäytyvät 
niin kuin käyttäytyvät.

En kaipaa ollenkaan vanhoja töitäni. Olen jo yli 50-vuo-
tias, eli olen nähnyt paljon, tehnyt niin paljon kaikkea ja 
tiedän, että olen tullut paikkaan, jossa teen mielelläni 
töitä loppuelämäni - vaikka vielä eläkkeelläkin. Nyt var-
sinkin tuntuu siltä, kun tähän tuli kasvatus- ja kuntoutus-
koiratoiminta mukaan.

Ei elämäänsä voi käsikirjoittaa etukäteen - varsinkaan 
meikäläinen ei voi, kun olen tällainen hetken lapsi. Mi-
nulla on haaveita, mutta ne toteutuvat usein aivan muu-
ta kautta kuin mitä olen aluksi ajatellut. Ei se haittaa, kun 
kumminkin ollaan tässä.

Uskon, että jään tänne. Keskityn kasvatus- ja kuntou-
tuskoiratoimintaan entistä enemmän, ja tätä tietämystä 
toivottavasti laajennetaankin. Voisin ajatella kierteleväni 
myös muissa koulumme yksiköissä harjoittamassa lapsia 
koiran avulla. Sellaiset suunnitelmat riittävät tällä hetkel-
lä minulle.



23

Opettaja haluaa lasten osallistuvan demokratiaan

Merja Tiusanen – opettaja, vararehtori, Runosmäen koulu

Merja Tiusanen on opettanut Runosmäen koulussa jo 
kaksikymmentäviisi vuotta. Ennen työstä teki poikke-
uksellista vahva musiikkiluokkatoiminta. Nyt kun se 
on hieman hiipumassa, intoilee hän jatko-opiskelusta 
sekä lasten osallistamista kehittävästä projektista, 
joka lähti liikkeelle yläasteen oppilaan aloitteesta 
kaupunginvaltuustolle.

Olen saanut opettajien kasvatuksen, sillä molemmat 
vanhempani ovat olleet opettajia. Lapsena minua vie-
hättivät erityisesti opettajien pitkät kesälomat.  Vanhem-
millani oli lomaa aina silloin, kun lapsillakin oli. Ehkä am-
matinvalinta siis ohjautui vanhempien kautta.

Opettajan työn on toki ollut muistakin syistä unelma-
ammattini ihan pienestä tytöstä alkaen. Olen harrastanut 
voimistelua, ohjannut myös samalla nuoria tyttöjä ja kou-
luttautunut sillä saralla koko ajan eteenpäin. Ohjaaminen 
ja sen myötä opetusala ovat siis aina kiinnostaneet.

Harrastin rytmistä kilpavoimistelua 15-vuotiaaksi saak-
ka. Kun aloitin lukion, lopetin oman kilpaurani, siirryin 
valmentajaksi ja sen jälkeen kansainväliseksi tuomariksi 
saakka. Harrastus on siis jatkanut eri muodoissaan ihan 
aikuisikään saakka. 

Olen ollut peruskoulussa ihan kiltti, tunnollinen, ahke-
ra ja hyvin pärjäävä tyttö, eli varmaan ihan tyypillinen 
opettaja. Valmistuin Turun yliopistosta. Luokanopettaja-
tutkinnon jälkeen suoritin aineopettajan tutkinnon ter-
veystiedosta.

Runosmäen koulussa olen vetänyt nyt kaksikymmen-
täviisi vuotta musiikin erikoisluokkaa. Työni mausteena 
on ollut tavoitteellinen musiikin opiskelu ja konserttien 
tekeminen huoltajien kuultavaksi aina lukuvuoden päät-
teeksi. Se on ollut mukavan erilaista normaalin opetuk-
sen lisänä.

Toimin myös koulumme vararehtorina, ja pidän myös sii-
tä tehtävästä. Minulla on kotona neljä lasta, eli olen tot-
tunut siihen, että ympärilläni tapahtuu koko ajan paljon 
useitakin asioita yhtä aikaa.

Mukaansatempaava musiikkiluokkatoiminta 
on hiipumassa
Musiikkiluokkatoiminta on ollut kovin mukaansatem-
paavaa. Piano oli nuorena pääsoittimeni, ja suoritin 
myös siihen liittyviä tutkintoja. Enää en harjoittele niin 
aktiivisesti, vaan nyt vain nautin musiikista ja siihen liit-
tyvistä jutuista. Suoritin jokin aika sitten musiikkiterapi-
an erikoistumisopinnot, minkä jälkeen musiikki sai ihan 
uuden ulottuvuuden.

Musiikkiluokkatoiminnassa harjoitellaan mahdollisim-
man monipuolisesti mahdollisimman hienoa tuotosta, ja 
tuotos on päätavoite. Musiikkiterapiassa huomasin, että 
itse prosessi, musiikin tekeminen, on jo sinänsä tärkeää 

ja arvokasta. Ymmärrän nyt paremmin musiikin aiheut-
taman fiiliksen ja sen esille tuomat tunteet.

Oppilaani ymmärtävät musiikkiterapian päälle, vaikka 
en halua tuoda itse musiikkiterapia-sanaa kouluyh-
teisössä niinkään esille, sillä terapia on ennemminkin 
hoitomuoto. Teemme musiikkiterapian kaltaisia harjoi-
tuksia esimerkiksi antamalla lasten tuottaa itse säveltä 
ja rytmiä luovasti. Emme anna heidän eteensä aina val-
miita nuotteja.

Kaikki tällainen vie tietysti kauheasti aikaa, ja huolestun 
ennemminkin siitä, että on aika rajallinen, eikä ole mah-
dollista tehdä kaikkia erilaisia juttuja. Toivon, että lapset 
harrastaisivat vapaa-aikanaan kivoja asioita, kuten lii-
kuntaa ja musiikkia, jotta onnistumisen elämyksiä saisi 
vapaallekin.

Oppilaani harrastavat musiikkia jonkun verran koulun 
ulkopuolella, mutta täytyy sanoa, että vuosien varrel-
la soittotunneilla käyminen on koko ajan vähentynyt 
myös musiikkiluokkalaisten keskuudessa. Liekö siihen 
syynä talous vai se, että ajatellaan homman hoituvan 
ihan itsenäisenä kotipuuhailuna.

Toivoisin, että kaikilla musiikkiluokkalaisilla olisi opetuk-
sen rinnalla tavoitteellinen soiton opetus, koska täällä 
opiskellaan musiikin teoriaa ja suoritetaan siitä vastaa-
vat opinnot kuin musiikkiopistossa konservatoriossa. 
Jos lapsi ei käy soittotunneilla, teoriassa pitkälle me-
neminen tuntuu aika irralliselta, kun sitä ei voi soveltaa 
käytäntöön. Toki täällä soitetaan koulun soittimia, mut-
ta on soiton opettelu henkilökohtaisella soittimella ihan 
eri juttu.

Haluan oppilaistani monipuolisia musiikin kuluttajia. En 
kasvata täällä mitään muusikoita, vaan haluan heidän 
saavan musiikista elämyksiä ja kuuntelevan sitä mo-
nipuolisesti. Toki lempimusiikki aina valikoituu oman 
mielen mukaan, mutta haluan näyttää, kuinka erilaisia 
musiikkilajeja maapallolla on.

Musiikkiluokkalaiset ovat pikku hiljaa loppumassa kou-
lustamme. Saimme ennen muista kouluista oppilaita, 
jotka tulivat tänne musiikkiluokan takia. Se oli opetuk-
sen kannalta valtava rikkaus. Tänä päivänä muista kou-
luista ei enää tule hakijoita.

Yksi syy saattaa olla, että vanhemmat pitävät lapsensa 
mieluummin lähikoulussa. Muuten tulee enemmän kul-
jettamista ja bussimatkoja. Meille tuli aikanaan paljon 
lapsia esimerkiksi Jäkärlästä, josta on tänne pitkä bussi-
matka. Nyt kieliluokille ja vastaaville pyritään jo ensim-
mäisellä luokalla. Musiikkiluokalle ei enää kolmasluok-
kalaisena lähdetä hakemaan, jos vanhemmat ovat jo 
valinneet kieliluokkapolun.

Minulle musiikkiluokkatoiminnan loppuminen on tie-
tynlainen paalu, koska olen tehnyt sitä nämä kaikki vuo-
det. Ehkä se on ihan kiva, koska jatko-opiskelulle jää nyt 
enemmän aikaa.
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Lapset pääsevät nyt Turussakin vaikuttamaan
Olen ollut nyt mukana lapsia osallistavassa projektissa, 
joka lähti liikkeelle siitä, kun turkulainen yläasteen oppi-
las Ella Laakio teki aloitteen Turun kaupunginvaltuustol-
le. Hän kysyi, miksi täällä ei ole Turun Lasten Parlamentti 
-toimintaa, kun monessa muussa kaupungissa, esimer-
kiksi Tampereella, sellainen on pyörinyt jo kymmenen 
vuotta.

Aloite oli sellainen, johon virkamiesten oli pakko reagoi-
da. Meni silti melkein kolme vuotta ennen kuin juttu to-
teutui, eli saatiin aikaiseksi parlamenttikokous. Pian on 
tulossa toinen vastaava kokous.

Kaikki lähtivät toimintaan hirveän mielellään mukaan. 
Oppilaskuntakuntatoiminta oli joissakin kouluissa lähte-
nyt käyntiin jo ennen virallista pakottamista. Oli siis help-
poa koota oppilaskuntatoiminnasta vastaavat opettajat 
yhteen, kouluttaa heitä ja sopia, mitä asioita lähdetään 
kehittämään.

Meitä on kolme koordinaattoria, jotka koordinoivat Tu-
run lasten parlamentin toimintaa. Koulut on siis jaettu 
kolmeen alueeseen, joista edustan Turun Lasten Parla-
mentin pohjoista yhteistyöaluetta. Kollegoistani yksi on 
itäisellä ja toinen eteläisellä alueella.

Turun Lasten Parlamentti kokoontui ensimmäisen kerran 
keväällä 2012 valtuustosalissa suurkokouksessa. Ennen 
tuota kokoontumista työtä tehtiin noin vuoden verran. 
Käynnistimme jokaisen turkulaisen alakoulun oppilas-
kuntatoiminnan, joka poikii hyvin toimiessaan asioita ja 
oppilasedustajia ylemmälle tasolle.

Ennen valtuustosalikokousta meillä oli Turun Työvä-
enopistolla järjestäytymiskokous. Siellä oli jokaisesta 
koulusta kaksi edustajaa, kuten oli valtuustosalikoko-
uksessakin. Järjestäytymiskokouksessa sai ilmoittautua 
ehdokkaaksi Turun Lasten Parlamentin hallitukseen, ja 
halukkaita tulikin toistakymmentä. Pienten esittelyiden 
jälkeen heistä käytiin suljettu lippuäänestys, jonka avulla 
valittiin kymmenen varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Se meni hirveän hyvin, sillä eri yhteistyöalueilta tuli ta-
saisesti lapsia hallitukseen. Se on siis aika kattava edus-
tus. Hallitus on kasassa aina vuoden kerrallaan.

Ensimmäinen teema oli kouluviihtyvyyden kehittämi-
nen. Lapset saivat tehdä omassa kouluissaan aloitteita 
siitä, mitä he haluavat tehdä kouluviihtyvyyden edis-
tämiseksi. Siitä tuli jotain pysyvääkin. Koulutasolle tuli 
monia pieniä juttuja. Esimerkiksi meidän kouluumme 
saatiin iso kello, joka näkyy oppilaille pihalle välitunnille. 
Vessoihin saatiin parempi valaistus ja peili. Vessaraikasti-
miakin toivottiin, mutta luulen, ettei niitä ole vielä tullut.

He saattoivat toki toivoa koulun pihalle uima-allasta tai 
skeittipuistoa, mutta ymmärsivät luokkakohtaisissa kes-
kusteluissa aika nopeasti, ettei mitä tahansa voi vaatia. 
Saamme helpommin jotain pientä ja olennaista.

Tänä vuonna olemme keskittyneet kouluruokailun edis-
tämiseen. Teemamme on nyt maittava kouluruoka. Lap-
set saavat toivoa ruokalajeja ja kehittää ruokalassa viih-
tymistä joka tavalla. Nyt odotellaan ideoita.

Oppilaat ovat innostuneet tästä. Viime vuonna oli kou-
luviihtyvyyden lisäksi kampanja, jossa oppilaat saivat 
toivoa leikkivälineitä välitunnille. Erään hankkeen avulla 
saatiin hankittua hyppynaruja, palloja ja muita sellaisia.

Tämän avulla opetetaan lasten äänen kuuntelemista ja 
vaikuttamisen polkua. Käsiteltävät asiat kirjataan asialli-
sesti, niistä keskustellaan, niitä viedään eteenpäin ja mie-
titään, onko sellaisia taloudellisesti mahdollista hankkia. 
Demokratian opetus kulkee siis koko ajan rinnalla.

Virkamiehiltä toivotaan aktiivisuutta
Nuorillahan on ollut jo Turussa mahdollisuus demokrati-
aan, mutta alakouluissa tämä on Turussa ihan uutta. Eri-
tyisesti toivon, että Turussa virkamiehet oppisivat huo-
maamaan, että Turussa on tällainen mahdollisuus kuulla 
lapsia. Sen pitäisi olla vuorovaikutteista eikä sellaista, 
että lapset vain menevät suurkokouksiin toivomaan jo-
tain asioita, joista annetaan vain paperi eteenpäin.

Hankkeita, kuten tulevaa skeittipuistoa, joille ollaan näyt-
tämässä vihreää valoa ja jotka voisivat koskettaa lapsia, 
voitaisiin tulla esittämään myös lapsille ja kyselemään 
niistä yksityiskohtia. Olisi myös hyvä, että lapset voisivat 
vaikuttaa demokraattisesti omalla alueellaan. Sellaisesta 
voisi tulla ihan vakiintunut käytäntö.

Tuntuu, etteivät virkamiehet ota vielä aloitteellisesti yh-
teyttä Turun Lasten Parlamentin hallitukseen, joka olisi 
hyvä edustajisto, sillä hallitus kokoontuu joka kuukausi 
suunnittelemaan tulevaa. Sieltä voitaisiin ottaa kantaa 
asioihin tai lähettää koululle tehtäviä. Tämä on ainakin 
virkamiesten puolelta vielä ihan käynnistämisvaiheessa, 
mutta selvästi hyvään suuntaan ollaan menossa ja myös 
näkyvyyttä on saatu hyvin.

Kouluihin on mielestäni leviämässä nyt osallistamisen 
kulttuuri. Opettaminen ei ole enää niin opettajalähtöis-
tä, mitä vaaditaan nimenomaan opettajilta.

Vuonna 2016 on tulossa uusi opetussuunnitelma, johon 
on kirjattu entistä tarkemmin, että lasten ääntä on kuun-
neltava sekä heitä pitää osallistaa toiminnan suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa. Kulttuuri on nyt muuttumassa. 
Lapset osaavat kertoa mielipiteitään ja opettajat osaavat 
antaa tilaa niin, että on aikaa keskustella.

Haluaisin, että virkamiehet ja poliitikot osaisivat kuun-
nella lapsia enemmän. Lasten pitää kertoa rohkeasti 
mielipiteensä, sillä silloin he osaavat ottaa erilaisuutta 
huomioon paremmin. Uskon lasten oppivan tekemään 
tämän myötä kompromisseja, koska kaikkea haluamaan-
sa ei voi saada. Kun asioista keskustellaan ja otetaan eri 
näkökulmia huomioon, saadaan aikaan suvaitsevaisuut-
ta ja jopa syrjäytymisen ehkäisyä. Toivon kouluumme 
yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka varmasti tuleekin 
osallistumisen myötä tänne.

Hiljaiset oppilaat saavat nyt paremman mahdollisuuden 
kertoa mielipiteensä. Jos jotain asiaa haluaa viedä eteen-
päin, kannattaa keskustella siitä ensiksi luokassa pienissä 
ryhmissä, jolloin hiljainenkin uskaltaa kertoa toiveensa. 
Sen jälkeen asioita viedään suuremmille foorumeille ja 
keskustellaan isommassa ryhmässä. Jos hiljainen ei us-
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kalla enää siellä avata suutaan, joku toinen kertoo, mil-
laisista asioista on pienryhmässä keskusteltu. Isossa po-
rukassa yleensä rohkeat ottavat koko tilan.

Vaikka se ei heti isossa ryhmässä näykään, minulla on 
selvä tuntuma, että hiljaiset ovat saaneet vaikuttaa. Mie-
lipiteitä on kerätty monipuolisesti ja tuotu myös työs-
kentelyyn.

Meillä on osallistamisen työkaluna ideaimuri, jonne 
keksitään esimerkiksi kevätretkestä jonkin idean hyviä 
ja huonoja puolia. Niistä valitaan järkeenkäyvät vaihto-
ehdot, joista tehdään lopulta karsinta. Sähköinen media 
antaa myös monenlaisia alustoja, joihin hiljainenkin op-
pilas voi antaa mielipiteitä joko nimellä tai nimettömänä.

Ei saa pysyä historian haamuna
Sähköiset työkalut ovat muuttaneet urani aikana koulua 
ja tulevat muuttamaan vielä enemmänkin. Opetusalalla 
ollaan laittamassa pikkuhiljaa oppikirjoja sivuun ja me-
nossa kohti sähköistä materiaalia. Koulureppu tulee var-
masti tulevaisuudessa kevenemään, mutta toiminnassa 
ovat edelleen mukana ruutuvihot, liitutaulut ja lyijyky-
nät, eli moni asia on pysynyt samana. Piirtoheitintä ei ole 
enää luokassani, vaan sen sijalla ovat dokumenttikame-
rat ja datatykit.

Koen, että muutoksista on ollut hyötyä silloin, kun tek-
niikka on otettu hyvin haltuun. Kysyin lukioikäiseltä po-
jaltani, onko heillä luokissaan smart boardit. Kyllä heillä 
joissakin luokissa on, mutta lukiolaisia kuulemma ärsyt-
tää, kun opettajat pähkäilevät niiden kanssa liian kauan. 
Asia olisi hoidettu liidulla ja taululla paljon nopeammin, 
eli joskus tekniikka vie liian paljon huomiota.

Toinen merkittävä uusi asia on se, että oppilaat ovat 
opettajien kanssa nykyään enemmän kavereita kuin 
aloittaessani. Auktoriteetti on pikkuhiljaa hiipunut. Toki 
opettajan täytyy vielä ottaa luokassa kunnioitus ja ai-
kuisen määrääjän paikka, mutta touhusta on tullut aika 
paljon vapaampaa.

En minäkään voi pysyä sinä historian haamuna, jona 
aloitin, vaan omaa työskentelyään ja opettajuuttaan on 
aina välillä tarkistettava. Itsensä kouluttaminen uusiin 
asioihin tuo aina uusia ajatuksia. Kollegat myös päivittä-
vät toistensa tietoja. Opettajan on pysyttävä trendeissä 
mukana.

Olen ollut kolmekymmentä vuotta opettajana. Kun val-
mistuin, meitä koulutettiin vain mahdollisimman hyviksi 
oppituntien pitäjiksi. Piti olla monipuolisia ja hienoja op-
pitunteja. Tässä aikakaudessa opettaja ei ole enää ainoa 
viisas ja tiedonjakaja. Meillä on internet ja hienot kirjas-
topalvelut, joista voi tarkistaa ja etsiä mitä tahansa tie-
toja. Opettaja on nyt enemmän motivaattori, innostaja 
ja asioiden esittelijä. Fakta voidaan hakea itsenäisestikin.

Väillä tulee sellainen olo, että tulevaisuudessa tämä 
koulu voi olla vaikka etäkoulu. Meidän ei tarvitse tulla 
jakamaan tänne tietoa. Opettajan on nykyään kuitenkin 
ymmärrettävä, että koulu on hirveän tärkeä sosiaalisten 
taitojen kehittäjänä. Täällä opitaan elämää varten erinä-

köisiä valmiuksia ja opetetaan oppilaat tulemaan tois-
tensa kanssa toimeen ja hyväksymään erilaisuutta.

Jos kiusaamista tai syrjäytymisen uhkaa ilmenee, on 
niihin tartuttava heti. Etäkoulussa kukaan ei olisi opet-
tamassa näihin ongelmiin suhtautumista. Sosiaalisten 
taitojen kehittäminen on koulun tärkeä tehtävä.

Kiusaamista on tapahtunut kautta aikojen, mutta se on 
saanut nyt uusia muotoja. Täällä lähiössä lapset asuvat 
samalla alueella hyvin tiiviisti. Monet vapaa-ajan riidat 
kulkeutuvat väkisinkin kouluyhteisöön, ja mielensä pa-
hoittaneet lapset voivat joutua selvittämään asioita kou-
lussa seuraavana päivänä. Mitään kovin räikeitä tapah-
tumia ei ole sattunut, mutta kiusaamistilanteita joutuu 
aina silloin tällöin selvittämään.

Esimerkiksi sosiaalisen median takia kiusaaminen on 
saanut ihan uusia muotoja. Ei ole koulun tehtävä tutkia 
erikseen sosiaalista mediaa, mutta jos Facebook tai muut 
sellaiset haittaavat koulunkäyntiä tai kaverisuhteita, asi-
at on hoidettava ja niistä on tiedotettava huoltajille.

Huoltajat otetaan nykyään entistä enemmän mukaan 
lasten koulunkäyntiin. Meidän on pitänyt luoda uu-
denlainen yhteistyöverkosto huoltajien, opettajien ja 
oppilaiden välille. Edellytämme, että huoltajat ovat kiin-
nostuneita, ja heille myös informoidaan asioista. Se on 
molemminsuuntaista avoimuutta.

Myös lahjakkaille pitäisi olla erityisopetusta
Taloudelliset resurssit ovat olleet pitkään Turun ongel-
ma, mikä tuo jarrua moneen asiaan. Haluttaisiin olla in-
novatiivisia ja kehittää oppimisympäristöä, mutta katto 
tulee vastaan, koska rahaa ei ole. Voi toki olla omassa 
työssään innovatiivinen ja kehittää asioita ilman talou-
dellisia resursseja, mutta kyllä rahaa pitäisi olla erilaisten 
laitteiden hankkimiseen ja opettajien kouluttautumi-
seen, jonka avulla lapsia voi opettaa.

Meillä on mielestäni pätevä johto, joka tekee parhaan-
sa. Erityisopetus ja maahanmuuttajien tukeminen ovat 
esimerkiksi kehittyneet valtavasti, kun valtiolta on saatu 
niiden kehittämiseen lisää rahaa. Jos oppilas on jollain 
tavalla heikoilla, löytyy tukea heti. Henkilöresursseja on 
jaettu hyvin, eli meiltä löytyy riittävästi opettajia sen taa-
kan jakamiseen.

Noin neljäsosa koulumme oppilaista on maahanmuutta-
jia, mutta useimmat heistä ovat syntyneet Suomessa, eli 
kielellisiä ongelmia ei enää välttämättä ole. Heille kyllä 
annetaan suomi toisena äidinkielenä -opetusta, pien-
ryhmäopetusta ja maahanmuuttajien tuettua opetusta. 
Siinä verkostossa on tarpeen mukaan aika monta opet-
tajaa tukemassa. Erityisopettajat tukemassa, jos havai-
taan oppimisvaikeuksia.

Lahjakkaiden oppilaiden tukeminen ei ole kehittynyt 
samalla tasolla. Jos heikompia tuetaan valtavasti, pitäisi 
myös lahjakkaista kehittää vastaavassa suhteessa. Ei pe-
ruskoulun tulisi pelkästään tasapäistää, yrittää saada kai-
kista tasaista massaa. Jos halutaan PISA-tulokset hyviksi, 
lahjakkaita täytyy tukea vielä enemmän.
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Opetusjärjestelyillä pystyy järjestelemään ryhmiä laitta-
malla oppilaita eri tasoryhmiin. Jos kaksi opettajaa pitää 
yhtä aikaa samaa ainetta omille luokilleen, voi antaa 
eritasoisia opetuksia. Jos opettajilla synkkaa keskenään 
ja on tahtoa, tällaisia järjestelyitä voidaan tehdä. Soisin, 
että olisi paljon kerho- ja tukiopetustunteja, joita saisi 
käyttää myös tähän toiseen suuntaan.

Tukiopetuksen perusperiaate on, että heikosti pärjäävä 
saa lisätukea, mutta lahjakkaille voisi antaa ekstrasuitsu-
tuksen. Nyt lahjakkaat saavat oppituntien aikana jotain 
ekstratehtäviä, mutta heille ei tarjota varsinaisesti mi-
tään lisäresursseja.

Oma opiskelu sen kuin jatkuu
Lasten osallistamiseen liittyvät asiat ovat tuoneet ihania 
elämyksiä tämän normaalityön lisäksi. Opettajan nor-
maalit onnistumisen elämykset tulevat siitä, kun lapsella 
on ollut jotain tilapäistä oppimisvaikeutta ja asia ykskaks 
kristallisoituu. Työhön tuo iloa se, että jokainen päivä 
päättyy hyvin ja lapset lähtevät kotiinsa iloisin mielin, 
eikä mistään jää mitään kaunaa.

Toivon, että työilo jatkuu ihan loppuun saakka. Olen 
päässyt kehittymään työssäni ja saanut kouluttaa itseä-
ni, minkä työnantajani on mahdollistanut. Toivon, että 
muillakin on siihen mahdollisuus ja se jatkuu tällaisena. 
Tänä vuonna hakeuduin jatko-opiskelijaksi, kun aion 
suorittaa kasvatustieteen tohtorin tutkinnon. Väitöskir-
jani aiheena on lasten osallisuus.

Yliopistolliset jatko-opinnot ovat nyt aika isona juttuna 
alkamassa ja toteutumassa. Elinikäinen oppiminen on 

ollut yksi haaveeni pikkutytöstä lähtien. Olen koulutta-
nut itseäni koko ajan lisää. Ensin oli siis luokanopettajan 
tutkinto, jonka jälkeen erikoistuminen. Nyt tulee loppu-
vaiheeseen vielä tämä tieteellinen osuus.

Rauhallisuus on vahvuuteni tässä työssä. Opettajan täy-
tyy olla aina tilanteen hermolla ja reagoida muuttuviin 
tilanteisiin luokassa ja työyhteisössä, mutta koen, että en 
menetä ensiksi malttiani. Yritän aina ensin katsoa tilan-
netta rauhassa ja toimia vasta sen jälkeen.

Hyvinvoiva koulu ja työyhteisö ovat olleet minulle aina 
tärkeitä, ja niihin olen aina panostanut kaikin keinoin. 
Sillä, että töihin ja kouluun on kiva tulla, on ihan valtava 
merkitys. Sen aikaansaamiseksi aikuisten ja lasten avoi-
muus ovat hirveän tärkeitä. Se tehdään, mikä sovitaan.

Määrittelen hyvinvoinnin erikseen sosiaaliseksi hyvin-
voinniksi sekä omaksi fyysiseksi ja henkiseksi hyvinvoin-
niksi. Kun nämä kaikki kolme tahoa ovat tasapainossa, 
ihminen osaa ratkaista ongelmat ja kriisitilanteet, ei-
vätkä ne tunnu ylitsepääsemättömän vaikeilta. On suh-
teutettava ongelmat sopivasti, eli pienet asiat eivät saa 
muodostua liian suuriksi ongelmiksi.

Työn ulkopuolella tärkeimpiä minulle ovat aviomieheni, 
perhe, liikunta ja musiikki, joista saan eniten virtaa. Toi-
seksi nuorin lapseni on juuri muuttamassa pois. Kaksi 
edellistä on jo muuttanut, ja nyt jää enää yksi asumaan 
kotiin. Lapset aikuistuvat pikkuhiljaa, mikä on myös suuri 
elämänmuutos. Haluan pitää silti perheeni kasassa niin, 
että lapset tulevat jatkossakin kotiin moikkaamaan, syö-
mään ja kertomaan kuulumisia.
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Tomi Norha – Musiikinopettaja, Luostarivuoren koulu

Takavuosien hittibändi Boycottin basisti luki tenttei-
hin keikkabussissa. Hieman harvinaisempi järjestely 
ei mennyt hukkaan, sillä nyt pitkätukkainen isä on 
saanut intohimostaan päivätyönsä. Musiikkia pääsi 
opettamaan helposti, mutta vakinaistamisen eteen 
oli hieman taisteltava. Musiikkitunneilla on katseltu 
muun muassa ensiesityksenä oman oppilaan sittem-
min megamenestykseen yltänyttä musiikkivideota.

Kun kirjoitin ylioppilaaksi, ei ollut pienintä hajuakaan 
siitä, että minusta tulisi musiikinopettaja. Tein kyllä mu-
siikinopettajan sijaisuuksia kirjoitusten jälkeen, mutta 
ilman mitään aikomuksia alalle. Ensimmäinen opiske-
lupaikkani oli Tampereen teknillinen korkeakoulu, jossa 
opiskelin konetekniikkaa. Minusta piti tulla diplomi-in-
sinööri.

Musiikkia en halunnut opiskella, koska ajattelin, että 
hyvä harrastus menee pilalle, jos sitä rupeaa enemmän 
tekemään. Ei se ole niin, vaan pitää tehdä sitä mistä tyk-
kää. Niinpä aloin opiskella Turun yliopistossa musiikkia, 
mutta en aluksi opettajaksi, vaan tutkijaksi ja journalis-
tiksi. Olin hieman opiskelijatovereitani vanhempi, koska 
olin soittanut työkseni jo viisi vuotta rokkibändissä.

Ainakin puolet Turun opiskeluajastani olin bändissä ja 
keikkailin. Istuin keikkabussissa ja luin tentteihin. Bän-
dielämä ei kärsinyt opiskelusta vaan toisinpäin: jos on 
keikka jossain sovittuna, sitä ei peruta tentin takia. Ten-
tin voi siirtää aina. Siinä vaiheessa tuli mieleen, että keik-
kailua pitäisi vähentää ja lopetinkin sen.

Menin opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon musiikin-
opettajaksi, koska se ei onnistu Turussa. Sain Jyväsky-
lään hakiessani pääsykokeista parhaat pisteet, olinhan 
silloin jo maisteri. Olin hieman eri tilanteessa kuin ne 
vasta koulusta päässeet 18-vuotiaat: olin 27-vuotias, ja 
minulla oli silloin jo lapsi. Opiskelijaelämä ei tietenkään 
ollut samanlaista, kun lapsi rajoittaa sitä. Musiikin opis-
kelijoiden on kuitenkin helppo löytää yhteisiä asioita ja 
sellaista henkistä yhteyttä, vaikka lähtötilanne olisi aivan 
erilainen.

Kun valmistuin musiikinopettajaksi, lähettelin hake-
muksia eri puolille Turkua, koska olen täältä kotoisin ja 
haluan tehdä töitä täällä. Pääsin Puolalanmäen musiik-
kilukioon, joka oli aivan loistava paikka aloittaa, koska se 
on ainoa Varsinais-Suomen musiikkilukio. Lukiohommia 
on ylipäätään aika vähän. Ne ovat yleensä näin kuin mi-
nullakin, eli yläkoulun toimen sivussa. Musiikkilukiossa 
aloittaminen oli hyvin rankkaa, koska siellä on sellaisia 
oppilaita, jotka osaavat vaatia paljon. Siellä piti tehdä 
kaikki asiat viimeisen päälle, mikä oli itselleni todella 
hyvä pohja.

Neljä vuotta olin Puolalanmäessä tuntiopettajana. Ky-
syin siellä joka vuosi rehtorilta, että eikö tätä hommaani 
voisi vakinaistaa viraksi, koska töitä on kuitenkin koko 

ajan samalla tavalla. Hän sanoi: ”katsotaan nyt. Ei ehkä 
oikeen uskalla vielä”. Sitten tämä Luostarivuoren virka 
aukesi ja hain tänne. Johan alkoi Puolalanmäen rehtoril-
lakin jalka vipattaa, ja hän halusi tehdä siitä viran. Olin 
kuitenkin jo saanut tämän, eli sain päättää kahden vä-
liltä. Olin jo lupautunut tulemaan tänne ja muutenkin 
tämä tuntui hyvältä. Nämähän ovat molemmat älyttö-
män hyviä paikkoja; keskustan kouluja. Oli vain hyviä 
vaihtoehtoja, ja päädyin Luostarivuoren kouluun. Nyt on 
menossa jo yhdestoista vuosi.

On paljonkin asioita, joita olisin voinut tehdä toisin. Ei-
hän tässä periaatteessa ole ollut mitään tolkkua, kun on 
opiskellut tekniikkaa, soittanut rokkibändissä ja siivon-
nut vähän Prismaakin. Jälkeenpäin tarkasteltuna kaikki 
tietenkin näyttää loogiselta – ainahan se menee niin. 
Omia lapsia voisin jälkiviisaana evästää sillä tavalla, että 
kiire ei ole minnekään. Jos menee jonnekin opiskele-
maan väärää ainetta, sen voi aina vaihtaa. Kyllä ihmisen 
elämä sen verran pitkä on.

Ex-muusikko ei opeta muusikoksi
Ainakin kiertue-elämästä on oppinut sen, ettei valita 
ihan pienestä. Se ei todellakaan ole mitään glamouria, 
vaan pitää valvoa epäinhimillisiin aikoihin, olla töissä sil-
loin, kun muut ovat vapaalla, eikä aina pääse syömään, 
kun on nälkä. Kouluolot tuntuvat sen jälkeen melkoisen 
hyviltä, eivätkä ihan pienet murheet enää hetkauta.

Oppilaistani tulee harvoin muusikoita. Juuri julkaistiin Si-
belius-museon kevään konserttikalenteri, ja siellä on yksi 
oppilaani. KIDSing-laulukilpailussa kävi juuri yksi oppilas 
laulamassa. Idolsissa on ollut vain kaksi oppilasta, mikä 
on todella vähän siihen nähden, että olen opettanut var-
maankin viittä tuhatta oppilasta.

Klassisissa piireissä ammattimuusikoita on jonkun ver-
ran sen takia, että olen opettanut musiikkiluokkia Puola-
lanmäellä aikaisemmin. Täällä Luostarivuoressa oli myös 
musiikkiluokat. Ne loppuivat joitakin vuosia sitten, ja 
musiikkipainotteinen luokkakin on nyt ysillä viimeinen, 
eli ensi vuonna ei ole enää yhtään musiikkipainotteista. 
Niiltä luokilta on tullut enemmän ammattilaisia.

En voi kehua ketään sittemmin poptähdeksi ponnahta-
nutta omaksi oppilaakseni – pois lukien tietysti Robin, 
jonka Frontside-Ollie-musiikkivideo julkaistiin meidän 
musiikkitunnilla vuosi sitten. Silloin joku hänen luokka-
kaverinsa viittasi arasti tunnin puolessa välissä ja kysyi: 
”opettaja, voitaisko me katsoa tunnin lopuks yks video?”

Ainahan se on älyttömän hauskaa, jos on joku oppilas 
mukana, eli me sitten katsottiin se. Pari hänen luokka-
kaveriaan oli ehtinyt katsoa sen kännyköillään. He olivat 
odottaneet, koska video ilmestyy ja kysyivät saman tien 
sen ilmestyttyä minulta lupaa katsoa se yhdessä. Me 
oltiin siis todellisuudessa kolmansia katsojia, ja päivän 
päästä videolla oli jo puoli miljoonaa katsojaa, ja miljoo-
nakin meni pian rikki.

Musiikinopettaja ei suosittele muusikon uraa
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Opetin Robinia vielä viime vuonna, kun hän kävi seiska-
luokkaa. Siihen päättyy peruskoulun pakollinen musiikin 
opetus. Hän ei tullut valinnaiseen musiikkiin, enkä olisi 
itsekään tullut, jos olisin Robin. Hänellä on vähän toisen-
laiset kuviot. Olisihan se hienoa kehuskella opettaneen-
sa Robinille jotain, mutta hän on aikaisemmin osannut jo 
aika lailla kaiken sen, mitä hän nyt taitaa.

Aika vähän me puhumme oppilaiden kanssa ammatin-
valintakysymyksistä. Jos kuitenkin leipänsä haluaa muu-
sikkona hankkia, niin en siihen suosittele. Tarttis joku 
toinenkin homma olla. Voihan käydä niin, ettei tarvitse 
tehdä muuta, mutta ei sellaisia ihmisiä juurikaan ole. 
Suomessa on alle kymmenen ihmistä, jotka pystyvät 
elättämään itsensä Teosto-tuloilla, ja nekin tulot piene-
nevät koko ajan netin ja digitalisoitumisen takia.

En olekaan ammattiin valmentava, vaan tehtäväni on 
olla tappamatta sitä innostusta, joka jokaisella ihmisellä 
luonnostaan on – kenties jopa vahvistaa sitä.

Musiikinopettajat opettavat harrastustaan
Tuntuu, että oppilaiden musikaalisuudessa on tapahtu-
nut aikanani muutoksia. En tiedä, kuinka paljon siihen 
vaikuttaa se, että tullessani täällä oli musiikkiluokat ja 
nyt ei ole. Musiikkiluokat vääristävät sitä, miltä se minun 
silmiini näyttää.

Musiikkia harrastetaan koko ajan vähemmän. Onhan 
se tavallaan valitettavaa, mutta ei minulla ole oikeutta 
puuttua muiden harrastuksiin. Harrastuksia tulee koko 
ajan enemmän, mikä tarkoittaa sitä, että yhteen harras-
tukseen riittää vähemmän väkeä. Kun olin itse yläkou-
lu- ja lukioikäinen, olin erittäin intohimoinen musiikin 
suhteen ja soitin ihan koko ajan. Minulla on ollut paljon 
kavereita, jotka olivat ihan yhtä hulluna siihen. En tajun-
nut silloin sen olevan aika erityistä. Musiikista intohimoi-
sesti innostuneita näkyy nyt aika vähän. Ei siinä ole mi-
tään pahaa: ei kaikkien tarvitse tästä innostua.

Välillä joudun saarnaamaan musiikkialan murroksista, 
kuten digitalisoitumisesta ja nettilataamisesta. Keväisin 
on kansainvälinen tekijänoikeuspäivä, jolloin puhun op-
pilaiden kanssa tekijänoikeusasioista. Siinähän on Teos-
to, lainsäätäjät ja kaikki vähän ihmeissään, kun ei tiedä, 
mihin homma kääntyy. Ei se ole sen enempää minun asi-
ani kuin että koetan valottaa Teoston asiakkaan näkökul-
masta asiaa. Aina on kuitenkin tietty määrä biisejä, jotka 
suunnilleen kaikki tietävät – on se sitten radio, Facebook 
tai mikä tahansa, mikä pitää yhteneväisyyttä yllä.

Olen joka syksy teettänyt oppilaille sellaisen lyhyen Vii-
kon nettivinkki -esitelmän, jossa jokainen näyttää netistä 
jotain sellaista, mitä muut eivät ole nähneet. Moni soitti 
jonkun oudomman biisin, joista hyvin moni oli löytänyt 
omansa vanhemmiltaan. Se on ihan hauskaa, eikä sel-
laista ole tapahtunut sukupolvi sitten. En minä ainakaan 
halunnut kuunnella mitään vanhempien juttuja.

Suomalaisesta musiikinopetuksesta minulla on aika 
hyvä käsitys oman kokemusteni ja kollegoideni kerto-
musten ansiosta. Sen voi oikeastaan kiteyttää siihen, 
että bändisoittoa on tullut koko ajan enemmän. Se on 

sitä reaalimaailman musiikkia, jota kuunnellaankin ja 
on ihmistä lähellä. Jos musiikkitunnilla pystytään saa-
maan hyvän kuuloista musiikkia ja kaikki huomaavat 
sen, sillä on vaikutusta ihmisen itsetuntoon. Musiikin 
opettajat ovat poikkeuksetta erittäin hyvin koulutet-
tuja ja heillä on valtavasti intoa. Heistä melkein kaikki 
tekevät opetuksen lisäksi muita musiikkiin liittyviä 
hommia, vaikka ei pakko olisikaan.

Kirjoitan Turun Sanomiin musiikkiarvosteluita ehkä 
kerran tai kaksi kuukaudessa, kesällä vähän useam-
minkin. Olen tehnyt sitä vuodesta 1995 lähtien. Kirjoi-
tan lähes pelkästään klassisesta eli taidemusiikista – 
tai vielä erityisesti keskityn moderniin taidemusiikkiin. 
Keskityn vain siihen, koska sitä kiinnostusta ei koulu-
ympäristössä juurikaan pääse käyttämään. Peruskou-
lussa niin eksklusiivista musiikkia ei saa mitenkään 
opetussuunnitelmaan. Se on minulle harrastus ja tapa 
pitää itsensä aktiivisena konserttielämän suhteen. Ei 
muuten tulisi käytyä niin paljon konserteissa. Se ei ole 
ansiotyö eikä tunnu päivätyön jälkeen raskaalta.

Opetukseni ei jää ainakaan musiikillisesta osaamises-
tani kiinni. Osaan soittaa kaikkia soittimia niin paljon, 
ettei mikään jää toteutumatta sen takia. Keskustelim-
me juuri rehtorin kanssa vahvuuksistani ja hän oli eri 
mieltä tärkeimmästä taidostani musiikinopettajana. 
Hän oli sitä mieltä, että vahvuuteni on ihmisen kohtaa-
minen. Sellaiseen on vähän vaikea itse ottaa kantaa.

Ihmisen kohtaamisessa huumori on aina isolla sijalla. 
Opettajan peli on menetetty, jos hän alkaa tosissaan 
suuttua luokassa. Silloin hän ei saa peruttua sitä, vaan 
se on siinä. Jos pystyy hoitamaan asiat huumorilla, 
homma toimii. Ei se tarkoita, että pitää kertoa vitsiä 
koko ajan, vaikka jotkut opettajat tekevät niinkin, 
mutta en itse ole mikään vitsinkertoja. Joskus har-
voin on oppilaan tai oppilasryhmän kanssa väännet-
tävä työrauhasta. Silloin on pystyttävä käsittelemään 
ongelmatilanteita positiivisen kautta. Niitä tilanteita 
musiikin opetuksessa on hyvin harvoin.

Eihän tässä opettajan työssä ole eroa ihmisenä ole-
miseen: jos osaa olla ihmisiksi, osaa olla arvomaail-
mansa puolesta myös opettaja.

Jättitapahtumia ja Asturiaksen oppimisen 
ihme
Olen ollut järjestämässä useita isoja tapahtumia. 
Esimerkiksi joka toinen joulu Turkuhallissa on Valon 
Aika -konsertti, joka on Suomen suurin oppilasvoi-
min järjestettävä konsertti. Siellä on 500  -600 laulajaa 
ja sata tanssijaa. Meitä on yhdeksän opettajaa te-
kemässä sitä. Siellä on iso orkesteri, ja minä ja kaksi 
kollegaa Puolalanmäeltä teemme kaikki orkesteri- ja 
kuorosovitukset itse. Kaikki esiintyjät ovat oppilaita. 
Se on ensi jouluna taas ja sitä on alettu nyt alkuvuon-
na jo valmistella.

Nämä kaikki isot jutut, joita on muitakin, ovat upei-
ta. Olimme mukana esimerkiksi Paul McCartneyn Li-
verpool-oratoriossa, jonka Turun ensiesitys oli täällä 
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muutama vuosi sitten. Onko tämä nyt vähän liian ilmeis-
tä, kun sanon, että mitä isompi tapahtuma ja enemmän 
yleisöä, sitä hienompi fiilis? Ei se nyt oikeasti ihan niin-
kään ole.

Ne ovat ihan parhaita hetkiä, kun näkee jonkun oppivan 
tai oivaltavan luokassa jotain. Jos jotain erityistä on ta-
pahtunut, sanonkin aina oppilaille, kuinka hienoa se on 
nähdä. En tosin tiedä, uskovatko ne sitä.

Ajankohtaisin esimerkki siitä on musiikkipainotteisen 
yhdeksännen luokan kanssa järjestetty kitarakoe, jossa 
piti soittaa pätkä klassisen kitaran klassikkokappalees-
ta Asturias. Se on Populäärimusiikkia Vittulajänkältä 
-elokuvassa sellaisessa kohdassa, jossa elokuvan musii-
kinopettaja ottaa tilanteen haltuun ja ällistyttää kaikki 
soittamalla sen. Aloitan homman niin, että katsomme 
yhdessä tuon pätkän. Kaikki kuulevat, että hän soittaa 
jotain ihan mieletöntä. Sitten pysäytän ja sanon: ’Tuossa 
on teidän kitarakokeen biisi, ja sen te opitte.’

Ne oli tietenkin ihan sokissa: ’Ei tuollaista voi oppia hul-
lukaan!’

Nyt kun kitarakoe oli, ihanjoka ikinen oppi sen. Jotkut 
oppivat soittamaan sen aivan huikean hienosti ja jotkut 
vähemmän huikeasti, mutta kuitenkin niin hyvin, että jos 
kuka tahansa tulisi soittamaan sen tähän eteemme, kat-
soja ihastelisi, kuinka taitava hän on. Enemmän kitaraa 
soittaneet eivät huomanneet siinä mitään kovin ihmeel-
listä. Sen sijaan yksikin tyttö, joka on tullut tänne kesken 
koulun, oli varma, ettei hänellä ole mitään mahiksia op-
pia sitä, kun hän ei ole koskaan koskenutkaan kitaraan. 
Parin viikon päästä hän jo huomasi osaavansa sen. Ei se 
vielä mennyt täydellisesti, mutta osasi kuitenkin. Se oli 
niin hienoa, kun hän kertoi oppineensa sen ja oli silmin-
nähden niin iloinen siitä.

Taito- ja taideaineen opetukseen pitää sisällyttää jonkin 
verran luovuutta. Minulle se on sitä, että jokainen oppi-
las kokeilee jossain vaiheessa oman biisin tekemistä. Se 
ei suurimmalta osalta onnistu, kun ei ole tarpeeksi pitkä-
jänteisyyttä eikä jaksa nähdä vaivaa – eikä tarvitsekaan. 
Haluan silti, että jokainen kokeilee ja tietää miltä tuntuu 
käyttää luovuuttaan musiikkiin.

Kouluun ostettiin juuri satsi iPadeja, ja aion tänä keväänä 
kokeilla GarageBand-peliä ja sitä, kuinka se voisi edistää 
luovuutta. Olen itse käyttänyt GarageBandia ihan vä-
hän, koska käytän toisenlaisia ohjelmia musiikin teossa, 
mutta on mielenkiintoista nähdä, voiko luovuuden asiaa 
edistää, kun on oikeanlainen vempele.

Mutta mitä se luovuus oikeastaan tarkoittaa? Luovuus-
han viittaa luomiseen. Olemme enimmäkseen esittävän 
säveltaiteen parissa, kun soitamme. Luova säveltaide on 
säveltämistä. Sitä tehdään vähemmän, koska se on huo-
mattavan hankalaa ja säveltäjät työskentelevät yksin. Jos 
luovuus tarkoittaa sitä, miten me arkihömpässä puhu-
taan, eli ”miten minä saan keksiä uusia asioita”, niin totta 
hemmetissä tämä on luovaa työtä! En silti kutsuisi sitä 
luovuudeksi.

Onni syntyy projekteista
Elämäni tärkeimmät saavutukseni ovat kolme poikaa-
ni. Ammatillisesti tärkeintä on, että olen päässyt tänne 
töihin. Se helpottaa elämää, kun on työpaikka. Uskon 
olevani kymmenen vuoden päästä edelleen samoissa 
hommissa.

Timo Airaksinen, Helsingin yliopiston käytännöllisen fi-
losofian professori, on kirjoittanut kirjan nimeltä Onnel-
lisuuden opas, jossa esitetään tiivistetysti se, että elämä 
on prosessi, joka vaan menee tuossa raiteillaan koko 
ajan. Jos koko elämä on prosessia, joka vaan menee, eli 
kulkee päivästä toiseen samanlaisena, ihminen on onne-
ton. Elämään tarvitaan projekteja, joilla on alku ja loppu. 
Uskon siihen, ja siksi minulla on aina menossa kaikennä-
köisiä projekteja. Säveltelen rokkibiisejä tai taidemusiik-
kia ja kirjoittelen. Ne ovat niitä minun projektejani, jotka 
tekevät onnelliseksi.

Nyt pitäisi alkaa tehdä pesäpallojoukkue Kouvolan Pal-
lonlyöjien nettisivuille musiikkia; jotain raskasta rokkia, 
johon sain ohjeet sähköpostilla. Ohjeiden mukaan nai-
nen huutaa ja kuoro mölisee. Se liittyy pesäpalloaihei-
seen dokumenttiin, johon olen tekemässä musiikkia. Se 
on ainakin vähän erilaista kuin päivätyö.

Nuorena poikana halusin kauheasti bändiin, joka me-
nestyy. Se kävi erittäin hyvin toteen, koska Boycott oli 
ihan oikeasti iso juttu. Teimme niin paljon keikkaa, että 
sillä eli. Se oli valtavan iso haave ja ihan mieletöntä, että 
se toteutui. Ei minulla ole hirveästi enää ole hinkua takai-
sin bänditouhuihin, sillä kun on käynyt viisi kertaa kaikki 
Suomen keikkapaikat läpi, alkaa riittää jo. Nostan hattua 
niille, jotka sitä jaksaa koko elämänsä tehdä, mutta aika 
äkkiä se tulee nähdyksi.

Haaveilla on aika usein taipumus toteutua, kunhan ei 
haaveile lottovoitosta. Bändijuttujen jälkeen ne ovat liit-
tyneet lähinnä yksityiselämään ja arkisempiin asioihin.
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Bertel Wahlström – Rehtori, Katedralskolan

Bertel Wahlström aloitti Katedralskolanin rehtorina jo 
vuonna 1988 ja mitä todennäköisimmin myös päät-
tää uransa samassa tehtävässä. Eettisen kasvatuksen 
nimeen vannova mies on kärsivällinen, mutta toimii, 
kun on muutosten aika. Siitä toimii hyvänä esimerkki-
nä vaikka luokattoman lukion nousu ja uusi taksvärk-
kijärjestely. Ruotsinkielisten koulujen nykyasemaan 
hän on tyytyväinen.

Olin peruskoulussa tyypillinen poika. Koulunkäynti ei ole 
ollut minulle niinkään vaikeata. Tein ne kotiläksyt, jotka 
oli pakko tehdä, mutta en ollut erityisen tunnollinen tai 
ahkera, vaan juuri sen verran, että pärjäsin. Kävin kaksi 
viimeistä kouluvuottani ruotsinkielisessä Norssissa Hel-
singissä, mutta muuten olen käynyt oppikouluni oikeas-
taan kokonaan Tanskassa.

Innostuin opetusalasta jo käydessäni kahdeksatta luok-
kaa. Meillä oli TET-päivät, ja olin koulussa harjoittelemas-
sa. Jouduin jopa pitämään saksan kielen tunnin, josta 
selvisin varsin hyvin. Saksan kielen taitoni oli silloin sii-
hen tehtävään tarpeeksi hyvä, kun oppilaat olivat minua 
nuorempia. Olin tosin jo ollut ennen harjoittelua aina 
sitä mieltä, että opettaminen on varmasti hauskaa, mut-
ta siinä se varmistui.

Suomalainen koulu erosi silloin aika paljon tanskalaises-
ta. Koulu oli Tanskassa vapaampaa, mutta kun saavuin 
Helsinkiin, tuntui kuin olisi menty historiassa kymmenen 
vuotta takaisinpäin.

Korkeakouluopintoni olen hoitanut Turun Åbo Akade-
missa. Aloitin teologialla, josta jatkoin ja päätin opis-
keluni filosofiaan. Opettajan kenttäharjoitukset ja aus-
kultoinnit tein Vaasassa Åbo Akademin pedagogisessa 
tiedekunnassa.

Eräs parhaiten mieleen jääneistä opiskeluaikojen tapah-
tumista oli Tanskassa, kun koulunkäynti päättyi ja saim-
me tutkinnon. Minut valittiin oppilaiden edustajaksi pi-
tämään puhetta koko koululle, mikä oli valtavan hieno 
juttu. Olen myös saanut joitain stipendejä, mikä on ollut 
aina niinä hetkinä sellainen juhlallinen ja kannustava te-
kijä.

Olin Åbo Akademissa opiskellessani hyvin tehokas ja 
nopea. Aloitin heti toisena lukuvuotena koulun tunti-
opettajana. Kävin luennoilla sen verran kuin oli aikaa 
opetuksen sivussa. Opettajana toimiminen nopeutti sel-
västi opintojani, sillä aloitin vuonna 1971 ja valmistuin 
teologian maisteriksi viidessä vuodessa, mikä oli tavan-
omaista nopeampi tahti.

Opettajan hommat aloitin ensin tuntiopettajana Åbo 
Svenska Samlyceumissa, josta sain koko ajan enemmän 
ja enemmän tunteja. 1976 kävin Vaasassa auskultoimas-
sa vuoden ajan. Silloin avoinna oli uskonnon ja psykolo-
gian lehtoraatin paikka, jonka sain. Sen jälkeen olen ol-

lut opettamassa täällä Katedralskolanissa. Hain rehtorin 
tehtävää vuonna 1988 heti kun se vapautui täällä. Siitä 
lähtien tämä on ollut työtehtäväni.

Luokattomuudesta innostuivat heti kaikki
Rehtorin tehtävien aloittaminen oli jännää aikaa, sillä 
nuorena rehtorina minulla oli paljon ideoita, joilla luki-
ota voi parantaa – vaikka olihan tämä koulu jo toki hyvä 
ennen minua. Vuonna 1989 täällä kokeiltiin ihan uutta 
juttua, sillä pääsimme mukaan kokeiluun, jossa lukio toi-
mi luokattomana. Seuraavana vuonna saimme vielä laa-
jennettua valinnanvapautta nykysysteemin mukaiseksi.

Aloite lähti siitä, kun luin lehdestä silloisen opetusmi-
nisteri Christoffer Taxellin ja kouluhallituksen pääjohta-
jan keskustelun siitä, että opiskelijoilla pitäisi olla toisen 
vuoden jälkeen mahdollisuus valita kurssinsa vapaasti. 
Ajattelin, että haluamme ehdottomasti kokeilla sitä ja 
mietin, millaista olisi antaa puolet kursseista vapaaksi va-
littaviksi. Se toimi hyvin, ja haimme saman tien kokeilun 
laajentamista.

Keväällä 1990 olin ruotsinkielisessä yläkoulussa kerto-
massa oppilaille niistä kaikista luokattomuuden mahdol-
lisuuksista, jotka heillä olisi, kunhan vain saadaan lupa. 
Oppilaat ymmärsivät asian heti, olivat juonessa mukana 
ja antoivat jutulle heti täyden tukensa, kuten myös opet-
tajat tekivät. Siinä vaiheessa näin, että tämä tulee toimi-
maan.

Olen myös kirjoittanut paljon koulun eettisestä opetuk-
sesta. Opetuksessa eettistä opetusta on riittävästi sekä 
uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, filosofiassa että 
muissakin oppiaineissa, kuten historiassa ja monessa 
muussa oppiaineessa, jossa sitä sivutetaan.

Näin on teoriassa, mutta eettisyys kuuluu koko koulun 
toimintaan muutenkin. On tärkeää ajatella, miten toisia 
opiskelijoita tai opettajia kohdellaan. Sekin on nyt aika 
hyvällä mallilla, ja sitä pitäisi myös jatkaa näin.

Meillä on Katedralskolanissa sellainen traditio, että ta-
vallisen taksvärkkipäivän sijaan pidämme vuosittain 
joulumyyjäiset, päivänä jolloin koulun ulkopuolella on 
Turun joulumarkkinat. Myyjäisten tuotto menee hyvän-
tekeväisyyteen. Konsepti on jo niin toimiva, että saam-
me vuosittain isoja lahjoitettavia summia. Se kasvattaa 
henkisesti, kun jokainen on mukana tekemässä jotain 
tämän eteen.

Touhu alkoi siitä, kun meillä oli kauan sitten historian ja 
yhteiskuntatiedon rehtori, joka oli kiinnostunut Unicefis-
ta ja halusi auttaa. Hän järjesti joskus opettajien kanssa 
myyjäiset Unicefia varten. Me ajattelimme taksvärkkipäi-
vää, jolloin osa opiskelijoista ostaa itselleen vapaapäivän 
pienellä rahalla, eivätkä tee mitään työtä sen eteen. Joku 
keksi järjestää taksvärkkipäivänä myyjäiset niin, ettei sitä 
voi käyttää vapaapäivänä.

Rehtori on nähnyt ruotsin kielen opetuksen muutokset
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Haluan muutenkin rehtorina vaikuttaa siihen, että jo-
kainen opiskelija saa koulusta jotain hyvää elämäänsä. 
Toivon myös, että tämä koulu instituutiona jatkaisi ja sai-
si lisää puhtia, etenkin nyt kun eteen tulee kaikenlaisia 
organisatorisia, sisällöllisiä ja teknisiä uudistuksia, kuten 
tietokoneita ja sellaisia. Haluaisin, että nuo seikat vievät 
asioita eteenpäin.

On tietysti tärkeää, että opiskelijat pärjäävät yhteiskun-
nan kilpailussa, mutta minulle tärkeintä, että he olisivat 
ihmisinä kypsiä sekä ajattelisivat kokonaisuuksia, isän-
maataan ja koko maailmaa.

Tietotekniikan muutokset tuntuvat olevan vielä aika 
alussa. Opettajat käyttävät uusia mahdollisuuksia sen 
mukaan, miten he itse niitä sattuvat arvostamaan. Nuo-
ret kyllä käyttävät tietotekniikkaa, mutta en näe, että he 
käyttäisivät omia tietoteknisiä laitteitaan oppimistarkoi-
tuksessa joka päivä. Se puuttuu, että tietotekniset lait-
teet tulisivat luonnollisina työkaluina mukaan jokaiseen 
työpäivään.

Suuria muutoksia tietotekniikassa on kuitenkin pian tu-
lossa ja ne alkavat etenkin vuoden 2013 syksyllä, kun 
ensimmäisen vuosiluokan opiskelijat valmistautuvat 
kirjoittamaan yliopistokirjoituksia, joissa ainakin kolme 
ainetta kirjoitetaan tietokoneella. Parannukset tulevat 
sitten itsestään, mutta mielestäni niitä laitteita käytetään 
vielä aivan liian vähän.

Opetusalalla on muuttunut urani aikana eniten se, että 
yhtäkkiä on rakennettu isoja organisaatioita ja suunni-
telmia, jotka ovat aivan samantyyppisiä käytäntöjä var-
ten. En aina oikein ymmärrä, että koulua ei voi pitää ja 
opetusta antaa ilman kaikenlaisia kokouksia, rakennel-
mia, päälliköitä ja johtajia, kun käytäntö ja jokapäiväinen 
työ ovat ihan samanlaisia kuin ennenkin. En ole kokous-
ihminen, joka pitäisi kaikenlaisista suunnitelmista, pape-
reista ja sen sellaisista.

Viimeiset 10–15 vuotta on nyt ollut sellaista, että nuo 
kaikki järjestelmät ovat vain kasvaneet ja kasvaneet. Esi-
merkiksi kouluruokailu oli ennen niin yksinkertaista, että 
oli keittola, keittolan henkilökunta ja hyvää ruokaa. Nyt 
on kaikki niin isoa ja kömpelöä, mikä on tietysti rahasta 
kiinni, mutta en usko, että se yksiköiden kasvattaminen 
ja johtajien nimeäminen säästäisi kovin paljoa.

Ruotsinkielisistä ei ajatella pahansuovasti
Suhtautuminen ruotsin kielen opetukseen on muuttu-
nut mielestäni paljonkin. Esimerkiksi 80-luvulla kukaan 
ei maininnutkaan, että ruotsin kieltä ei olisi suomenkieli-
sessä oppikoulussa, yläasteella tai lukiossa pakko lukea. 
Tämän kurssimuotoisuuden, valinnanmahdollisuuksien 
lisäämisen ja ylioppilastutkinnon vapautumisen kautta 
on tullut paine siihen, että muutamia ennen pakollisina 
olleita oppiaineita pitäisi saada vapaaksi. Se kohdistuu 
myös ruotsin kielen opetukseen. Suomenkieliset halua-
vat päästä eroon ruotsin kielen opetuksesta enemmän 
kuin ennen.

Ruotsinkielinen koulujärjestelmä on kuitenkin kasvanut 
ja tullut tärkeäksi muillekin kuin yksikielisesti ruotsinkie-

lisille. Suuri osuus opiskelijoistamme on nyt kaksikielisiä 
ja ainakin kymmenestä viiteentoista prosenttia ihan suo-
menkielisiä, jotka haluavat käydä ruotsinkielistä koulua. 
Ruotsinkieliset koulut kiinnostavat siis vähintään yhtä 
paljon kuin ennen – tai nykyisin jopa enemmän.

Mielestäni suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja kohdel-
laan nykyään ihan tasavertaisesti. Suomen kaltaisessa 
reilussa maassa asiat on järjestetty periaatteessa oikeu-
denmukaisesti, vaikka tietysti sen käytännön asia on, 
että raha ratkaisee. Raha vaikuttaa esimerkiksi siihen, 
saadaanko uusia kirjoja markkinoille, ja ruotsinkieliset 
voivat joutua odottamaan niitä jopa kymmenen vuotta, 
koska ruotsinkieliset markkinat ovat sen verran pieniä. Ei 
se johdu siitä, että joku ajattelisi pahansuovasti ruotsin-
kielisiä kohtaan, eikä se ole asenteista kiinni.

Ruotsinkielistä koulumaailmaa on nyt yhtenäistetty niin, 
että olemme nyt ainakin tietoisia eri tukijärjestelmistä ja 
-mahdollisuuksista, joita koulumaailmalle voi antaa. On 
hyvä, ettemme ole niin eristäytyneitä kuin olemme en-
nen olleet.

On täällä Turun opetusalalla silti vielä kehitettävää nois-
sa seikoissa. Ruotsin- ja suomenkielisiä kouluja pitäisi 
vielä lähentää keskenään, jotta tänne meillekin saataisiin 
enemmän suomenkielisiä opiskelijoita ja heidän kurssi-
tarjontansa kasvaisi, sekä tietysti sama toisinpäin. Lukio-
toiminta saisi olla vielä vapaampaa ja avoimempaa.

Pitäisi jollain tavalla suunnitella, miten opiskelijat pää-
sisivät halutessaan tulemaan kokonaiseksi jaksoksi toi-
seen kouluun. Meillä täällä Katedralskolanissa olisi varaa 
ottaa yhteensä kymmenen suomenkielistä opiskelijaa 
yhdeksi jaksoksi. Kaikki tämä on kiinni halusta ja ajan-
käytöstä. On vain otettava se asiakseen ja järjestettävä 
aikaa suunnittelulle.

Maahanmuutto näkyy meillä harmittavan vähän. On ai-
van luonnollista, että kun pääsee ulkomailta Suomeen 
ja haluaa elää täällä, haluaa oppia nopeasti maan kieltä. 
Suomen kieli on kuitenkin ensimmäisen kielen asemas-
sa, eli oppilaat menevät suomenkielisiin kouluihin. Mi-
nusta on hieman outoa, että meille tulee sen takia niin 
vähän maahanmuuttajia. Jos ajatellaan nyky-yhteiskun-
taa yleensä, maahanmuuttajat pelkästään rikastuttavat 
sitä.

Koulumme opiskelijat ovat saaneet päivähoidosta ja 
perusopetuksesta hyvän pohjan opinnoilleen ja suhtau-
tuvat positiivisesti opetukseen ja koulunkäyntiin. Ehkä 
koulumme pienuuskin tekee sen, että opiskelijamme 
tuntevat olevansa täällä syystä ja selvästi arvostavat saa-
maansa palvelua.

Parhaita hetkiä ja suurta juhlaa ovat aina ne hetket, kun 
uusi vuosikerta valmistuu. Yleensä opiskelijamme ovat 
pärjänneet ja menestyneet niin hyvin, että juhlimisen ai-
hetta tosiaankin on. Niistä tapahtumista saan työhöni ne 
vahvimmat elämykset.

En ole ennen ollut niinkään kiinnostunut koulujen ran-
king-listoista, vaan olen vain todennut, että olemme 
listan yläpäässä. Viime keväänä havahduin siihen, että 
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se on jo jotain, kun olemme viidennellä sijalla. Täytyy 
myöntää, että olin aikamoisen ylpeä, kun vielä lehdet ja 
muut mediat ottivat yhteyttä.

Joskus on hyvä ajatella aikaansaannoksiaan suuremmas-
sa kuin lukuvuoden mittakaavassa. Jos tätä työtä ajatel-
laan maratonjuoksuna, tietoisuus siitä, että maailmalla 
on paljon entisiä ilolla muisteltavia oppilaita, on nyt se 
kaikista tärkeimmältä tuntuva asia.

Pääsen töistä pois kuin koira veräjästä
Vahvuuteni tässä työssä on, että pidän nuorista ihmisistä 
ja olen taustastani johtuen aina heidän puolellaan. Olin 
oppilaana itsellinen, siis en mikään itsepäinen, mutta 
halusin aina itse päättää asioistani. En pitänyt komenta-
misesta, ja olen aina rehtorinakin halunnut, että ei jan-
kuteta eikä komennella. Lukiossa on annettava vastuuta 
opiskelijoille, ja useimmat ottavatkin sen vastuun.

Rehtorina olen oppinut vielä enemmän kärsivällisyyttä 
ja sitä, ettei voi aina saada omaa tahtoaan läpi. Jokaisella 
ajattelevalla ihmisellä on aina oma tahtonsa ja sitä pitää 
aina kuunnella. Kuuntelen nuoria hyvin mielelläni. Nuo-
rempana minulla oli erittäin paljon järjestelmää kehittä-
viä ideoita, mutta muut eivät olleet ihan samoilla linjoilla 
eivätkä olleet kypsiä siihen. Nyt olen huomannut, että 
aika on tehnyt tehtävänsä ja tulee muutoksia, joita ajat-
telin jo kaksikymmentä vuotta sitten.

Olen huomannut, että välillä on tyydyttävä siihen, että 
yhden tai muutaman ihmisen ideat toteutuvat harvoin 
sellaisenaan. Ehkä on hyväkin niin, että jos asiat menevät 
pieleen, se ei ole vain yhden ihmisen vika eikä vastuu ole 
yksin hänen kannettavillaan

Suurimpina yllätyksinä pidän joitakin suuria katastrofeja, 
jotka ovat heijastuneet myös kouluelämään. Muistan eri-

toten Estonian suuronnettomuuden, joka tuli niin äkkiä 
ja yllättäen, etten ollut oikein varautunut siihen, miten 
tällainen katastrofi vaikuttaa täällä koulussa jokaiseen 
työntekijään ja opiskelijaan. Sen jälkeen ollaan oltu pa-
remmin varuillaan ja harkittu, milloin pitää tehdä jotain, 
kuten esimerkiksi hiljentyä asian edessä.

Työn ulkopuolella minulle tärkeimpiä ovat kotielämä ja 
avioliitto. Kirjoitan ja luen paljon, mutta muuten minulla 
ei ole hirveästi harrastuksia. Haluan vain viihtyä ja elää 
hyvää elämää.

Kirjoitin ennen oppikirjoja ja sen sellaisia, ja olen saanut 
julkaistua viime aikoina pari tieteellistä artikkelia. Kirjoit-
taessa joutuu miettimään asioita, jotka liittyvät vahvasti 
myös tähän rehtorin työhön, eli se kehittää minua myös 
tässä tehtävässä.

Haaveilen jo eläkkeestä. Jätän mielelläni suuret mullis-
tukset muille. Meille tulee tähän rakennukseen pian suu-
ri remontti, josta pääsen kuin koira veräjästä. Se on iso 
ja hieno asia koululle, kun saadaan tilat huippukuntoon, 
mutta se on seuraajalleni raskas urakka. Olen iloinen, ett-
en joudu sitä taakkaa kantamaan.

Muuhun työhön olisin kuitenkin valmis, jos jotain vain 
ilmenee. Pari kolme vuotta menisi ihan hyvin jossain, jos 
minua vain tarvitaan vielä. Pidän esiintymisestä, eli voi-
sin pitää luentoja. Kokouksia en halua käydä, sillä en pidä 
lainkaan niissä istumisesta ja neuvottelusta. Haluan toi-
mia käytännön työssä, jossa voi toimia ihmisten parissa.

En ole tavallisesti asettanut itselleni tavoitteita kau-
as tulevaisuuteen. Olen elänyt siinä toivossa, että kyllä 
aina jotain tekemistä eläkkeellekin ilmestyy, ja olen siksi 
odottanut sitä ihan rauhassa.
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Hannu Tuominen – Opettaja
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Lukio

Hannu Tuominen halusi olla parempi kuin entinen 
maantiedon opettajansa ja ryhtyi itse opettajaksi. Kun 
päätös oli tehty, ei tutkinnon valmistumista ja ensim-
mäistä opettajan pestiä tarvinnut odotella kauaa. Tie 
kävi Sauvon rehtorin hommien kautta TSYK:n opetta-
jaksi. Joku voisi tässä vaiheessa jo hengähtää, mutta 
Tuominen haluaa edelleen kehittää ja ottaa kärkkääs-
tikin kantaa.

Mitä enemmän tulee lisää virkavuosia, sitä paremmin 
huomaan, miten hyvä tuuri minulla on käynyt. Voin teh-
dä juuri sitä mitä haluan ja toivoisin sitä samaa muillekin.

Minulla oli lukiossa korni maantiedon opettaja, joka 
inspiroi minua olemaan päinvastainen. Hän antoi nu-
meroita pärstäkertoimen mukaan – tai pikemminkin 
hehtaareiden mukaan, koska asuimme maalla. Se oli 
raivostuttavaa. En tiennyt silti vielä lukion kolmannella-
kaan, mikä minusta tulee isona.

Jo nuorena minua kuitenkin kiinnosti kaikki, mikä liittyi 
maantietoon, ja biologia tuli siinä samalla. Kun pääsin 
kerralla sisälle yliopistoon, se tuntui aikamoiselta tuuril-
ta. Minulla ei ollut kovin hyviä papereita lukiosta, mutta 
yliopisto-opinnot menivät sutjakkaasti. Olen varmasti 
yksi nopeimpia, joka on tullut sieltä ulos. Pääsin pois nel-
jässä vuodessa.

Opettajat ja tutkijat tiesivät, ettei minua kiinnosta lukea 
mistään hämähäkkien jaloista, vaan haluan nopeas-
ti käytännön hommiin. Kun yksi tentti oli suoritettu, ei 
muuta kuin kohti seuraavaa.

Lukion jälkeen kielitaitoni oli melko heikko, ja yhtäkkiä 
korkeakoulussa lykättiin eteen englanninkielisiä kirjo-
ja. Nuori mies oli ihmeissään ja mietti, miten näistä voi 
selvitä. Olen sanotut nyt opiskelijoillenikin, että kieliä 
on opiskeltava, sillä ne tulevat varmasti tulevaisuudessa 
vastaan. Englanninkielen taitoni on nyt sata kertaa pa-
rempi kuin silloin. Elämä on sen opettanut.

Yleensä opettajan työt aloitetaan sijaisuuksilla, mutta 
olin onnekas olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 
Soitin vuonna 1982 jostakin asiasta Paimion koulun reh-
torille. Olin jo laittamassa luuria kiinni, kun rehtori pyysi 
minua odottamaan vielä hetken ja kysyi, onko minulla 
töitä seuraavaksi syksyksi.

Sen jälkeen olin samassa paikassa päätoiminen tunti-
opettaja kymmenen vuoden ajan. Tänä päivänä voi sa-
noa, ettei niin pitkälle saa edes ketjuttaa, vaan pitäisi jo 
päättää, onko se virka vai ei. Paimiossa oli pitkään py-
sähtynyt tilanne, koska kuntapäättäjillä oli tiedossa, että 
Sauvoon rakennettaan koulu. Virkoja ei voitu sen takia 
vakinaistaa. Siihen aikaan sauvolaiset vielä kävivät kou-
lua Paimiossa, mutta kun suunnitelma toteutui, siirryin 
myös Sauvoon.

Alun perin rehtoriksi valittu henkilö oli Sauvossa vain 
vuoden ja lähti pois, mikä tuli yllätyksenä lähes kaikille. 
Lähdin tehtävään, koska työkaverit yllyttivät minua. He 
halusivat rehtoriksi hyvän kaverin omasta piiristään. Pie-
nen paikkakunnan tilanne oli se, että sain viran halutes-
sani, sillä siellä päädytään helposti varmaan tapaukseen.

Se oli uusi koulu, jossa oli paljon asioita, jotka olivat jää-
neet kesken ja pitäisi laittaa kuntoon. Käärin hihat, ja me 
laitoimme monia asioita ihan uusiksi. Vaikka siitä on ku-
lunut jo vuosia, ne vanhat asiat toimivat siellä edelleen-
kin.

Uusi kaupunki, uudet toimintatavat
Kun tulin Turkuun, törmäsin heti valtaviin toimintata-
pojen muutoksiin. Tuskastuin heti, kun huomasin, että 
koulussa repsotti joku asia, jolle olisi pitänyt tehdä jota-
kin. Ennen menin itse verstaalle ja tein sen, mutta täällä 
tehtiin anomuksia, niitä vietiin eteenpäin eikä niistä kos-
kaan kuulunut mitään jälkeenpäin. Oli viikkojen projekti 
ennen kuin saatiin karttateline kattoon. Sauvossa olisin 
ottanut koneen ja tyrkännyt sen sinne tai sanonut siitä 
talkkarille.

Meillä oli vanha satavuotinen koulu, jonka vintiltä löysin 
vanhoja kuvatauluja, joita käytettiin entisaikaan kouluis-
sa, kun ei ollut mitään dioja. Ne ovat historiallisesti tosi 
arvokkaita, mutta ne olivat poistettu käytöstä ja pölytty-
mässä vintillä.

Keräsin ne talteen ja suunnittelin niille säilytyslaatikon. 
Kysyin, mistä saan ostaa siihen puutavaraa, mutta minul-
le sanottiin, että kaupungin puuseppä tekee sen. Ajatte-
lin, että hyvä, kun ei tarvitse itse tehdä. Tein piirustukset 
kolme kertaa, mutta säilytyslaatikkoa ei ole vieläkään 
tullut meidän koululle. Kuvataulut ovat edelleen sikin 
sokin vintillä, ja olen jo antanut asian olla.

Se oli ensimmäinen kerta, kun huomasin, että toiminta-
tavat ovat täysin erilaiset ja paljon monimutkaisemmat. 
Byrokratia rakentaa itse itsestään sellaisen järjestelmän. 
Nyt olen jo tottunut siihen ja tiedän, mitä kannattaa tai 
ei kannata tehdä. Ei se ole yksinomaan Turun ongelma, 
sillä sama meininki on kaikissa isoissa organisaatioissa.

Kun olen nykyisissä hommissa, voin vain räksyttää, mut-
ta mitään ei tapahdu. Ennen otin puhelimen käteen, ker-
roin ongelmasta ja seuraavana päivänä ongelma oli rat-
kaistu. Se ei johtunut niinkään minusta, vaan siitä, että 
organisaatiot olivat pienempiä ja ihmiset tunsivat toinen 
toisensa. Asiat oli äärimmäisen helppo saada sillä tavalla 
eteenpäin.

Muistan Sauvosta tilanteen, kun tuntiresurssit alkoivat 
olla yhtäkkiä vähissä. Soitin kunnanhallituksen jäsenille, 
kutsuin ne kahville ja asiat ratkaistiin siinä. Se oli hoidet-
tu seuraavana päivänä. Tänä päivänä on edessä jumala-
ton byrokratia, enkä edes tunne niitä kaikkia. Aiemmin 
käytettiin maalaisjärkeä ja asiat hoidettiin pois.

Lukio-opettaja ei juokse opiskelijoiden perässä
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Nyt on nostettu esille esimerkiksi se, kuinka paljon opis-
kelijoilla on jälki-istuntoa. Vammalassa eräs rehtori teetti 
erilaisia työsuoritteita. Jopa apulaisoikeusasiamies puut-
tui siihen ja totesi, ettei opiskelijoilla voi olla työsuorittei-
ta jälki-istuntona. Maalaisjärki sanoisi, että paikan sotkija 
korjaa itse jälkensä. Laki kuitenkin sanoo, että näin ei ole. 
Sauvossa opiskelijat tekivät duunia jälki-istunnossa. Ky-
syin vanhemmilta, passaako se, eikä kukaan tietenkään 
sanonut, ettei passaa.

Kirjoitan näistä asioista paljon mielipidekirjoituksia, joi-
den on tarkoituskin provosoida. Ne ovat herättäneet hy-
vin keskustelua, vaikka läheskään kaikki eivät pidä siitä, 
että tuon asioita esille. Teksteissäni on aina se pilke, vaik-
ka teenkin ne tosissani. Niitä joskus ihan pyydetäänkin, 
koska ne poikkeavat hiukan tavallisista lehtijutuista.

Rituaaleja ei tarvitse noudattaa
Tuntuu, että olen saanut muutoksia aika harvaan asiaan. 
Edellisessä koulussani sain kuitenkin kellonsoitot pois. 
Se on ollut sellainen älytön tapa, jonka edessä olemme 
olleet kuin Pavlovin koiria: kun kello kilahtaa, se on meil-
le merkki jostakin.

Kellojensoiton poisottaminen oli rehtorina ensimmäi-
nen toimenpiteeni, jota kaikki aluksi ihmettelivät. Sitten 
vain hommasimme luokkiin kellot, ja kun viikko oli men-
nyt, kukaan ei voinut mitään muuta kuvitellakaan.

Ehdotin myös sukkasiltaan olemista. Kaikki olivat ensin 
ihmeissään, mutta ne ovat siellä vieläkin sukkasillaan. 
Tai opettajilla on sisäkengät. Siivoojat olivat ihan onnes-
saan, kun kengät olivat siististi luokkien ovien takana. 
Aluksi oli pieniä ongelmia, kun isommat piilottelivat pie-
nempien tossuja, mutta sen viehätys meni pian ohi.

Tein myös sellaisen uudistuksen, että ei ole enää tyt-
töjen ja poikien vessoja. Ennen tehtiin suuria vessoja, 
mutta kouluumme oli rakennettu pieniä vessoja, jotka 
oli nimetty tytöille tai pojille. Ne olivat murheenkryyne-
jä, sillä jengi kokoontui niihin. Arkkitehti oli jo onneksi 
suunnitellut niin, että tehtiin vain yhden hengen vessoja. 
Sinne tuli kuitenkin aina tyttöjen ja poikien kuvat vessan 
oveen. Sanoin, ettei noita tarvita mihinkään.

Sain myös lukioista pois sellaiset ämyreistä tulevat aa-
munavaukset. Joku on nähnyt aamunavauksia tehdes-
sään aina valtavasti vaivaa niiden eteen ja puhuu jossain 
seinille, mutta kukaan ei kuuntele. Se oli ihan hukkaan 
heitettyä työtä. Jossain koulun järjestyssäännöissä sano-
taan, että päivä alkaa aina aamunavauksella, mutta niis-
sä ei sanota, millainen sen pitäisi olla.

Ehdotukseni herätti kritiikkiä ja sanottiin, että aamun-
avauksen pitäisi olla tietynlainen. Sanoin, että ei ole 
olemassa sääntöä sille, montako minuuttia sen on kes-
tettävä tai missä se pidetään. Aamunavaus voi olla, kun 
kysytään, mitä opiskelijoille kuuluu. Nyt se on mennyt 
siihen, ettei kukaan enää kaipaa niitä lainkaan eikä ku-
kaan edes ehdota niitä. Hämmennys kesti vain hetken.

On opettajia, jotka noudattavat kiltisti näitä rituaaleja. 
Itse menen luokkaan ja höpötän niitä näitä esimerkiksi 

edellispäivän matsista. Jossain vaiheessa juttu vain livah-
taa opetuksen puolelle.

Aamunavauksilla haetaan jotain kasvatuksellista, mutta 
ei kasvatus ole sitä, että juttu tulee jostain katon rajasta. 
Ei se mene perille. Jos puhutaan tupakasta tai muusta, 
niin ne ovat jo niin kaluttuja aiheita. Tehokkaampaa on 
vaikka vihjaista samoista asioista keskellä tuntia.

Muistan, kun ennen mentiin rukousauloihin, joissa sei-
sottiin kuin sillit purkissa. Siellä oltiin kaksikymmentä 
minuuttia ja pyörtyiltiin välillä. Muistan nuoruudestani, 
kun neljä pyörtyi samalla kerralla. Kirkkoherra veti ker-
ran kuukaudessa sellaisia 25 minuutin settejä, eivätkä 
opettajat kehdanneet sanoa vastaan. Pam, kuului aina 
jostakin.

Koulussa on kilttejä opettajia, jotka tulevat joskus pyytä-
mään minua ottamaan asioita esiin, kun he eivät halua 
avata suutaan. Tuntiopettajat ja virattomat ovat ihan hil-
jaa, koska he eivät voi. Kun saa viran, kielenkannat au-
keavat, kun uskaltaa jo sanoa mielipiteensä. Se on ihan 
normaalia ja ymmärrettävää.

Kun puutuin tänne tullessani johonkin ongelmaan, joku 
naureskeli minulle ja sanoi, että huomaa minun vasta saa-
puneen Turkuun. ”Eivät ne asiat ratkea täällä tuolla tavoin”, 
minulle sanottiin.  Joku suuttuu, kun asiat kolahtavat 
omaan nilkkaan. Ideoilleni on ollut aina yleinen hyväksyn-
tä, mutta siellä on joka kerta ne pari, jotka vastustavat.

Koulukuvaus lähti lapasesta
Kun olin rehtorina, pistimme 90-luvun puolivälissä kou-
luvalokuvauksen uusiksi. Toin kaverin peräkärryllä kou-
lulle ison soutuveneen. Kuvan aihe oli samassa veneessä. 
Kaikki opettajat istuivat veneessä liivit ja merimiespuvut 
päällä ja olin rehtorina peräsimessä. Yksi oli hukkumaisil-
laan ja toista vedettiin ylös. Sen toteutus oli aikamoinen 
homma, mutta kaikki olivat hienosti mukana. Me voitim-
me sillä koko valtakunnan kuvakilpailun.

Seuraava vuonna oli teemana vanhanajan koulu ja tai-
simme olla hieman tärkeämmän näköisiä kuin edellis-
vuonna. Voitimme sen taas. Ne olivat kuvausliikkeen jär-
jestämiä valtakunnallisia kilpailuja, joita on nyt muillakin.

Koulukuvaus lähti lapasesta, kun sitä pyörittävät firmat 
tekivät siitä bisneksen. Isot firmat maksoivat kouluille sii-
tä, että pääsevät kuvaamaan. Pienet kuvausliikkeet eivät 
tietenkään voineet vastata siihen epäreiluun ja laitto-
maankin tilanteeseen. Kuvausfirmat tekivät myös pirun 
ovelasti, kun maksukaavake lähetettiin vain kotiin. Sen 
voi palauttaa vaikka kokonaan.

Alun perin meni niin, että opettajat nakitettiin siihen 
työhön, mutta liike otti rahat. Sanoin heti, että eihän se 
voi olla niin, että teen kaikki tilaukset, järjestelen kuvauk-
sia ja kerään rahoja, jotka toimitettiin sille liikkeelle.

Oppilaille ja opiskelijoille oli joskus aika kova juttu, että 
he näkevät oman koulukuvansa, mutta se oli aikaa ennen 
digikameroita. Nyt voidaan ottaa kuvia kenestä tahansa, 
eikä se maksa yhtään mitään. Ei se minun ansiotani ole, 
mutta kouluvalokuvaus on alkanut onneksi jäädä pois. 
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Olen saanut poistettua myös pakollisia välituntiulkoiluja. 
Olen ollut siinäkin se, joka on räksyttänyt. Suomessa ei 
ole enää montaa lukiota, jossa mennään ulos – mahtaa-
ko olla enää yhtään. Meillä silti mentiin, ja sanoin, että 
eihän aikuisuuden kynnyksellä olevien tarvitsisi. Tauot 
ovat taukoja, eikä sitä, että juoksemme kissa ja hiiri -leik-
kiä opiskelijoiden kanssa. Yläasteen opettajat vihaavat 
sitä leikkimistä.

Meillä opiskelijat saavat liikkua muutenkin vapaasti ja 
välitunnilla saa lähteä, mihin haluaa. Oli tilanteita, kun 
opiskelija oli tulossa kouluun mutta ei päässyt sisälle, 
koska oli välitunti. Oli täysin absurdi tilanne, kun ne jot-
ka olivat ehtineet tulla sisälle ennen välituntivalvontaa, 
saivat olla siellä.

Välivaiheessa lukiolaisille oli varattu yksi kerros. Lukio-
laiset tungettiin kolmanteen kerrokseen ja yläastelaiset 
vietiin ulos, mutta lukiolainen, joka tuli välitunnin aikana 
kouluun, ei päässyt sisälle. Välituntivalvoja sanoi, ettei ku-
kaan saa liikkua minnekään. Tilanne onneksi purkautui.

Nämä hölmöydet ovat käytännössä sitä, kun tunnollinen 
opettaja pitää näistä ihan raivona kiinni. Sitten on niitä, 
jotka luovivat ja käyttävät pelisilmää ja niitä, jotka totea-
vat, ettei tässä ole mitään järkeä. Enää ei ole sellaisia väli-
tunteja, eikä kukaan kaipaa niitä.

Kaikki on lähtenyt pois pikku hiljaa. Asioiden järjestele-
minen on aina kiinni rehtorista. Jos rehtori hankaa vas-
taan, kaikki asiat pysähtyvät. Minun oli helppo tehdä 
rehtorina muutoksia, koska olin pienemmässä koulussa, 
eikä sinne ollut muotoutunut mitään ”näin on tehty aina 
ennenkin” -perinteitä.

En juokse opiskelijoiden perässä
Opetustyylini ei sovi ihan kaikille, sillä hikipingot saat-
tavat hermostua. Tyyliini ei kuulu kertoa kaikkia pieniä 
detaljeja, en ole koskaan tehnyt niin. Parasta opettajan 
hommassa on nimenomaan se, että sen voi hoitaa omal-
la tyylillään. Toisten kalvoja tai powerpointteja ei voi 
käyttää.

Opetustyylini on hyvin omintakeinen, mutta väitän, että 
suurin osa pitää siitä, koska tunneilla on leppoisaa ja 
mukavaa. En kuulustele koskaan läksyjä, pidän tiukkoja 
kokeita ilman armonumeroita ja annan nelosia. Annan 
kotiläksyjä, mutta en kuulustele niitä.

Opiskelijoiden on suoritettava 75 kurssia. Pistän taululle 
sen luvun ja sanon, että tämä määrä pitää suorittaa. Kun 
tavataan, kysyn ollaanko aikataulussa. Ne nyökyttävät, 
ja asia on sillä selvä. En katso Wilmasta monien muiden 
tavoin, montako kurssia niille on tullut. Ei voi kasvaa iki-
nä aikuiseksi, jos ei pysty laskemaan 75:een. Kaikki eivät 
suorita näitä kursseja, mutta silloin kasvetaan kantapään 
kautta aikuiseksi.

En ole ollut koskaan sellainen äitihahmo, jollaisia monet 
pystyvät olemaan. Jos jätkä täyttää 18, hänen on hoi-
dettava itse asiansa. Opinto-ohjauksella on tärkeä rooli, 
mutta sekin on jo mennyt liian pitkälle. Itsenäisyys kan-
taisi hyvin tulevaisuuteen.

Joka vuosi on enemmän ja enemmän niitä, jotka tippu-
vat pois lukion kyydistä. On kunnioitettavaa, että jotkut 
jatkavat juosta opiskelijoiden perässä, mutta minä en 
ala siihen. Lukio on kasvamista ja itsenäistä. Sanoin van-
hempainillassa eräälle äidille, onko hän tullut ajatelleek-
si, että hänen poikansa ostaa kahden vuoden päästä itse 
kaljat. Niin lähellä se aikuisikä on. Monesti vanhemmat 
tajuavat vanhenemisen, kun miehet menevät armeijaan.

Opettajan ammatista mennään kadehdittavan hyvässä 
kunnossa eläkkeelle, mutta huolestuttavan paljon on 
niitä, jotka uuvahtavat kesken kaiken. Pitäisi tajuta heti, 
kun jollain on sellainen tilanne lähellä. Liian moni opet-
taja hiipuu pois.

Opettajilla on yleensä paljon muita harrastuksia. Jotkut 
järjestävät taidenäyttelyitä, toiset harrastavat musiikkia 
ja joku kirjoittaa. Mietin, miten sellainen, jolla on vain se 
koulu, jaksaa loppuun asti. Olen tehnyt alusta alkaen sen 
valinnan, että pitää olla paljon muutakin. Olen valinnut 
kaksi eri maailmaa, ja jollei minulla olisi niitä molempia, 
alkaisi päässä viiraamaan.

Joillekin se toinen maailma on joku harrastus, toisille se 
on musiikkia ja kuorolaulua, minulle se on kirjoittami-
nen, matkustelu, urheiluseuratoiminta ja kaikki niihin 
liittyvä. Olen tehnyt ihan tietoisen valinnan siitä, että kun 
tämä ottaa pattiin, on aina olemassa vastapaino.

Opettajalle tulee nopeasti rutiini, eikä minunkaan tar-
vitse enää kauheasti valmistella etukäteen. Kokeiden 
korjaamisen määrä on tosin edelleenkin sietämätön, ja 
siinä menee monia viikonloppuja. Tunteja ei sen sijaan 
tarvitse enää juurikaan miettiä.

Luovaa aikaa jää nyt muuhunkin. Opettajat ovat yleen-
säkin hirveän luovia, monitaitoisia ja osallistuvia ihmisiä. 
Opettajankoulutusta arvostetaan paljon ja hyvin moni 
menestynyt ihminen on käynyt sen, vaikka ei ole tehnyt 
päivääkään opettajan töitä. Monet kirjailijat, tv-persoo-
nat ja poliitikot ovat opettajia.

Opettajat eivät ymmärrä vastuutaan luokka-
retkillä
Olen matkustanut itse valtavasti, toiminut matkaoppaa-
na ja kirjoittanut kirjojakin matkakohteista. Enää en kui-
tenkaan matkusta opiskelijoiden kanssa. Opettajat otta-
vat siinä asiassa aivan mielettömän riskin. On mielikuva 
siitä, että koskaan ei ole sattunut mitään, mutta kun se 
kerran sattuu, siinä on valtava riski. Ei opiskelijoita pysty 
valvomaan ympäri vuorokautta.

Olin kerran mukana, kun yksi opiskelija jäi kiinni myy-
mälävarkaudesta. Rangaistuksena hän joutui olemaan 
kaiken vapaa-aikansa opettajien kanssa. Se oli samalla 
myös opettajille rangaistus, kun kaikki vapaa-aika meni 
häntä valvoessa.

Yläasteella on sellainen periaate, että matkat eivät saa 
maksaa oppilaille mitään. Se periaate lopetti luokkaret-
ket hetkeksi, sillä yläasteen pitää olla ilmainen. Lukionkin 
tulisi olla ilmainen, mutta sitä katsotaan välillä läpi sor-
mien. Tehdään ulkomaanmatkoja, jotka maksavat satoja 
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euroja, ja vain osalla on mahdollisuus niihin. Lähdetään 
matkoille, joiden välttämättömyyden voi hyvin kyseen-
alaistaa.

Matkoilla on tullut sellainenkin ilmiö, että osa opiskeli-
joista ajelee taksilla ja pistää rahaa haisemaan shoppai-
luun. Toiset ovat juuri ja juuri saaneet matkarahan kasaan 
ja katselevat vierestä. Haluaisin lopettaa ulkomaanmat-
kat, mistä olen myös kirjoittanut mielipidetekstejä.

Minulle on käynyt kerran niin, että olin ruotsinlaivalla, 
jossa vastuullani oleva opiskelija katosi. Se on ollut vii-
meinen opiskelijoideni kanssa tekemäni reissu. Se katosi, 
ja kun tulin kotiin, iltapäivälehdet alkoivat soitella ja ky-
sellä, pitääkö paikkansa, että yksi laivalla ollut opiskelija 
on kadonnut.

Se oli jo melkein lööpeissä. Pystyin vetkuttamaan asiaa, 
vaikka vanhemmatkin tiesivät siitä. Poika löytyi kolmen 
päivän päästä. Se oli hypännyt humalapäissään pois lai-
vasta ja eksynyt Tukholmaan. Hänen hytistään löydettiin 
takki ja lompakko.

Menin kertomaan hänen vanhemmilleen. Ihmettelin, 
miten hänen isänsä voi ottaa niin lunkisti, mutta äiti oli 
ihan hysteerinen. Siinä vaiheessa selvisi, että isä otti lun-
kisti, koska poika on tehnyt niin ennenkin.

Ne olivat elämäni veemäisimmät päivät, ja totesin, että 
en mene enää yhtään minnekään. Iltapäivälehtien lööp-
pien jälkeen voitaisiin tietenkin todeta jälkeenpäin, ettei 
ollut oma vaan opiskelijan vika. Sen myllyn joutuu silti 
käymään läpi.

Kun olin matkaoppaana eräällä matkalla, asiakkaani 
kuoli. Mies kuoli sairaalaan ja sillä oli rouva siellä mu-
kana. Rouva jäi pois ryhmästä, jossa oli tietenkin apea 
tunnelma. Ajattelin, että jos se olisi opiskelijani, joutui-
sin järjestämään sille arkut ja kaikki. Harvoin niitä sattuu, 
mutta on kamalaa, kun se osuu kohdalle.

Meillä on suosittu ja kannattamani vaellusretki lapissa, 
jossa olemme teltoissa ja koko ajan yhdessä. Eräs poika 
poikkaisi sormensa keskellä tunturia, josta hän pääsi he-
likopterin kyydillä sairaalaan. Siellä voi sentään valvoa 24 
tuntia vuorokaudessa.

Olin vuosia sitten tilaisuudessa, jossa OAJ:n lakimies sa-
noi suoraan, että ei kannata lähteä, koska opettajat ovat 
vaikeuksissa, jos jotain sattuu. 

Lukiolaiset eivät aina halua olla lukiossa
Opiskelijoiden taidot tuntuvat muuttuneen hyvin paljon, 
mutta olen ehkä väärä puhumaan niistä, koska tulen lu-
kiosta, joka oli valtakunnan eliittiä. Olimme kymmenen 
parhaan suomalaisen lukion joukossa ja sain 90-luvulla 
aivan loistavia opiskelijoita, jotka tekivät jotain sellaista, 
jota ei voisi tänä päivänä kuvitellakaan.

Olemme tippuneet kymmenen vuoden aikana sijalle 
”ynnä muut”. Koulumme haluttavuus laski, koska meistä 
tehtiin lukioita yhdistämällä suurlukio, eikä meille ei ole 
edes tehty mitään remontteja. Opettajat ovat edelleen 
samoja, eli tuskin vika on meissä.

Meille tulee opiskelijoita, joita lukio ei voisi vähempää 
kiinnostaa. Tulee meille toki myös hyviä, motivoituneita 
ja kovia tavoitteita asettavia opiskelijoita, mikä ei muutu 
koskaan.

Opiskelijat ovat fiksuja, osaavat pukeutua siististi, ovat 
kohteliaita, ottavat hatun päästä ja avaavat muille ovia. 
Osa heistä on vain hyvin laiskoja, koska he ovat vääräs-
sä paikassa. He voivat saada samasta kurssista nelosen 
kolme kertaa. Kun neljä vuotta on mennyt, he joutuvat 
lähtemään pois.

Meillä on sellaisia, jotka eivät pääse ammattikouluun, 
minkä takia he tulevat lukioon. Jossain vaiheessa lukio 
oli ykkönen, mutta ei enää. Mielestäni se trendi menee 
ihan oikein, sillä tarvitsemme käsiä ja jalkoja, mutta lu-
kioon tulevien opiskelijoiden pitäisi olla sellaisia, jotka 
haluavat olla siellä. Sieltä ei valmistuta ammattiin, eli on 
hankittava muut valmiudet.

Lukioiden välinen ero tulee kasvamaan. Ensin kasvaa 
paikkakuntien välinen ero, mitä nyt pelätään. Helsingin 
alueella yli 60 prosenttia oppilaista käy erikoisyläastetta, 
eli oppilaat viedään kaupungin laidalta toiselle laidalle 
musiikkikouluun. Trendi on, että ei mennä enää lähim-
pään kouluun, ja nyt lukiot ovat menossa siihen samaan 
trendiin.

Eri paikkakuntien lukiot alkavat erilaistua ja Turussa eri-
laistuvat kaupungin sisällä. Näyttää siltä, että Luostarin-
mäki säilyttää itsenäisyytensä, eli pienen yksikön. Puola-
lanmäellä tehdään miljoonien eurojen remontti, ja sekin 
säilyttää itsenäisyytensä. Ne kaksi ja Klassikon lukio ovat 
tulevaisuuden eliittikouluja. Kaikki laidalla olevat lukiot 
on sitten jo lakkautettu.

Kaikki lukiot ovat nyt keskustassa, mikä on ihan ok. Nyt 
Kupittaalle ollaan suunnittelemassa kampusta, jonka 
toteutuksen jälkeen Sepänkadulle tulisi vielä suurempi 
lukio. Silloin meillä olisi pienen pieniä lukioita ja yksi val-
tavan suuri massalukio. Siihen laitetaan paljon rahaa, eli 
toivottavasti se on sitten kunnossa. 

Kaikki asiantuntijat varoittavat suurista yksiköistä, mutta 
vain raha ratkaisee. Minulla on sellainen pieni mielikuva, 
että kun menemme riittävän kauas, alamme purkaa näi-
tä suuria yksiköitä ja palataan takaisin vanhaan. Tai sitten 
se voi olla vain toiveajattelua.
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Teatterialan koulutus ei ole mikään tähtitehdas

Marja Kangas - Teatteritaiteen opettaja,
Juhana Herttuan lukio

Marja Kangas alkoi parikymppisenä kirjoittaa listaan 
ylös tavoitteita, joista osaa hän piti itselleen mahdot-
tomana. Ne ovat kuitenkin alkaneet toteutua yksitel-
len. Elämän käännekohtina voi pitää riemukasta ja 
vapautunutta lukioaikaa Kuopiossa ja toisaalta avio-
erokriisiä, joka poiki suruajan jälkeen myös paljon hy-
vää.

Oma lukioaikani oli urani kannalta hyvin käänteenteke-
vä. Kävin nimittäin Kuopiossa Minna Canthin ilmaisutai-
topainotteista lukiota, jossa koin suurta vapauden tun-
netta. Sieltä on jäänyt halu mahdollistaa samantyyppisiä 
kokemuksia muillekin ja halu olla läsnä siinä, kun muu-
tos alkaa tapahtua.

Vapautuminen ei tapahtunut Kuopiossa minään tiettynä 
yksittäisenä hetkenä, vaan lukioaika oli kokonaisuudes-
saan tärkeä. Tutustuin kahteen koulumme opettajaan, 
joista toinen oli näyttelijä ja toinen lavastaja. Sanoin heil-
le ensimmäisenä syksynä, että en ole koskaan tavannut 
heidän kaltaisiaan aikuisia. Luulin sitä ennen, että aikui-
set ovat aina tylsiä.

Teimme lukion aikana ihan hirveästi kaikkea: kävimme 
esiintymässä ties missä kissanristiäisissä, teimme kuun-
nelmia ja leffoja. Olin aktiivinen, koska koin, että minut 
hyväksytään lukiossa sellaisena kuin olen. Yläasteella 
olin koko ajan ihan paniikissa, mutta lukiossa tuli yht-
äkkiä tunne, että voin olla juuri tällainen kuin olen, eikä 
kukaan katso sitä pahalla. Ryhmässämme oli hirveän eri-
laisia ihmisiä, ja kaikkia tarvittiin, jotta olisimme yhdessä 
niin vahvoja.

Olen opiskellut lukion jälkeen vaikka mitä. Opiskelin 
ensin Tampereella Teatterikorkeakoulussa valo- ja ääni-
suunnittelua. Huomasin, ettei se ole alani, koska se oli 
minulle liian teknistä. Menin opiskelemaan teatterin ja 
draaman tutkimusta Tampereen yliopistoon, jossa olin 
kolme vuotta. Samaan aikana pyörin ylioppilasteatte-
rissa näyttelemässä. Ylioppilasteatteri imi mukaansa ja 
pääsin ohjaamaankin yhden kirjoittamani näytelmän. 
Sitten avautui tilaisuus kokeilla näyttelemistä pari kuu-
kautta palkallisena ammattinäyttelijä Ahaa-teatterissa. 
Teatteri tuntui omalta paikalta.

Päätin hakea vielä kerran johonkin kouluun ja pääsin Tu-
run taideakatemiaan, josta valmistuin teatteri-ilmaisun 
ohjaajaksi. Sen jälkeen tein loppuun maisterin opinnot 
Tampereella. Olen suorittanut myös opettajan peda-
gogiset opinnot ja joitakin täydennyskoulutusjuttuja 
niiden päälle. Opiskeluni eivät ole menneet minkään-
laisessa yhdessä putkessa, vaan tie tähän pisteeseen on 
ollut mutkikas. Näin jälkikäteen kaikki kuitenkin tuntuu 
loogiselta ja hyödylliseltä.

Työurani koostuu pääasiassa teatterin opettamisesta. 
Olen ohjannut muutamia esityksiä, Tehdasteatteriin ja 

Turun Ylioppilasteatteriin. Olen tehnyt monia opetus-
keikkoja kuten vetänyt paljon lyhyitä kursseja esimer-
kiksi näyttelemisestä ja improvisaatiosta. Olen opetta-
nut teatteria lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja viime 
vuosina olen opettanut myös teatterin opettamista Tu-
run kesäyliopiston ja Teatterikorkeakoulun järjestämissä 
koulutuksissa. Siellä opiskelijoinani ovat olleet lähinnä 
opettajat.

Aloitin opettamisen jo opiskeluaikana, sillä olin niin 
kiinnostunut siitä hommasta. Soitin entiseen lukiooni ja 
pyysin päästä sinne suorittamaan Tampereen opintoihin 
kuuluvaa työharjoittelua. Entinen opettajani suhtautui 
pyyntööni innostuneesti ja pääsin kokeilemaan opetta-
mista, vaikka silloin minulla ei ollutkaan minkäänlaista 
pätevyyttä, pelkkä näppituntuma vain. 

Kun sain maisterin paperit Tampereen yliopistosta, pää-
sin opettamaan Turun ammattikorkeakouluun, Taide-
akatemiaan. Olin siellä neljä vuotta päätoimisena opet-
tajana, mutta koko sen ajan halusin päästä päätoimiseksi 
Juhana Herttuan ilmaisulukioon, jossa olin samaan ai-
kaan sivutoimisena. Jälkimmäisessä kun saa keskittyä 
opettamiseen eikä niinkään hallinnollisiin asioihin kuten 
ammattikorkeakoulussa.

Juhana Herttuan lukio, joka yhdistyi nyt syksyllä 2013 
entiseen Klassikon lukioon, on yksi Suomen kolmesta il-
maisutaidon erityislukiosta. Opiskelijat hakevat tänne ja 
haluavat opiskella nimenomaan ilmaisuaineita.

Juhiksen henki on villi ja avoin
Kun olin valmistumassa maisteriksi, soitin ja kysyin, pää-
sisinkö Juhana Herttuan lukioon opettajaksi. Silloinen 
apulaisrehtori Jukka Koivunen pyysi laittamaan hake-
muksen. Laitoin hakemuksen, mutta meni hetki ilman 
mitään yhteydenottoa. Soitin uudestaan ja sanoin, että 
haluan todellakin tulla tänne töihin. Sitten pääsin haas-
tatteluun. Juhiksessa oli menossa muutosvaihe ja teatte-
rin opetusta haluttiin uudistaa. Jukka ja silloinen rehtori 
Jouko Kauppinen taisivat todeta minut hyväksi tyypiksi, 
sillä pääsin sivutoimiseksi ja sain heti paljon vastuuta. Ai-
kaisemmin Juhiksessa oli ollut monta opettajaa, mutta 
teatteritaiteiden opetusta haluttiin keskittää. 

Muistan Kauppisen kommentin kun kysyin häneltä, 
onko minulla mitään mahdollisuuksia päästä lukioon 
päätoimiseksi vai haaveilenko siitä ihan turhaan. Hän 
sanoi, että ihminen on mennyt kuuhunkin, eli mikään 
ei ole mahdotonta. Olen vuosien varrella toistuvasti sa-
nonut ääneen toiveeni lukion päätoimen saamisesta, 
ja vuoden 2012 syksyllä pitkäaikainen toiveeni täyttyi. 
Olen nyt päätoiminen lukion teatteriopettaja. En ole 
vieläkään vakituisessa työsuhteessa, mutta tämä on nyt 
minun päätoimeni, eli yksi unelmistani on täyttynyt. Tai-
deakatemiassa käyn välillä opettamassa sivutoimisesti.

Pidin todella paljon Juhiksen ilmapiiristä, ”Juhiksen 
hengestä”, josta puhuimme opiskelijoiden kesken pal-
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jon. Henki muodostui yhdessä tekemisestä ja kaikkien 
hyväksymisestä. Myös opettajanhuoneella oli avoin ja 
villi meininki. Jos ehdotti jotain, koulun johto suhtautui 
ideoihin kiinnostuneesti, eivätkä sen jäsenet olleet heti 
kielteisiä tai epäileviä. Hyvässä opettajanhuoneessa us-
kaltaa sanoa suoraan, jos tunti on mennyt ihan päin jo-
tain, kuten ne joskus menevät. Toisaalta on helppo myös 
kehua itseään ja sanoa, että vedinpä muuten ihan älyt-
tömän hyvän tunnin. Hyvässä työyhteisössä ei tuomita, 
saa onnistua ja toisten onnistumisista iloitaan yhdessä.

Työni haastavimmat asiat liittyvät nuorten ikäkauteen, 
sillä he ottavat asiat välillä hyvin henkilökohtaisesti. 
Teatteri on laji, jota tehdään omalla kropalla ja mielellä 
ja se on väistämättä henkilökohtaista. Opiskelijalle voi 
olla hankalaa ottaa vastaan palautetta, koska ilmaisutai-
don erityislukiossa ei pelkästään silitetä myötäkarvaan ja 
sanota, että kaikki on aina hyvin. Joskus positiivisenkin 
palautteenkin vastaanottaminen saattaa tehdä tiukkaa, 
sillä opiskelija saattaa vähätellä omaa osaamistaan.

Joku saattaa ajatella kritiikin olevan hänen persoonansa 
kritisointia, vaikka se ei sitä tietenkään ole. Palaute liittyy 
aina työhön, jota ollaan tekemässä. Oman persoonan 
ja toiminnan erottaminen ei ole nuorelle ihmiselle aina 
helppoa.

Ratkaisu on puhuminen. Asiat pitää puhua läpi ja muis-
tuttaa, että palaute koskee nimenomaan tekstiä, ohja-
usta tai roolityötä. Painotan, että sanon niin kuin sanon, 
jotta tästä päästään eteenpäin, ja että uskon opiskelijan 
kykyyn toteuttaa muutosta sekä kehittää toimintaansa. 
Tilanteet eivät aina ratkea sillä sekunnilla, ja joskus van-
hemmatkin saattavat reagoida palautteisiin.

Täällä on monia opiskelijoita, jotka ovat harrastaneet 
teatteria jo entuudestaan ja jotka ovat hyvin kiinnos-
tuneita alasta. Äidinkielen opettajamme sanoo usein 
minulle, jos hermoilen vaikka jotain ensi-iltaa, että ”älä 
huolehdi – opiskelijat onnistuvat aina sinusta huolimat-
ta”. He ovat oikeasti hyviä, lahjakkaita ja ylittävät itsensä 
jatkuvasti.

Tuntuu, että opiskelijoidemme taso on vain koko ajan 
noussut ja he ovat enemmän ja enemmän kärryillä täs-
tä meiningistä. Ykkösvuonna lähdetään aina liikkeelle 
perusteista, mutta minusta tuntuu, että koko ajan on 
enemmän niitä, jotka ovat jo hankkineet perusteet jos-
tain muualta.

Jopa historian opetus voi räjäyttää tajunnan
Kiinnostuin opetustyöstä, koska olen niin kiinnostunut 
teatterista. Jälkikäteen tuntuu ihan selvältä, että ope-
tan teatteria enkä ole taiteellisen työn tekijä. Teatterin 
taiteellinen puoli kiinnostaa, mutta se tuntuu minulle 
liian rankalta. Minua kiinnostaa opettaa nuoria ja tehdä 
asioita heidän kanssaan. Jostain syystä lukioikäiset pu-
huttelevat minua eniten. On mahtavaa, kun he ovat niin 
idealisteja ja uskovat, että kaikkea voi muuttaa. Heidän 
mielestään teatterilla voi muuttaa maailmaa. Se on itsel-
lenikin lohdullinen ajatus.

Teatteritaiteessa on monia minulle hyvin rakkaita osa-
alueita. Dramaturgia ja käsikirjoittaminen ovat läheisiä, 
kuten on myös teatteritaiteen historia, vaikka se kuulos-
taa ehkä ensiksi kuivalta ja ihan kauhean tylsältä. Mutta 
jos tutkii alan historiaa, omaa näkemystä voi laajentaa 
ihan hulluna. Se on loppumaton aarrearkku, jota halu-
aisin itse opiskella jossain välissä vielä lisää. Opiskelijat 
saattavat tulla teatterihistorian tunnille vähän nyrpeinä 
ja ajatella sen olevan pelkkää raskasta teoriaa, vaikka se 
on paljon muutakin.

Meillä on kurssi nimeltä Suuret Teatterigurut. Käymme 
kurssilla läpi 1900-luvun teatteriteoreetikoita, joiden 
teorioihin liitetään aina harjoituksia ja pohdintaa siitä, 
miten asiaa voisi hyödyntää henkilökohtaisesti. Pape-
rilla vaikeilta kuulostavia teorioita kokeillaan oman ke-
hon kautta. Kurssilla opiskelijat kirjoittavat oman teat-
terimanifestinsa. Kurssin jälkeen moni opiskelijoista on 
sanonut, etteivät voineet kuvitellakaan teatterin olevan 
sellaista mitä kurssilla tulee vastaan. Jotkut ovat jopa sa-
noneet, että kurssi räjäytti heidän tajuntansa.

Mielikuvat teatterista ovat aluksi siis aika suppeita. Opis-
kelijat luulevat tietävänsä mitä teatteri on, mutta kun 
historiaa käydään läpi, tulee näitä tajuntaa laajentavia 
elämyksiä. Teatterissa on tehty vaikka mitä – todella 
rankkoja ja outoja juttuja. 

Moni opiskelijoista on kiinnostunut näyttelemisestä, jos-
ta lähdetään liikkeelle ykkösvuonna. Se on se teatterin 
taikapiiri, josta ihmiset yleensäkin ensimmäiseksi kiin-
nostuvat. Näytteleminen ja improvisaatio ovat vuodesta 
toiseen suosituimpia kursseja ja niille kursseille on aivan 
hirveä tunku. Ne eivät ole vain teatterin opiskelua, vaan 
ytimessä on hyvin pitkälle vuorovaikutuksen opiskelu. 
Kurssien anti laajenee automaattisesti opiskelijoiden 
omaan elämään, koska jokainen tässä maailmassa elää 
yhdessä toisten kanssa.

Joka vuosi on aina muutamia opiskelijoita, jotka kiinnos-
tuvat teatterin taikapiirin muistakin alueista. Teatterissa 
kun tarvitaan muitakin kuin vain näyttelijöitä. Jos joku 
kokee olonsa näyttämöllä vaivaantuneeksi, kannattaa 
kokeilla kirjoittamista tai ohjaamista. Meillä on joka vuo-
si tällaisia helmiä, jotka löytävät oman paikkansa drama-
turgian tai ohjaajantyön kurssilla. Äkkiä he kirjoittavatkin 
todella hienoja tekstejä tai seisovat jämäkästi ohjaajan 
saappaissa ja pyörittävät itse sitä taikapiiriä. Ykkösvuo-
den opiskelija saattaa ihan hyvin ohjata abeja. Ohjaamis-
kokemuksesta on valtavasti hyötyä missä tahansa johto-
tehtävässä.

Yhdistyimme Klassikon Lukion kanssa, ja meistä tuli yh-
dessä Turun klassillinen lukio. Siinä on omat haasteensa, 
kun kaksi erilaista koulua laitetaan yhteen, mutta minul-
la on positiivinen ajatus muutoksesta: muutos tapahtuu 
aina parempaan suuntaan. 

Juhiksen opiskelijoilla ja minullakin oli ennakkoluuloja 
siitä, että täällä paahdetaan vain jotain pitkän matema-
tiikan kursseja. Niitäkin tietysti painetaan, mutta tähän 
asti tunnelma on ollut positiivinen, avoin ja innostunut. 
Toivon, että meistä kahdesta tulee hyvä yhdistelmä niin, 



43

että opetus pysyy korkeatasoisena ja toisaalta opiskeli-
joille tulee ilmaisukurssien myötä myös sosiaalista pää-
omaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä rohkeutta ja tai-
toja ilmaista itseään.

Taideakatemia tuntui draamavankilalta
Olen ollut peruskoulusta lähtien kriittinen oppilas. Var-
sinkin taideakatemiassa opiskellessani luulin tietäväni 
kaiken, mutta taidekoulun opiskelijoille on tyypillistä, 
että luulee tietävänsä ensimmäisenä vuonna kaiken pa-
remmin kuin opettaja ja siksi kyseenalaistaa opetusta. 
Nimitin koulua silloin Turun draamavankilaksi ja jopa 
kieltäydyin jostain opetuksesta.

Kaikki tällainen vastarinta on myöhemmin tullut vas-
taan opiskelijoideni kautta, kun menin Taideakatemiaan 
opettajaksi. Minullekin tuli yhtä lailla hankalia opiske-
lijoita, jotka kyseenalaistivat ja vastustivat opetustani. 
Näin jälkikäteen ajattelen, että he olivat minulle suuria 
lahjoja ja oppimisen paikkoja. Kaikkea ei pidäkään niellä, 
vaan on muodostettava oma näkemys asioista. Se on tai-
dekoulussa ehkä kuitenkin se kaikkein tärkein – ja sitä on 
vaikea opettaa. Teatterialalla ei ole kysymys oikeasta tai 
väärästä vaan siitä, miten itse tulkitsee asian.

Minulle ei ole lainkaan välttämätöntä, että opiskelijois-
tani tulisi näyttelijöitä tai ammattitaiteilijoita, sillä lukio 
ei ole mikään tähtitehdas. Haluan opiskelijoideni ym-
märtävän teatteria, taidetta ja kulttuuria niin, etteivät he 
lähde tuomitsemaan suoralta kädeltä paskaksi esitystä, 
leffaa tai jotain muuta sellaista taideteosta, joka näyttää 
oudolta. On hyvä, jos he pystyvät suhtautumaan kult-
tuuriin analyyttisesti, kriittisesti ja intohimoisesti.

Itsetunto ja omaksi itseksi kasvaminen ovat erityisen 
tärkeitä. Koulusta tulisi saada työkaluja siihen, miten 
ihmisten kanssa ollaan. Ilmaisutaito on sitä, että oppii 
kuuntelemaan toisia ja sanomaan tilanteen tullen myös 
omat mielipiteensä. Oppii toimimaan rakentavasti vuo-
rovaikutuksessa, koska elämässä tulee jatkuvasti vastaan 
tilanteita, joissa vuorovaikutustaitoja tarvitaan, olitpa 
sitten näyttelijä tai putkimies.

Toivon, että opiskelijat ovat täältä pois lähtiessään on-
nellisia ihmisiä, tulee heistä sitten taiteilijoita, poliiseja 
tai mitä tahansa. Joistain tuleekin varmasti taiteilijoita 
tai ainakin he lähtevät opiskelemaan taidealaa, mikä on 
ihan kiva, vaikka taiteella on hirveän vaikea tienata elan-
tonsa. Muutenkin voi olla onnellinen.

Joskus tuntuu mahtavalta, kun omat opiskelijat pää-
sevät teatterialan jatko-opintoihin. Keväällä 2012 eräs 
abiturientti pääsi opiskelemaan Teatterikorkeakouluun 
dramaturgiaa. Hän laittoi minulle tekstiviestejä aina kun 
tieto pääsykokeissa etenemisestä tuli. Jännäsimme hä-
nen matkaansa muiden opettajien kanssa. Kouluun pää-
sy oli tietysti hänen saavutuksensa, mutta kyllä se tuntui 
meistäkin todella hyvältä. Tuli olo, että olen kenties tuu-
pannut häntä teatteritiellä eteenpäin ja nyt hän pääsee 
keskittymään asiaan, josta hän on kiinnostunut ja jossa 
hän on lahjakas.

Jotkut opiskelijat ovat alussa fyysisesti sulkeutuneita. 
Pääsen olemaan useimpien kanssa kolme vuotta ja näen 

muutokset opiskelijoissa. Usein ne, jotka ovat ykkösellä 
piilossa pitkän tukkansa takana, ovat kolmosella ihan 
erityyppisiä ihmisiä. On arvokasta nähdä, kun ihmiset 
kasvavat rohkeammiksi ja avoimemmiksi ja alkavat ottaa 
vastuuta isoista asioista. Kolmessa vuodessa ehtii tapah-
tua paljon. Sellaisetkin tapaukset, jotka ovat vähän kii-
kun kaakun ja epäilevät itsekin omaa jaksamistaan luki-
ossa, saattavat muuttua.

Otan tunneilla kaikki samalla lailla mukaan, laitan kaik-
ki tekemään harjoitteita ryhmässä. Usein näkee, että ne 
niin sanotut hankalatkin tapaukset kasvavat ihan samal-
la lailla, he ovat ihan samanlaisia kuin kuka tahansa. Kaik-
ki haluavat tulla hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat. 

Yleensä palaset alkavat loksahdella lukion kakkosvuo-
della. Ykkösvuodella vielä ihmetellään koulua, jännite-
tään ja pidetään itseä pienenä vanhempiin opiskelijoihin 
verrattuna. Kakkosluokalla otetaan vastuu, sillä siellähän 
ollaan keväällä jo ihan virallisesti koulun vanhimpia.

Oppilaana vieläkin takarivin vitsinkertoja
Harrastan kirjoittamista. Olen mukana runoryhmässä, 
jossa jokainen kirjoittaa esikoisrunokokoelmaansa. Vii-
meiset kolme vuotta olen kirjoittanut runoja tavoitteel-
lisemmin, ja nyt minulla on työn alla oma kokoelma. Mi-
nulle on tärkeää, että olen itse koko ajan mukana jossain 
taiteellisessa prosessissa.

On mahtavaa olla itse oppilaan paikalla. Välillä olen ihan 
pihalla siitä mistä puhutaan enkä tajua mitään. Olen 
kiinnittänyt huomiota siihen, millaisen roolin otan ryh-
mässä. Tuntuu, että olen oppilaana itse varmaankin aika 
ärsyttävä. Olen joko takarivin vitsinkertoja tai sellainen, 
joka haluaa keskustella koko ajan kaikesta. Runoryhmän 
nykyinen opettaja onneksi tykkää keskustelevasta mei-
ningistä.

En kaipaa näyttelemistä. Jos päättäisin lähteä jostain 
syystä taiteelliselle puolelle, luultavasti ohjaisin tai kir-
joittaisin. En koe olevani esiintyjä, vaikka opettajana 
oleminen onkin esiintymistä. Opettaessa saan tyydyttää 
ihan tarpeeksi sitä ”katsokaa mua” -tarvetta. 

Olen myös juuri valmistunut joogaohjaajaksi. Olen har-
rastanut joogaa pitkään, pian parikymmentä vuotta, ja 
tuli fiilis, että voisin mennä siinä touhussa vähän pidem-
mälle. Koulutus on syventänyt omaa harjoittelua ja olen 
oppinut paljon joogan filosofiasta.

Olen aina ajatellut, että opettaja on myös henkinen 
opettaja, joka opettaa myös elämän taitoja. Jooga ja sen 
opettaminen tukee mielestäni erinomaisesti omaa teat-
teriopettajuuttani. Olen tähän mennessä opettanut joo-
gaa todella vähän, mutta olen kiinnostunut opettamaan 
sitä lisää. Lukion tunneilla teemme lämmittelyjä, joissa 
käytän hyödykseni joogaosaamistani.

Puhuimme opettajien kanssa, että voisimme alkaa pitää 
meditaatiotuokioita. Se ei ole vielä toteutunut mutta on 
mielestäni aivan loistava idea. Se tasapainottaisi koulu-
maailman hektistä rytmiä, kun voisi hetken olla tekemät-
tä mitään. Katsotaan, toteutuuko idea.
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Ei haittaa, vaikka muut pitäisivät idioottina
Aikuisiällä minulla on ollut yksi kriisi, avioero, josta sel-
viämistä pidän tärkeänä saavutuksena. Se oli melkoinen 
myrsky, jonka jälkeen tajusin, että voin selvitä henkisesti 
tosi pahoista paikoista. Saatan nykyään olla onnellinen 
ihan ilman mitään syytä. 

Töihin on ollut aina kiva tulla. Olen sanonutkin opiske-
lijoilleni, että minusta on aivan mahtavaa tehdä tätä 
juttua heidän kanssaan. Rakastan työtäni. Olin joskus 
sellainen henkilö, joka haikaili menneisyyteen. Ehkä on 
elämänkriisin ansiota, että en ala turhaan katumaan mi-
tään. Tehty on tehty, ja that’s it!

Koko avioerohässäkästä tuli uskoa siihen, että voi teh-
dä radikaalejakin päätöksiä ja valintoja, jotka näyttävät 
muiden silmissä kyseenalaisilta. Sellainen päätös oli 
esimerkiksi se, kun keväällä 2012 sanoin taideakatemi-
an esimiehelleni, että en jatka siellä. Lähtiessäni minulla 
ei ollut tietoa siitä, tuleeko tästä lukion tehtävästä pää-
toiminen, mutta uskalsin silti tehdä valinnan. Se tuntui 
itsestäni hyvältä, mutta joku ehkä ajatteli minun ole-
van ihan idiootti kun valitsin niin, onhan taideakatemia 
korkeamman asteen koulutusta ja näyttää aina hyvältä 
CV:ssä. Mutta sellaiset asiat eivät kiinnosta minua enää.

Kun katson työhistoriaani jälkikäteen, huomaan asioi-
den menneen tosi paljon niin kuin olen toivonutkin. 
Minulla on tapana kirjoittaa unelmalistoja, joista katson 
myöhemmin, ovatko ne toteutuneet. Jossain vaiheessa 
tuntui ihan absurdilta haaveelta, että opettaisin vaihto-
ehtoista dramaturgiaa taideakatemiassa. Löysin myö-
hemmin listan ja huomasin, että olenhan minä päässyt 
opettamaan sitä. Tämä lukion päätoimiseksi opettajaksi 
pääseminen oli myös listallani.

Olen tehnyt listoja muutaman vuoden välein. Aloitin nii-
den tekemisen päälle parikymppisenä. Ensimmäisessä 
listassani oli, että haluaisin asua puutalossa, matkustaa 
Intiaan, ohjata näytelmän ja pitää valokuvanäyttelyn. 

Silloin mietin, että enhän voi tällaisia toivoa, sillä eivät 
nämä tule koskaan toteutumaan, mutta viimeistä lu-
kuun ottamatta kaikki ovat nyt toteutuneet.

Kehotan opiskelijoita kirjoittamaan unelmia. Kerron 
Andy McCoyn sanoneen, että varokaa, mistä unelmoitte, 
koska unelmilla on taipumus toteutua. Olen havainnut, 
että vaikka unohtaisikin unelmansa, ne piiloutuvat jon-
nekin alitajuntaan ja saattavat kuitenkin toteutua. Siksi 
ei pidä haaveilla sellaisesta, jota ei oikeasti halua.

Minua huolestuttaa yhteiskunnan tapa mitata kaikkea 
rahassa. Kaikki pitäisi muka voida laskea ja tehdä mi-
nuuttiaikataululla. Totta kai oppitunnit on pidettävä 
ajallaan, mutta joillekin asioille on vain saatava rauha. 
Ei voi vain juosta kieli vyön alla, sillä myös opettajille on 
annettava kohtaamisen hetkiä. Uudessa yhdistyneessä 
lukiossa on enemmän kiireen tuntua kuin Juhiksessa, 
mikä huolestuttaa.

Hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä asioita ei voi laskea 
rahassa. Taide on sellainen asia, jota ei voi mitata niin, 
sillä se ei oppiaineena periaatteessa tuota mitään – ai-
nakaan mitään näkyvää. Näen toisaalta joka päivä, että 
se tuottaa ihan hirveästi mutta eri tavalla. Taide tuottaa 
inhimillisyyttä. Opiskelijat pystyvät toimimaan ryhmän 
jäsenenä ja he saavat kavereita. Ne ovat hirvittävän tär-
keitä asioita.

Liian helposti aletaan tuijottaa vain sitä, miten ylioppi-
laskirjoituksissa menestytään, kuinka monta laudaturia 
kukin saa ja mikä on paras koulu. Juhiksen koulu ei ollut 
mikään laudaturtehdas, mutta silti entiset oppilaat pu-
huvat erityisen lämpimästä koulun hengestä, siitä kun 
pystyi tekemään töitä kenen kanssa tahansa. He ovat 
kokeneet tulleensa hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat. 
Toivon samanlaista henkeä tähän uuteenkin kouluun. 
Ei täällä tarvitse jokaista rakastaa, mutta kenen tahansa 
kanssa voi toivon mukaan jutella, jotta kukaan ei jäisi to-
taalisen yksin.
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E-Math-hanke muokkaa matematiikan opiskelua uuteen uskoon

Tero Kesäläinen – Hankekoordinaattori, E-Math-hanke

Tero Kesäläisen urakuviot eivät ole suinkaan selkeät, 
vaikka perhe-elämässä näkyy jo merkkejä aloilleen 
asettumisesta. Valtiotieteiden maisteri pääsi hieman 
vahingossa E-Math-hankkeeseen, jonka on tarkoitus 
helpottaa matematiikan opetusta viemällä se verk-
koon. Hanke on tärkeä, koska suomalaisopiskelijoi-
den matematiikan taidot ovat heikentyneet suhteessa 
muihin maihin.

Olin oppilaana ihan keskivertoisen hyvä, mutta en ma-
temaattisesti mitenkään poikkeuksellinen.  Opiskelin 
taloustieteitä Turun yliopistossa, jossa suoritin taloustie-
teestä valtiotieteiden maisterin tutkinnon. Saankin kes-
kittyä E-Math-hankkeessa talouspuoleen, ja matemaati-
kot hoitavat sisällöllisen suunnittelutyön.

Kauppakorkeakoulussa olen opiskellut EU:n rakenteisiin 
ja markkinapolitiikkaan liittyviä asioita, jotka eivät kui-
tenkaan valmenna käytännön EU-hanketyöhön. Nyt kun 
painin työssäni paljon EU-asioiden kanssa, työn ohessa 
täytyy koko ajan perehtyä uusiin säädöksiin ja rahoitta-
jan vaatimuksiin. On oltava ajan hermolla ja kouluttau-
duttava koko ajan uudelleen.

Olen ollut töissä viitisen vuotta. Valmistuin vuonna 2009, 
kun sain lopulta viimeisteltyä graduni. Tätä ennen työs-
kentelin opintojen ohella lentokentän vientiliikenteen 
hoitajan tehtävissä, joista sain hyvää kansainvälistä ko-
kemusta ja kielitaitoa.

Ennen gradun palautusta työskentelin myös Suomen 
Pankissa laitteistokirjanpitäjänä. Valmistumisen jälkeen 
olin töissä Cargotecillä, jossa hoidin konsernin sisäistä 
kirjanpitoa ja viimeksi Varsinais-Suomen liitossa, jossa 
tein vastaavanlaisten hankkeiden rahoitustarkastuksia. 
Varsinais-Suomen liitosta tuli myös EU-kokemusta, eli 
näiden töiden jälkeen on ollut hyvä hypätä nykyiseen 
työhön.

Kun osaamiseni on työurallani karttunut, on itsevarmuu-
teni samalla parantunut. Yliopistokoulutus antaa tieteel-
lisen pohjan ja keinot löytää uutta tietoa, mutta eihän 
tutkinto ole valmentanut käytännön työhön. Taloustie-
teen tutkintokin tähtää tutkijan ammattiin ja talousana-
lyysien tekoon. Siinä mielessä nykyinenkään työ ei ole 
ihan koulutusta vastaavaa.

Pääsin E-Math-hankkeeseen vuoden 2012 heinäkuussa 
hieman yllättäen. Hain nimittäin Turun kaupungilta tois-
ta työpaikkaa, mutta päädyinkin hankekoordinaattoriksi 
tähän projektiin.

Alustavat tulokset kertovat onnistumisesta
E-Math on EU-rahoitteinen projekti, jonka on tarkoitus 
muokata lukion matematiikan opetusta aivan uuteen 
uskoon. Kehitämme uuden verkkoympäristön, jossa 
opiskelijat pystyvät tekemään tehtäviä suoraan järjes-
telmäämme ja opettajat näkevät suoraan, miten kukin 

opiskelija on tehnyt tehtävänsä. Jatkossa opiskelijoiden 
on mahdollista saada välittömästi tieto siitä menivätkö 
laskuharjoitukset oikein. 

Kaikki oppikirjamme ovat verkossa, ei perinteisenä PDF-
oppikirjana vaan interaktiivisena systeeminä, joka on 
yhteydessä serveriimme. Tehtävät tallentuvat siihen. Sitä 
voi käyttää myös offline-moodissa, mutta tallennettujen 
tehtävien lähetys ja varmuuskopiointi onnistuvat tietysti 
ainoastaan internet-yhteyden kanssa.

Projektissa ovat mukana Turun, Tukholman, Tallinnan ja 
Maarianhaminan kaupungit sekä Turun yliopisto ja Åbo 
Akademi. Näitä kuutta toimijaa nimitetään hankkeen 
partnereiksi. Turun kaupunki on pääpartneri, joka vastaa 
hankkeen hallinnosta.

Budjettimme on hieman vajaa 2,3 miljoonaa euroa. Tu-
run yliopisto ja Åbo Akademi ovat kaksi taloudellisesti 
suurinta toimijaa, joissa tehdään matematiikan sisällölli-
nen kehittäminen. Kaupungit ovat mukana järjestämäs-
sä pilottikurssien opetusta.

Kaupunkien lukioissa on nyt menossa pilottikursseja, 
joilla testataan järjestelmäämme. Ensimmäiset haas-
tattelut ovat päättyneet ja aineistoja kasataan. Testien 
avulla on huomattu, että hyviä tuloksia on tullut ja että 
opiskelijat sekä opettajat ovat ottaneet tuotteemme hy-
vin vastaan. Itsellekin on tullut hyvä olo siitä, että tällä 
tosiaan saadaan jotain aikaan.

Tarkoituksemme on muokata matematiikan opetusta 
laajemmaltikin. Jos lopputulokset ovat yhtä hyviä kuin 
alustavat tulokset pilottikursseilta, systeemiä saatetaan 
ottaa käyttöön laajastikin.

Tämä on aivan uusi systeemi, sillä käytämme rakenteisia 
päättelyketjuja, joita ei ole normaalisti käytetty matema-
tiikan opetuksessa. Hanke ei keskity pelkästään siihen, 
että teemme matematiikkaan uuden verkkoympäristön 
ja oppikirjan, vaan siinä käytetään myös rakenteisten 
päättelyketjujen metodia. Pääpointtimme ovat uusi me-
todi ja materiaalimuoto.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että matematii-
kan ymmärtäminen on tullut helpommaksi, koska jokai-
nen työvaihe on perusteltava ja oppiminen on syvem-
pää.  Ennakkotietojen mukaan opiskelijat ovat pitäneet 
myös siitä, ettei oppikirjoja tarvitse kantaa mukana ja 
tehtäviä voi tehdä missä tahansa. He ovat toisinsanoin 
pitäneet oppikirjamme sähköisestä muodosta.

Opettajat ovat olleet innostuneita siitä, että he näkevät 
reaaliaikaisesti, kuinka paljon opiskelijat oikeasti tekevät 
tehtäviä. Toisaalta he ovat olleet yllättyneitä siitä tiedos-
ta, miten vähän opiskelijat käyttävät aikaa tehtäviin ja 
yrittävät niitä. Vanhoilla metodeilla oppikirjojen kanssa 
tieto on jäänyt piiloon, kun opettajat ovat halunneet us-
koa hyvää oppilaistaan. Silloin vasta kokeessa on näky-
nyt, että asiaa ei ole todellakaan ymmärretty.
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Nämä ovat alustavia tuloksia, ja vasta hankkeen päätyt-
tyä saadaan kasattua virallinen tulos. Mutta tällä hetkellä 
näyttää hyvältä. Kesän aikana parannetaan asioita saatu-
jen palautteiden mukaisesti ja syksyllä pidetään samois-
sa kouluissa vielä uudet pilotit.

Hanke on esimerkki EU:n hyvistä puolista
Toimin hankkeessa talouspuolen koordinaattorina. Pro-
jektin vastuut on jaettu niin, että Åbo Akademista tulee 
projektipäällikkö, yksi henkilö vastaa sisällöllisestä koor-
dinoinnista, kuten kirjoista ja matemaattisesta sisällöstä 
sekä minun alueeni on operatiivinen koordinointi, bud-
jetointi ja raportointi EU:lle. Hoidan käytännössä esimer-
kiksi työaikaseurantaa, matkajärjestelyitä ja hallinnollisia 
asioita.

Suurin osa työstäni on raportointia EU:lle päin. Kirjoitan 
kootusti kaikkien kuuden partnerin yhteisen talousra-
portin. Partnereiden talouskoordinaattorit ovat lähet-
täneet minulle raportointikauden materiaalinsa, joista 
koostan rahoittajalle yhteisen raportin. EU-raportointi 
on aika vaativaa ja aikaa vievää hommaa, kun on oltava 
tarkkana niin monessa asiassa.

Myös budjetointi on vastuullani. Alkuperäinen budjetti 
tehtiin hakemusvaiheessa toukokuussa 2011, jolloin oli 
tietysti vaikea nähdä, mitä kaikkea tarvitaan. Teimme nyt 
budjettimuutoksen kootusti jokaiselle partnerille. Tässä 
on määritelty hyvin tarkkaan, mitä rahoilla voi tehdä. 
Emme voi päättää itse jostain tietystä tapahtumasta, 
vaikka rahaa olisi käytettävissä ja tapahtuma tuntuisi tär-
keältä. Kaikki on ensin hyväksytettävä rahoittajalla.

Hankkeen päättyessä teemme vielä yhden budjettimuu-
toksen, jonka avulla voimme toteuttaa joitain mahdolli-
sia parannuksia, jos rahaa on jäänyt jäljelle. Muuten käyt-
tämättömät rahat palautuvat EU:lle, mikä on huono asia, 
koska jokainen myönnetty euro olisi tarpeellista käyttää 
suunnitelmamme toteuttamiseen.

Olemme hankkeen alusta asti keskittyneet tuotekehi-
tykseen ja testaamiseen, emmekä ole tiedottaneet tästä 
juurikaan muille. Nyt kun homma on otettu hyvin vas-
taan, lähdemme tiedottamaan hankkeesta kesällä ja 
syksyllä. Palkkasimme juuri tiedottajan, jonka on tarkoi-
tus tuoda hanke myös tavallisen kansan eikä pelkästään 
opettajien keskuuteen.

Ihmisillä on usein se käsitys, että Suomi joutuu vain koko 
ajan maksamaan EU:lle. Helposti jää kertomatta hyviä ta-
rinoita, joista hankkeemme on hyvä esimerkki. Pystym-
me parantamaan EU:n rahoituksen avulla suomalaisten 
matemaattisen osaamisen tasoa, mitä kannattaa turuilla 
ja toreilla kertoa, jotta myös EU:n julkikuvasta tulee po-
sitiivisempi.

Tämä on tutkimushanke, jonka tulokset tulevat vasta 
työvaiheen jälkeen. Silloin tulevat toivottavasti myös ne 
onnistumisen elämykset. Nyt olemme keskittyneet vain 
työn tekemiseen omissa tutkijakammioissamme, eikä 
suuria yhteisiä elämyksiä ole vielä saatu.

Projektityössä on aina tietyt tavoitteet, jotka on saatava 
täytettyä. Heti tänne tullessani huomasin hyvin positiivi-

sena puolena sen, että hankkeessa työskentelevät ihmi-
set ovat tosi motivoituneita omassa työssään. Se johtuu 
paljon siitä, että he tekevät osin tätä työtä ja toisaalla 
ihan muuta, kuten kirjoittavat väitöskirjoja. He yhdistä-
vät opiskelunsa ja työnsä erinomaisen motivoituneesti.

Yksi tehtävistäni on työnajanseuranta, ja voin sanoa, et-
tei ole mitään pelkoa siitä, että kukaan tekisi liian vähän 
töitä tai yrittäisi lintsata. Minun täytyy muistutella ihmi-
sille, että muistaisivat käydä välillä kotona, sillä vapaa-
aikaakin kuuluu olla.

Tukholman koneet menivät kyykkyyn
Projekti lähti liikkeelle vuoden 2011 toukokuussa, ja pi-
lottikurssien käynnistämisen aikaan oli hyvin kiireistä. 
Täytyy myöntää, että Ruotsissa jouduimme ongelmiin. 
Tukholman kaupunki on kilpailuttanut kaikki IT-sovel-
lukset ja järjestelmät. Meillä on tietyt tekniset vaatimuk-
set käytettäville laitteille, mutta ihan peruskannettavan 
pitäisi riittää. Testissä olevat koneet ovat sellaisia 500 
euron läppäreitä.

Tukholman kaupungin infrastruktuuri on niin raskas, 
että koneet menivät ihan kyykkyyn, kun niihin asen-
nettiin Tukholman kaupungin normaali järjestelmä ja 
kaikkea sellaista, mitä välttämättä ei olisi edes tarvittu. 
Tukholmasta tulikin sitten palautetta, että systeemi on 
huono eikä se toimi. On kurjaa hankkeen kannalta, sillä 
syy ei ole meidän vaan hitaiden tietokoneiden.

Tukholmassa oli esimerkiksi koneita, jotka käynnisty-
vät parikymmentä minuuttia. Sehän on aivan liian iso 
osa oppitunnista, jos oppilaat vain odottavat, että kone 
aukeaa. Toivottavasti sinne saadaan syksyyn mennessä 
joku systeemi järjestymään. Voimme yrittää neuvotella 
ratkaisusta, jossa koneet otettaisiin pois Tukholman kau-
pungin normaalista systeemistä ja koneita hallinnoitai-
siin itse. Olisi parempi, etteivät koneet olisi kaupungin 
hallinnassa.

Suurimmat haasteet ovat olleet näitä kaupunkien omia 
IT-säännöksiä ja sitä, miten saamme laitteet toimimaan 
niiden verkoissa. Toteuttajakaupungeille tämä on kui-
tenkin pieni projekti ja koneille on tiukat säännökset sii-
tä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Kaikki kaupungit toimivat 
lisäksi vähän omilla tavoillaan.

EU-projektit jaetaan tavoitteidensa mukaisiin osa-aluei-
siin sen mukaan, mitä ne kehittävät. Meidän tulisi paran-
taa hankkeeseen osallistuvien alueiden kilpailu- ja inno-
vaatiokykyä. Matematiikan osaamisen taso on laskenut 
Suomessa koko ajan ja enemmän kuin muissa maissa. 
Suhteellinen tilanne muihin maihin on siis huonontu-
massa. Myös projektin aikana on huomattu, että luokan-
opettajien matematiikan osaamisen taso on heikohko.

Olisi tärkeää, että matematiikkaa opettavat luokanopet-
tajat osaavat asian itse todella hyvin. Jos he ovat epä-
varmoja eivätkä osaa välittää aitoa kiinnostusta mate-
matiikkaan kohtaan, eivät opiskelijatkaan pidä ainetta 
kivana tai laske tehtäviä iltaisin kovin mielellään.

Syitä tason laskemiseen on esitetty varmasti yhtä monta 
kuin on tutkijoitakin, mutta oman näkemykseni mukaan 
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matematiikan opetukseen käytetään nykyisin hiukan 
liian vähän aikaa. Yhtenä suurehkona haasteena on se, 
että kaikki luokanopettajat eivät ole olleet itse matema-
tiikassa edes keskitason oppilaita, mutta silti he opetta-
vat ainetta. Siinä mielessä matematiikan heikko osaami-
nen periytyy.

Monet alakoulun opettajat eivät itse pidä matematii-
kan tuntien pitämisestä, mikä voi pian näkyä myös op-
pilaiden asenteissa. Tämä projekti ei kuitenkaan keskity 
alakouluun vaan lukiomatematiikkaan, mutta järjestel-
määmme on mahdollista kehittää myös muille koulu-
tusasteille sopivaksi. Olisi hyvä saada myös opettajille 
tukiväline, jonka avulla matematiikkaa olisi helpompi 
opettaa.

Matematiikan perusteet on hirmu tärkeää osata, ja yk-
kösvuoden lukiomatematiikkaa on paha alkaa muut-
taa yhtäkkiä, jos pohjatyö on tehty heikosti. Tasoero 
peruskoulun ja lukion välillä on kuitenkin huikea, mikä 
osaltaan vaikuttaa arviointiamme. Kun vertailemme pi-
lottikurssien jälkeen peruskoulun päättötodistuksen ja 
lukion ensimmäisten kurssien numeroida, meidän pitäisi 
saada suuri data siitä, miten numerot tippuvat normaa-
listi.

Tulevaisuudesta ei ole varmaa tietoa
Hanke loppuu vuoden 2013 lopussa syksyn pilottikurssi-
en jälkeen. Silloin saamme tulokset, joiden jälkeen han-
ketta aletaan laittaa pakettiin. Tarkoitus olisi saada juttu 
läpi ainakin Suomessa ja toivottavasti myös muissa osal-
listujamaissa.

Minulla ei ole mitään tarkempia suunnitelmia siitä, mitä 
aion tehdä seuraavaksi. Vaikka hanke päättyy, Turun kau-
pungin on pääpartnerina hoidettava hankkeen sulkemi-
nen ja loppuun vieminen, mikä varmasti vie jonkin aikaa. 
Tämän takia sopimustani tullaan varmaankin jatkamaan 
muutamilla kuukausilla.

Sen jälkeen ei ole mitään varmempaa tietoa tulevaisuu-
desta. Sivistystoimiala on kuitenkin osoittautunut mu-
kavaksi työpaikaksi ja keskustelen mielelläni sen edus-
tajien kanssa myös tulevista hankkeista. En kuitenkaan 
varmasti vielä tiedä, mistä minut löytää vuoden 2014 
kesällä.

Kaupunki on organisaationa tietysti hieman hidasliik-
keisempi kuin edelliset työnantajani. Esimerkiksi Cargo-
tecillä totuin kirjapitäjänä siihen, että joku kirjanpidolli-
nen korjaus hoidetaan esimieheltä saadun luvan jälkeen 
samana päivänä. Kaupungilla on tasohierarkia, jossa 
minulla ei ole oikeuksia tehdä muutoksia asioihin itse. 
Muutosten aikaansaaminen on hidasta, vaikka ne usein 
saadaankin lopulta tehtyä. Minun on aina kirjoitettava 
toimeksianto, joka lähtee esimieheni kautta talouspalve-
lukeskukseen. Näkisin, että jotkut asiat voisi tehdä sula-
vammin.

Joskus raportoinnissa huomataan esimerkiksi, että jot-
kut palkkakirjaukset on kirjattu kirjanpidollisesti oikein 
jollekin koulun kustannuspaikalle, mutta niiden pitäi-
sikin olla hankkeen kustannuspaikalla. Ne täytyisi vain 

siirtää, mutta en voi tehdä sitä itse. Jos deadline on per-
jantaina ja huomaan asian edellisen viikon maanantaina, 
olen jo auttamattomasti myöhässä. Joudun näin ollen 
pyytämään rahoittajalta lisäaikaa.

On kaupungissa saatu silti paljon hyvääkin aikaa nykyi-
sillä organisaatiomuutoksilla ja homma varmasti vielä 
kehittyy. Vielä on kuitenkin aikamoinen ero siihen tah-
tiin, jolla kaupalliset firmat vievät läpi muutoksia.

Ei tässä ole tullut mitään suurempia ongelmia ja kaikki 
asiat on saatu sovittua, mutta usein tuntuu, että hank-
keessa olisi tärkeämpiäkin työtehtäviä, jos pienemmät 
asiat voisi hoitaa joustavammin ja nopeammin. Olen silti 
viihtynyt tässä tehtävässä hyvin.

Rahoitus ja toiminta ovat siis loppumassa vuodenvaih-
teessa, mutta kaikki haluaisivat jatkaa. Pian olemme 
kehittäneet lukiomatematiikan ensimmäisen vuoden 
materiaalit, mutta haluaisimme kehittää entisestään yk-
kösvuoden kirjoja ja alkaa tekemään myös kakkosvuo-
den kirjoja. Siihen saattaa olla haastavaa saada ulkopuo-
lista rahoitusta nykyisessä taloustilanteessa.

EU-rahoitukseen on tulossa katkos vuoden 2014 aikana. 
Jos käy hyvin, vuoden 2014 loppupuolella voidaan saa-
da uusi rahoitus, mutta projektiin tulee joka tapauksessa 
pitkä tauko. Jokainen tietää, että jos lomautetaan pariksi 
kuukaudeksi, jostain on saatava leipää. Vaarana on, että 
katkoksen aikana menetetään nyt mukana olevat hyvät 
työntekijät. Toivottavasti homma saadaan pidettyä ka-
sassa.

Haaveet on toteutettava yksi kerrallaan
Omassa elämässäni suurimpia asioita ovat kaksi poikaa-
ni. Ensimmäinen on kaksi ja puoli vuotta ja toinen syntyi 
puoli vuotta sitten. Pidän heitä elämäni suurimpana saa-
vutuksena.

Olen aikaisemmin kilpaurheillut. Juoksin päämatkoinani 
800 metriä ja 400 metriä. Olen lopettanut tosissaan kil-
pailemisen jo vuosia sitten, mutta edelliskesänä juoksin 
Helsinki City Maratonin ja menen ensi syyskuussa Berlii-
nin maratonille, eli matkat ovat pidentyneet. Helsingissä 
tavoitteeni oli juosta alle neljään tuntiin, mutta jäin aika-
tavoitteestani hieman, koska 30 kilometrin kohdalla tuli 
”lasiseinä” vastaan ja jouduin kävelemään vähän matkaa. 
Berliinissä koetan samaa tavoitetta uudelleen.

Niinhän sanotaan, että maraton alkaa vasta kolmenkym-
pin jälkeen, eikä siinä vaiheessa pitäisi krampata. Viime 
kerralla kävelin varmaan viisitoista minuuttia, mutta pys-
tyin jatkamaan suolakurkkujen avulla.  Kävelyvaihe pitäi-
si saada pois siitä välistä, mihin vaaditaan kolmen tunnin 
lenkkejä.

Käyn normaalisti aika paljon kuntosalilla, mutta aloitin 
juuri treenikauden juoksemista varten. Juoksen tällä het-
kellä viikossa noin 40 kilometriä, mutta lukemien tulisi 
olla loppua kohden ihan erilaisia.

Kaikki urheilu toimii erittäin hyvänä vastapainona tälle 
työlle. Työssäni on paljon aikataulullista painetta, kun 
deadlinet pukkaavat pahasti päälle tai joudun neuvotte-
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lemaan lisäaikaa itsestäni riippumattomista syistä. Työ-
asiat unohtuvat täysin, kun on harrastanut tunnin verran 
liikuntaa.

Kun peuhaan illalla poikien kanssa, pystyn keskittymään 
hyvin heihin ja seuraavana päivänä on taas töissäkin 
skarppina. Jos työ jäisi kummittelemaan päähän iltaisin, 
toteuttamistaso olisi päivälläkin huonompi, eivätkä pau-
kut riittäisi millään.

Perushaaveitani ovat tietysti omakotitalo meren rannal-
ta, isompi auto ja pysyvämpi työpaikka, mutta on otetta-
va asia kerrallaan. Elämäni on nyt ihan hyvällä mallilla ja 
monet haaveet ovat jo toteutuneetkin. Perhe on nyt tär-
keässä asemassa, kun pienet pojat tarvitsevat huomiota.

Kaupungin työssä on se todella hyvä puoli, että täällä ei 
ole mitään pakkoylityömeininkiä. Työt tehdään tämän 
työajan puitteissa ja jos se ei onnistu, pitää keksiä joku 
muu toteutustapa. Edellisissä työpaikoissani juoduin is-
tumaan välillä iltayhdeksältä, kun taloushallinnossa oli 
kvartaalikatkon aika. Virastotyöaika on tällä hetkellä mi-
nulle sopiva.

EU-asiat ja kaikki kansainvälinen työ kiinnostavat. Työni 
on tällä hetkellä periaatteessa täysin englanninkielistä, 
sillä sähköpostit ja projektikokoukset pidetään usein 
englanniksi. Toiveissa on joku kansainvälinen työ, mut-
ta en ole valmis muuttamaan ulkomaille. Ostimme pari 
vuotta sitten Huhkolasta rivitaloasunnon, jota olemme 
remontoineet. Siellä on myös niin kiva asua, ettei mieli 
tee tällä hetkellä minnekään muualle.

Lastenhoidon kuviot ovat myös kätevät, sillä isovanhem-
mat ovat lähellä, eli voimme välillä käydä vaikka vaimon 
kanssa yhdessä treenaamassa. Joku kolme vuoden työ-
keikka veisi myös isovanhempien ja lastenlasten välisen 
suhteen, josta kaikki osapuolet tällä hetkellä nauttivat.

Vuodenvaihteen jälkeen on taas mietittävä, mistä löydän 
itseni, koska tälläkin projektilla on määrätty loppumisai-
ka. Olen saanut urani hyvin liikenteeseen, työt ovat suju-
neet omasta mielestäni hyvin ja olen saanut niistä hyvää 
palautetta. Kun tekee työnsä hyvin, löytää aina jotain.
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Rakennusalaa ei opeteta enää maalaispojille

Seppo Mettälä - Rakennusalan opettaja, tiimivastaava, 
Turun ammatti-instituutti, Peltolan koulutalo

Seppo Mettälä eli railakasta myyntimiehen arkea, 
kunnes 90-luvun lama iski. Kaikenlaista tuli kokeiltua, 
ja hän pääsi sattumankin kautta opettajan hommaan, 
joka maistui heti. Oppilaiden taitojen muutoksia ja 
opetusryhmien integrointia avoimesti arvioiva suulas 
mies on tyytyväinen työhönsä, mutta tiedostaa myös 
sen turhauttavat puolet.

Isäni on ollut ammattiopettaja. Sitä kautta ymmärsin, 
että se on yksi tapa tienata leipänsä ja elättää perheensä, 
mutta ei se minua tähän johtanut. Kyllä minä 1990-luvun 
alussa teollisuuden palveluksesta työttömäksi jäädessä-
ni hain kaikkea liikkuvaa ja saattaisin olla tänä päivänä 
vaikka pesula Lindströmillä töissä.

Satuin vain pääsemään yhden opettajan tuuraajaksi, kun 
hän meni opettajankoulutukseen. Se oli siis ihan sattu-
mankauppaa.

Opettajan homma hoitui minulta heti ensimmäisinä 
vuosina ja tykkäsinkin siitä. Jossain kohdassa päätin läh-
teä opettajankoulukseen. Kun hommaa koulutuksia ja 
kursseja sekä panostaa niihin aikaa ja rahaa, siinä meni 
nopeasti kymmenen vuotta.

Saavuin Peltolaan vuonna 1998, kun tämä instituutti pe-
rustettiin. Olin alun alkaen 1980-luvulla myynti-insinöö-
ri, silloin kun yhteiskunnassa meni todella lujaa. 1990-lu-
vulla tuli nytkähdys, mikä näkyi tietysti heti myyntialalla, 
ja vitsit olivat vähissä. Puolet rakentajista, ehkä useampi-
kin, oli ilman töitä. Minäkin aloin katsella näitä hommia, 
ja samalla tiellä olen edelleen.

Ajattelin joskus vuonna 1995 vielä palata vanhoihin 
hommiin, mutta oli vain pakko mennä eteenpäin. Sata-
kunnasta lähtiessä se on niin, että mitä koulutetumman 
ammatin hankit, sitä todennäköisempää on lähtö muu-
alle. Ennen vuotta 1998 meininkini olikin hetken ajan 
sellaista keikkailua.

En ollenkaan usko, että olisin päätynyt tähän hommaan 
ilman 90-luvun lamaa. En olisi ajautunut myynti- ja mark-
kinointihommista mitenkään tänne, vaan työ olisi tavalla 
tai toisella suunnannut uraani ihan toiseen paikkaan. 

Myyntityö on kaikkea aina juoksupojan ja kahvinkeittä-
jän työstä hienoihin projekteihin ja niiden neuvotteluis-
sa puku päällä istumiseen. Opettajan työssä on ihan sa-
moja piirteitä, mikä on yksi minua viehättänyt asia. Tämä 
on kaikkea duunarin hommasta – jos ei nyt aivan puku-
hommiin – niin aikakin pikkutakkihommiin asti.

On myyntityökin yrityksen kannalta tärkeätä. Harvalla 
yrityksellä on niin hyvä tuote, että se menee sellaisenaan 
eteenpäin. Yritykset välillä ajattelivat tekevänsä kaiken 
homman, mihin me myyjät vastasimme, että jollemme 
me tätä tekisi, niiltä yrityksiltä loppuu hommat aika pian. 
Turha se on isotella.

Olin alle kolmekymppinen ollessani myyntitöissä. Aina-
kin nyt sanoisin, että tämä on paljon fiksumpi työ. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että jos olisin tämän ikäinen, minulla 
olisi siellä aivan erilainen tehtävä ja rooli.

Ei sitä hommaa voi nyt aivan paskaduuniksi sanoa, mut-
ta ” voi hyvänen aika ” oli siinä aikamoisia määrättyjä piir-
teitä. Se on nuoren miehen hommaa: mennään, mels-
kataan ja ollaan paskantärkeitä. Ollaan esillä ja leikitään 
itseänsä parempia.

Ei siellä pärjää vaatimattomalla asenteella, eli se sopii 
nuoren ihmisen tyyliin. Oli se aika raskasta hommaa, kun 
pitää esimerkiksi olla seuraavana aamuna krapulassa, 
kun on juonut työkseen viinaa. Se on nyt rasittava ajatus 
mutta silloin ihan totisinta totta. Kyllähän se viina teh-
tävänsä tekee, eli silloin oli hilpeätä. Ei sitä tänä päivänä 
ajatuksenakaan jaksaisi.

Ensimmäiset vuodet täällä ajattelin, kuinkakohan kauan 
mahdan täällä olla. Viran saatuani miettiminen loppui, 
mutta nyt se on taas palannut kun ajattelen, voisinko 
vielä tehdä jotain muuta. Nyt on vain niin, että haluja on 
enemmän kuin mahdollisuuksia. Ehkä pysyn siis täällä.

Tiimivastaavan hommassa olen nyt viimeistä kevättä, 
kun kymmenen vuoden rupeamani loppuu.  Taidan olla 
jo nyt enemmän opettaja kuin tiimivastaava. Tämänhet-
kisellä tiedolla jatkan perusopettamisen parissa.

Höyhensarjalainen ei pärjää raskaassa sarjassa
Kun aloitin, opettajan työ oli erilaista. Ammattikoulussa 
olin istunut itse pulpetissa ja opettaja oli pöytänsä taka-
na. Opettajana aloin aikoinaan vain katsomaan samaa 
asiaa sieltä toiselta puolelta. Tänä päivänä opetus ei ole 
ihan samanlaista.

Minut on yllättänyt se, että tässä samassa ketjussa, jo-
hon kuuluvat opettaja, opiskelija, perhe ja yhteiskunta, 
eri tahot vetävät näinkin itsekkäästi erilaista roolia. Rahat 
antavalla taholla, opetushallituksen ideologisella henki-
löllä ja muilla voi olla aivan erilaiset ajatukset. En sanoisi, 
että täällä puhalletaan samaan hiileen.

Ainahan tietysti joka taholla on omat murheensa, mut-
ta jotenkin tuntuu, että teollisuudessa asiat ovat vähän 
eri tavalla. Siellä tehdään raskasta töitä linjalla, paine-
taan työtä hyvällä laadulla, joku saa sitä kaupaksi ja yksi 
johtaa vielä järkevästi. On sellainen tunne, ettei se täällä 
mene ihan niin. Kun rahaa oli, sitä ei huomannut, mutta 
organisoinnin ongelmat ovat alkaneet viime aikoina nä-
kymään.

Kun aloitin erityisopettajana, hommani lisääntyivät koko 
ajan. Nyt niitä on alettu ottaa vähän pois. Tässä on ilmei-
sesti aikamoinen organisaationmuutos käynnissä, kun 
joitakin tehtäviä katsotaan uusiksi. Eihän perushomma 
täällä miksikään muutu, rahaa on vain hiukan vähem-
män ja opiskelijat haastavampia.
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Haastavampi on kuulemma fiksumpi sanamuoto kuin 
hankalampi. Siinäkin tosin tehdään aikamoinen virhe, 
kun joku olemassa oleva asia nimetään aivan eri tavoin. 
Haastava on ikään kuin heitetty meille haasteeksi, josta 
on selvittävä. Voitaisiin sanoa mieluummin, että on hi-
tonmoisia ongelmia, mikä tarkoittaisi, että tarvitaan joku 
muukin talkoisiin hoitamaan ongelma. Eihän ongelmas-
ta voi selvitä vanhoilla resursseilla ja systeemeillä. Jos ra-
hasta on pulaa, asioille annetaan nykyään jokin erilainen 
merkitys ja sanotaan pahimmassa tapauksessa rahan 
puutteen olevan ihan ok.

On näistä ongelmista aina selvitty ja selvitään jatkossa-
kin. Kun tässä on pitkään ollut, sitä vain miettii, mistä ne 
ovat aikanaan alkaneet.

Työni on ollut samalla vuosi ja kolme vuotta kerrallaan 
suunnittelua, koska lukuvuosi on vuoden ja oppilaat 
ovat kolme vuotta kerrallaan. Opetussuunnitelman aja-
tellaan olevan viiden vuoden pituinen ja sitten tulee 
uusi, vaikka ei haluttaisikaan.

Vaikka teen vuosisuunnitelmia ja lukkareita, en pidä 
itseäni minään järjestelmällisyyden perikuvana. Minul-
la on vain omat tapani, joilla selviän hommasta. Se on 
täysin erilainen kuin muilla. Joillekin on hyvin vaikeaa 
käsittää, että tällä erilaisella tavalla saa järkevää tulosta. 
Yhteistyö ei ole aina niin helppoa.

On täälläkin ollut joskus kiistoja. Vanha sanonta kuuluu, 
että kun palopäällikkö tuli myöhässä palopaikalle, hän 
sanoi: te sammutitte väärin. Joillekin tulos ei riitä, vaan 
tärkeää on, miten se on tehty.

Ei erityisopetus hallissa mene millään kaavalla tai halli-
tulla järjestyksellä, vaan se on jatkuvaa soveltamista. Se 
alkaa siitä, kun näkee, missä kunnossa ja millä tuulella on 
itse aamusta, onko pimeää, ketä on paikalla ja millainen 
on opiskelijoiden jalan asento. Niistä lähtökohdista ale-
taan vasta pyörittää varsinaista asiaa, jos siihen päästään 
– aina ei ehkä ihan päästäkään.

Erityisryhmät loppuivat meiltä. Nyt on integroituja joukko, 
jossa on entistä enemmän tukea ja pienempää ryhmää 
tarvitsevia opiskelijoita. Integrointia puolustellaan sillä, 
että on hyvä olla porukassa. Onhan painikilpailuissakin eri 
sarjat, koska höyhensarjalaiset eivät pärjää raskassarjassa. 
Ehkä voi pärjätä yhtä pykälää ylemmässä sarjassa, mutta 
ei tarvitse mennä kovinkaan paljoa ylöspäin, kun siitä ei 
tule enää mitään. Täällä on ihan sama juttu.

Kun vuonna 2000 valmistuin erityisopettajaksi, puhut-
tiin jo integraatiosta. Silloin se oli ihan ideologinen juttu, 
kun yhteiskunnassa oli vielä rahaa, mutta nyt se tehdään, 
koska ne pienet ryhmät ovat niin kalliita. Meillä oli täällä 
yksi erityisryhmä, mikä ei tänä päivänä piisaa, koska pi-
täisi olla monta ryhmää, mikä taas maksaa.

Se joka näitä taskulaskimella laskee, sanoo, että integ-
rointi on todella hienoa ja ihmiset tykkäävät siitä. Onhan 
tietysti hieno ajatus, että on monennäköistä variaatiota 
samassa sakissa, mutta jos miettii vaikka teollisuutta, kyl-
lä sieltä laitettaisiin kaikki pihalle ja vaihdettaisiin parem-
piin, jos se olisi mahdollista. Meidän on kuitenkin koulu-
tettava ihmisiä elämään, joka koko ajan vain kiristyy.

Ei ole sellaista yksityistä yritystä Suomessa, joka pitää 
ihmistä töissä väkisin, jos ei ole pomon poika tai muuta 
vastaavaa. Jos ei tällaista syytä ole, porukkaa vaihdetaan 
koko ajan tehokkaampaan. Sitten täällä meillä koetetaan 
todistaa, että hienoa, kun samassa ryhmässä on kaiken-
laista porukkaa. Seuraavaksi joidenkin pitäisi hypätä iso 
askel työelämään.

Ymmärrän, että kun lihasmassa kasvaa, voi aina pyrkiä 
raskaampaan sarjaan. Täällä se tarkoittaa taitoja ja val-
miuksia. Aina pitäisi olla mahdollisuus päästä eteenpäin, 
mutta ei pitäisi olla niin, että raskaassa sarjassa nuijitaan 
ihan ensi metreillä.

Nämä ovat kysymyksiä, joissa on raha taustalla mutta 
pyritään perustelemaan rahan puutetta hienoilla asioilla. 
Halutaan nähdä, että tehdään ihan oikein, mutta hallissa 
näkee todellisuuden. Ammattikouluissamme joudutaan 
pohtimaan näitä asioita, sillä kaikki tekemämme työ läh-
tee yhteiskunnan pyörimisestä ja teollisuuden vaatimuk-
sista. Elämme mielenkiintoisia mutta vaikeita aikoja.

Olen sen ikäinen, että ison osan elämästäni on menty 
joka sektorilla parempaan suuntaan. Tämä on ollut ih-
meellinen tilanne, kun vielä on työelämään ja elonpäiviä 
edessä ja todennäköinen suunta on alaspäin. Nyt vain 
miettii, kuinka alas vielä mennään ja voiko sille mitään. 
Ei välttämättä.

Elämä ei ole mahdollisuuksien avaruus
Kyllä minä ääntäni tuon aina esille, mutta Turun kaupun-
gilla on erikseen poliitikot, ja seuraava taso minusta ylös-
päin on koulutuspäällikkö. En oikein tiedä, mikä olisi rea-
listinen paikka, johon voisin päästä päättämään asioista 
ihan oikeasti.

Täällä minulla on veemäisen miehen maine, koska aukai-
sen suuni ikävistä asioista. Esimiesteni kanssa olen vään-
tänyt asioista jonkin verran, vaikka eivät hekään ole niitä, 
jotka tuovat rahaa. Turun poliitikot ovat ensimmäisiä, jot-
ka niistä päättävät ja sitten tietysti eduskunta.

Loppujen lopuksi asiat päätetään Kiinassa, kun mennään 
tarpeeksi pitkälle. Minä en osaa kiinaa ja vaikka osaisin-
kin, eivät he mahtaisi kuunnella. En tiedä, missä minun 
sitten pitäisi vaikuttaa.

Olen esittänyt monennäköisiä järjestelyitä, joilla tehdään 
mahdollisimman yksinkertaisesti mahdollisimman teho-
kasta toimintaa, mutta aina tulee vastaan se, että joku 
toinen laskee sen maksavan enemmän kuin toinen sys-
teemi. En tiedä, miten tällainen tehokkuusajattelu sitten 
toteutetaan. Mitä hankalampia opiskelijoita on, sitä pie-
nemmät ryhmät tulisi olla ja sitä enemmän valmius opet-
taa kaikkea muuta kuin rakentamista.

Esimerkiksi ruotsin kieltä opetetaan kolmekymmentä 
tuntia porukalle, jolla ei ole valmiuksia opetella kieliä ei-
vätkä missään nimessä halua osata ruotsin kieltä. Olisiko 
parempi opettaa puolelle porukalle viisitoista tuntia ja 
toiselle viisitoista tuntia niin, että toinen opiskelisi ruot-
sia ja toinen ruotsin alkeita? Resursseja menee siihen 
samaan kolmeenkymmeneen tuntiin. Sanotaan, että ei-
väthän se sitten opiskele enää kolmeakymmentä tuntia. 
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Mutta onko kysymys kolmenkymmenen tunnin istutta-
misesta vai oppimisesta?

Mitä hankalampi porukka tulee ja mitä enemmän yhteis-
kunta on sorrossa, sitä enemmän on oltava isojen lasten 
päivähoidossa eli viisi päivää viikossa ja mahdollisim-
man täysiä päiviä. Jos tärkeimpien aineiden lähiopetus 
laitetaan viiteentoista tuntiin sen kolmenkymmenen 
tunnin sijasta, millainen päivähoito sitten järjestetään? 
Iso hiekkalaatikko pihalle vai? Joka opettaja täällä miettii 
näitä suuria kuvioita.

Jouduin nyt ensimmäisen kerran pistämään työpajaope-
tuksessa ryhmän halki. Porukka oli erään tapahtuman 
jälkeen niin levoton ja totesin, että jos meinaan jatkaa, 
tästä ei tule mitään. Otin aakkosista yhdeksän ensim-
mäistä, jotka jäävät tänne ja yhdeksän seuraavaa, jotka 
lähtevät kotiinsa. Seuraavalla kerralla tehdään homma 
päinvastoin. En kuvitellut, että työnopetuksessa pitää 
järjestää niin, mutta oli sellainen porukka, että oli pakko.

Samaa ideologiaa olen kuullut muiltakin. Esimiehet väis-
televät eivätkä ota kantaa tällaiseen. Järkevän lukkarin 
tekeminen toki hankaloituu, jos tämä juttu leviää use-
ammallekin. Päivän ensimmäiset ja viimeiset tunnit on 
helppo järjestää, mutta neljä tuntia välillä ei mene hel-
posti. Tällaisia ongelmia tulee, vaikka ideologia hyväk-
syttäisiin muuten.

Oppiminen voisi kuitenkin olla tehokkaampaa. Ensin 
otetaan ne, jotka eivät osaa käyttää akkuporakonetta ja 
sen osaavat tulevat vasta seuraavalle tunnille. Näitä asi-
oita täällä joudutaan miettimään, kun rahaa ei ole.

Ammattikorkeakoulussakin joudutaan opettamaan asi-
oita, joita on opetettu jo aikaisemmin. On pakko kerrata 
matematiikat, äidinkielet ja nämä alusta, jotta hommas-
ta tulee jotain. Sinne se on ainakin jo mennyt, toivotta-
vasti ei vielä yliopistoon.

Yhteiskunta on ollut pitkään vakaa, eikä sen toimintaa 
ole tarvinnut ottaa juurikaan opetustyössä huomioon. 
Nyt pitää alkaa huomioida muutosta, joka voi olla vaik-
ka työvoimapula. Työvoimaa kouluttavalle laitokselle ne 
ovat silloin hyvät päivät.

Omaan elämäänkin pitää tehdä suunnitelmia ainakin 
perheen takia. Sitä ajattelee, että heidän ehdoillaan 
mennään siihen asti, kun he ovat 15-16-vuotiaita. Käy-
tännössä se on noin 20-25 vuoden keissi per lapsi. Meillä 
ne on tehty aika lyhyellä tähtäimellä ja se loppuminen 
käy nopeasti, mutta sen viisi vuotta vielä aika kiinni.

Nyt minulla on 51 vuotta mittarissa, mikä myöskin aset-
taa joitain reunaehtoja. Elämä menee yleensä ihan omal-
la painollaan, ja niitä saumakohtia, joissa voi tehdä omia 
valintoja, on suhteellisen vähän. Ensimmäinen valinta on 
lukion ja ammattikoulun välillä, mikä lyö jo paljon kiinni. 
Nykyäänhän ne molemmat voi hoitaa samalla.

Yhdellä valinnalla lyödään aina paljon kiinni, eikä se ole 
enää sellainen mahdollisuuksien avaruus ja muuttuu vä-
hintäänkin viuhkaksi. Sellainen viiden vuoden päähän 

pohtiminen taitaa olla nuoremman iän herkkua, joka 
jossain kohtaan viedään pois.

Onhan niitä vaihtoehtoja useampia, mutta aina realiteet-
teina on esimerkiksi velkainen asunto, jonka takia ei voi 
lähteä tekemään uutta uraa pitämättä samaa tulotasoa. 
Jollei tulotasoa tarvitse pitää, onhan maailmassa kaikkea 
kivaa puuhaa.

Lapsille on kivaa käydä koulua koko ajan samalla paik-
kakunnalla, ettei käy kuin minulla, kun jouduin muutta-
maan hurjasti. Ei sekään ole hyväksi ihmiselle. Vakityö pi-
tää kiinni ainakin nyt, kun hyvän vakipaikan löytyminen 
menee koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.

Olen sitä mieltä, että jostain kaksikymppisestä eteenpäin 
alkavat vaihtoehdot askel kerrallaan vähetä. Ehkä se on 
tarkoituskin, koska jos kaikilla olisi kaikki auki loppuun 
asti, eihän tämä yhteiskunta toimisi mitenkään.

Ei meidän nuoret vielä aina tajua sitä matkaa. On ihan 
sama, mistä aloittaa, kun ei kuitenkaan vielä tiedä, min-
ne he tulevat päätymään. Heillä on asenne: jos en tätä 
saa, en ala. Se ehkä kuuluu nuoruuteen mutta on samalla 
tyhmää. Monilla eri tavoilla voi päästää samaan lopputu-
lokseen, mutta se tulee sitten ajan kanssa.

Maalaispojat olivat ihan eri kavereita
Heitin ensimmäisen opettajan keikkani Kankaanpäässä 
silloin kun lama alkoi. Ovathan ne maalaispojat ihan eri 
kavereita kuin mitä täällä on tänä päivänä.

Vanhalle erityisopettajallekin tulee vielä aikamoisia yllä-
tyksiä. Eräs kaveri sanoi, ettei hän osaa käyttää akkupo-
rakonetta, ei osaa vaihtaa siihen kärkeä, ei osaa vaihtaa 
suuntaa, ei tiedä että siinä on momentti ja kaikkea. Siinä 
vaiheessa tulee ajatelleeksi, mitä kaikkea muuta itses-
tään selvänä pitämääni opiskelijani eivät osaa. Tämä on 
ihan viimeisten vuosien ilmiö. Kysyin, kuinka moni ei ole 
käyttänyt akkuporakonetta, ja sitten alkoi nousta käsiä.

Sitten aina sanotaan, että kyllähän tietotekniikkaa osa-
taan, kun on kännykät ja kaikki, mutta tietokoneella ei 
osata tehdä mitään järkevää. Ollaan vain osaavinaan. 
Kyllä nuoret osaavat pelata ulkomaan poikien kanssa 
strategisia sotapelejä, käyttävät englantia, tekevät hyviä-
kin suunnitelmia, pelaavat hyvin yhteen ja kaikkea sel-
laista, mutta mitäs se tuolla meidän raksahallissa auttaa? 
Siellä pitäisi alkaa käyttää perustyökaluja, jotta saa jotain 
aikaiseksi eikä telo itseään tai kavereitaan. 

Meidän porukalla ei ole äidinkieli hanskassa puhuttuna, 
luettuna, ymmärrettynä eikä kirjoitettuna, eivätkä he saa 
Wordilläkään mitään aikaiseksi. Wordiä tarvitaan kuiten-
kin hyvin monella alalla. Siihen joku vastaa, että meis-
tähän tulee kirvesmiehiä, emmekä me sellaista tarvitse. 
Tulee mieleen, mitä varten vielä yhdeksännen luokan 
keväällä vielä vedetään sillä tyylillä, että kaikista tulee yli-
opistoihmisiä ja tutkijoita. Miksi sitä sitten vedetään niin 
loppuun asti, kun osasta tulee kuitenkin kirvesmiehiä?

Täällä ne eivät osaa tehdä hyvin mitään sellaista, mitä 
perinteisesti on osattu. Jos ei ole osannut kieliä tai lukea 
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hyvin, ainakin vasara on pysynyt hanskassa ja on ollut 
käytännön näppäryyttä. Sellaista ei opeteta, mutta sit-
ten ei pärjätä niilläkään valmiuksilla, kuten kielillä, mate-
matiikka ja tietotekniikka, jotka kaikilla nykyisin tulisi pe-
ruskoulun jälkeen olla. Kun kaikille on nykyään annettu 
yhtä hyvät mahdollisuudet, onko käynyt niin, että osalta 
porukkaa on viety jo mahikset?

Olen sitä mieltä, että osalta väestä on viety mahdolli-
suudet pärjätä yhteiskunnassa antamalla kaikille samaa. 
Sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että meistä suoma-
laisista tulisi herrakansaa ja muut tulisivat tekemään ne 
paskaduunit.

Tällainen tilanne tuntuu viime vuosien ilmiöltä. Se on 
huono homma, jos on kotoisin sopimattomasta per-
heestä ja paikkakunnalta, väärää sukupuolta, eikä ole 
ollut mitään saumaa päästä koulutukseen. Eihän sekään 
ole ollut hienoa aikaa.

Vanhassa koulusysteemissä keskikoulu oli sitä varten, 
että mentiin lukioon ja lukio sitä varten, että mentiin 
yliopistoon. Yliopistossa annetaan kaikille periaattees-
sa tutkijan koulutus. Kansalaiskoulu tähtäsi suorittaviin 
töihin ja maksimissaan työnjohtotasolle. Kun ne sitten 
menivät yhteen, otettiin vain se vanha oppikouluajatus, 
eli kaikista tulee lukiolaisia ja yliopiston kautta tutkijoita. 
Kuinka monta prosenttia suomalaisista on ihan oikeasti 
tutkijoita?

Sehän tarkoittaa, että vähintään 90 prosentille suomalai-
sista koulutus on enemmän tai vähemmän vääränlaista. 
Ovathan tutkijan taidot ihan hyvät, ja minäkin pidän it-
seäni aikamoisena tutkijana, vaikka sen itse sanonkin. Ei 
siitä harmia ole, mutta koko ideologia ei ole enää kaikille 
tasa-arvoinen. Kyllä jollekin täytyisi antaa se mahdolli-
suus, että kun hän tulee tänne, akkuporakone ja vasara 
pysyvät hanskassa sekä käytännön asiat pysyvät järjes-
tyksessä.

Nyt puhutaan, että elämänhallintaa ja sellaisia pitäisi al-
kaa opettaa peruskoulussa sen sijaan, että tehdään kai-
kista lukio- ja yliopistokelpoisia. Tietty määrä ihmisistä 
hyötyy siitä, että joutuu olemaan pakkopullamaisena 
siellä akateemisessa sivistyksessä mukana, muttei se ole 
kovin iso joukko.

Se on trendi, että opiskelijat varmaan huononevat tuos-
ta jonkin aikaa. Sitten yhteiskunta kääntyy ja tänne tul-
lessa osataan tehdä niitä juttuja paremmin. Osa tietää, 
että jos ei tule sitä hienoa akateemista uraa, on kilpail-
tava sillä toisella puolella ja silloin niitä paukkuja aletaan 
hommata aikaisemmin.

Siinä vaiheessa peruskoulu on vaarassa ja voidaan ro-
muttaa vähin äänin. Ensimmäisenä se lähtee syrjästä, 
jossa on pitkät etäisyydet ja vähän rahaa. Kyllä Helsin-
gistä, Turusta ja muista isoimmista paikoista tulee aina 
löytymään kirjoa ja mahiksia.

Sitten tulee takaisin se, että ne joilla on asemaa, pyrkivät 
tukemaan jälkikasvuaan mitä ihmeellisimmillä keinoilla 
ja pyrkivät jopa estämään jotain toista porukkaa. Monta 
askelta ollaan menossa takaisinpäin. Se oli isoisäni aikaa, 

kun peli oli aika raakaa. Joka tavalla pyrittiin pitämään huo-
li oman suvun, perheen ja talon asioista sekä mieluummin 
niin, että toiset eivät sieltä pysty nousemaankaan.

Tärkeintä on herättää oppilaiden mielenkiinto
Vahvuuteni on spontaanius ja se, että osaan katsella asi-
oita aika laajasti. Mitä enemmän pitää hieroa nippelijut-
tuja, sitä huonompi olen suhteessa johonkuhun toiseen. 
Tilanne on nähtävä yksittäistä tilannetta laajemmin, jot-
ta asioita voi hallita. Muuten ratkaisut eivät ole parhaita 
mahdollisia. 

Olen tykännyt tästä työstä, koska olen täällä näinkin pit-
kään ollut. Ja vaikka en tykkäisikään, homma ilmeisesti 
tykkää minusta, kun ikää, kokemusta, osaamista ja koulu-
tusta alkaa olla. Jos täältä lähtisi muihin hommiin, joutuisi 
kilpailemaan kaksikymmentä vuotta nuorempien kanssa 
pienemmällä palkalla. Se pitää huolen siitä, että Turun 
kaupunki saa jatkossakin nauttia tästä meikäläisen palve-
luksesta – sekä hyvässä että huonossa.

Opettajan tärkein tehtävä on se, että hän pitää itsensä 
työkuntoisena. Itse kunkin opiskelijan tehtävä on kes-
tää se, että kaikki ei tule tässä ja nyt. Kun aloittaa jonkun 
asian, se pitää saada lopetettua. Jos ei aloita, ei sitä voi 
lopettaakaan. Tällaisilla yleispätevillä neuvoilla lähden 
liikkeelle, ja kaikki muut asiat ovat nippeliasioita.

Asiaan on ryhdyttävä. Jos ei se kiinnosta, on ainakin mie-
tittävä, miksi niin pitäisi tehdä. Minun pitää saada opis-
kelijoiden mielenkiinto pysymään niin kauan, että he 
ymmärtävät homman alkavan sujua tarpeeksi tekemällä. 
Se antaa hienoja onnistumisen kokemuksia ja on pohjim-
mainen ideologiani.

Olen erityisesti erityisopettajana joutunut hieromaan 
ideologiaani, mutta sopii se muihinkin. Sopiihan se vaik-
ka ihan akateemisellekin tasolle, sillä eivät asiat ihan pel-
källä mentaaliharjoituksella etene. Jonkunnäköisiä liik-
keitä ja tuotoksia on synnyttävä.

Muistan yhden onnistumisen heti eiliseltä. Ykkösluokalla 
on tyttö ja poika, jotka tykkäävät vähän enemmän toisis-
taan ja osoittavat sen myös olemalla kahdestaan. Toiset 
pojan hieman kiusasivat ja osoittivat kateutta heille, ku-
ten nuorilla pojilla on tapana. Tyttö otti siitä hieman it-
seensä, sillä häntäkin siinä välillisesti kiusattiin.

Menin väliin ja sanoin, että jos he tykkäävät toisistaan, 
niin eihän me perkele mahdeta sille mitään. Nyt otetaan 
joku toinen vitsi, sillä minua ja noitakin kahta on lakannut 
naurattamasta. En syyttänyt ketään kiusaamisesta enkä 
mistään muustakaan ja purin sen spontaanisti. Hyvin se 
ilmeisesti meni, sillä ketään ei tarvinnut syyttää kiusaa-
misesta ja homma todennäköisesti jatkuu. He saavat olla 
yhdessä ja muut keksivät jotain muuta.

Tuntuu se aina myös hyvältä saada hieman heikommalta 
tasolta lähtenyt porukka hyvää tulokseen. On myös aina 
hienoa saada lukkarit ja vuosisuunnitelmat tehtyä, sillä 
niissä on kaikenlaisia hankalia reunaehtoja. Eilen viimeksi 
sain tehtyä ensi vuoden karkean suunnitelman, ja olin sii-
nä mielestäni hyvä.
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Nämähän ovat asioita, joita mentaalisesti arvioidaan pit-
kin syksyä ja talvea, ja jossain vaiheessa tehdään karkea 
suunnitelma. Siihen nivotaan muita asioita ja aletaan 
pikku hiljaa niitä täydentää. Lopussa se tuntuu tehok-
kaalta, mutta on siihen aikaa mennyt.

Voin ihan rehellisesti sanoa, ettei minua ole enää raken-
taminen eli tämä substanssialani kiinnostanut moneen 
vuoteen. Kaikki muut asiat kiinnostavat nykyään enem-
män, mikä on tälle luonteelle ihan ymmärrettävää. Ei ra-
kennustekniikan ja rakentamisen perusteiden opettami-
sesta voi ammentaa isoa osaa toimintaani.

Enemmänkin nämä yhteiskunnan ja työelämän jännit-
teet ja vuorovaikutukset ovat se juttu täällä. Sahaamisen 
ja naulaamisen opettelu on entistä pienemmässä roolis-

sa. Eihän se koskaan pois mene niin kauan kuin rakenne-
taan. Nuorella opettajalla on ihan erilainen ote, ja hänel-
le ne ovat ehkä sitä perusjuttua.

Tämän työn huono puoli on, että urakehitystä ei ole 
juurikaan. Minäkin olen ollut pitkään jo keskimääräistä 
uraani huipummalla. Ura on täällä sitä, että tulee tänne 
opettajana ja lähtee pois opettajana. Toisaalta ura on 
täällä sitä oheisveivaamista, jossa pääsee kertomaan 
omia näkemyksiään. Toisilla se on vain tuntien pitämistä 
ja toisilla tätä veivaamista, kuten minulla.

Turhauma tulee siitä, että hiekkalaatikko voi olla vähän 
liian ahdas, eikä siinä pääsekään pyörimään niin paljon 
kuin haluaisi. Ei ole ylempää kuviota, jossa voisi pyöriä.
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Kaarina Kero – Sairaanhoidon opettaja, lehtori,
Turun ammatti-instituutti

Pienen maalaiskunnan, Kiikan, kasvatti ohjautui hek-
tisestä sairaalatyöstä opettajaksi ja on nyt siirtymäs-
sä eläkkeelle. Takana on valtava määrä rankkojakin 
muistoja, joita on käytetty myös opetuksen apuna. 
Kero ei ole ikinä jättänyt opiskelijoitaan pulaan edes 
heidän henkilökohtaisten ongelmiensa kanssa.

Tulin Turkuun vuonna 1966 heti ylioppilaaksi päästyä-
ni. Pyrin ensin lääketieteelliseen tiedekuntaan, mutten 
päässyt. Sen jälkeen jatkoin yliopistolla, jossa tuli tämä 
hairahdus, että hakeuduin ihan kokeeksi sairaanhoitaja-
koulutukseen. Kävikin niin, että aluksi hoitoala ja sitten 
opetusala vei mukanaan.

Sairaanhoitajakoulutus kesti silloin kaksi ja puoli vuotta. 
Se perusasia, eli hoitotyö ja kaikki siihen liittyvä oli hieno 
juttu, mutta opettajia katselin sillä tavalla, että minusta 
ei ikinä tule opettajaa.

Ensimmäiset alan työt tein sairaanhoitajana TYKS:ssä. 
Sitten erikoistuin kirurgiseksi erikoissairaanhoitajaksi ja 
huomasin, että siinäkin työssä joutuu opettamaan aika 
paljon sekä potilaita että osastojen opiskelijoita. Olin 
TYKS:n kirurgian klinikalla kaikkiaan kuusi vuotta.

Sairaalatyöstä opettajaksi tultuani haikailin aluksi sen 
perään, että jos kuitenkin palaisi takaisin kiireisille ki-
rurgisille osastoille, joissa tapahtuu koko ajan valtavas-
ti. Eniten kaipasin potilaskontakteja. Paluuajatus katosi 
pian, sillä se vaatisi ihan uuden orientoitumisen, ja ope-
tustyö vei nopeasti mukanaan.

Nuorena ja innokkaana mietin, että haluan taas koulut-
tautua lisää. Niinpä hain silloiseen opettajakoulutuk-
seen. Ihmiset ihmettelivät kohdallani, miksi en hakenut 
ylihoitajakoulutukseen, sillä he olettivat minun tekevän 
hallinnollisen uran. Kerroin heille, että haluan vaikuttaa 
sairaanhoitajien kykyyn käyttää omia aivojaan, ajatella ja 
kehittää sitä kautta hoitamistaan.

Kävin opettajakoulutuksen ja palasin takaisin TYKS:iin. 
Sen jälkeen minulle soitettiin helmikuussa 1976 ja ky-
syttiin sijaiseksi silloiseen sairaanhoito-oppilaitokseen 
TYKS:n mäelle. Ajattelin mennä kokeilemaan, ja otin vir-
kavapaata TYKS:sta.

Selkäni petti kesällä 1976, minkä ajattelin olevan kohta-
lon johdatusta, koska minulla on opettajankoulutus ja 
opetustyötä voin jatkaa. Irtisanoin itseni TYKS:sta, ja olen 
siitä lähtien toiminut opettajana.

Opetin aluksi sairaanhoitajia. Olin noviisi ja erittäin inno-
kas heittäytymään kaikkeen uuteen. Muutaman vuoden 
jälkeen silloinen rehtori pyysi minua opettajaksi jatko-
koulutukseen, eli opettamaan opettajia ja ylihoitajia. 
Ajattelin, että jos rehtori arvioi tällaisen nuoren ja koke-
mattoman kelpaavan siihen työhön, vastuu on hänen. 
Niinpä suostuin ja tein sitä työtä muutaman vuoden. Jäl-

keenpäin ajattelen olleeni siihen tehtävään todella nuo-
ri, sillä monet opiskelijat olivat minua paljon vanhempia.

Ihan ensimmäiseen kouluttamaani ryhmään kuului myös 
tämän talon rehtori. Ryhmä valmistui jouluna 1976. Siitä 
joukosta lähti eteenpäin myös Turun yliopiston hoitotie-
teen laitoksen professori. Minua on aina huvittanut, kun 
olen opettanut häntä eri vaiheissa, että voi havaita, mi-
ten muna on kanaa viisaampi. Muna on kehittynyt joka 
käänteessä ja tehnyt huikean uran.

80-luvulla tuli täydennyskoulutus, joka oli silloin ihan 
uusi juttu. Oli sitä ollut jonkin verran ennenkin, mutta sil-
loin se tuli lakisääteisenä ja työnantajat velvoitettiin jär-
jestämään työntekijöilleen täydennyskoulutusta. Silloin 
tulivat kahden viikon täydennyskoulutukset, ja meidän 
koulussamme nousi esiin kysymys siitä, miten se orga-
nisoidaan.

Olin ollut siihen saakka määräyskirjoilla, eli aina tietystä 
päivästä tiettyyn päivään asti. Ei ollut mitään vakinaista 
virkaa. Talon sisällä täydennyskoulutusten hoitaminen 
laitettiin hakuun ja siellä oli tasan yksi hakija: minä.

Ei sekään ollut vakituinen virka, vaan vuoden mittainen 
määräys. Se oli kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoi-
nen jakso ja kesti monta vuotta. Tänne tuli aina erilaisten 
systeemien kautta kahden viikon kurssille apuhoitajia, 
röntgenhoitajia, laboratoriohoitajia, sairaanhoitajia, ter-
veydenhoitajia, osastonhoitajia ja ylihoitajia, eli todella 
monenlaisia pitkään työssä olleita ihmisiä.

1980-luvun puolivälissä tuli keskiasteen koulu-uudistus, 
joka muutti aika tavalla koko systeemiä: koulutus pite-
ni ja koulutusnimikkeitä muutettiin. 1993 tuli lähihoi-
tajakoulutus, joka oli myös suuri muutos. Lähihoitajia 
opetetaan täällä nytkin sekä nuorisoasteella että aikuis-
koulutuksena. 1995 oppilaitoksemme kunnallistettiin. 
Kunnallistaminen tapahtui kautta maan. Edelleen suuri 
muutos oli kun tänne tuli ammattikorkeakoulu ja am-
matti-instituutti, eli koulutussysteemi talon sisällä meni 
kahtia.

Toimin vuoteen 1999 saakka täällä aikuiskoulutusyksi-
kössä. Jossain vaiheessa ajattelin kokeilla nuorisoasteen 
koulutusta, johon oli silloin 17 vuoden ikäraja. 2000-lu-
vulla tuli sellainen lainsäädäntö, että peruskoulun jäl-
keen voi hakea suoraan lähihoitajakoulutukseen eli ala-
ikäraja on 15–16 vuotta.

Koko kulttuuri on muuttunut tänne tulleiden teinien 
myötä. Hankalinta on ollut, että opiskelijat ovat niin nuo-
ria vielä. Siinä vaiheessa, kun he tulevat opiskelemaan, 
heitä kiinnostaa silmäripsien pituus. Siinä vaiheessa tär-
keintä on minä, minä ja minä. Heidän pitäisi kuitenkin 
nopeasti oivaltaa se, että oma ulkonäkö ei ole tärkeää, 
vaan se, miltä hoidettava ihminen tuntuu ja mihin pitää 
kerätä ammattitaitoa, jotta oikeasti kasvaa aikuiseksi ja 
voi ottaa vastuuta.

Hoitotyötä ei voi opettaa teeskennellen
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Monella on puheessa v-pitoinen tekstitys. Kielenkäyttö 
on varsin alatyylistä ja -arvoista myös osalla tytöistäkin. 
Se on vaatinut kasvatuksellisesti ihan uutta otetta, ja 
puutunkin siihen heti, kun kuulen v-juttuja. Asiakaspal-
veluun on kasvettava kolmessa vuodessa, eli moneen 
asiaan on kiinnitettävä huomiota.

Vanhanaikainen pomo
Minä olen ollut sellainen vanhanaikainen pomo, joka 
määrää luokassa pelisäännöt. Haluan työrauhan itseni 
mutta ennen kaikkea opiskelijoiden takia.  Opiskelijat 
tuovat monessa yhteydessä esille, että on oltava työ-
rauha, etteivät kaikki ”hösää” erilaisia juttuja koko ajan. 
Väitän, että ihminen on sen verran rajoittunut olento, 
että kun on oma kynsilakkaprojekti meneillään, ei tule 
taatusti kuunneltua opettajaa.

70-luvulla opetuksessa käytettiin pääasiassa liitutaulua 
ja myös hiljalleen piirtoheittimet tulivat käyttöön. Ope-
tusvälineitä ei ollut luokkatilanteessa, mutta harjoitus-
luokissa opeteltiin perushoitoa nukkien ja opiskelijoiden 
itsensä kanssa. Ne olivat kivoja ja opettavaisia tilanteita. 
Nykyäänkin opiskelijat pitävät harjoitusluokkatilanteis-
ta, joissa opitaan hoitamisen käytäntöjä.

Tänä päivänä opetus on mennyt siihen, että suuri osa 
materiaaleista on sähköisessä muodossa. En ole erityi-
sen ihastunut siihen, koska minua ei niin kovin paljoa 
kiinnosta opetella kaikennäköisiä uusia ohjelmia, kuten 
Moodlea ja muita. Kun niitä opitaan käyttämään, ohjel-
ma muuttuu heti joksikin uudeksi, joka on ehkä hanka-
lampi.  Onneksi minun ei enää tarvitse opetella niitä.

Kävin 70-luvulla opettajankoulutukseen kuuluvia kas-
vatustieteen opintoja. Muistan kuinka pedagogiikan 
mestarit olivat sitä mieltä, että tulevaisuudessa tekniikka 
korvaa opettajan. 70-luvulla tekniikka oli episkooppi ja 
piirtoheitin. Sanottiin, että laitteet tulevat olemaan niin 
hyviä, ettei opettajia tarvita.

Olen edelleen sitä mieltä, että opettajaa tarvitaan. Totta 
kai opettajan rooli on muuttunut monellakin tavalla. Ei 
opetus ole enää sellaista kuin 70-luvulla tai sitä aikaisem-
min, mutta siitä huolimatta väitän, että opettajia tarvi-
taan – oikeastaan entistä enemmän.

Sain erikoiskoulutettavia opettaessani palautetta siitä, 
että opettaminen on ilmeisesti mukavaa. Eräs vanha 
opiskelijani tuli siitä erikseen sanomaan ja sanoi, että 
lähti sen takia opetustyöhön. Sellaisen käsityksen olen 
ilmeisesti antanut.

Vaikkei opetuksesta mitään muuta ihmeellistä löytyi-
sikään, ydin on kuitenkin se, että opettaja on aidosti kiin-
nostunut ja vie opiskelijaa eteenpäin kohti osaamista. 
Tärkeintä ei ole se, että olen opettanut, mikä on diskus-
prolapsi, vaikka sekin on hyvä tietää. Tärkeintä on koko-
naisnäkemys ihmisestä ja hänen hoitamisestaan sekä se, 
että opiskelija todella kiinnostuu alasta.

Vahvuuteni ovat selkeä ilmaisu, huumorintaju, tietyn-
lainen autoritäärinen ote sekä tietysti kokonaisvälittä-

minen opiskelijaryhmän asioiden hoidosta ja etenemi-
sestä. En myöskään pelkää mitään, sillä minulla on aika 
suora ilmaisu asioiden suhteen – ehkä joskus liiankin 
suora. Haluan, että asiat nostetaan esille ja hoidetaan, 
kun on niiden aika.

Olen edelleen vakuuttunut siitä, että opetustyössä tär-
keintä on opettajan persoonallinen panos. Ovat käytös-
sä olevat ”vimpaimet” mitkä tahansa, se miten hyvin ja 
selkeästi opetetaan, on tärkeintä. Minä tarjoan opetuk-
sen ja opiskelijan tarkoitus on oppia. On aina hienoa, kun 
opiskelijat tajuavat sen.

Välillä he kiroilevat selkäni takana, kun vaadin heiltä niin 
paljon, mutta olen saanut hyvin usein viiveellä palautet-
ta siitä, että opetus oli hyvää. Etenkin, kun he menevät 
ammattikorkeakouluun jatkoon, ”myllyni” läpikäyneet 
opiskelijat tulevat kehumaan opetustani. On ollut muka-
vaa saada palautetta siitä, että työni ei ole mennyt huk-
kaan, vaan nämä ihmiset ovat oivaltaneet monta asiaa.

Myös henkilökohtaisiin ongelmiin puututtava
Kymmenen vuoden aikana olen huomannut, että mo-
nen nuoren taustalla on vaikeita asioita. Aikaisemmin 
aikuisten parissa toimiessani ne eivät ole tulleet samalla 
lailla esille opetustyössä, sillä nuoret aikuiset ovat hoita-
neet omat ongelmansa jossain muualla.

Olen täällä joutunut monesti havaitsemaan, että opis-
kelijani on kipeä tai masentunut eikä mikään suju. Olen 
pyytänyt häntä juttelemaan kanssani ja selvittelen hä-
nen kanssaan asioita.  Olen myös ottanut vanhempiin 
yhteyttä ja kysellyt, ovatko he huomanneet, että esimer-
kiksi pian täytyy hankkiutua lääkärin vastaanotolle, sillä 
asiat eivät ole kunnossa.

Olen joutunut toimimaan tavallaan tilanteen pysäyttä-
jänä. Monia opiskelijoita on kiusattu koko peruskoulun 
ajan, vaikka vanhemmat ovat yrittäneet saada asioihin 
järjestystä. Sitten kun ne tulevat tänne, voimavarat eivät 
enää riitä, tulee masennusta ja unettomuutta, eikä opis-
kelu suju. Nuorten masennus on lisääntynyt kautta lin-
jan tai ainakin se on tullut paljon enemmän esille. Jotkut 
eivät edes kykene tulemaan kouluun.

Opetan yleensä kaksi vuotta yhtä ryhmää, ja siinä lopus-
sa on aina eri tilanne kuin alussa. Viime keväänä kolmen 
opiskelijan kanssa halattiin ja vähän itkettiinkin. He sa-
noivat, etteivät olisi tässä, jos en olisi ”potkinut” heitä 
eteenpäin ja pysäyttänyt päin mäntyä menevää kehitys-
tä.

Sellaisia asioita pidän työssäni todella tärkeinä. Välitän 
heistä ja haluan saada asiat eteenpäin. Välittäminen ei 
ole aina niin mukavaa, kun soitetaan äidille tai muulle 
huoltajalle esimerkiksi runsaista poissaoloista. Opiskeli-
ja voi suuttua ja reagoida voimakkaasti, kun ei ymmärrä 
tätä tilannetta. Eräänkin kanssa tuli aika kiivasta keskus-
telua siitä, miksi olen ottanut yhteyttä hänen äitiinsä 
enkä puhunut suoraan ensin hänelle.
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Matkan varrella on ollut opiskelijoita, jotka ovat jääneet 
mieleeni esimerkiksi raskautensa takia. Olen sanonut 
heille, että jos suinkin mahdollista, älä tee aborttia. On 
ollut tapauksia, kun äiti on pakottanut 16-17-vuotiaan 
tytön tekemään abortin ja elämä on mennyt sen jälkeen 
ihan ”päin mäntyä”. Opettaja ei kuitenkaan näissä tilan-
teissa tee päätöksiä.

Näkökohtani on eettisesti se, ettei abortti ole näppylän 
tai kasvaimen poisto, vaan jotain ihan muuta. Monet 
elävät pitkään sen asian kanssa, että he ovat päättäneet 
toisen ihmisen elämän. Sanon niin sen takia, että yksin-
huoltajana pärjää Suomessa ihan mainiosti, etenkin jos 
on tukiverkosto ja vanhemmat ensijärkytyksensä jälkeen 
takanaan. Tänä päivänä linja on valitettavasti sellainen, 
että jos 16-17-vuotias tulee raskaaksi, terveydenhuollon 
lähtökohta on abortti.

Tämä liittyy työurani alkuvaiheeseen 1970-luvulla, sillä 
aborttilaki muuttui silloin oleellisesti. 70-luvun alku-
puolella abortoitiin sen jälkeen keskimäärin yli 20 000 
vuodessa, mikä oli ihan valtava määrä. Syyt olivat usein 
aivan järjettömiä, ja otinkin siihen Sairaanhoitajalehdes-
sä kantaa. Olen yrittänyt tukea nuoria ihmisiä siihen, että 
toinenkin vaihtoehto on eritoten nykyajan Suomessa 
mahdollinen.        

Tällaisia olen muutaman kerran kohdannut nuorten oh-
jauksessa ihan 2000-luvulla. Olen myös havainnut ras-
kauden, josta opiskelija ei itse tiennyt mitään.

Opettajan työ on siis laajentunut varsinaisesta opetus-
työstä. Opiskelijat tulevat kyselemään myös, mikä heitä 
vaivaa. Kuuntelen ja sanon, että jos se huolestuttaa, va-
raa aika terveydenhuollosta, eikä sinun tarvitse sitä enää 
murehtia.

En näe laajentavani opetustyötä turhaan, sillä näen sen 
näiden nuorille tärkeänä. Jos he kysyvät minulta terve-
ydestään, vastaan heille. Joskus asia on minulle selvä ja 
toisinaan kehotan varaamaan ajan lääkäriltä, psykiatrilta 
tai psykologilta. Meillä on täällä hyvät tukijärjestelmät, 
jotta asiat saadaan eteenpäin.

Kestotarinat koskettavat ja opettavat
Minulla on ikitarinoita, joita voin kertoa opiskelijoilleni. 
Esimerkiksi yksi kestotarina on sisareni pojan häistä Piik-
kiöstä vuodelta 1995. Siellä oli paljon väkeä ja minulle 
vieraita ihmisiä. Yksi mies lähestyi minua, tuli tervehti-
mään ja kysyi, olenko Kaarina Kero. Hän kertoi, että olin 
sairaanhoitajana osastolla 214 juhannuksena 1970.

Sanoin, että kaikki täsmää, mutta mistä sinä sen tiedät? 
Aikaa oli kuitenkin kulunut jo 25 vuotta.

Tämä kaveri sanoi olleensa moottoripyöräonnettomuu-
den takia potilaana. Olin töissä miesten traumaosastolla, 
jonne tuli miehiä liikenneonnettomuuksista ja työtapa-
turmista. Siellä oli paljon potilaita viisitoistavuotiaasta 
ja nuorista mopopappoihin asti. 70-luvun alussa kuoli 
ja loukkaantui liikenneonnettomuuksissa ihan valtavasti 
ihmisiä. Ei ollut turvavöitä käytössä, moottoripyöräilijät 

saivat suuret koneet allensa ja vauhtia oli enemmän kuin 
taitoa.

Tämäkin mies ole vetänyt oli vetänyt päin jotain liiken-
teenjakajaa ja lentänyt pitkän matkaa ennen pysähty-
mistään. Olin mennyt 1. kesäkuuta sille osastolle nuo-
rena noviisihoitaja ja tietysti juhannuksen töissä, kuten 
silloin oli tapana.

Miehen jalkaa oli yritetty säilyttää, ettei jouduttaisi te-
kemään amputaatiota. Jalka oli ollut hyvin pirstaleinen, 
tulehtunut ja siinä oli avomurtuma. Jalkaa hoidettiin me-
tyleenisinillä. Olin kuulemma hoitanut hänen jalkaansa 
ja piirtänyt kukkia metyleenisinillä sekä sanonut, että” 
tässä on sinulle juhannuskukat”. Pitihän niin tehdä, kun 
nuori mies makaa siellä juhannusaattona ihan rauniona.

Hoitotyössä on tärkeätä nimenomaan se, miten hoitajan 
kyky toimia ja kohdata potilas hänen elämässään tapah-
tuu ja miten voi tukea potilaan selviytymistä. On muuta-
mia muitakin vastaavanlaisia tarinoita, kun olen vuosien 
kuluttua tavannut ihmisen, joka on säilynyt hengissä.

Eräs rouva oli menettänyt liikenneonnettomuudessa 
puolet perheestään, ja näin hänet noin kymmenen vuot-
ta tapahtuman jälkeen. Olimme joissain juhlissa. Kun 
esittäydyimme ja sanoin nimeni, hän tarttui minua kä-
teen ja alkoi itkeä.

Ihmettelin tietenkin reaktiota. Hän kysyi, muistanko hä-
net nimensä perusteella ja kertoi vielä tilanteen. Totta kai 
minä siinä vaiheessa muistan. Hän kertoi selviytyneensä, 
muisteli hoitotilannetta ja kaikkea.

Olen yrittänyt välittää opiskelijoilleni hoitamisen ydin-
tilanteita. Se on todella tärkeää kaiken tämän teknisen 
kehityksen aikana, se kun on viemässä hoitajia kauas po-
tilaasta. Lähihoitaja on nyt kuitenkin vielä lähellä ihmistä 
ja hoitaa perusasiat. Pitää olla siinä tilanteessa aidosti 
läsnä, välittää toisesta ja tehdä työ niin, että voi olla itse-
kin tyytyväinen.

Opiskelijat kuuntelevat tarinoita yleensä tosi kiinnos-
tuneina. Ne havainnollistavat asioita eri tavalla.  Pitää 
tietysti käyttää myös heidän omia kokemuksiaan. On 
tärkeää huomata, mitä opiskelijan omasta hoitokoke-
muksesta voi myös oppia. Mietimme yhdessä, miten 
opiskelijaan on esimerkiksi päivystyksessä suhtauduttu. 
Jos suhtautuminen on ollut negatiivista, mietitään miten 
voisi toimia toisin.

Opiskelijoista eräs tyttö jäi ihan poikkeuksellisena mie-
leen. Hän oli kuuro. Huhhuh, ajattelin, kun hän tuli tänne, 
sillä en tiennyt yhtään, mitä kuuron opettaminen minul-
ta vaatii.

Hänellä oli koko ajan mukanaan tulkki, joka istui kolmen 
vuoden ajan mukana kaikilla tunneilla. Opiskelijatytölle 
saatiin aina harjoittelupaikkoja, joissa oli joku viittoma-
kielentaitoinen, sillä se oli hänen kielensä. Hän oli aivan 
loistava opiskelija. Hän kirjoitti ylioppilaaksi, kouluttau-
tui lähihoitajaksi ihan normiajassa ja avasi sitä kautta 
monta aivan tuntematonta aluetta. Eräs opiskelija ystä-
vystyi hänen kanssaan ja opetteli myös viittomakielen.
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Harjoittelupaikat järjestyivät yllättävän hyvin. Hän sai 
myöhemmin myös työpaikan yksiköstä, jossa on kuuroja 
vanhoja ihmisiä ja viittomakieli on peruskieli. Hän kes-
kittyi tunneilla aina täydellisesti, koska mikään turha ei 
häntä häirinnyt, sillä hän keskittyi koko ajan tulkkiinsa ja 
opetukseen.

Sanoin tulkille jälkeenpäin, että hänkin on käynyt koko 
lähihoitajakoulutuksen läpi, mistä voisi melkein saada 
todistuksen.

Matkan varrella on tilanteita, jotka ovat jääneet mieleen 
aivan erityisinä tai dramaattisina. Siinä eivät toimi valmiit 
opit vaan ennemminkin alas istuminen ja miettiminen. 
Opetustyössä on tärkeää olla aidosti oma itsenä, oli sit-
ten persoonaltaan millainen tahansa. Ei pidä teeskennel-
lä opettajan roolia, koska se on niin läpinäkyvää.

Entistä tärkeämmältä tuntuu se, miten olen osoittanut 
välittäväni toisista ihmisistä ja ihan keskenkasvuisista 
opiskelijoista, kun heillä on kasvaminen vauhdissa tai 
elämä solmussa. Miten edetään, kun he sanovat, että äiti 
on hullu ja isä juoppo?

Tai miten silloin kun opiskelija kävelee sisään, synnytyk-
seen on aikaa kaksi kuukautta ja hän sanoo, että hänen 
miehensä hirtti eilen itsensä? Se oli yhden avioparin ti-
lanne 70-luvulla. Että mitäs minä siihen sanon ja miten 
saan tuettua opiskelijaa, kun aikaa valmistumiseen ja 
lapsen syntymään on pari kuukautta?

Hän pystyi jatkamaan opintoja, valmistui ja sai lapsen 
parin kuukauden päästä. En tiedä, mitä muuta hänen 
elämässään sitten tapahtui, mutta tilanteena se oli sel-
lainen, että kukaan ei ollut opettanut, miten siinä tilan-
teessa toimitaan.

Eläkkeelle meno on kummallinen elämänvaihe
Olen loppujen lopuksi hyvin tyytyväinen elämääni. Ter-
veys on suhteellisen hyvä. Nyt kun löysin uudestaan hiih-
tämisen ilon, huomasin että voimia löytyy enkä kipeydy 
herkästi.

On ihana päästä taas mökille puutarhahommiin ja teke-
mään kaikkea siihen liittyvää. Tässä vaiheessa, kun tyttä-
reni lapset ovat vielä pieniä, haluan auttaa heitä kaikin 
mahdollisin tavoin. Kun he ovat teini-iässä, he eivät ehkä 
tarvitse samalla lailla läsnäoloani. Nyt he ovat ihania 
mummin kultamuruja. En vie heille tavaraa vaan olemis-
ta minun kanssani.

Harrastan musiikkia ja kuorolaulua, jotka ovat elämää 
ylläpitäviä voimia. Olen ollut kaksikymmentä vuotta Tu-
run oopperayhdistyksen kuorossa. Kuoro on ollut ihan 
oma juttunsa ja auttoi aikanaan myös opettajan työssä 
aika tavalla, koska olin alkuvuosina jännittäjä. Kuorossa 
ollaan näyttämöllä, mikä auttoi pääsemään turhasta jän-
nityksestä pois. Keskityin vain tekemiseen enkä jännittä-
miseen.

Sellainen muistikuva minulla on nuoren opettajan ajas-
ta, että meillä oli todella hauskaa. Myös opettajakaverei-
den kanssa meillä oli loistavat keskinäiset välit ja homma 

toimi. Tänä päivänä, kun olen lähtemässä pois, minulla 
on vähän samanlainen tunne. Työssä on ollut paljon 
vaihtuvuutta, sillä opettajat ovat nuoria ja monet ovat 
esimerkiksi äitiyslomilla. Tänne on saatu nyt todella hy-
viä opettajia.

Aina opettajien välillä ei ole ollut näin hyvä ”fiilinki”, vaan 
joissain vaiheissa on näkynyt närää. Nyt voin luottaa sii-
hen, että he kyllä pärjäävät ja tekevät omia ratkaisujaan 
opiskelijoiden kanssa. Ei ole sellaista korvaamattomuu-
den tunnetta, vaikka viime syksynä aika moni sanoi, että 
älä lähde vielä. Minulla on kuitenkin sellaista tietotaito-
kokemusta ja -osaamista, jota tarvitaan nuoren tullessa 
kyselemään jotain. Se on sellaista vanhan opettajan nä-
kymätöntä hiljaista tietoa.

Olen suorastaan rakastanut tällaista ammatillista työtä ja 
kouluttamista. Välillä olen tietysti ollut ihan näännyksis-
sä, eli ei tämä tietenkään yhtä hurmiota ole ollut. 

70-luvulla olin luottamusmiehenä TYKS:ssä, sairaanhoi-
tajaliiton keskushallituksessa ja tein työn lisäksi sitä ja 
tätä. Omaa lasta ei vielä ollut, ja olin vapaa tekemään 
kaikkea mahdollista. Jossain vaiheessa huomasin, että 
on pakko oppia sanomaan ”ei”. Aina vedottiin siihen, että 
olen niin hyvä puhumaan. Hommia kasautui liikaa ja oli 
pakko pistää jarrua päälle. Energia ei vain riittänyt.

Eläkkeelle siirtyminen on aika kummallinen elämänvai-
he, sillä olen tehnyt töitä aina. Siirsin eläkkeellelähtöpää-
töstä kolme-neljä kertaa. Olisin voinut lähteä jo vuoden 
2011 keväällä ja jouluna, 2012 keväällä ja jouluna. Olen 
siirtänyt sitä aina, kun olen ajatellut, että en minä nyt vie-
lä, enkä vielä – vielä puoli vuotta.

Tyttäreni perheeseen syntyi juuri pieni vauva numero 
kolme, mikä antanut pontta päätöksentekooni. Olen 
haastatellut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että tämähän 
on aivan ihanaa, mutta itselläni on ollut vähän sekalai-
sen ristiriitaiset ajatukset. Mitäs minä sitten teen, kun en 
enää lähde aamulla töihin?

No, kyllä sitä tekemistä riittää, mutta silti. Ajattelen, että 
onko minullakin muka oikeus lähteä jossain vaiheessa 
eläkkeelle. Työkaverit heittivät, että olenko tehnyt jotain 
merkittäviä asioita elämässäni. Niinpä, se on hyvä kysy-
mys.

Tietysti oma tyttäreni nousee elämäni kannalta ykkösasi-
aksi. Ajattelen, että sitten on ihan se perustyö, jota olen 
tehnyt. Ei siinä ole mitään huikeita saavutuksia, vaan 
kaikki se, mitä olen tehnyt erilaisten ihmisten kanssa eri 
vuosikymmeninä, merkitsee. Jos olen pystynyt välittä-
mään heille tässä hoitamisen ihmeellisessä maailmassa 
ne perusasiat, se on siinä.

Tietysti tärkeää on se, mitä olen itse ollut toisille ihmisille 
tässä työyhteisössä tai muissa kuvioissa. Siitä nousee se 
merkittävyys, eikä siitä, että olisin luonut jonkun huike-
an uran tai ansainnut opetusneuvoksen tittelin. Merkit-
tävyys nousee yksittäisistä teoista, jotka ovat liittyneet 
toinen toisiinsa.
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Sitten minulla ovat lapsenlapset, joiden luokse menen 
aina pyydettäessä. Vien heitä viulutunnille ja muuta sel-
laista. Koko ajan on kuorotreenejä. Kuoromme täyttää 
kaksikymmentä vuotta. Ensi syksynä on tarkoitus lähteä 
Bergeniin ja marraskuussa Malagaan.

Olen kuoron puheenjohtaja, koska olen aina suupaltti-
na. Olen aina ollut ihmisten keskuudessa sellainen, että 
rohkenen sanoa asiani ja mielipiteeni. Se ei aina kaikista 
tunnu niin mukavalta, mutta olen siitä huolimatta katso-
nut oikeudekseni olla siltäkin osin oma itseni.

Olen kymmenen lapsen perheestä seitsemäs, eli olen 
kasvanut porukassa, jossa oli aina leikkikaverit omasta 
takaa. Ja tietysti myös tappelukaverit!

Minulla on tällä hetkellä 136 hengen perhe, jonka muo-
dostavat sisarukseni, heidän lapsensa ja perheensä. Se 
on aika hyvä verkosto. Me kymmenen lasta olemme saa-
neet aikaan 28 lasta. He ovat saaneet nyt sellaiset viisi-
kuusikymmentä. Meillä on kasassa aivan ihana joukko.

Aina olen heidän avullaan selvinnyt. Olen ajatellut, että 
kun olen selvinnyt vaikeista elämän tilanteista elämän 
varrella, selviän kaikesta jatkossakin.
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Sähköalan lehtoriksi epätavanomaista reittiä pitkin

Ville Alava - sähköalan lehtori, tiimivastaava,
Turun ammatti-instituutti, Juhannuskukkulan koulutalo

Ville Alavan reitti opettajaksi ei ole ihan tavanomai-
sin. Hän opettaa nykyisin lukioaineita, vaikka ei ole 
käynyt itse lukiota ja ammattikoulukin meinasi jäädä 
kesken. Eräs Alavan vanha opettaja on toiminut tär-
keänä linkkinä kahdessa elämän ratkaisevassa het-
kessä.

Meinasin lopettaa koulun ammattikoulun ensimmäisel-
lä luokalla. Sain numeroksi pelkkiä ykkösiä, enkä päässyt 
edes kaikista kursseista läpi. Ajattelin, että ala on minul-
le liian vaikea. Halusin mennä jonnekin muualle. Se olisi 
kuitenkin ollut pelkkä pakotie, sillä sähköala oli mieles-
täni tosi kiinnostava. Olisin luovuttanut, mutta onneksi 
en tehnyt niin. Se oli yksi tärkeimmistä päätöksistä, joita 
olen tehnyt elämässäni.

Me käytiin vähän äidin ja opettajani kanssa palaveria sii-
tä, mitä haluan tehdä elämässäni. Olin juuri täyttämässä 
kahdeksantoista. Oli pieni päätös, että aloin opiskele-
maan, ja numeroni nousivat muutamassa kuukaudessa 
varmaan kolmella kaikki.

Äitini on tietysti vaikuttanut paljon elämääni, kuten 
meillä kaikilla. Enemmän vaikutti kuitenkin se, etten ha-
lunnut joutua työttömäksi. Tiesin, että olen muuttamas-
sa kotoa pois ehkä vuoden parin sisällä. Kokeilin sitä, 
että jään koulupäivän jälkeen tekemään läksyjä enkä 
kikkailemaan niin kuin normaalisti. Ne kouluasiat olivat 
kuitenkin ihan helppoja.

Jos nyt saisin päättää, kävisin yläasteen uudelleen, enkä 
kikkailisi ja sähläisi koulussa yhtään. Musiikki ja tekniset 
työt olivat ysiä ja kymppejä, muut kuutosia ja vitosia. Pa-
nostaisin nyt niihin, mitkä ovat oikeasti tärkeitä. Toisaal-
ta siinä tapauksessa olisin ehkä mennyt lukioon, enkä 
osaa sanoa, olisiko se ollut yhtään parempi.

Pääsin ammattikorkeaan vuonna 1999. Sen jälkeen me-
nin armeijaan, jonka aloitin vuonna 2000. Kaksi vuotta 
meni hirveässä sumussa, kun kaikki matematiikat ja fy-
siikat painoivat päälle. Siinä kohtaa varmaan ensimmäis-
tä kertaa ajattelin, että olisi kiva ainakin kokeilla opetta-
jan hommaa. En tiedä yhtään, mistä se ajatus tuli.

Vanhempani ovat opettajia – tai itse asiassa koko suku 
on yhtä lukuun ottamatta. Ei minulla ole kuitenkaan lap-
sena ollut mitään ajatusta tästä ammatista, koska en ole 
koskaan ollut hirveän hyvä koulussa. Ysiluokan jälkeen 
keskiarvoni oli 6,8, kymppiluokalla 6,9. Siinä vaiheessa 
lähtökohta oli ihan väärä, kun en edes päässyt lukioon. 
Olin silloin vähän toisenlainen ihminen kuin nykyään.

Ammattikorkeasta valmistuttiin koko porukka IT-alalta 
työttömäksi. Onneksi olin käynyt sähkövoimatekniikan 
ammattikoulun ja lähdin heti sähköhommiin. Olin jo 
päättänyt vaihtaa ihan täysin ammattia.

Menin opiskelemaan yliopistoon pääaineenani fysiikka. 
Olin varmaan koko laitoksen ainut ammattikoulun käy-
nyt kaveri. Vähän se ihmetytti ihmisiä, mutta ei se haitan-
nut. Siellä pärjäämisessä ratkaisi se, että opiskelutaitoni 
olivat kohdillaan.

Olin insinööri ja olin käynyt sen hirveän tuskan matema-
tiikan ja fysiikan kanssa ammattikorkeakoulussa ykkös- 
ja kakkosvuosina. Ne menivät läpi vähän väkisin, mutta 
kolmannella aloin jo vähän rauhoittua ja keskittyä. Hom-
mat alkoivat mennä vähän jo itsestäänkin. Tiesin jo, mi-
ten paljon pystyn opiskelemaan missäkin ajassa.

Ammattikoulutausta oli ehkä siellä etu. Olin vähän sel-
lainen kummajainen, enkä tiennyt lukioasioista mitään. 
En tiedä niistä vieläkään. Vaikka opetan täällä nykyään 
lukioaineita, en ole itse edes käynyt lukiota. Valitsin heti 
fysiikan opettaja -linjan, koska se oli ehkä vähän köykäi-
sempi kuin tutkijalinja.

Näin sattumalta laivalla eräällä hupireissulla vanhan opet-
tajani, joka on muuten sama, jonka kanssa kävimme am-
mattikoulussa niitä tärkeitä keskusteluita. Se kysyi, olisiko 
minulla kiinnostusta tulla koettamaan opettajan hom-
maa, koska he tarvitsisivat sijaisia, eivätkä olleet saaneet 
siihen ketään. Vastasin, että kai minä voin tulla, vaikka en 
ehkä oikeasti halunnutkaan. Pohdin sitä pitkään.

Meni ehkä muutama kuukausi, kun soitin tälle Mikkosen 
Karille, ja sanoin, että voin tulla koettamaan. Olin kuiten-
kin valinnut opettajalinjan, mikä tuntui hyvältä startilta 
siihen. Menin pitämään ATK-tuntia, mikä jännitti ihan 
sairaasti. Se meni silti ihan hyvin. Kävin koko yliopisto-
ajan kerran tai kaksi viikossa tekemässä täällä sähköalan 
ja matemaattisten aineiden sijaisuuksia.

Opiskelin sitten koko tutkinnon yliopistossa kahdessa 
vuodessa ja kahdeksassa kuukaudessa. Se ei ollut edes 
ennätys, sillä yks oli ollut nopeampi. 

Onhan tämä reittini vähän erilainen kuin muilla. Luulen, 
että Suomessa voi muutama samanlainen tapaus olla, 
mutta ei varmaan kovin montaa.

Opiskelijat tunnettava ihmisenä
Ensimmäisenä vuonna, kun olin täällä töissä, ykkösluok-
kalaiset saivat valita meidän koulutalon kaikista hen-
kilökunnan jäsenistä vuoden hyvän tyypin. Olin ollut 
pelkästään ykkösten kanssa tekemisissä. Pidin kaikille 
ykkösluokkalaisille sähkötöiden peruskurssin, jossa kaik-
ki oppivat tuntemaan minut. Siellä kurssilla oli aina hyvä 
meininki. Äänestyksessä jokainen sähköpuolen ykkös-
luokkalainen sai lipukkeen, johon laitettiin vuoden hyvä 
tyyppi. Voitin sen kuulemma ylivoimaisesti.

Siitä tuli tosi hyvä mieli. Sain palkinnoksi taulun, joka on ko-
tonani kunniapaikalla. Se oli viimeinen niitti sille, että ope-
tusala on kutsumusammattini ja tämä on minulle oikea työ.
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Sen palkinnon jakaminen loppui siihen. En tiedä, onko 
se resurssikysymys. Ei varmaan, koska eihän se paperei-
den printtaaminen maksa juuri mitään. Onko se sitten 
opettajien eriarvoistamista? En usko sitäkään. Olisin var-
maan voittanut sen seuraavanakin vuonna [naurua].

Nyt olen ollut pelkästään kolmosluokkalaisten kanssa, 
mikä on työnä vähän erilaista. Kolmoset ovat täysikäisiä, 
ja he tietävät jo elämän pelisäännöt, kun he muuttavat 
yksin asumaan, saavat ajokortin ja niin edelleen. Ysiluo-
kalta tänne tuleva on vielä muksu ja heille on oltava eri-
lainen.

Vahvuuteni on se, että olen vielä nuori ja tiedän, mistä 
nuoret puhuvat. En ole kuitenkaan sellainen kaverityyp-
pi. Ehkä jotkut vielä ajattelevat, että kaveeraan liikaa 
nuorten kanssa, kun olen nuorekas ja vasta 33-vuotias. 
Siitä ei ole millään muotoa kysymys. Auktoriteettini ei 
tule päivässä eikä viikossa, vaan opin tuntemaan nuoret 
ja he minut ihmisenä. Meille tulee luottamus, joka kestää 
koko opiskeluajan.

Olen myös hyvä selittämään vaikeita asioita ihan juurta 
jaksain. Olen itse joskus pohtinut juttuja, joita olen oppi-
nut vasta työelämässä, vaikka ne olisi ollut kiva oppia jo 
ammattikoulussa. Ehkä en itsekään ollut silloin hereillä, 
mutta olisi ne voinut selittää hitaammin – ei siis hitaam-
min puhuen vaan ennemminkin rautalangasta vääntä-
en.

Olen avoin kaikille uusille ideoille ja toivon, että olen 
myös mukava työkaveri. Ehkä olen – en tiedä, kun en ole 
mitään pahaakaan kuullut. Ei Suomessa ole tapana tulla 
sanomaan, että ”hei sinä olet hyvä äijä”. Täällä se on niin, 
että jos kaikki ovat hiljaa, kaikki on hyvin.

Haluaisin jäädä mieleen sellaisena ihmisenä, että opis-
kelijat ovat oppineet sähköasioiden lisäksi sellaisiakin 
taitoja, kuten miten kuuluu soittaa työpaikkaan. Ei sin-
ne kuulu sanoa, että ”Ville tässä moro!” Pitää sanoa oma 
nimi ja ”päivää, kysyn työssäoppimispaikkaa. Olisiko ai-
kaa puhua?” Haluan opettaa tällaisia perustaitoja, joita 
heille ei ole välttämättä opetettu. Haluan varmistaa kaik-
ki nämä läpi.

Yksi sälli sanoi minulle kerran: ”Ville, tunnillesi on kiva 
tulla, kun täällä tehdään kaikkea ja täällä on hyvä mei-
ninki”. Se tapahtui ensimmäisenä syksynäni täällä. Eivät 
oppilaat yleensä anna suullista palautetta. Ehkä se liittyy 
taas siihen suomalaiseen kulttuuriin, että ei ole tapana 
sanoa tuollaisia. Ehkä se juttu kiertää tuolla käytävillä, 
että tuo kurssi oli kiva, kun siellä oli kiva opettaja tai kiva 
aihe.

Meillä on iso koulu, täällä on 50 opettajaa. Suomessa 
ei olekaan sellaista koulua, jossa kaikki olisivat kivoja 
opettajia kaikkien mielestä. On minullakin ollut sellaisia 
ihmisiä, joiden kanssa en ole tullut toimeen tai en ole 
halunnut tehdä niiden kanssa muuta kuin, että pääsen 
kurssin läpi.

On jo tärkeää, että kaikki tulevat paikalle. He ovat kui-
tenkin täysikäisiä, eikä heidän ole pakko tulla sinne. Ala-
ikäisten on jonkinlainen pakko tulla, mutta täysikäiset 

tietävät, että opetan tyylilläni ja se menee heille hyvin 
jakeluun. He luottavat touhuuni.

Paras palkka, jonka olen kolmosilta saanut, on kun he 
lähettivät minulle tekstiviestin seuraavana syksynä. He 
kysyivät, miten opettajaksi pääsee. Ehkä he ovat katso-
neet niin, että tuo homma taitaa olla kivaa. Samalla lailla 
olen katsonut joskus omia opettajiani. Kannustan kyllä 
ihmisiä myös opettajan ammattiin.

Nyt kun Nokia menee konkurssiin – toivottavasti ei mene 
– se on sähköasentajalinjalle hirveä voitto. Oppilaat tai 
oikeastaan niiden vanhemmat tietävät, että ei kannata 
hakea elektroniikkalinjalle, koska ei sieltä kukaan pääse 
töihin. Ihmiset haluavat elektroniikkalinjalle, mutta ei 
ehkä ole töitä. Tänne on tosi hankala päästä: keskiarvo 
pitää olla yli 7,3, mikä on ihan ennenkuulumattoman 
korkea keskiarvo ammattikoulussa.

Meillä aloittaa kolme luokkaa, ja yksi niistä opiskelee kak-
soistutkinnon. Niiden huonoin keskiarvo on 7,6, paras 
oli varmaan jotain 9,5. Eivät he mitään kikkaile tai sählää 
niin kuin ennen vanhaan tehtiin. Siinä on opettajillakin 
haaste, koska pitää oikeasti tietää asia, jota opettaa. Ei 
siinä kohtaa voi enää sanoa: ”mää nyt katon sen jostakin”.

Huonolla todistuksella voi edetä
Kerron opiskelijoilleni, että olen aina kuvitellut, että 
opettajien on pakko olla hyviä koulussa. Olen siitä täy-
sin vastaesimerkki. Pärjään hommassa tosi hyvin, vaikka 
olen ollut tosi huono koulussa. haluan olla esikuva siinä, 
että miten voi pärjätä, jos tekee tosi paljon töitä. Sain va-
kituisen viran, mikä on lottovoitto tässä taloustilantees-
sa.

Olen kertonut opiskelijoilleni myös siitä, että olen ollut 
työttömänä ja mitä se tarkoittaa. Silloin on mentävä ha-
kemaan ihan mitä tahansa töitä. Silloin olin vähän aikaa 
tyhmä, kun ajattelin, etten voi mennä sähköhommiin, 
kun olen sentään insinööri.

Tili rupesi sitten näyttämään nollaa, eikä rahaa saanut 
mistään. Työ alkoi aika äkkiä maistua. Ei siitä saa olla ron-
keli, mitä tekee. Kunhan tekee jotain. On pärjättävä omil-
laan ja oltava itse aktiivinen.

Ammattikoulun kolmannella olin Citymarketissa siivoa-
massa keskiviikkoisin ja lauantaisin. Ammattikoulun jäl-
keen olin kesätöissä samassa paikassa, jossa olin ollut 
työharjoittelussa, Turun Valo ja Voima Oy:ssä. En enää 
armeijan jälkeen päässyt kuitenkaan samaan paikkaan 
töihin. Sattumalta menin yhteen firmaan, joka tekee lai-
vasähkötöitä.

Koko ammattikorkean ajan – kaikki lomat, kesät –olin 
telakalla sähkötöissä niissä isoissa laivoissa, jotka lähti-
vät Amerikkaan. En ole ollut oikeastaan missään muissa 
hommissa kuin sähköasentajana ja opettajana. Näihin 
hommiin vaaditaan tietty määrä sähköalan kokemusta. 
Enhän tiennyt silloin mitään tulevaisuudestani, kun olin 
siellä kesähommissa. En vain olisi saanut muualtakaan 
rahaa.
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Kun ollaan sähkötöissä, ei neljän jälkeen tarvitse miet-
tiä, mitä teet. Siinä on se tietty vapaus. Näissä hommissa 
tarvitsee miettiä. Kun olen alaikäisten opettaja ja luokan-
valvojana, eli jos kännykkä soi illalla, vastaan siihen. Kyllä 
minulla on työpuhelin yleensä aina kotona. Siellä voi olla 
joku huolestunut äiti tai joku nuori kysyy, koska meillä 
on huomenna koe. Vastaaminen on niin pieni homma.

Ajattelin toisen työvuoden aikana, että voisin olla kol-
mosen luokanvalvoja. Sen jälkeen minua pyydettiin vielä 
tiimivastaavaksi, mikä oli hieno juttu. Se ei ole esimies-
työ, mutta siinä pystyy delegoimaan hommia ja päättää 
enemmän omien hommien aikatauluista.

Aluksi olin hirveä hätähousu: kaikki valmiiksi heti ja 
mahdollisimman hyvin! Ei sellainen toimi, vaan burn out 
tulee tunnin päästä. Tiimivastaavan töissä sähköpostia 
tulee aika paljon. Niihin vastaillaan iltapäivisin ja ehkä il-
taisinkin. Oppituntien jälkeen on hoidettava vielä kaikki 
muut asiat.

Ennakoiva työskentelytapa on tärkeää, ja turha täydelli-
syyden tavoittelu on saatava pois. Olen joskus itse siihen 
sortunut ja se kostautui, kun en jaksanut tehdä töitä lä-
heskään yhtä hyvin kuin ennen. Olen nyt rauhallisempi 
ja osaan priorisoida asiat paremmin. Se tehdään, mikä 
on tällä hetkellä kaikista tärkeintä.

Lukuvuosi kulkee aina tietyn kaavan mukaan. Lukuvuosi 
alkaa kesäloman jälkeen aina tohinalla. Jaetaan työasut 
ja haalarit, minkä jälkeen on pieni paussi, eikä tapahdu 
oikein mitään. Sitten tulee joulu ja torkkarit. Samat kuvi-
ot pyörivät, ja ne on hoidettava silloin, eikä niitä voi jät-
tää viime tinkaan. Tai voi ne jättää, mutta jos tulee vaikka 
Winhan päivitys joulun aatonaattona, kuten joskus kävi-
kin, tulee hankaluuksia.

Kehitystyö on hankalaa
Kun olin opettajaopinnoissa vuosina 2006–2007, opet-
tajat toitottivat, että kun menette töihin, tulee olemaan 
muutosvastarintaa, koska opettaja-alalla on sukupolvi 
vaihtumassa. Vanhoja ja nuoria on sekaisin. En uskonut 
lainkaan, että se pitää paikkaansa, mutta kyllä se pitää. 
Itse haluan kehittää kaikkea, mutta ei sitä apua aina saa 
kovin paljoa.

Olen kehittänyt meidän yhdeksän hengen tiimiämme 
paljon. Tässä on kaikennäköisiä uusia toimintoja. Pe-
rustimme esimerkiksi uuden luokan takapihan rivitalo-
kämppään. Siellä on sellainen uusinta uutta oleva kiin-
teistöautomaatiojärjestelmä. Sen opetuksen käynnistin 
käytännössä itse. Se on yksi täällä tekemäni urotyö.

Haluaisin kehittää kouluympäristöämme, koska käytävät 
ovat hyvin värittömiä ja aneemisia. Sinne olisi hyvä saada 
piirroksia tai maalauksia. Onhan meillä esimerkiksi Turun 
ammattikorkeakoulun taidelinja. Ei nyt mitään graffiitte-
ja tarvitsisi, mutta joku tekniikkaan liittyvä juttu olisi tosi 
hienoa kehittää. Aulan seinälle vaikka anime-hahmoilla 
tehty kuviojuttu. Tilaa löytyisi vaikka kuinka paljon.

Tällaisia ideoita minulla on, mutta en tiedä, miten paljon 
ne saisivat kannatusta. En ole vielä esittänyt näitä ideoita. 

En pidä niitä sen takia salassa, että tahtoisin rahaa, mutta 
haluaisin porukkaa kehittämistoimintaan mukaan.

Olen ollut alalla vasta kuusi vuotta. Ensimmäiset kaksi 
vuotta menivät omaan opiskeluun. Ensimmäinen vuosi 
oli työläs, kun piti tutustua kouluun ja siihen jatkuvaan 
huolenpitoon omista oppilaista. Sähköala itsessään 
muuttuu koko ajan ja on oltava ajan hermolla, mutta 
opetusmenetelmät, kuten perussähkötyöt, eivät muutu 
mihinkään. Niitä voi kehittää aina jonkun verran, mutta 
itse ammattiala ja perushommat eivät muutu.

Minulla oli alussa aina piirtoheitinkalvoja. Kaikki alle-
viivasivat kaiken, mitä tein, mikä oli tosi hyvä systeemi. 
Sitten tulivat videotykit. Se on tietysti vielä parempi sys-
teemi, mutta sitten me skannattiin opetusmateriaalia, 
kuten kirjoista yksi sivu, joka tykitettiin opiskelijoiden 
eteen. Onhan se paljon parempi kuin piirtoheitin, kun 
saa kannettavalta kaiken haluamansa.

Liiallinen laitekeskeinen opetusympäristö ei kuitenkaan 
ole makuuni. Kannatan ennemmin perinteistä opetusta-
paa. Liitutaulu on mielestäni paljon parempi kuin älytau-
lu. Meillä on täällä yksi älytaulu, jonka avulla pidän ma-
tematiikkaa. Onneksi luokassa on myös liitutaulu, jolla 
on näppärämpää piirtää koordinaatistoja. Älytaululla se 
voi olla osaksi käyttäjästäkin kiinni. Henkilö, joka käyttää 
täällä sitä kokoaikaisesti, osaa käyttää sitä paljon parem-
min kuin minä.

Laitteet ovat mielestäni tässä kohtaa murroksessa. Äly-
taulussa on lähellä hirveät pikselit. Se näyttää hyvältä 
vähän matkan päästä, mutta läheltä ei saa piirrettyä pik-
kutarkkaa, kuten liitutaululla, kun on teroittanut liidun 
teräväksi. Ehkä olen itse liian pikkutarkka.

Olen kuullut opettajakollegoiltani opettajan työn asiois-
ta, joita voisi parantaa. Vieressäni työskentelee työkave-
ri, joka on 62-vuotias, eli hän on käynyt koko opettajan 
elämänkaaren.  Minähän olen vasta aloittamassa. Kun 
hän pääsi tänne töihin joskus 70-luvulla, oli viikossa nel-
jäkymmentä tuntia opetusta ja opettajat tekivät pelkkää 
opetustyötä.

Kyllä opettajan töitä nytkin on pääasiassa, mutta hank-
keet ja tällaiset vähän rassaavat joskus. Olisi kiva keskit-
tyä täysipainoisesti opettamiseen. On minullakin toki 
ollut hankkeita ja projekteja, joihin on ollut turhia ennak-
koluuloja. Loppujen lopuksi ne ovat olleet ihan kivoja ja 
niistä on ollut hyötyä.

Harrastus yllätti oppilaat
Harrastukset ovat minulle tärkeitä. Minulla on bändi, 
jonka työkaverin kanssa perustimme. Bändikämppä on 
työhuoneestani kaksi kerrosta alaspäin. Bändistä puhut-
tiin pikkujouluissa kahtena vuotena peräkkäin ja se pe-
rustettiin noin puolitoista vuotta sitten.

Bändin perustaminen on ollut yläasteelta alkaen pitkä-
aikainen haaveeni. Nimi on Guns n Kynttilät. Ei ole kui-
tenkaan mitään tekemistä Guns n Rosesin kanssa. Olen 
rummuissa. Perustimme sen Mikan kanssa. Värväsimme 
mukaan kemian opettaja Pauliinan, Jarin omasta tiimis-
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täni ja elektroniikkapuolelta toisen Jarin. Kävi aika sattu-
ma, että koulustamme löytyi soittimien osaajia.

Ei meillä ollut aluksi mitään tietoa, siitä, kuka osaa mi-
täkin. Opiskelimme Pauliinan kanssa opettajiksi samaan 
aikaan ja päädyimme sattumalta samaan paikkaan töi-
hin. Tiesin laulajan laulavan paljon karaokessa ja kuulin 
jostain, että Jari osaa soittaa pianoa ja toinen Jari bassoa.

Niitä piti vähän kouluttaa siihen, että keikalla homman 
pitää mennä sujuvasti. Onhan se mennytkin ihan hyvin. 
Katsojat tietävät, että olemme aloittelijoista vähän seu-
raavalla pykälällä. Alusta loppuun pitäisi mennä oikein, 
mutta pientä asiaan kuuluvaa kompurointia voi tieten-
kin olla.

Menin rumpuihin, koska kukaan muu ei osannut soit-
taa niitä. Pitkäaikainen haave numero kaksi on se, että 
hommaan rummut kotiin. Muutimme omakotitaloon, ja 
hommasin sinne rummut bändihomman myötä.

Kyllä me pidetään työasiat työasioina, ja alhaalla bändi-
kämpässä puhumme vaan musiikista. Se on meille kai-
kille todella hyvä vastapaino. Nyt minulla on musiikin 
kautta mahdollisuus toteuttaa itseäni. Käytän tähän oi-
keastaan kaiken vapaa-aikani.

Pidimme omat festivaalit, joiden nimi oli Roctober.  Vuok-
rasimme juhlatilat Maarian Mahti -nimisestä urheiluma-
jasta Saramäestä ja kutsuimme paikalle viisikymmentä 
kaveria. Sinne jaettiin omat pääsyliput ja kaikki saivat 
käteensä leimat. Ensi vuonna on tulossa Roctober 2.0.

Soitin myös koulun joulujuhlissa pianoa ja opiskelijat 
lauloivat. Siellä oli 600 kuulijaa. Vähän jännitti, mutta se 
meni tosi hyvin. Opiskelijat olivat aika yllättyneitä. Opis-
kelijani katsoivat eturivistä, että onko tuo tosiaan mei-
dän matikan opettaja.

Soitin vain helppoja joululauluja, mutta yhden kappa-
leen läpivienti kunnialla alusta loppuun on henkisesti 

ja fyysisesti aika raskas homma. Olin sen jälkeen hiestä 
märkä, sillä haluan soittaa oikein monelle sadalle kuu-
lijalle ja kaikki katsovat minua. Olen tottunut luokassa, 
että kaikki katsovat, mutta se on aivan eri tilanne.

Nyt tuntuu, että olen saanut elämästäni kaiken, mitä 
voin kuvitella. Olen kokenut työttömyyden ja opiske-
luajat. Olen päässyt tosi kovalla työllä tähän, missä nyt 
olen. Vedin aikamoista tahtia yliopiston, koska halusin 
päästä töihin ja tienaamaan, jotta pääsen vaikka otta-
maan lainaa omaan taloon.

Töissä haluaisin edetä jollain tavalla urallani. Suuri kysy-
mys, jota olen pohtinut kauan, on pelkkiin hallinnollisiin 
tehtäviin siirtyminen. Menettäisin siinä kontaktin opis-
kelijoihin, ja tiedän, että olen siinä tosi hyvä. Mitä sitten 
teen, jos en tykkääkään hallinnollisista töistä? Haluan 
sitä mahdollisesti joskus koettaa.

On minullakin huonoja päiviä töissä, kun hirveä kiire 
painaa päälle, ihmiset soittavat olevansa kipeinä ja mi-
nun on hoidettava sijaiset tuonne ja tänne. Samalla on 
pidettävä vielä tunteja. Olen ottanut haasteen vastaan, 
ja se kuuluu tähän työhön. Tässä työssä on ikäviä puolia, 
kuten ihan missä tahansa ammatissa.

Omalla motivaatiolla ja esimerkillä kannustan työka-
vereita panostamaan työhön, kuten minä teen. En silti 
mene neuvomaan ketään, sillä arvostan ikää ja elämän-
kokemusta. En mene kertomaan vanhoille opettajilleni, 
miten tämän homman kuuluu mennä. Ei minulla ole va-
raa sanoa niille neuvoja.

Aion pysyä opetusalalla. En voisi ehkä enää kuvitella me-
neväni sähköfirmaan sähköinsinöörin töihin. Tässä ovat 
kuitenkin sähköala ja opetustyö samassa paketissa, eli 
saan käyttää kaikkia kykyjäni. Nyt tuli vielä se bändihom-
makin niiden päälle.
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Logistiikan opettaja pääsi öljyauton letkun varresta pois

Kari Nurmi – Logistiikan opettaja,
Turun ammatti-instituutti

Kari Nurmi tajusi munat lumessa öljyauton letkua 
lähes neljäkymmentä metriä vetäen, että autojen 
parissa voi tehdä muutakin. Kuskin hommia vuosi-
kaudet paiskinut rupattelija opetti välillä koulussa 
opettajiaan, mutta omat opetusmetodit ovat kau-
kana huutamisesta ja rähisemisestä. Itseään hän 
kouluttaa ajamalla kesät rekkaa. Logistiikan opet-
taja kertoo työstään rakkaimmassa ympäristössään, 
kuorma-autossa, samalla ajotuntia pitäen.

Ajoin autoa työkseni ympäri Suomea ja Pohjoismaita 
kahdeksantoista vuotta. Viimeiset ajat ennen opiskele-
maan lähtöä ajoin öljyautoa, eli vein polttoöljyä ihmisten 
omakotitaloihin, maanviljelijöille ja sellaisiin paikkoihin.

Viimeinen herätys tuli eräs talvi, kun vein polttoöljyä yh-
den omakotitalon säiliöön. Öljyauton perässä on neljä-
kymmentä metriä letkua, ja vedin letkua kolmekymmen-
täviisi metriä ulos, vein sen omakotitalon kahden nurkan 
taakse, pistin täyttöventtiilin kiinni kahden metrin korke-
uteen ja lunta oli muniin asti. Tuli sellainen olo, että voisi 
tässä maailmassa jotain muutakin tehdä.

Olin ajatellut liikenneopettajan ammattia jo kauan ai-
kaisemminkin. Niinpä luin liikenneopettajaksi Hämeen-
linnassa Hämeen ammattikorkeakoulun liikenneope-
tuskeskuksessa. Opettajapedagogiset suoritin myös 
Hämeenlinnassa. Kun olin sitten lukenut liikenneopetta-
jaksi, ainoa vaihtoehto oli ammatillinen koulutus. Koin, 
että minulla on enemmän annettavaa sille puolelle kuin 
normaaliin autokouluun. Logistiikkainsinööriksi luin Jy-
väskylän ammattikorkeakoulussa. Kaiken muun paitsi 
liikenneopettajan tutkinnon olen tehnyt työn ohessa.

Koulut sujuivat melko helposti. Inssitutkinto tosin vä-
hän venähti, kun alkoi laiskottaa. Lopputyön teko kesti 
vuoden. Muuten olisin valmistunut vuotta aikaisemmin. 
Insinööriopiskelut aloitin vuonna 2006 ja sain valmiiksi 
2010. Pidän sitä ihan hyvänä saavutuksena työn ohessa 
tehtynä.

Meillä oli koulussa tosi hyvä henki. Yhtä lukuun ottamat-
ta kaikki olivat ammattioppilaitosten opettajia. Siinä oli 
se hyvä puoli, että olimme kaikki tehneet tätä pitkään. 
Aina ei oikein tiedetty, opettaako opettaja meitä vai ope-
tetaanko me sitä. Meillä oli pikkaisen mielipide-eroja, 
koska heillä ei aina ollut kaikista asioista ihan viimeistä 
tietoa.

On tästä ajo- ja työkokemuksesta ollut tosi paljon hyö-
tyä, koska asioita pystyy katsomaan huomattavan paljon 
paremmin kuin jos tulisi suoraan koulun penkiltä opet-
tajaksi.

Kaiken kaikkiaan olen nyt ollut viisitoista vuotta amma-
tillisissa oppilaitoksissa opettamassa. Ensin olin Salossa 
ja sitten Nummelassa Länsi-Uudenmaan koulutuskes-
kuksessa seitsemän vuotta. Turussa aloitin vuoden 2011 

syksynä. Yksi syy tänne tuloon oli varmaankin se, että 
olen kotoisin Raisiosta ja halusin palata kotiseudulle. 
Työmatkaa Salosta on toki paljon, mutta se ei haittaa.

Viisi ensimmäistä vuottani opettajana olin aikuispuo-
lella. Aikuisten opettaminen oli pikkaisen erilaista kuin 
näiden nuorten opettaminen, vaikka samalla lailla 
sieltäkin löytyy kakaroita. Nuoria on helpompi opet-
taa, koska heiltä puuttuu sellainen määrätty elämän 
kokemus. Silloin ei olla asiasta ihan varmoja ja asia on 
helpompi omaksua. Joku neljäkymppinen äijänköriläs, 
joka on tehnyt töitä koko ikänsä ja jäänyt työttömäksi, 
sille kun yrität opettaa jotain, niin sanoo vain: ”älä kuu-
le poika viitsi – kyllä minä nämä asiat tiedän”.

Siellä on hankalaa hakea se auktoriteetti. En tiedä, mil-
lä se sielläkään tuli, kun minulla oli monta itseäni van-
hempaa opiskelijaa. Se vain tuli jostain.

Opettajan työ ei riitä
Lähden vieläkin ajamaan rekkaa joka kesä. Tänä kesä-
nä menen ajelemaan elintarvikkeita. Salossa naapurin 
isännällä on kymmenen auton kuljetusyritys, ja yhtenä 
viikonloppuna hän kysyi, lähdenkö heittämään keikkaa 
pariksi viikoksi.

Kyllä se sillä lailla on, että kun sitä on tehnyt niin kauan, 
maantie vaan vetää. Ja pakkohan sitä on tehdäkin, että 
pysyy tatsi yllä ja voi opiskelijoillekin kertoa jotain näis-
tä asioista. Muuten voi tulla sellainen tilanne, ettei enää 
pärjääkään heidän kanssaan. Jos tarvitsisi näyttää, mi-
ten tällaista autoa peruutetaan, ei itse välttämättä enää 
osaisikaan sitä. Koko ajan täytyy pysyä käytännön ko-
kemus mukana.

Samalla se on vähän terapiaakin. Ratin takana saa olla 
yksinään omien ajatustensa kanssa. Yksinolosta ja hiljai-
suudesta nauttii, kun on muutaman kuukauden tehnyt 
muunlaisia töitä. Sama asia on, kun suurin piirtein tou-
kokuun alussa ovat lumet hävinneet ja otan moottori-
pyörän esille. Senkin kyydissä saa olla hyvin rauhassa.

Teen myös portsarin ja järkkärin hommia. Niille hom-
mille ei ole enää ollut niin paljon aikaa, ja olen jättänyt 
ovella seisoskelut vähän nuoremmille. Nyt kun Interin 
jalkapallojoukkueen pelit alkavat, olen varmaan taas 
seisoskelemassa siellä jossain Interin ja vastapuolen 
fanien välissä. Varmaan menen myös festareille jonkun 
verran.

Ei sillä hommalla tienaamaan pääse. Tärkeää on en-
nemminkin, että saan niistä huvin ja hyödyn samalla. 
Sen takia lähdin, että pääsen kuuntelemaan bändejä ja 
katselemaan ihmisiä. En ole koskaan seisomassa siellä 
kädet puuskassa, että ”et v**** tule kyllä tänne”. Se on 
samanlaista juttelemista kuin täälläkin. Ei muu oikein 
sovi luonteeseeni.

On mukavaa, kun opetushommaankin tulee välillä vä-
hän vaihtelua. Suomessa järjestetään ammattitaitokil-



67



68

pailuja, joissa olen ollut mukana kymmenkunta vuotta. 
Hain Nummelan aikana niihin mukaan. Ne järjestetään 
Turussa vuonna 2015. Olen myös siellä organisaatiossa 
jonkun näköisessä roolissa.

Olen mukana myös kansainvälisissä kilpailuissa. Vuonna 
2005 järjestettiin Helsingissä World Skills -maailman-
mestaruuskilpailut. Olin siellä kuljetuslogistiikan lajissa 
järjestämässä taloudellisen ajon kilpailutehtävää. Ajoin 
etukäteen reittiä läpi. Pari viikkoa kävin hiomassa joka 
päivä sitä, mistä ja millaisilla kuormilla ajetaan. Hain 
ihanneaikoja ja -kulutuksia. Kun kilpailijat tulivat, olin 
näyttämässä reittiä ja tuomareiden apuna. Hoidin myös 
kalustoa: kävin tankkaamassa ja muuta sellaista.

Sen jälkeen olen ollut Euroskills-kilpailuissa. Olen Skills 
Finland -kattojärjestön organisaatiossa kuljetuslogistii-
kan alalla Euroskills-valmentaja. Taitajakilpailuista vali-
taan joka toinen vuosi yksi lähtijä Euroopan-mestaruus-
kilpailuihin, Euroskillseihin. Hommani on organisoida 
kilpailijan valmennus, oli hän sitten mistä päin Suomea 
tahansa.

Vuonna 2010 oli Portugalin Lissabonissa ja viime vuonna 
Belgian Spassa kilpailut, joissa olin tuomarina. Kahden 
vuoden päästä on Lillessä Ranskassa, jonne luultavasti 
joudun lähtemään, ja 2016 on Götegorgissa Ruotsissa. 
Aika näyttää, olenko silloin vielä kuvioissa mukana.

Tänä vuonna luokaltani lähtee yksi poika Joensuuhun 
Taitajakilpailuihin. Joensuun kilpailuiden voittaja lähtee 
kilpailemaan Lilleen. Nummelan aikaan yksi oma oppi-
laani oli finaalissa, ja semifinaaleissa on ollut aina omia 
oppilaitani. Finaaliin mennyt poika lähti Oulun kilpai-
lusta Portugaliin Euroopan-mestaruuskilpailuihin. Sen 
jälkeen ei ole ollut omia oppilaita finaaleissa. En hoida 
meidän koulun taitajavalmennusta, vaan siihen on ihan 
eri opettaja. Olen tietysti siinä apuna, koska tämä poika 
on oma oppilaani ja tunnen hänet hieman paremmin.

Viime vuonna Belgiassa ollut oppilas oli Kokkolasta, jos-
sa hänellä oli myös oma opettaja. Avitin sitä hommaa 
Belgiassa. Olin sellainen henkinen tuki, kun hän ei osan-
nut esimerkiksi kieltä niin hyvin. Se henkinen puoli on 
tuossa hommassa hirvittävän tärkeää.

Taitajakilpailut tuovat vaihtelua opettajan työhön ja ovat 
myös oppimismahdollisuuksia. Kilpailemassa oleville op-
pilaille se on myös tosi hyvä kanava oppia jotain uutta. 
Ne avaavat kansainvälisiä väyliä opetukseemme ja ovat 
hirveän kiinnostavia. Meillä on ollut varovaista tunnus-
telua siitä, onko mahdollista käydä esimerkiksi vierailulla 
Ruotsin puolella tutustumassa sikäläisiin oppilaitoksiin 
ja siihen, miten niissä hoidetaan opetushomma. Mah-
dollisuudet sinne lähtöön ja siihen, millä porukalla sinne 
lähdettäisiin, riippuvat hirveän monesta asiasta.

Niin rento kuin viisikymppinen voi olla
Turussa opetus on selvästi täsmällisempää kuin esimer-
kiksi Nummelassa. Oli Nummelassakin lukujärjestykset, 
mutta täällä ne ovat sellaiset, että niitä noudatetaan. 
Siellä opetus oli paljon suurpiirteisempää: teoriapäivä-
nä saatettiin hyvin lähteä ajokeikalle ajamaan. Tykkään 

enemmän tästä, kun tietää aina mitä päivän aikana teh-
dään, eikä tule yllätyksiä.

Muutenhan tämä on aika samanlaista kuin muuallakin. 
Niinhän se menee, että opettaja tekee omalla persoo-
nallaan opetuksesta omannäköistään. Viisitoista vuotta 
tämä on nyt ollut näköistäni opetusta, ja kai on sitten 
ihan hyvä näin.

Sitä, mikä on näköistäni opetusta, pitäisi varmaan kysyä 
ennemminkin opiskelijoiltani kuin itseltäni. Olen jutte-
levainen ja puhun paljon muutakin kuin sitä itse asiaa. 
Pyrin siihen, että tunneilla on rento ilmapiiri ja tunnelma. 
Kysymyksiä saa esittää jopa asian vierestä ja pyrin niihin 
saman tien vastaamaankin. Suhteellisen äkkiä pyritään 
kuitenkin palaamaan itse asiaan.

Autossa tehtävissä opetuksissa kaikista tärkein on rento 
ilmapiiri. Tämän kokoiselle autolla mentäessä kaikkein 
pahinta on, jos opiskelija jännittää ajamista. Minä olen 
niin rento kuin tällainen viisikymppinen äijä nyt voi olla. 
Eivät nuo opiskelijat tuossa vieressä uskalla varmaan 
vastaankaan mitään sanoa.

Kaikki opiskelijat ovat kuitenkin erilaisia, sillä heillä on 
erilaisia asioita käynnissä ja erilaisia ajatuksia. Täytyy 
muistaa, että jokainen opiskelija on ihan samalla lailla ih-
minen kuin minäkin ja jokaiselle on löydyttävä joku aika. 
Jotkut tarvitsevat enemmän ja jotkut vähemmän aikaa, 
mutta täytyy olla käytettävissä silloin, kun aikaa tarvi-
taan. Se on mielestäni opetuksessa tärkeintä. Jos jollakin 
on selvästi jotain murheita, yritän paneutua siihen aina 
mahdollisuuksieni mukaan. Se toimii mielestäni apuna 
oppimiseen.

Ihminen huomaa, jos hänestä välitetään ja silloin hän 
tahtoo antaa jotain vastineeksi. Se on sama, kun opis-
kelijalle annetaan tällaisessa oppilaitoksessa enemmän 
vastuuta jonkin tehtävän suorittamiseen eikä olla heti 
katselemassa selän takana, oppilas haluaa aina suoriu-
tua tehtävästä paremmin. Kun suoriutuu hyvin, anne-
taan taas enemmän vastuuta.

Jos joku menee vikaan, ei kannata lannistua. Opettajan 
tehtävä on katsoa, missä meni vikaan ja miten tilanne 
korjataan. Huutamisella ja rähisemisellä ei pääse opetus-
hommassa pitkälle.

Parhaita hetkiä ovat ne, kun on tehnyt paljon töitä jonkun 
opiskelijan kanssa. Yleensä hetket liittyvät ajokokeisiin, 
kun opiskelija tulee ajokokeen jälkeen yrittäen näyttää 
vakavalta ja siltä, että huonosti meni. Kuitenkin silmistä 
näkyy, että kortti on taskussa. Ne ovat aina tilanteita, jois-
ta tulee hyvä mieli. Sanallista kiitosta ei usein edes kuule, 
mutta huomaa ilmeestä, kun he osaavat homman. Niitä 
hetkiä on niin paljon! Kun opiskelijat ovat onnistuneet 
tehtävässä, minäkin huomaan onnistuneeni.

Tälläkin hetkellä minulla taitaa olla logistiikassa neljä 
luokkaa opetettavana. Kyllä minun on silti otettava sen 
luokan, jonka luokanvalvoja olen, huolet omikseni. Hei-
dän puoltaan täytyy pitää ja heitä minun täytyy kuun-
nella. Tässä on paljon muutakin työtä kuin pelkästään 
opettaminen.
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Lähdemme kolmen viikon päästä opiskelijoideni kans-
sa laivaretkelle. Nämä viikarit odottavat sitä ihan yhtä 
paljon kuin minäkin, vaikka en tiedä, mitä siitä reissusta 
oikein tulee.

He ovat käyttäytyneet nyt hyvin. Enkä tiedä, kuka tässä 
kaikkein huonoimmin käyttäytyy. En minäkään varmaan 
aina ole kaikkein aurinkoisin. Jos luokalla on hyvä luok-
kahenki, laivareissutkin onnistuvat. Vaikka olisikin pientä 
huulenheittoa, näen aika äkkiä, onko läppä menossa kiu-
saamisen asteelle vai onko se vaan keskinäistä naljailua. 
Kun se pysyy vain huulenheittona, silloin on hyvä henki.

Kun on hyvä henki, porukalle kehtaa jo ehdotella tuol-
laisia retkiä. Jos opettaja kehtaa lähteä opiskelijoiden 
kanssa laivalle, se osoittaa, että opettaja luottaa heihin, 
eivätkä he käyttäydy siellä ihan niin kuin mitä telkkarin 
risteilyohjelmista näkee.

En oikeastaan luo hyvää henkeä, vaan opiskelijat luovat 
sen ihan itse. He ovat olleet samaa porukkaa ihan ykkös-
luokasta asti. He ovat niin yhteen hitsautuneita ja tunte-
vat hyvin toisensa. Minä vain katselen ja toppuuttelen, 
jos siltä tuntuu.

Minulle on myös henkilökohtaisesti tärkeä asia, että luo-
kassa on hyvä yhteishenki ja opiskelijat hyväksyvät toi-
sensa sinne joukkoon. Silloin jokainen tuntee olevansa 
osa ryhmää. Totta kai kun puhutaan oppilaitoksesta ja 
opettaja-opiskelija-systeemistä, opettajalla täytyy olla 
jonkun näköinen auktoriteetti ja näyttö siitä, että hän 
osaa asiansa. En tiedä, mistä auktoriteettini tulee, mutta 
olen kokenut, että jos jotain sanon, siihen luotetaan. Tu-
leeko auktoriteetti jostain mitä ihmiset vaistoavat, teois-
ta vai kokemuksista? Vai tuleeko se vain ulkomuodosta? 
En tiedä. Sitä täytyisi kysyä taas muilta.

Vitosen keskiarvolla voi pärjätä
En ole huomannut, että opiskelijoiden lähtötasossa oli-
si tapahtunut sen kummempia muutoksia. Joukossa on 
aina joku, joka osaa asiat ja omaksuu ne hyvin heti kou-
luun tullessaan. On myös niitä, joilla kestää pidempään ja 
niitä, joiden kanssa joutuu tekemään oikein paljon töitä.

Ei me oikein voida täällä ammattikoulussa tehdä mitään 
sille. Yläasteelta on tuotu todistus tänne ja se on mitä se 
on. Mielestäni opiskelija määrittelee itse omilla teoillaan 
osaamisensa. Yläasteen keskiarvo on jossain taustalla, 

mutta ei se vaikuta siihen, mitä opiskelija osaa täällä. 
Henkilö, jolla on vitosen keskiarvo yläasteelta, voi olla 
ihan huippuoppilas, koska hän pääsee tekemään sitä 
mistä tykkää. Suurin osa meidänkin alalle tulevista opis-
kelijoista haluaa tänne – eivät he muuten täällä olisi!

Opetusala on muuttunut sillä lailla, että kasvatusvas-
tuuta on siirretty kodeista enemmän koulumaailmaan. 
Teknisellä alalla ja liikennealalla on tullut myös paljon 
lainsäädännöllisiä muutoksia. Opettajatkin joutuvat 
kouluttautumaan paljon ja pysymään ajan tasalla.

Suurin osa muutoksista on ollut hyviä. Toki joukossa on 
huonojakin, joita ei ole ajateltu loppuun asti. Kun ajat-
telee kaikkea osana suurta kokonaisuutta, kokonaisuus 
tuntuu hyvältä. Kuljetusalalle on tullut uusia koulutus-
vaatimuksia, jotka ovat pitkällä juoksulla hyvä asia. Näen, 
että ne parantavat ammattitaitoa, jota alalla vaaditaan.

Minulla on enää yksitoista vuotta eläkkeeseen, eikä työ 
tästä vaihtamalla ainakaan parane. Olen tyytyväinen ri-
viopettajan hommaan. Vastuuhommiin en ainakaan ha-
keudu, mutta jos pyydetään, niin ainakin harkitsen.

Jonkun täytyy vastata luvista, joita meidän koulutuksis-
sa tarvitaan. Nummelassa vastuullani oli autokoululupa, 
ammattipätevyyskoulutuslupa ja vaarallisten aineiden 
koulutuslupa. Täällä Turussa ainoastaan vaarallisten ai-
neiden koulutuslupa on nimissäni. Nyt siis riittää, että te-
kee oman hommansa mahdollisimman hyvin ja saa siitä 
hyvän palautteen. En kaipaa niitä vastuita.

Joskus on sanottu, että opettajan työ on kutsumusam-
matti. En ajatellut rekkahommia tehdessäni, että se oli-
si joku kutsumusammatti. Mutta onhan tämä nykyinen 
työni niin hemmetin mukavaa! Kyllä tästä täytyy tykätä. 
Jos ei tykkää, ei opetustyötä mielestäni pysty tekemään. 
Tämä on työtä, jota tehdään koko persoonalla ja anne-
taan koko ajan itsestä jotain. Jos koko persoonaa ei pysty 
tähän käyttämään, homma jää vajaaksi.

Tavoitteeni liittyvät lähinnä yksityispuolelle. Olisihan se 
kiva, että kaikki muksut saisivat jonkun ammatin ja al-
kavat pärjätä elämässä. Vanhin poika on tällä hetkellä 
intissä ja ilmoitti viikko sitten, että hänestä tulee sotilas-
kuljettaja. En tiedä sitten, onko se hyvä vai huono asia. 
Isäni ajoi rekkaa ja minä olen ajanut rekkaa, eli ei kai se 
kauhean huonokaan asia ole.
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Ravintola-alaa ei opi parhaiten luennoilla

Maria Kallio - Ohjaava opettaja, tiimikoordinaattori,
Majoitus-, ravitsemis- ja elintarvikeala

Maria Kallio voitti lapsuuden ujoutensa ja on päässyt 
sosiaalisuutensa avulla tekemään monipuolisia ai-
kuiskoulutustehtäviä. Rehti ja avoin opettaja myön-
tää olevansa välillä omassa nurkassaan veemäinen 
tyyppi. Paljon on jo saavutettu, mutta vielä on unel-
mia, kuten argentiinalaisen tangon opettelu.

Opiskelin aikanaan tässä samassa talossa, jossa olen nyt 
töissä. Tämä oli silloin Turun hotelli- ja ravintolaoppilai-
tos, josta valmistuin vuonna 1991.

Olin opistoasteella ja valmistuin hotelli- ja ravintolaesi-
mieheksi. Siellä opiskeltiin neljä vuotta. Työharjoittelut 
olivat pitkiä, hyviä ja siihen aikaan palkallisia, mikä oli 
aika kiva juttu myös. Henki oli hirveän sitoutunut sekä 
opettajilla että opiskelijoilla. Kouluun oli aina kiva tulla. 
Meillä oli aivan ihana opiskelijaryhmä ja ihanat opettajat.

Ei opiskelussa ollut koskaan ongelmia, mutta kyllä silloin 
nuorena tuli välillä poissaolojakin vähän liikaa. Niitä sit-
ten korvattiinkin. Tuleehan niitä aika monille, mutta kan-
nattaa siitä ottaa jossain vaiheessa opikseen. Minä otin, 
ja loppu sujuikin todella hyvin. Olen ollut jo peruskou-
lussa ja lukiossakin tosi hyvä oppilas - sellainen pinko.

Muistan ajatelleeni jo opiskeluajan viimeisenä keväänä, 
että haluan tänne takaisin. Muistan sen nimenomaisen 
hetken, kun kävelin aulassa ja ajattelin, että tämä on mi-
nun paikkani. En silloin ajatellut, että minusta tulee vält-
tämättä opettaja, mutta ajatus oli jo itämässä.

Valmistuin hotelli- ja ravintola-alan esimieheksi ja toimin 
muun muassa salin puolella hovimestarina. Sieltä siirryin 
opettajaksi, kun minua pyydettiin sijaiseksi. Siitä se sit-
ten lähti.

Alkuun opetin ravintolapalvelua; juomatietoutta, tar-
joilua ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. Vuosien varrella 
työtehtävät ovat muuttuneet niin, että olen nyt ohjaa-
va opettaja. Opetan oppimisasioita, työyhteisötaitoja ja 
esimiestyötä. Niiden lisäksi on vielä kaikenlaisia muita-
kin tehtäviä, sillä olen tiimikoordinaattori ja tekemisissä 
näyttötutkintojen kanssa.

Olin aika nuori, kun ryhdyin opettajaksi. Alle kolmikymp-
pinen on nuori ammatillisen koulun opettajaksi. Vaikka 
minulla oli kokemusta tästä oppilaitoksesta, en silti ta-
junnut, millaista opettajan työn oikeasti kuuluu olla. Mi-
nähän tulin antamaan opetuksia toisille, mikä oli täysin 
typerä lähtökohta. Siitä se oppiminen vasta alkoi. Olen 
onnellinen siitä, että opettajan työ on ihan muuta kuin 
opetuksien antamista.

Pidän vahvuutenani luonnettani, eli sitä että olen hir-
veän avoin, erittäinkin suorapuheinen, suoraselkäinen 
ja reilu. Ei jää arvailun varaan, mitä mieltä olen asioista. 
Sitten puhun ja neuvottelen ihmisten kanssa mielelläni. 
Olen myös tosi vastuullinen, mikä näkyy hyvin ulospäin. 
Voi luottaa siihen, että hoidan homman.

Ne ovat olleet aina luonteenpiirteitäni – lukuun ottamat-
ta ehkä ala-asteikää, sillä silloin olin ujo. En ollut ihan sul-
keutunut mutta vähän vetäytyvämpi. Jossain vaiheessa 
huomasin, että olenkin aika sosiaalinen, tykkään olla ih-
misten kanssa ja pärjään sillä. Ehkä huomasin asian sen 
takia, että menestyin koulussa, mutta toisaalta minua 
myös kiusattiin siksi. Se sosiaalisuus on syy tähän amma-
tinvalintaanikin.

Kavereita minulla on ollut aina. Olen asunut kerrosta-
lolähiössä, jossa kaverit olivat aina vieressä. En siis ollut 
kuitenkaan yksin.

Vanhempani varmaan halusivat, että lähtisin akateemi-
selle uralle, mutta valitsin ravintola-alan sen ihmiskeskei-
syyden takia. Vanhemmilta on tullut aina siihenkin hyvä 
tuki ja kannustus, minkä takia olen saanut myös paljon 
itseluottamusta ja päässyt ujoudestani.

Enää ei voi sulkeutua koppiin
Opettajan ja ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajan 
työ on muuttunut todella paljon näinä opettajavuosinani, 
eli vuodesta 1995. Joka vuosi tulee uusia asioita, eikä pää-
se kovinkaan rutinoitumaan. On toki joitain samoja van-
hoja asioita, joita täytyy edelleen opettaa samalla lailla.

On tullut paljon kaikkea muuta kuin sitä perinteistä luok-
kahuoneopetusta. Ohjaustyön määrä on kasvanut aivan 
huimasti, näyttötutkinnot ovat tuoneet uusia asioita 
ja työelämäyhteistyö on lisääntynyt hirvittävästi. Työ-
elämäyhteistyö on ollut toki tällä alalla perinteisestikin 
hyvä. Tiimikoordinaattorin työkin on tietyllä lailla lisään-
tynyt, ja sitten tulee esimiestyötä, hankkeita, vähän hal-
lintoon liittyviä kuvioita, laatutyötä ja yhteiskehittämistä 
eri alojen kesken. Uusia asioita tulee mukaan jatkuvasti.

Eivät ne muutokset ole olleet aina välttämättä hyviä. 
Ainakin niin ajattelee helposti oman osaamisen kannal-
ta, sillä kun ei osaa jotain asiaa, se ei tietenkään tunnu 
hyvältä siinä kohtaa. Väitän kuitenkin, että olen oppinut 
suurimman osan niistä asioista, joita minun pitääkin op-
pia.

Muutokset ovat ainakin olleet välttämättömiä. Ei tänne 
koppiin voi enää sulkeutua, opettaa siellä ja antaa maa-
ilman mennä menojaan. Uudet jutut ovat olleet hyviä 
oman työn mielenkiintoisuuden ja haasteellisuuden ta-
kia, sillä on pitänyt pysyä koko ajan ajan hermoilla, oppia 
lisää ja ottaa haasteita vastaan. Pitää kokeilla, mennä jos-
kus täysin metsään ja oppia myös siitä.

On ollut hyvä, että meille on annettu aikuiskoulutukses-
sa mahdollisuus kokeilla, tehdä virheitä ja sitten myös 
oppia niistä. Esimerkiksi koulutusten suunnittelussa, 
joka on aikuiskoulutuksessa nykyään ihan täysin opetta-
jien työtä, on rakennettu erilaisia malleja, tarjottimia, yh-
teistä, erillistä ja kaikenlaista on kokeiltu. Siinä on vedet-
ty hyvin usein takaisin ja todettu, ettei tuo tai tuo ehkä 
olekaan kovin hyvä juttu.
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On ollut tilanteita, kun on rakennettu koulutustarjontaa, 
että useammasta ryhmästä voi osallistua samoille kurs-
seille. Yhtäkkiä onkin kahdeksankymmentä opiskelijaa 
kahdenkymmenen hengen luokkahuoneessa, jolloin 
ihmetellään, miten tässä näin pääsi käymään. Ainahan 
niistä on asiakaslähtöisyydellä selvitty: hymyillään vain 
kauniisti ja sanotaan, että toivottavasti seuraavalla ker-
ralla menee paremmin. Ei siinä auta muu.

Minun varmaan odotetaan sanovan, että nuoret ovat 
nuoria, aikuiset ovat aikuisia ja nuoret ovat niitä, joita 
pitää kasvattaa – mutta sepä ei pidä paikkaansa. Ikä ei 
ole mikään kriteeri sille, miten opiskelija käyttäytyy tai 
millainen oppija hän on. Aikuisuus ei mielestäni ole pel-
kästään ikäkysymys, vaan se on paljon muutakin.

Erot aikuisten ja nuorten opettamisen välillä voivat olla 
siinä, että aikuisilla on elämässään erilaisia haasteita kuin 
nuorilla, mikä tietysti vaikuttaa opiskeluun ja osallistu-
mismahdollisuuksiin. Ammatillisessa peruskoulussa on 
ne perustutkinnot, joita opetetaan tietyn opetussuunni-
telman mukaan. Aikuiskoulutuksessa on perustutkinnot, 
ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, ammatilli-
set täydennys- ja lisäkoulutukset sekä muunlaiset hen-
kilöstökoulutukset.

Skaala on siis jo aivan erilainen. Kun ajatellaan vaikka 
oppisopimuskoulutusta, työelämä on vieläkin vahvem-
min mukana. Toki myös peruskoulutuksessa on paljon 
työssäoppimista mukana. Oppisopimuskoulutettavat ja 
monet ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittajat 
ovat työelämässä jo olevia ihmisiä, jolloin on tietysti so-
vitettava opinnot myös työelämän tarpeisiin.

Kyllä siinä opettajalta vaaditaan enemmän. Ihan suun-
nittelusta ja markkinoinnista lähtien opettaja tekee kai-
ken vielä sillä omalla asiantuntijuusalueellaan.

Mieluisin työtehtäväni on ohjaus sekä yhteistyö opiskeli-
joiden ja työelämän kanssa. Tykkään olla ihmisten kans-
sa. Tiimikoordinaattorin tehtävissäkin on nimenomaan 
parasta se yhteistyö.

Ei voi olla kaiken asiantuntija
Tänä päivänä joillain opiskelijoilla on ehkä isompia on-
gelmia elämänhallinnan taidoissa kuin ennen. Se voi 
johtua myös siitä, että me vanhat kävyt ei osata enää 
opettaa asioita niin, että se kolahtaisi nuoremmille.

On ehkä vähän rankasti sanottu, mutta sanon kummin-
kin, että asenteessa työhön on välillä ongelmia. Sen 
näen omassa työssäni, koska minulla on äärivastuullinen 
asenne työhöni. Ei turhaan sanota, että Y-sukupolvi halu-
aa mielekästä työtä. Ja kuuluukin haluta, mihin en väitä 
vastaan, mutta ikäiseni on opetettu siihen, että homma 
on hoidettava, oli se kuinka typerää hyvänsä.

Pakkohan minunkin on oppia käyttämään erilaisia ATK-
järjestelmiä, kuten verkko-oppimisalustoja ja muita 
sellaisia, vaikka ne eivät ole suurinta osaamisaluettani. 
Ihmissuhdetaidot ovat kuitenkin ne, joita olen oppinut 
työssäni kaikista eniten. Opettajille erityisesti ohjaustai-
dot ja johtamistaidot ovat tärkeitä ihmissuhdetaitoja.

Tärkeimmät onnistumiseni ovat ne, kun näen opiskeli-
joideni ja tutkinnonsuorittajien onnistuvan. On tietysti 
niitä hetkiä, kun olen ajatellut jonkin opiskelijan kohdal-
la, että tuleeko tuostakaan ikinä mitään. Sitten kun siitä 
tulee, hän suorittaa tutkintonsa, menee töihin ja saa elä-
mästään kiinni, se on todella hieno juttu.

Olen arvioinut paljon meidän alan esimiestutkintoja. 
Tässä hommassa palkkaa ovat ne arviointikeskustelut ja 
hetket, kun saa kirjoittaa pöytäkirjaan perustelut hyväk-
sytylle arvioinnille ja kehua, kuinka hyvin ihminen hoitaa 
työnsä. Olen onnistunut silloin, kun muut onnistuvat.

Koulutan myös opettajia ja työelämän edustajia näyttö-
tutkintomestareiksi. Vedän draamatyöpajaa, jota olen 
vetänyt useille näyttötutkintomestarikoulutusryhmille. 
Ne ovat ehkä kaikista mieleenpainuvimpia hetkiä, kun 
pähkyröidään siellä yhdessä.

Yleisesti parhaita ovat hetket, kun tiedän toisen pärjää-
vän omillaan ja tekevän juttunsa itse. Joskus on niitä, 
joita olen auttanut paljon matkan varrella ja jotka sitten 
soittavat vuoden päästä valmistumisesta minulle. Minua 
on kiitetty siitä, että opiskelijani on pärjännyt, koska olen 
sanonut hänen pärjäävän. Kiitos on kiva, mutta en usko 
asian olevan ihan niin kuin he minulle uskottelevat.

Opetus on tietysti oikeiden tietojen lähteille saattamista, 
mutta ehkä kumminkin tärkeintä on se kannustus ja se, 
että opiskelijat voivat luottaa minuun. Toivon, että opis-
kelijoista tuntuu minun olevan heidän opiskelunsa ajan 
juuri heitä varten.

En usko kauheasti sellaisen luento-opetuksen tehoon, 
kun yksi istuu ja muut kuuntelevat. Jos se on vuorovai-
kutteista, eli puhutaan ja tuotetaan yhdessä, se on ihan 
eri juttu. Tietotekniikka ja verkko-opetus tuovat paljon 
mahdollisuuksia ja niitä pitää hyödyntää, mutta silti, kun 
puhutaan asiakaspalvelualasta, meidän täytyy käsitellä 
asioita ihan kasvokkain ja oppia yhdessä.

On ollut välttämätöntä, että olemme avanneet ovet 
maailmaan, mutta vielä pitäisi olla entistä enemmän 
aikaa yhteistyölle yritysten ja työelämän kanssa. Yhteis-
työn tulisi olla aitoa, ja koko ajan pitäisi olla enemmän 
kärryillä maailman menosta. Opetusmenetelmiä pitäisi 
kehittää vielä siihen suuntaan, että nuorempia sukupol-
via kiinnostaa oppia.

Opettajien pitää oppia kuuntelemaan enemmän opiske-
lijoitaan, mikä vaatii paljon. Opettajan ei tarvitse olla täy-
dellinen asiantuntija kaikissa asioissa, vaikka perinteen 
mukaan heidän pitäisi olla. Kukaan ei pysty siihen tänä 
päivänä.

Opettajan tarvitsee olla oman spesiaalijuttunsa asian-
tuntija. Yksittäisille henkilöille voisi antaa vielä enemmän 
mahdollisuuksia syventyä viimeisen päälle omaan alu-
eeseensa. Opettajaverkosto voisi sitten yhdessä palvella 
opiskelijoita. Tiimityö olisi tärkeätä, mutta opettajan työ 
on ollut perinteisesti yksin tekemistä. Pitäisi kehittyä tii-
mien yhteistyössä, johon otetaan työelämä mukaan. Se 
on mielestäni tärkein kehityskohde.
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Esimerkiksi omalla alallani tutkitaan paljon erityisruoka-
valioita sekä niihin liittyen erilaisia sairauksia ja allergi-
oita. Tieto ei pysy pitkääkään aikaa muuttumattomana. 
Sellaisen yhteistyön organisointi, että toimijoiden saa-
tavilla olisi aina viimeinen tieto, olisi iso juttu. Ei kaiken 
pidä olla opettajan päässä, niin että pää kasvaa kauhe-
aksi palloksi, eivätkä toiset välttämättä kuitenkaan opi.

Omassa organisaatiossamme tiimiorganisaation luomi-
nen on onnistunut oikein hyvin. Ei sekään ole ratkaisu 
kaikkeen eikä helpoin tapa toimia, mutta meillä se on 
onnistunut, sillä teemme, jaamme, pyydämme apua, an-
namme apua ja menemme yhdessä. Käymme myös tosi 
paljon työpaikoilla.

Eri ammattialojen välillä on ollut myös hyvää yhteiske-
hittämistä, joka on edelleen käynnissä eikä ole suinkaan 
valmista. Eri ammattien rajatkin ovat alkaneet häipyä, 
kun aikuiskoulutuksessa tehtiin tähän liittyvä organisaa-
tion muutos 2007.

On perustettu kehittämistyöryhmiä, joissa on ihmisiä 
kaikilta ammattialoilta, eli nyt tunnetaan toisemme 
paljon paremmin. Meillä on myös selkeämpiä yhteisiä 
toimintamalleja asioille, jotka ovat aikaisemmin puut-
tuneet. Huikean iso askel on myös uusi toiminnanoh-
jausjärjestelmä, joka tosin vaatii valtavasti työtä, sillä ei 
sekään itsestään toimi.

Haaveena väitöskirja ja argentiinalainen tango
Kolmen pojan kasvattaminen yksinhuoltajana on kovin 
saavutukseni. Se on vielä kesken, koska he eivät ole vie-
läkään aikuisia.

Olen opiskellut työn ohessa melkein koko ajan ja yh-
distellyt niitä opintoja tähän työhön. Olen tänä aikana 
kasvanut ihmisenä ihan älyttömästi. Olisiko se sitten ta-
pahtunut muutenkin iän myötä? No ei nyt ainakaan niin 
paljoa.

Olen kasvanut ja oppinut luopumatta kuitenkaan omas-
ta persoonastani. Olen opiskellut nimenomaan sellaisia 
asioita, joita olen voinut tuoda yhteiseen käyttöön sekä 
omassa tiimissäni että koko koulutuksessani. Se on ollut 
työn kannalta parhain saavutukseni. Tänään haluaisin sil-
ti ajatella, että tärkein saavutus on vielä edessä.

Olisin tietysti voinut tehdä asioita toisin vaikka kuinka 
paljon. Ainakin olisin voinut sulkea suuni vaikka sata ker-
taa viikossa ennen kuin päästän sieltä kaikenlaista ulos. 
Haluaisin olla vielä useammin hyvä kuin ilkeä tai paha-
suopa, mitä olen varmasti silloin tällöin, kuten varmaan 
me kaikki. Myönnän sen.

Olen monesti jälkikäteen miettinyt, että olin varmasti 
alkuaikoina opettajana ihan hirveä. Mutta eihän van-
hemmuuttakaan opi muuten kuin kasvattamalla, eli 

opettajaksikin oppii vain tekemällä. Aina ei olisi tarvin-
nut kuitenkaan olla kaikessa mukana, vaan olisi pitänyt 
rajata hieman enemmän. Toisaalta en osaisi asioita, joita 
osaan nyt.

Kyllä minä voisin olla kivempi ja oikeudenmukaisempi 
toisia ihmisiä kohtaan. Sitä me voitaisiin olla joka päivä 
ja jokainen – minä ainakin voin. En ole aina sitä, vaikka 
periaatteessa virkani puolesta olen rehti ja reilu. Silti olen 
omassa nurkassani joskus suoraan sanoen veemäinen 
tyyppi.

Opintojen suhteen minulla on vielä haaveita. Toisen niis-
tä uskon melko varmasti toteuttavani, sillä haluan suo-
rittaa yhteisöpedagogin ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon, mikä ei ole kaukainen unelma. Sen lisäksi 
haluan kirjoittaa väitöskirjan. Se on unelma. Jos ei ole 
vielä maisteri, ei ihan vielä voi sitä alkaa kirjoittamaan. 
Tuolla takaraivossa se väitöskirja etenee, kun nappailen 
aina välillä tutkimuskohteita tuolta maailmalta.

Opettajan työssä on mielenkiintoista se, että tavoitteena 
on aina selvitä meneillään olevasta lukuvuodesta. Vaikka 
tykkääkin työstään ja haluaa sitä tehdä, tavoite on aina 
seuraavassa kesälomassa. Taas olen tehnyt jotain, kun 
olen selvinnyt sinne asti. Muissa töissä olevien korviin se 
saattaa kuulostaa oudolta, mutta näin se on.

Henkilökohtaiset tavoitteeni ovat aina liittyneet opin-
toihini. Olen asettanut tavoitteekseni päästä johonkin 
ja sitten edetä siellä kunnialla. Niin olen edennyt omas-
sa elämässäni ja pystynytkin ne hyvin hoitamaan. Sen 
ylemmän amk:n vielä suoritan, mutta väitöskirja on en-
nemminkin unelma. Pitää olla sellaisiakin unelmia, jotka 
ovat vielä tuolla jossain edessä.

On minulla vielä yksi unelma, joka ei ole toteutunut. Ha-
luan nimittäin opetella tanssimaan argentiinalaista tan-
goa. Meillä on täällä yksi sitä opettava opettaja, mutta 
en ole vielä uskaltanut mennä kurssille. Pian olisi kurssi, 
mutta en taida uskaltaa vieläkään. Kyllä se vielä tapah-
tuu, olenhan jo ostanut punaiset kiiltonahkakengätkin. 

En ole ollut opettajana missään muualla kuin ammatilli-
sessa koulutuksessa ja nyt monta vuotta ammatillisessa 
aikuiskoulutuksessa, mutta haluan silti sanoa, että pidän 
tätä työtä todella tärkeänä sekä yksilöille että työelämäl-
le. Olen myös huomannut, että jos on energiaa, intoa ja 
mieltä, tämä on työ, jossa on mahdollisuus olla todella 
aitiopaikalla tämän yhteiskunnan ja maailman asioissa. 
Sitten saa olla vielä ihmisten kanssakin.

Siitä huolimatta, että välillä on tosi kiireinen, väsynyt ja 
stressaantunut, pidän kunnia-asiana, että saan työsken-
nellä tällaisessa työssä. Toivoisin, että muutkin opettajat 
voisivat kokea niin.
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Koulutustarkastajan tehtävien monipuolisuus yllätti

Pia Suutari – Koulutustarkastaja,
Turun oppisopimustoimisto

Oppisopimusten parissa työskentelevä Pia Suutari 
puntaroi lukion jälkeen kahden työn välillä ja valit-
si vähemmän haasteellisen vaihtoehdon. Toinenkin 
polku on vienyt silti monipuolisten opintojen jälkeen 
töihin, joissa saa käyttää kaikkea osaamistaan. Pai-
koilleen hän ei haluakaan pysähtyä. Intohimoa tai-
dealaan voi toteuttaa oman harrastuksen kautta ja 
tanssiharrastuskin jatkuu – nyt kun se menee televi-
sio-ohjelmien edelle. 

Jo ihan pienenä olin sanonut, että minusta tulee tans-
sija. Ennen kävelemään oppimistani olin jo noussut sei-
somaan pöydän kulmaa vasten ja liikuin aina musiikin 
tahtiin. Vuosia myöhemmin minut ilmoitettiin baletti-
kouluun, jonne olin aina halunnut. Jouduin kuitenkin 
ensimmäisellä kerralla väärälle tunnille, aikuisryhmän 
jazztanssiin, joka oli seitsemänvuotiaalle tytölle aikamoi-
nen yllätys. Pian pääsin kuitenkin oikeaan ryhmään, mut-
ta tunnit olivat samaan aikaan kuin telkkarista tuli Lassie. 
Jouduin siis vaikean valinnan eteen. Tanssi sai jäädä. 

Noin kymmenisen vuotta sitten aloitin tanssiharrastuk-
sen uudelleen ja nyt mieheni kanssa. Vaikka Lassie vei 
aikanaan voiton, ajatus tanssista oli kytenyt mielessäni. 
Balettitanssijaa minusta ei silti tule, vaan tanssiharrastus 
on jatkunut ensin kilpatanssin ja argentiinalaisen tangon 
kautta nyt latinalaisiin tansseihin.

Peruskoulussa olin aika rauhallinen ja kiltti, en ainakaan 
häirikkö, mutta silloinkin jo kaikkeen aktiivisesti osallis-
tuva. Aivan normaali oppilas. 

Suoritin lukion Turun Suomalaisessa Yhteiskoulussa, jos-
ta etenin ammatillisen koulutuksen kautta eteenpäin. 
Olen vaatetusalan opettaja, johon olen päätynyt modis-
tiopintojen, vaatetusteknikko-opintojen, kasvatustie-
teen ja ammattikorkeakouluopintojen jälkeen.

Vaatetusala on kiinnostanut aivan lapsesta saakka, ja 
minusta piti tulla vaatetussuunnittelija. Suunnitelmat 
löysivät uuden suunnan, kun opettajani mainitsi teknik-
ko-opintojen aikana, että minusta tulisi hyvä opettaja. 
Päädyin lukemaan kasvatustieteitä ja suoritin opettajan 
pedagogiset opinnot.

Olen horoskooppimerkintäni neitsyt, jonka mainitaan 
usein toimivan joko opettajana tai puutarhurina. Ajat-
telin, että ei ikinä kumpaakaan, mutta näin tässä vain 
kävi. Opettajan kommentti toi ehdottomasti ratkaisevan 
kipinän. Hän oletettavasti suositteli opettajuutta, koska 
olen aina ollut luonteeltani hyvin tarkka. Olin myös hyvä 
vaatetusalan opinnoissa, sillä kädentaidot ovat aina ol-
leet vahvuuteni.

Vaatetusalan opettajuuden lisäksi olen toiminut koulu-
tussuunnittelijana Turku Energialla sekä erilaisissa ope-
tustehtävissä vaatetusalalla. Niiden lisäksi perheelläm-

me on sisustusalan yritys, jossa työskentelen oman työni 
ohella laskutuksen, kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon 
parissa.

Vanhoista töistäni kaipaan ehkä eniten opettajien pitkiä 
lomia. Pidin muutenkin opettajan työstä, jossa koulutus-
maailmaa katsotaan eri puolelta kuin nykyisessä työssäni.

Lähdin myöhemmin opiskelemaan lisää kasvatustietei-
tä. Suoritin Tampereen yliopistossa ammattikasvatuk-
sen opintoja ja työpsykologiaa, jotka ohjasivat minua 
uuteen suuntaan. Koulutussuunnittelijan työssä katsoin 
samaa maailmaa taas hieman eri puolelta.

Edellisiä työtehtäviä mielenkiintoisempaa
Olen ollut tässä työssä nyt runsaat kuusi vuotta. Tämä on 
edellisiä töitäni mielenkiintoisempaa, koska meillä on 
erilaisia projekteja ja kehitystehtäviä, jotka henkilöstö-
hallinnon asioiden lisäksi kiinnostavat minua tällä het-
kellä eniten.

Täytyy sanoa, etten aikaisemmin edes tiennyt mitä kou-
lutustarkastaja tekee. Olen ollut aikaisempien koulujen 
ja työpaikkojeni kautta yhteydessä oppisopimuksiin 
joko opettajan tai työnantajan näkökulmasta, mutta 
työn monimuotoisuus tuli positiivisena yllätyksenä.

Suurimmaksi osaksi työni on sopimusten tekoa. Hoidan 
puhdistuspalvelualaa ja erilaisia ohjaajasopimuksia ku-
ten koulunkäynninohjaajan ja lastenohjaajan sopimuk-
sia. Pääosa ajastani kuluu työnantajien ja opiskelijoiden 
parissa, mutta esimerkiksi keväällä on hiljaisempaa, kos-
ka sopimukset tehdään yleensä alkuvuonna. Hiljaisina 
aikoina teemme erilaisia projekteja.

Tänne tullessani työni koostui pääosin sopimuksista ja 
yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Sen jälkeen mukaan 
tulivat laatutyö, projektit ja verkostoitumiset. Niissä nä-
kee toiminnan kehittymisen ja tulevaisuuden suunnat. 
Lisäksi saa pohtia asioita ja kehittää uutta.

Nyt meillä on meneillään Nuorisotakuu-projektiin liit-
tyvä hanke, monityönantajamalli, jossa järjestämme 
peruskoulusta päässeille nuorille koulutusta.  Monityön-
antajamallissa solmitaan oppisopimus usealle eri työn-
antajalle, mikä poikkeaa totutusta. Mallin suunnittelu 
aloitettiin vuoden 2012 puolella ja vuonna 2013 pää-
semme kokeilemaan sitä käytännössä.

Odotan, että vähintään kymmenen noin 16-vuotiasta 
nuorta saataisiin lähihoitajaopintoihin pilottimme kaut-
ta. Heidän opintonsa järjestetään opetussuunnitelmape-
rustaisena nuorisoasteen koulutuksen parissa. Haastee-
na on löytää näille nuorille työpaikat, mutta uskomme, 
että tämä onnistuu yhteistyössä Turun kaupungin ja yk-
sityisen päivähoidon sekä vanhustyön kanssa.

Monityönantajamallin lisäksi olen mukana laatutyössä, 
mihin liittyy vertaisarviointi ja raporttien kirjoittaminen. 
Osallistuimme vuonna 2011 ammatillisen koulutuksen 
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laatupalkintokilpailuun, johon kirjoitetun hankehake-
muksen tekeminen oli hyvin mielenkiintoista. Pääsin 
hyvin syvälle prosessiimme ja huomasin, kuinka vähän 
olinkaan tiennyt toiminnastamme, vaikka olen ollut tääl-
lä jo useamman vuoden töissä. Sellaiset asiat tuovat mi-
nulle motivaatiota. 

Teemme oppisopimuksia eniten sosiaali- ja terveysalan, 
liiketalouden ja puhdistuspalvelun aloille. Lisäksi johta-
misen erikoisammattitutkinto on melko suosittu tutkin-
to. Siivousala ei ollut muutama vuosi sitten edes viiden 
suurimman joukossa, mutta edellisenä vuotena siitä tuli 
suosituin tutkintomme alan kouluttautumisen voimak-
kaan kasvun myötä. 

Oppisopimusasiat ovat pysyneet urani aikana melko 
samantyylisinä, mutta työsuhdeasioita olen joutunut 
ratkomaan viime aikoina hieman useammin. Toki heik-
ko taloustilanne on voinut vaikuttaa asiaan. Nyt on taas 
hiukan hiljaisempaa, sillä taloudellisesti parempaan ai-
kaan sopimuksia tehtiin selvästi enemmän. Vaihtelu on 
kausittaista ja työssämme näkyvät selkeät piikit aina uu-
sien koulutusten alkaessa syksyllä ja vuoden vaihtuessa. 

Reagoimme suhdanteisiin tekemällä erilaisia projekteja. 
Hankimme niihin ulkopuolista rahoitusta, ja pystymme 
silti toimimaan tämän henkilökunnan voimin, eikä vä-
hennyksille ole siten tarvetta. 

Kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan
Olin työssäni ensin seuraaja ja katselija, sillä olen aina 
hieman varovainen uusissa ympäristöissä. Mutta kyllä 
minusta ääntä ja mielipidettä lähtee. Muuten olen hyvin 
samanlainen kuin ennenkin, tietysti hieman varmempi, 
koska tiedän asioista enemmän.

Olen tavannut työurani aikana paljon erilaisia ihmisiä 
ja verkostoitunut hyvin. Erilaisista ihmisistä oppii hyvin 
paljon, sillä seuraan ihmisten kehon viestintää. Se on 
kiinnostanut minua jo vuosia. Mitä erilaisempien ihmis-
ten kanssa saa olla tekemisissä, sitä enemmän heistä saa 
itselleen.

Olen pitkäjännitteinen ja melko perusteellinen. Kun teen 
jotain, se tulee tehtyä loppuun saakka. Koen ainakin itse, 
että tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mitä tie-
tysti vaaditaan tässä työssä.

Yhdeksi aikaansaannokseksi voisi vaikka nimetä osallistu-
misen Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun 
vuonna 2011. Sijoituimme kilpailussa kolmannelle sijalle 
ja saimme siitä kunniamaininnan. Osallistuimme jo vuon-
na 2006 samaan kilpailuun, jolloin saimme myös kunnia-
maininnan. Kilpailuhenkisenä ihmisenä olisin kuitenkin 
toivonut, että tällä kertaa olisimme sijoittuneet edellistä 
paremmin. 

Laatutyö tuntuu tärkeältä, koska tulokset näkyvät konk-
reettisesti. Toisaalta tämä tuleva projekti on onnistu-
essaan hyvin mielenkiintoinen. Olen myös kehittänyt 
koulutusten yhteistyötä oppilaitosten ja työnantajien 
kanssa ja onnistunut siinäkin mielestäni hyvin.

Monesti työssäni kohtaa onnistuneita alanvaihtoja, kun 
opiskelija on joutunut vaihtamaan aivan toiselle alal-
le esimerkiksi terveydellisistä syistä. Usein uusia ala on 
sopinut opiskelijoille hyvin ja he ovat olleet tyytyväisiä. 
Nämä ovat myös niitä onnistumisen hetkiä työssäni.

Oppisopimusasioissa olisi aika paljonkin kehitettävää. 
Meillä on Lounais-Suomen alueella monta toimijaa: 
Turussa on kaksi toimistoa, joiden lisäksi toimistoja on 
muun muassa Raisiossa, Salossa, Loimaalla sekä Uudes-
sakaupungissa. Minun työssäoloaikanani on jo tehty pal-
jon yhtenäistäviä käytäntöjä. Eri toimistoilla on samoja 
työnantajia, ja on hassua mennä yrityksiin erilaisten pa-
pereiden kanssa ja toimia eri tavoin. Se sekoittaa sekä 
työnantajia että opiskelijoita.

Käytäntöjen yhtenäistämisessä on päästy jo aika pitkäl-
le eteenpäin, mutta näkisin mielelläni yhteistyön vielä 
laajempana. Toimintatavat voisivat olla vielä enemmän 
samankaltaisia, eikä jokaisen tarvitsisi keksiä pyörää aina 
uudelleen. Lisäksi toimintatapoja voisi suunnitella entis-
tä enemmän yhdessä.

Paljon hyvääkin on tapahtunut. Käytössämme ovat työ-
tehtäväkartoitukset, jotka ovat lähteneet aikoinaan Tu-
rusta liikkeelle. Kun tulin oppisopimustoimistoon töihin, 
valmiina oli noin 40–50 eri tutkintoon olevaa kartoitus-
ta. Sen jälkeen Varsinais-Suomen alueella on tehty kar-
toituksia yhdessä ja hyvä työkalumme on laajentunut 
käyttöön ympäri Suomea. Kartoituksia on nyt reilusti yli 
sataan tutkintoon.

Työtehtäväkartoitus toimii omana työkalunamme, jonka 
avulla pystyn antamaan asiakkaalle tietoa myös itselle-
ni tuntemattoman tutkinnon sisällöstä. Toisaalta se on 
apuna työnantajille ja opiskelijoille, kun he miettivät, 
millaisia työtehtäviä tulisi tehdä, jotta tutkinnon suorit-
taminen onnistuisi myös heidän työpaikallaan.

Perusaineiden opetusta olisi lisättävä
Meillä on aivan nuoria opiskelijoita hyvin vähän. Esimer-
kiksi Koulutustakuuseen liittyviä peruskoulun päättänei-
tä opiskelijoita meillä on 2400 voimassaolevan sopimuk-
sen joukossa yksi tai kaksi. Opiskelijat ovat keski-iältään 
yleensä noin kolmekymppisiä tai jopa työuransa loppu-
päässä, sillä moni haluaa ammattitaidostaan todistuksen 
vielä juuri ennen eläkeikää. Harva nuori lähtee opiskele-
maan esimerkiksi puhdistusalaa, vaikka siellä esiintyykin 
työvoimapulaa.

Opiskelijoiden taidot vaihtelevat paljon. Nuorien oppi-
sopimusopiskelijoiden työelämätaidot eivät yleensä ole 
vielä kovin kehittyneitä, kun taas pitkään työelämässä 
olleille työn tekeminen on luonnollisesti tuttua. Sen si-
jaan nuoremmille opiskelu on tutumpaa, kun taas van-
hemmalla henkilöllä voi olla kolmekymmentä vuotta 
siitä, kun hän on istunut viimeksi koulun penkillä. Niin 
sanottu ”pulpettikammo” on saattanut myös vaikuttaa 
monen opiskelijamme opiskeluintoon. 

Oppisopimuksella opiskellaan alan työtehtäviä tehden. 
Vaikka olisi muuten koulupelkoinen, työssä oppiminen 
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sujuu erittäin hyvin. Opiskelijat näkevät, ettei tämä ole-
kaan niin vaikeaa. Pitkään opiskeluelämästä poissaol-
leella saattaa kuitenkin olla suuri kynnys esimerkiksi 
kirjoittamiseen. Oppilaitos ja me autamme tietenkin 
opiskelijoita kaikissa mahdollisissa ongelmissa.

Suurin osa koulutuksista menee omalla painollaan, mutta 
osaan opiskelijoista tulee tutustuttua paremmin, kun esi-
merkiksi koulutusta suunnitellaan pidemmän aikaa. Toi-
sinaan koulutuksessa tai työsuhteessa ilmenee ongelmia 
ja silloinkin yhteydenpitomme tiivistyy. Vaikka me emme 
ole päivittäisesti opiskelijoiden kanssa tekemisissä, yri-
tämme myös tsempata heitä opinnoissa eteenpäin. Tut-
kintotodistuksen hankkiminen on arvokas asia ja tietyillä 
aloilla se vaikuttaa myös palkan kehittymiseen.  

Maahanmuutto on näkynyt jonkun verran työssäni, var-
sinkin puhdistuspalvelualalla. Ei voi sanoa, että opiske-
lijoina olisi kaikkia mahdollisia kansallisuuksia, mutta 
moni heistä on Venäjältä, Virosta ja itäisestä Euroopasta 
yleensä. Tein aikaisemmin sopimuksia myös kauneuden-
hoitoalalle, ja silloin minulla oli useita opiskelijoita Thai-
maasta. 

Opiskelulle on luonnollisesti kielitaitovaatimukset. Opin-
not järjestetään suomen kielellä, eikä varsinkaan kirjoit-
taminen ole kaikille helppoa. Oppiminen tapahtuu kui-
tenkin työssä ja työpaikkaohjaajan opastuksella, joten 
haasteista yleensä loppujen lopuksi selvitään. 

Oppisopimusopiskelijan tulee tehdä tutkintotilaisuutta 
varten henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Varsinkin 
sosiaalipuolella he joutuvat kirjoittamaan aika paljon, 
mikä on hankalaa, jos suomen kieli ei suju hyvin. Lähi-
hoitajasopimuksia tekevän kollegani mukaan lääkelas-
kut ovat useimmiten kompastuskivi, joka tuottaa ongel-
mia. Vaikka lääkelaskut ovat vaikeita maahanmuuttajille, 
ne eivät ole aina helppoja suomenkielisillekään.

Opetusalalla pitäisi lisätä tiettyjen aineiden opetusta, sil-
lä tunteja on nyt vähennetty paljon. On sanottava, että 
se alkaa pikku hiljaa näkyä. Nuoremmilla voi olla hei-
kommat taidot kuin aikaisemmin. Ehkä se näkyy jossain 
vaiheessa äidinkielen taidoissa, mutta etenkin se näkyy 
nyt matematiikassa.

Kun olin ammattikorkeakoulun opettajana, näin hyvin 
mitä osaaminen siellä oli. Ainakin osan kohdalla men-
nään koko ajan huonompaan suuntaan. Varsinkin heillä, 
ketkä eivät hae tai pääse jatko-opintoihin, voi olla vaike-
uksia perusaineissa. Tunteja ei voi siis jatkuvasti vähen-
tää.

Nykynuoret ovat silti hyvin itsevarmoja. He tietävät mitä 
haluavat. Toisaalta auktoriteettien kunnioitus on mie-
lestäni vähentynyt. Ehkä opiskelijoita tuetaan nykyään 
enemmän sekä kannustetaan ja motivoidaan oman 
osaamisen esilletuomiseen paremmin kuin ennen. 

Valinta kahden paikan väliltä jäi kaivelemaan
Nykyinen työni on tietynlainen käännekohta urallani, 
koska olen vaihtanut opetustyöstä melko lailla erityyppi-
siin tehtäviin. Pidän työstäni. Moni voi sanoa, että haluaa 

eläkkeelle niin pian kuin mahdollista, mutta onneksi olen 
itse vasta työurani puolivaiheen tuntumassa. Uskon myös, 
että haluan tehdä työtä niin pitkään kuin mahdollista.

En tiedä, olenko täällä vielä esimerkiksi viiden vuoden 
kuluttua. Etsin haasteita ja kaipaan vaativuutta ja mah-
dollisuutta ”käyttää päätäni”. Tyhjäkäynti eli peukaloiden 
pyörittely ei minulle sovi. Tällä hetkellä mielestäni ei kui-
tenkaan kannata luopua vakituisesta työstä kaupungilla. 
Tulevaisuudessa haluaisin mielelläni jatkaa kehittämis-
tehtävissä, esimerkiksi organisaatioiden ja henkilöstön 
kehittämisen parissa.

Tapanani ei ole asettaa tavoitteita vuosien päähän, sil-
lä elän päivän kerrallaan, mutta toki tulevaisuutta voisi 
suunnitella vähän enemmän. Yleisesti tavoitteenani on, 
että kehittyisin eteenpäin. En halua päästä tulevaisuu-
dessakaan helpolla. 

Koulutuspolkuni ei ole kulkenut lyhintä reittiä. Nuorem-
pana olin kiinnostunut vaatetusalasta ja pyrinkin taide-
teolliseen, mutta ne ovet eivät minulle avautuneet. En 
ehkä ollut riittävän taiteellinen, vaan olen keskittynyt 
teknisesti korkean laadun tuottamiseen. Korkeakoulu-
tutkinto oli aina tavoitteeni taustalla, mutta matkalla 
sinne suoritin useampia tutkintoja. Vielä en tiedä, toteu-
tanko joskus haaveeni myös jatko-opinnoista. 

Yksi asia jäi aikanaan mietityttämään. Minulla oli kak-
si vaihtoehtoa lukion jälkeen ensimmäiseksi työpai-
kakseni, kun hain töitä vaatetusalalta. Toinen niistä oli 
vaativampi, enkä ottanut sitä vastaan. Olen jälkikäteen 
miettinyt, mitä olisi tapahtunut, jos olisin valinnut tuon 
toisen polun. Uskon, että sen kautta olisin nyt töissä ai-
van erilaisissa tehtävissä. 

Silloin olin aika nuori ja juuri valmistunut lukiosta. Työ-
hön kuului vastuuta ja haastetta, mutta koin silloin itseni 
siihen liian kokemattomaksi. Ajattelin työn olevan ehkä 
liian haasteellista, mikä on harmittanut hieman jälkeen-
päin. 

Matkani on jatkunut kuitenkin hienosti eteenpäin, ja 
henkilökohtaisessa elämässä tilanteeni voisi olla aivan 
erilainen, sillä näiden polkujen kautta olen kohdannut 
paljon mielenkiintoista ja haastavaa. Siinä mielessä en 
ole valintaani yhtään katunut. Olen myös saanut työn 
kautta hienoja kokemuksia ja hyviä ystäviä. 

Tanssin lisäksi pelaan golfia ja harrastan vanhoja nalle-
ja. Suunnittelen ja valmistan nalleja 1900-luvun antiik-
kinallen mallin mukaisesti sekä kerään vanhoja nalleja. 
Tuo on taiteellista minääni, jossa saan toteuttaa itseäni. 
Minulla on nyt muutaman vuoden vanhat nettisivut ni-
mellä Nallesuutari. Nimi yhdistää hauskalla tavalla oman 
nimen ja mielenkiinnon kohteen. 

Harrastukset ovat minulle eräänlainen irtautumiskeino 
omasta työstäni, vaikka pystyn muutenkin aika hyvin 
sulkemaan oven takanani. Työssämme on hyvää se, että 
töitä ei tarvitse viedä kotiin. Puhelimen voi myös sulkea 
työajan jälkeen – joskaan sille olisi harvemmin tarvetta, 
sillä asiakkaillakin on harvoin sellaista asiaa, mitä ei voisi 
enää seuraavana päivänä hoitaa. 
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Työväenopisto ei ole harrastelupaikka

Sanna Orusmaa – apulaisrehtori,
Turun suomenkielinen työväenopisto

Sanna Orusmaa ihasteli korkeakoulutuksensa loppu-
metreillä tuoretta Windows-käyttöjärjestelmää Turun 
yliopistolla ja on niistä päivistä lähtien toiminut viisi-
toista vuotta Turun suomenkielisessä työväenopistos-
sa tietotekniikkaa opettaen. Opettajan työt vaihtuivat 
kaksi vuotta sitten lähes kokonaan apulaisrehtorin 
tehtäviin. Työn ja perheen kanssa pitää kiirettä tällä 
hetkellä niin paljon, että vanha rakas harrastuskin on 
jäänyt hetkeksi sivummalle.

Kun olin ala-asteikäinen, asuimme rivitaloalueella, jossa 
oli paljon eri-ikäisiä lapsia. Vedin heille erilaisia kerhoja 
ja leikkejä sekä joskus vähän opetinkin heitä. Oli harras-
tuskerhoa ja tehtäväkerhoa kaikenlaista laidasta laitaan. 
Aloitin siis epävirallisen opetustyön jo aikaisin.

Sen jälkeen olen esimerkiksi vetänyt harrastukseni paris-
sa opetusryhmiä. Ammatinvalinta on siis sitä kautta ihan 
luonnollinen tie. Lapsena ajattelin ryhtyväni opettajaksi, 
mutta teininä ja yliopistoon opiskelemaan mennessä se 
ei ollut lainkaan selvää, vaan olin vielä hieman epävarma 
ja ”katsotaan nyt” -asenteella, mutta opettajahan minus-
ta lopulta tuli.

Yliopistossa opiskelu avasi minulle uuden maailman. 
Menin yliopistoon vuoden 1991 syksyllä. Opiskelin Tu-
run yliopistossa aineinani matematiikka, fysiikka, kemia 
ja tietotekniikka. Ensin luettiin pääaine ja sivuaineet tie-
tylle tasolle, minkä jälkeen vasta päätettiin, suuntaudun-
ko opettajalinjalle, tutkijalinjalle vai minne. Päätin vasta 
kolmantena tai neljäntenä yliopistovuotena, että haluan 
opettajaksi.

Opettajaksi opiskeleminen sujui ihan hyvin. Auskultoin-
tipaikkani oli minulle tuttu, koska olin käynyt samassa 
paikassa koulua ala- ja lähes koko yläasteenkin. Samat 
opettajat opettivat minua siis uudestaan opettajaksi. 
Opetusharjoittelu sujui ongelmitta ja oli kaikin puolin 
mielenkiintoista aikaa.

Opiskelu kauttaaltaan ei kuitenkaan tuntunut ihan hel-
polta, sillä se oli kovaa ja rankkaa työtä. Eniten siinä ajas-
sa pänni rahan puute, sillä ne ajat olivat aikamoista ta-
loudellista selviytymistaistelua. En asunut kotona, vaan 
halusin asua itsenäisesti vuokralla, mikä toi mukanaan 
myös kustannuksia. Eiväthän ne opintotuet ynnä muut 
ole kovin suuria, eli kyllä joka lantti laskettiin tarkkaan.

Tein opiskelun ohella myös pikkuisen palkkatöitä. Jaoin 
muun muassa mainoksia, jotta sain tienattua vähän yli-
määräistä opintotuen lisäksi. Mainosten jakaminen on 
jäänyt erityisesti mieleen, koska tein sitä niin paljon. Rap-
pusten ylös ja alas juokseminen kerrostaloissa oli muu-
tenkin kunnon iltaurheilua.

Jälkeenpäin opiskeluajat vaikuttavat melko ruusuisilta ja 
mukavilta, kun ajattelee opiskelukavereita ja sitä opiske-
lijaelämää. Muistan silti tiukan työmäärän. Meidän poru-

kassa oli 4-5 tyttöä, jotka teimme hiki hatussa hommia, 
jotta valmistuisimme mahdollisimman nopeasti. Ehdim-
me joskus joihinkin bileisiin, ja olihan yliopistolla siellä 
pitkät lomat, joiden aikana oltiin töissä, mutta ei opiske-
lu ollut mitään löysäilyä ja lorvimista.

Valmistumisvuoden keväänä meitä pyydettiin vielä vii-
meisen tietotekniikan kurssin jälkeen katsomaan, mitä 
uutta tietotekniikka-alalle oli keksitty. Menimme koko 
sakki suureen auditorioon, jossa luennoitsija kertoi, että 
nyt on tullut sellainen juttu kuin Windows. Hänellä oli 
myös tietokoneeseen liitettynä hiiri.

Emme olleet koskaan käyttäneet hiirtä, eikä edes nähty 
sellaista.

Katsoimme vain, että luennoitsija heilutti pöydällä jotain 
möykkyä ja nuoli näytössä liikkui edestakaisin. Hän myös 
esitteli Windowsin erilaisia apuohjelmia, kirjoitti pienen 
tekstin (ohjelmalla, joka on nykyään Worpad) sekä meni 
piirustusohjelman puolelle ja piirsi sillä pienen kuvan. 
Taikatemppu oli, kun hän leikkasi kuvan irti ja siirsi sen 
tekstin alle. Kaikki olivat aivan lumoutuneita ja ihmeis-
sään.

Olihan siinä aluksi hiukan ihmettelemistä, kun opetin sa-
moja asioita jo puolen vuoden päästä oppilaille, vaikka 
sen oppikin melko nopeasti. Sen kurssin viimeinen tentti 
kuitenkin tehtiin muuten lyijykynällä ja paperilla, johon 
vastaukset kirjoitettiin. Olihan se vähän erilainen aika-
kausi kuin tänä päivänä.

Tietotekniikan opettaminen on jatkuvaa itse-
opiskelua
Yliopisto-opiskelun jälkeen pääsin nopeasti opettajan 
töihin. Silloin tietotekniikka oli aika uusi ala, eikä täällä 
ollut kauheasti tietotekniikan opettajia tai jatkokursse-
jakaan. Kun opiskelin yliopistossa, tietotekniikan opetta-
jan koulutusta ei vielä ollut olemassakaan. Piti valmistua 
matematiikan opettajaksi, ja tietotekniikka oli vain yksi 
opetettava sivuaine. Minäkään en ole pääaineenani tie-
totekniikan opettaja, mutta on minulla tietotekniikan 
opettamiseen vaadittavat pätevyyspaperit.

Töissä pääsin tekemään aluksi muutamia pieniä sijai-
suuksia. Vuonna 1998 tietotekniikan opettajan virka Tu-
run työväenopistossa aukesi ja sain sen. Olin ollut täällä 
myös opiskeluaikana opettamassa, mikä varmasti myös 
helpotti työpaikan saantia. Opiskeluaikana olin aluksi 
töissä vain kerran viikossa, mutta opetusillat lisääntyi-
vät pian ja olinkin täällä yhtäkkiä neljänä iltana viikossa. 
Olen ollut tässä työväenopistossa töissä nyt jo melkein 
viisitoista vuotta.

Jos olisin mennyt opettajaksi perinteiseen kouluun, ku-
ten esimerkiksi lukioon, olisin tekemisissä lasten kanssa. 
Tämä on aikuisoppilaitos ja opiskelijat tulevat opistoon 
omasta tahdostaan ja myös maksavat kursseista. Opis-
kelijat ovat siis ennemminkin ”asiakkaita”. Opettaessa 
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nimenomaan palvelen heitä ja takaan, että he saavat ra-
hoilleen vastinetta.

Tietotekniikka-alan opettaminen on ollut viidentoista 
vuoden aikana valtava työ. Esimerkiksi kielten opiske-
lussa on aina tietyt kirjat ja mennään tietyn systeemin 
mukaan. Tietotekniikasta puuttuivat pitkään oppikirjat. 
Teoriakirjoja oli, mutta esimerkiksi harjoitukset piti lähin-
nä rakentaa itse. Olen pitkälti joutunut rakentamaan itse 
kaiken: materiaalit, opetuksen, teoriatekstit ja tehtävät. 
Tosin nykyään materiaalia on jo huomattavasti saatavilla.

Opetusmateriaalit muuttuvat aina parin vuoden välein, 
eli se on aikamoista leikkaa/liimaa -touhua muutella 
kesällä monisteita, kun käyttöjärjestelmät ja ohjelmat 
muuttuvat ja niitä uusitaan. Opetusmateriaalin ajan ta-
salla pitäminen on tärkeää. Joskus ryhmässä saattaa olla 
tilanne, että oppilailla on käytössä jopa kolmekin erilais-
ta ohjelmaversiota, vanhat monisteethan on jo tehtynä, 
mutta uusimmankin version ohjeet tarvitaan.

Työ olisi varmasti helpompaa, jos toimisin matematiikan 
opettajana, sillä ei se derivaatta hirveästi vuosien saatos-
sa muutu. Olen pitkälti opetellut itse kaikki alan muutok-
set. Tietotekniikan lehdissä kerrotaan aina tulevista uu-
distuksista, joista ostan myöhemmin opuksia, joissa on 
kerrottu yksityiskohdat tarkemmin.

Itseopiskelu ja omien tietojen ajan tasalla pito on jatku-
vaa työtä, vanhasta pohjasta on kuitenkin paljon hyötyä, 
koska muutokset eivät aina ole kovinkaan suuria. Kun 
ohjelmia opettaa, oppii valikot ja käskyt äkkiä ulkoa. Jos 
ohjelmassa on suuria muutoksia, muutosvaihe on silti ra-
sittava, koska vanhat asiat ovat vielä hyvin ulkomuistissa. 
Esimerkiksi Office-paketissa ei ole enää valikoita. Osasin 
valikot ja käskyt ulkoa vaikka auton ratissa, kun joku ky-
syi niistä puhelimessa.

Opiskelijoilta tulee usein hyviä kysymyksiä. He saattavat 
käyttää ohjelmia tilanteissa, joissa en ole ajatellutkaan 
niitä käytettävän. Kysyn aina, mihin opiskelijat tarvitse-
vat ohjelmia. Jollakin ne voivat olla kirjanpitoa varten, 
yksi laskee, toinen tekee jotain kaaviota ja kolmas haluaa 
tehdä Excelillä lomakkeita. Opetusta rakennetaan myös 
oppilaiden ehdotusten perusteella, ja oppiihan sitä itse-
kin siinä samalla uusista käyttötilanteista.

Alkeiskurssit ovat pitkään olleet suosituimpia kursse-
jamme. Meillä on alkeiskursseja myös päivisin, ja suurin 
osa kurssilaisista on senioriväestöä. He vielä tarvitsevat 
alkeiskursseja, mutta selvää muutosta on tapahtumas-
sa, sillä nyt tarvitaan enemmän kertauskursseja, koska 
alkeet osataan jo, mutta jotain on niistä kuitenkin unoh-
tunut. Osataan lähettää sähköpostia, mutta tiedoston 
liittämistä ei enää muisteta. Pikkiriikkinen osa seniorivä-
estöstä on tosi innostunutta. He haluavat tehdä valoku-
va-albumeita ja parannella valokuvia kuvankäsittelyoh-
jelmalla.

Iltaväestö, eli pääasiassa työssäkäyvät, tulevat yleensä 
opettelemaan meille jotain yhtä tiettyä ohjelmaa, kuten 
PhotoShopia, jota he tarvitsevat työssään. Kurssi on kuu-
den kerran paketti ja paljon ammattimaisempaa opiske-
lua.

Satakaan toistoa ei aina riitä
Urani aikana tiedonmäärä on kasvanut ja monipuolistu-
nut. Kun aloitin opettamisen, internet ei ollut läheskään 
sitä, mitä se on tänä päivänä. Ei ollut nettikokouksia, net-
tiopetusta tai etäopetusta. Viidentoista vuoden aikana 
tekniikka on lisännyt mahdollisuuksia valtavasti. Asiak-
kaatkin ovat sangen tietoisia monista uusista muutoksis-
ta ja ovat uusinta tietoa janoamassa nopeasti.

Opettamiseen tulee tietenkin tiettyjä rutiineja ja kanta-
päänkin kautta oppii tehokkaasti. Ei minulle ole mitään 
järkyttäviä mokia sattunut, mutta olen ainakin oppinut, 
kuinka paljon yhteen opetuskertaan kannattaa ottaa 
aiheita. On kai opettajan perussynti pelätä asian loppu-
van, minkä takia asiaa tulee yleensä aina liikaa.

Varsinkin kun tietotekniikka on alana aika teoreettinen ja 
pikkutarkka, luulin nuorena, että asian on oltava paljon 
painavampaa ja sitä on oltava enemmän. Kun neljä tun-
tia oli ohi, tajusin, että opiskelijat olivat jaksaneet puolet 
ajasta ihan hyvin ja oppineetkin, mutta loppuaikana tie-
tomäärää oli ollut liikaa.

Nuorempana sitä otti asiat herkemmin itseensä. Sano-
taan, että asiat on toistettava aina sata kertaa ennen kuin 
ne menevät perille, mutta sekään ei aina riitä. Ajattelin 
joskus, että teen jotain huonosti, koska opiskelijani eivät 
osaa asiaa vieläkään. Oppinen olisikin helppoa, jos kaik-
ki olisi opettajan sanomisesta lähtien selvää, tarvitaan 
muutakin.

Toisaalta nuorena on kova into ja suunnaton määrä ener-
giaa sen miettimiseksi, mitä kaikkea opetukseen keksii. 
On hirveää, jos opettaja jämähtää, ja toivottavasti en 
ole jämähtänyt. Vaihtuvat ohjelmat ja opetukset pitävät 
osaltaan huolen, ettei niin tapahdu. Haluaisin pysyä ava-
rakatseisena ja sellaisena, että ymmärtäisin nuorilla ole-
van sellaisia tarpeita, joita ei ollut aiemmin.

Olen saanut kehuja siitä, että tulen hyvin toimen erilais-
ten ihmisten kanssa. Kurssilla on aina se hiljainen ja pu-
helias tyyppi. Siellä on myös niitä, jotka tietävät jo paljon 
entuudestaan sekä arkoja ja pelokkaita, joita täytyy vä-
hän rohkaista eteenpäin ja saada uskaltamaan.

Ikäerot tietysti näkyvät kursseilla. Senioriväestön kans-
sa tarvitaan enemmän rohkaisua, kun taas iltakursseilla 
käyttäjät ovat rohkeimpia. Senioreille tarvitsee myös 
toistaa asioita selvästi useammin, ja heidän muistiaan 
on vahvistettava eri tavalla. Työikäiselle väestölle voi la-
data yhtenä iltana aika suurenkin määrän tietoa. Heillä 
on himo saada oppi nopeasti, kun taas osa senioriporu-
kasta tulee samalla tapaamaan muita ihmisiä ja sosiaali-
nen puoli on lähes yhtä tärkeä opitun asian kanssa. Niillä 
kursseilla on aivan erilainen tunnelma.

Opetustyössä on tullut ihan tasaisesti pieniä arjen onnis-
tumisia. Kun kurssi loppuu ja näkee kaikkien olevan su-
rullisia sen päättymisestä, se tuntuu aina onnistuneelta 
kurssin pidolta. On myös kivaa saada jää rikottua kurssin 
alussa, kun kaikki ovat hiljaa ja totisina. Ensimmäisen 
kerran jälkeen he kuitenkin saattavat usein lähteä pois 
innostuneena ja ensi viikkoa odottaen.
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Jään rikkominen on sellaista katselua puolin ja toisin. 
Toiset tykkäävät jutella kauheasti ja toiset vähemmän. 
Porukka on otettava aina sellaiseen huomaan, että jo-
kainen pysyy mukana. Kun huomaa, että jollain kestää 
kauemmin, menen auttamaan enemmän. Kun pari kurs-
sikertaa on mennyt, rytmi alkaa löytyä. Nopea opiskelija 
ei saa tylsistyä, eikä hidas saa kokea olevansa huono. On 
löydettävä tasapaino.

Ryhmässäni on yleensä noin viisitoista henkeä. Se ei ole 
yleisesti ajateltuna kovin iso ryhmä, mutta tietotekniikan 
opiskeluun se on aikamoinen sakki, jotta jokaisen voi 
joka kerta huomioida riittävän hyvin. Ryhmä on saatava 
myös toimimaan yhdessä niin, että opetus etenee. Tie-
tokoneen avulla saadaan nopeasti aikaan kaaos. Ohjei-
den on oltava riittävän selkeitä ja lyhyitä, ettei ole varaa 
eksyä.

Opetus rentoutuu, kun opiskelijat huomaavat opettajan 
puhuvan niin, että he ymmärtävät. Usein on pelkona, 
että puhutaan liian vaikeaa kieltä. On haettava sellainen 
luottamus, että oppilas uskaltaa kysyä apua, jos joku asia 
menee pieleen. Muutama tarkkaan harkittu vitsi siinä si-
vussa on aina paikallaan.

Apulaisrehtorin rutiinit alkavat sujua
Olen ollut pari viimeistä vuotta apulaisrehtorina ja ope-
tus on vähentynyt merkittävästi. Hoidan apulaisrehtorin 
hommia periaatteessa kahdeksan tuntia päivässä. Nämä 
kaksi maailmaani ovat tällä hetkellä hieman ristiriidas-
sa, sillä kun teen toiselle, sille toiselle ei tahdo löytyä 
riittävästi aikaa. Opetustyötä on pikkaisen ikävä, mutta 
kaipaisin sitä vielä enemmän, jos siihen olisi enemmän 
aikaa.

Apulaisrehtorina autan rehtoria jakamaan hänen työ-
määräänsä. Tässäkin tehtävässä kaikki päivät ovat erilai-
sia. Kun vuosi mennään ympäri syksystä kevääseen, joka 
ajankohdalla on omat tärkeät hoidettavat tehtävänsä. 
Työ muuttuu siis erikseen vuodenajan, viikon ja päivän 
mukaan.

Hoidan aika paljon talon henkilöstön asioita. Meillä on 
noin kaksisataa tuntiopettajaa ja vajaa tuhat kurssia. 
Siihen päälle vielä oppilaat, joita on noin kymmenen tu-
hatta. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että suunnitellaan ensi 
vuoden kurssit, eli voi uskoa, että siellä on monenlaista 
kysymystä vastattavana.

Henkilöstöpuoli vie suuren osan työajastani. Sitten hoi-
dan tilajärjestelyitä suunnittelemalla, kuka opettaa ja 
missä. Yksi iso työnsarka on sähköposti, johon tulee ai-
van valtavasti erilaisia asioita. Sähköpostin hoitaminen 
vie päivittäin yhdestä kahteen tuntiin. Eilen katsoimme 
joogaopettajan kanssa joogatiloja kuntoon, mikä vei ai-
kaa kaikkiaan neljäkymmentä minuuttia. Käännyin sen 
jälkeen takaisin tietokoneeseen päin, ja siinä ajassa oli 
tullut 38 sähköpostia. Joskus on tällaisia rallipäiviä.

Silloin kun saamme kesäkuun aikana kaiken suunnittelu-
työn valmiiksi ja tarkistelemme kaiken olevan kunnossa, 
opettajat ovat jo siirtyneet kesälaitumille. Silloin sähkö-
postia ei välttämättä tule kuin kaksikymmentä päivässä.

Uudessa tehtävässä on valtavan paljon opeteltavaa. 
Olen käynyt esimerkiksi neuvottelutaitojen, esimiestai-
don, kehityskeskusteluiden ja hankalien asiakkaiden 
kanssa toimimisen koulutusta. Näitä koulutuksia on ihan 
valtavasti. Jos haluaa kehittyä, on opiskeltava koko ajan. 
Mutta eihän työ ole seisova vesi varmasti kenelläkään.

Lasken paljon kuluja ja menoja, minkä takia ajattelen 
työssäni paljon rahaa. Matemaatikko on tietysti palkattu 
tänne laskemaan, enkä minä ole vastuussa talousasiois-
ta, vaan rehtori, mutta olen mukana siinäkin apukätenä, 
tarkkailemassa ja selittämässä, missä mennään ja mitkä 
ovat kustannukset.

Toivon olevani vielä viiden vuoden päästä samanlaisissa 
hommissa. Tämä on niin mielenkiintoista ja avaa aivan 
erilaisia maailmoja. Tällä hetkellä pääsen pohdiskele-
maan, mietiskelemään ja oppimaan koko ajan ihan hir-
veästi. Vielä on ainakin ihan mielenkiintoinen noususuh-
danne käynnissä.

Ensimmäinen vuosi oli tietysti rankka, kun oli niin pal-
jon uutta eikä ollut vielä minkäänlaista tuntumaa, mihin 
suuntaan pitäisi mennä. Nyt toisena vuotena alkaa löy-
tyä punainen lanka. Ensi vuonna pääsee varmaan todella 
muuttamaan ja kehittämään. Nyt osaan jo nähdä pieniä 
rippeitä mahdollisista hyvistä suunnista ja siitä, mistä tie-
toa haetaan, miten asiat voidaan toteuttaa, kuka päättää 
ja mistä päättää.

Kun nämä asiat alkavat sujua rutiinilla, niihin ei kulu enää 
aikaa ja energiaa niin paljon. Toivottavasti niitä vapautui-
si vähän suuremman luokan kehittämiseen sekä työolo-
jen, henkilöstön olojen ja koko talon tarjonnan paranta-
miseen.

Opistossa on kovan tason juttuja
Lehdistä ja kaikkialta voi tietysti huomata, että talouskuri 
on koko ajan tiukentunut. Jos ajatellaan lyhyttä historiaa, 
eihän rahaa ole ollut ikinä liikaa. Totta kai raha määrää 
paljon tapoja työskennellä ja sitä, miten paljon meillä on 
työtä. Onhan se surullista ajatella, mitä kaikkea voisi teh-
dä ja kehittää, jos rahaa olisi.

On klassista todeta, että rahaa, tilaa ja opetusvälineitä 
pitäisi olla enemmän. Silti täällä työväenopistossa on 
valtava määrä ihmisiä, kiinnostuneita ja halukkaita oppi-
maan. Totta kai opetuksen resurssien laajentaminen olisi 
tärkeä parannus. Tilat, uudet opetusvälineet ja opetus-
keinot ovat myös kiinni resursseista. Jos esimerkiksi aloi-
tetaan etäopetus, se on kaikki perinteisen päälle tulevaa 
toimintaa.

Etäopetus olisi nykyaikaista ja sitä, mihin työväestö ja 
varmasti tulevat nuoret ovat aikanaan tottuneet. He 
tulevat varmasti vaatimaan sitä. Sitä täytyisi olla nyky-
äänkin jonkun verran, mutta ajattelen silti, että läsnäolo 
tunneilla on tällä hetkellä vielä tärkeintä.

Emme voi lopettaa vanhaa ja siirtyä heti uuteen, vaan 
vanha on säilytettävä ja otettava uusi siihen rinnalle. 
Jotain täytyisi alkaa karsia, mutta toisaalta tuntuu, että 
kaikki on sen verran hyvin, ettei mistään haluaisi luopua. 
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Meillä on täällä loistavia luentosarjoja, joita voisi kuvata 
reaaliajassa, jos se vain sopii luennoitsijalle. Saisimme 
katsojakuntaa muistakin kuin vain opistomme penkeillä 
istujista.

Olen aidosti ylpeä työväenopiston toiminnasta, moni-
puolisuudesta ja laaja-alaisuudesta. Täällä on kovan ta-
son juttuja. Jotkut vihjailevat joskus, että tämä on vähän 
harrastelupaikka, mutta sitä tämä ei ole. Harrastaakin 
voi, mutta kyllä täällä on hienoja opintokokonaisuuk-
sia, ammattitaitoisia opettajia ja monen alan erikoisih-
misiä. Esimerkiksi taiteen erikoisjuttujen opettajat ovat 
harvoin koulutukseltaan opettajia, vaikka ovatkin hyviä 
opettamaan.

Verrattuna muihin työväenopistoihin tämä on iso ja laa-
ja. Meillä on paljon mahdollisuuksia ja resursseja men-
nä eteenpäin. Meillä on ihan toisenlainen volyymi kuin 
vaikka lähikunnissa. Sen mukana tulevat kaikki muut 
laaja-alaisuudet. Meillä on esimerkiksi merenkulusta saa-
risto- ja rannikkolaivurin tutkintoon tähtääviä koulutuk-
sia. Itse tutkintoa emme pidä, vaan opiskelijat menevät 
toiseen paikkaan tenttimään.

Luentosarjoilla on professoreita, arkkipiispaa, rehtoria ja 
venäläisen taiteen asiantuntijoita eli kovatasoista poruk-
kaa. He ovat tehneet koko elämänsä tärkeää työtä, eli he 
ymmärtävät tämän merkityksen. Tänä vuonna meillä oli 
Englannin teemavuosi, seuraavaksi on tulossa Espanjan 
teemavuosi, johon kuuluvat musiikki, ruoka, viinit, kieli, 
kulttuuri ja tanssit. Teemat ulottuvat aina joka alueille, 
niihin kuuluvat omat luentosarjansa ja kyseessä olevan 
maan kansalaiset, jotka kertovat maastaan.

Hepat juoksivat jo ohi
Löysin opiskelun päättymisen aikaan miehen, jonka 
kanssa menin naimisiin ja saimme kaksi tyttöä. Muutim-
me maaseudulle, mikä mahdollisti ratsastuksen, joka on 
ollut rakas harrastukseni koko ikäni. Sain hankittua he-
vosia ja oman tallin. Ennen lapsia kävin estevalmennuk-
sissa ja kilpailuissa.

Lapseni ovat nyt 7- ja 9-vuotiaita. Kun he syntyivät, rat-
sastuspuoli muuttui aika radikaalisti, sillä aika ei riittänyt 
enää kaikkeen. Ratsastan vielä, mutta en enää missään 
tapauksessa niin paljon kuin ennen. Kilpahevoseni kuoli 
kolme vuotta sitten, eikä ole ollut ajallisesti järkevää os-
taa uutta. Tyttömme ratsastavat omilla poneillaan, eli tal-

lilla notkutaan useasti viikossa. Toinen on käynyt vähän 
kilpailuissa, minkä takia tähän menee paljon aikaa myös 
minulta.

Lenkkeilystä on tullut korvaava harrastus ratsastuksel-
le, kun pääsee yksin jonnekin ihan muualle ja hieman 
irti.  Puutarhanhoito on ollut myös yksi intohimoni. Ra-
kensimme maaseudulle uuden talon, johon muutimme 
kaksi vuotta sitten. Siellä ei ollut aluksi mitään, eli olen 
saanut rakentaa puutarhaa parin vuoden ajan ihan tyh-
jästä. Se on vielä tietenkin aivan kesken, mutta katsotaan 
kymmenen vuoden päästä, missä mennään.

Lapset ratsastavat poneilla ja minä juoksen vieressä. He 
ovat vähän liian kovia laukkaamaan, enkä meinannut 
millään pysyä niiden mukana. Alkukesänä juoksin en-
simmäisenä ja kaksi ponia perässä, mutta heinäkuussa 
katselin jo häntien viuhuvan ohi.  Loppukesällä se meni 
siihen, että lähdin yksin lenkille ja pyöräilin tyttöjen mu-
kana ratsastuslenkillä.

Kaipaan sellaista urakalla liikkumista, joka on tällä het-
kellä ihan hunningolla. Sanotaan, että ajan puute on te-
kosyy, mutta kyllä se on minulla tällä hetkellä ihan oikea 
syy. Kotiin pääsee hyvällä tuurilla viiden tai kuuden ai-
kaan, joskus menee myöhempäänkin. Kestää pari tuntia 
ennen kuin muksut alkavat mennä nukkumaan, ja sitä 
ennen käydään läpi läksyt, koulupäivän kulku, syödään 
ja rapsutetaan poneja.

En edes yritä ottaa omasta urheilustani stressiä. Jos lais-
kistun selvästi, alan huolehtia siitä enemmän. En ole var-
masti eläissäni ollut näin huonossa kunnossa ja vähällä 
liikunnalla. Jos jostain revin yhden minuutin, se menee 
aina liikuntaan. Uskon siihen, että kun ihminen on hyväs-
sä kunnossa, hän jaksaa hyvin joka paikassa.

Työt pyörivät rehellisesti sanottuna joskus kotonakin 
mielessä. Jotkut kinkkiset asiat pulpahtelevat mieleen 
illallakin, mutta suurimmaksi osaksi ne eivät jää liian 
pitkäksi aikaa päähän kiertämään. Kun kotiin menee ja 
muksut tulevat vastaan miljoonien asioiden kanssa, työ-
asiat unohtuvat yleensä kuin seinään.

Haluaisin vielä elvyttää ratsastusharrastuksen samalle 
tasolle kuin missä se on ennen ollut. En tosin aio enää 
kilpailla, mutta haluan saada hyvän hevosen, jolla pää-
sen touhuilemaan. Ei se harrastus poistu minusta ikinä, 
vaikka muut asiat ovat menneet hetkeksi edelle.
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Rolf Holmberg –Työssäoppimisen koordinaattori ja pro-
jektipäällikkö, Sivistystoimialan suunnittelu- ja kehittä-
mispalvelut

Rolf Holmberg siirtyi lääketeollisuuden palvelukses-
ta opettajan työhön vuonna 1993 heti opettajan-
koulutuksen suoritettuaan. Kymmenen vuotta myö-
hemmin Holmberg huomasi, että erilaiset hankkeet 
alkoivat viedä aikaa perustyöltä, joka oli jätettävä 
kokonaan pois. Hankkeet ovat sittemmin vieneet ma-
ratoonarin täysin mukanaan.

Tutustuin tähän oppilaitokseen jo edellisessä työpai-
kassani lääketeollisuuden palveluksessa, sillä ennen 
opettajan uraani edustamani yritys lahjoitti Juhannus-
kukkulan teknilliselle ammattioppilaitokselle labora-
toriovälineitä. Olen koulutukseltani kemisti, ja minulla 
oli täällä ammattioppilaitoksessa tuttuja kemistejä. 
Kun työt loppuivat lääketeollisuudessa, opetusala alkoi 
kiinnostaa.  Kemistituttuni ehdottivat, että kokeilisin la-
boranttiopiskelijoiden opettamista.

Hankin Hämeenlinnan ammatillisessa opettajakorkea-
koulussa opettajan pätevyyden. Se oli siihen aikaan sel-
laista teho-opiskelua. Olin suorittanut sitä ennen Turun 
yliopistossa kasvatustieteen approbaturin, minkä jäl-
keen sain suoritettua vuodessa Hämeenlinnassa opet-
tajan pätevyyden. Se vuosi oli tiivis paketti, ja asuin Hä-
meenlinnassa sen ajan.

Siellä opiskeltavat asiat erosivat aika lailla tästä päiväs-
tä, sillä kalvot olivat koulun opetusmenetelmissä hyvin 
tärkeitä. Opettelimme tarkasti kalvojen värimaailmaa ja 
sitä, kuinka ne rakennettiin oikein. Liitutaululla ohjeis-
tettiin niin, että asia etenee vasemmalta oikealle.

Opettajakorkeakoulussa kaikki sujui oikein mallikkaas-
ti. Ikävin tapaus oli, kun minun piti antaa opetusnäyte 
opettajaksi opiskelevien kurssijuhlan jälkeisenä aamu-
na. Otin arviointitilaisuuden sen verran tosissaan, ett-
en mennyt ollenkaan juhlimaan. Sillä hetkellä se vähän 
harmitti.

Aloitin opettamisen vuonna 1993. Olin aluksi laborato-
rioalan opettajana Juhannuskukkulalla, jossa olin kaik-
kiaan 13 vuotta On hyvä, kun opettaja on ollut ennen 
opettajanuraansa työelämässä riittävän kauan ja teh-
nyt konkreettisesti samoja asioita, joita opettaa muille. 
Lääketeollisuudessa on paljon tarkkoja säädöksiä, joita 
olen osannut tuoda opetuksessa hyvin esille. Opiskeli-
jani ovat pärjänneet sen jälkeen hyvin työelämässä.

Enää en opeta, vaan toimin erilaisten hankkeiden pa-
rissa. Välillä tulee mieleen, että olisi kiva toisinaan taas 
opettaa jotain. Muutama viikko sitten hanketoimijoille 
pidettiin pienimuotoinen koulutus tasa-arvon huomi-
oimisesta hanketoiminnassa. Siinä palautui mieleen, 
että tällaistahan se opetustoiminta on, kun pitää vähän 
valmistautuakin ja miettiä, miten asia esitetään.

Kahdesta työstä oli valittava vain toinen
Kymmenen vuoden opetustyön jälkeen alkoi ilmestyä 
paljon muutakin kuin puhtaaksi opetukseen liittyviä 
tehtäviä. Olin mukana ammatillisessa neuvottelukun-
nassa edustamassa opettajia. Vuonna 2001 minua pyy-
dettiin vielä Euroopan sosiaalirahaston näyttöpilotti-
hankkeeseen, kun ammattiosaamisen näytöt tulivat 
osaksi tutkintoja. Kun se työ eteni, huomasin, että työ-
ajastani puolet on muuta kuin opetustyötä.

On hankala järjestää aikaansa, kun ei tiedä, kummasta 
pitäisi siirtää tunteja, hankkeista vai opetuksesta. Ope-
tustuntien siirtäminen on usein ketjureaktio, sillä kun 
yhden ryhmän tunteja siirretään, se vaikuttaa muiden-
kin opettajien lukujärjestyksiin. Opetuksen kanssa oli 
siis hankalaa, mutta toisaalta hanketyö kärsi opetus-
tunneista.

Minulle ehdotettiin, että siirtyisin hanketöihin kokopäi-
väisesti, mikä oli minulle onnenpotku. Tulin Aninkais-
ten koulutaloon, jossa olen vieläkin. Nyt työskentelen 
seitsemättä vuotta hankkeiden parissa.

Ensin olin mukana Turun ammatti-instituutin näyttö-
pilottihankkeessa, jonka jälkeen tuli Näytöt käyttöön 
-hanke, jossa olin koko instituutin koordinaattori. Olen 
ollut mukana myös Opetushallituksen työssäoppimi-
seen ja työelämäyhteistyöhän liittyvissä hankkeissa 
sekä 2009 käynnistyneessä isossa Laakeri-hankkeessa, 
joka päättyi juuri.

Hankkeet on ryhmitelty nyt parin vuoden ajan hanke-
salkkuihin. Vedän hankesalkkua, jossa kehitetään pe-
rusasteen ja toisen asteen työelämäyhteistyötä. Työ-
elämäyhteistyö tuli työssäoppimisen myötä mukaan 
laboratorioalalle jo vuonna 1998, kun toimin opettaja-
na.

Olen ollut aina vahvasti tekemisissä yritysten kanssa, sillä 
näyttöjäkin suunniteltiin yrityksissä ja kuunneltiin yritys-
ten mielipiteitä. Esimerkiksi Laakeri-hankkeessa tehtiin 
yhteistyötä yli 500 yrityksen kanssa. Siinä toimintaamme 
kuuluivat myös alueellinen yhteistyö, opettajien työelä-
mäjaksot ja työpaikkaohjaajien koulutus. 

Olen tehnyt paljon hankehakemuksia, mutta vain yksi 
ei ole mennyt läpi. Pidän vahvuutenani sitä, että koko-
naisnäkemykseni asioista on niin hyvä. Osaan yhdistää 
eri asiat toisiinsa, kun olen ollut suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja tiedottamisessa mukana.

Olen myös ollut kouluttamassa työpaikkaohjaajia ja ve-
tänyt vuodesta 2002 lähtien työssäoppimistiimiä, jossa 
on mukana eri tutkintojen edustajia noin kaksikym-
mentä. Kokoonnumme 4-5 kertaa vuodessa ja koetam-
me yhtenäistää sekä jakaa työssäoppimiseen liittyviä 
hyviä käytäntöjä, joita kuulee muista oppilaitoksista 
ja eri tapahtumista. Eri käytäntöjä viedään sitä kautta 
instituuteista toisiin.

Hanketyö on ehdottomasti luovaa



84



85

Opetushallitus ja muutama muukin taho kysyy silloin 
tällöin meiltä erilaisista asioista lausuntoja, mikä on ai-
kamoinen luottamuksen osoitus. Olemme Turussa iso 
ja aktiivinen toimija.

Laakeri-hanke on kaikista läheisin
Laakeri-hanke tuntuu minulle kaikista läheisimmältä ja 
tärkeimmältä. Se ei sujunut suinkaan ilman ongelmia, 
mutta sen tuloksiin on oltava tyytyväinen. Hankkeen 
tarkoitus on jalostaa eri aloilta tulevia työssäoppimi-
seen liittyviä kehitysideoita, etsiä niille rahoitusta ja 
erityisesti lisätä yhteistyötä työelämän ja ammatillisten 
oppilaitosten välillä.

Sen käynnistämisessä oli hieman vaikeuksia, koska 
aloitus siirtyi. Useita vuosia jatkuvien hankkeiden aika-
na toimijat aina vaihtuvat jonkin verran. Myös Laakeri-
hankkeessa tuli senkin takia pieniä hankaluuksia, kun 
tietyt henkilöt eivät olleet koko neljää vuotta mukana. 
Oli käynnistettävä uudestaan yhteistyötä, mikä oli välil-
lä haastavaa.

Laakeria oli kuitenkin suunniteltu muutaman vuoden 
ajan hyvin ja se sai vielä vuoden jatkoaikaa. Se oli suun-
niteltu aluksi kolmen vuoden mittaiseksi. Hankalinta 
oli opettajien työelämäjaksojen markkinointi, koska 
rahoittaja edellytti kehittämistehtävää, jonka opettajat 
kokivat aluksi hankalaksi. Saimme esitettyä asian niin, 
että sekä opettajat että koulutusalat kokivat hyötyvän-
sä hankkeesta. Saimme siirrettyä rahoittajan vaatiman 
kehittämistehtävän vähän taustalle.

Loimme alueyhteistyöhön liittyvän verkkopalvelun ja 
saimme oppilaitosten välisen yhteistyön hyvälle mallil-
le. On tärkeää, että Varsinais-Suomessa on yksi tällainen 
alueellinen palvelupiste. Toiminta jatkuu vielä, ei enää 
hankkeena vaan ihan tavallisena yhteistyönä. Kaikki 
tietävät nyt Varsinais-Suomen pelisäännöt ja toteutta-
vat työtä samalla tavalla.

Hankkeessa opettajat perehtyivät työpaikkojen toimin-
taan ja ajanmukaistivat ammattitaitoaan työelämäjak-
sojen avulla. Opettajien raportit niistä ovat olleet hyvin 
mielenkiintoista luettavaa. Työelämäjaksoja toteutui 
kaiken kaikkiaan vajaa sata, emmekä olisi saaneet tuol-
laista määrää mukaan ilman näin kookasta hanketta.

Työelämäjaksot eivät ole kuitenkaan jatkuneet hank-
keen jälkeen vauhdikkaasti, vaan se toiminta on vähän 
odottavassa tilassa, koska sitä on kallis toteuttaa. Sen 
sijaan työpaikkaohjaajan koulutuksia tehdään oppilai-
toksen omalla rahalla, ja alueellinen yhteistyö toteutuu 
Laakeri-tiimin kautta. Monesti käy niin, että kun hank-
keen rahoitus loppuu, myös toiminta loppuu. Tässä ei 
ole käynyt niin.

Haastavat opiskelijat yllättävät usein
Työssäoppiminen on nyky-yhteiskunnassa jo hyvin 
tunnustettu asia ja työmarkkinajärjestöt tuntevat sen 
hyvin. Eri asia on, tuntevatko kaikki yritykset riittävän 
hyvin siihen liittyviä asioita, kun koko ajan syntyy uusia 

yrityksiä. Työpaikkaohjaajat vaihtuvat myös meille tu-
tuissa yrityksissä, eli aina olisi uudestaan tarve koulut-
taa heitä tähän ja tiedottaa toiminnastamme.

Kun työssäoppiminen aikoinaan alkoi, opettajat sai-
vat enemmän resursseja käydä työpaikoilla. Nyt siitä-
kin resurssista on jouduttu tinkimään ja opettajien on 
mietittävä tarkemmin, mihin he käyttävät ne vähän 
resurssinsa. Selkeä tavoite on, että opettaja kävisi työ-
paikalla kaksi tai kolme kertaa työssäoppimisjakson ai-
kana, mutta se toteutuu hyvin vaihtelevasti.

Tuntuu, että työelämältä vaaditaan koko ajan enem-
män työtä oppilaitoksen suuntaan. Kun aloitin vuonna 
1993, työharjoittelu oli kaksi viikkoa ja kasvoi muuta-
massa vuodessa neljään viikkoon. Työssäoppimisen 
tultua kaikkiin tutkintoihin pakolliseksi vuonna 2000 
harjoittelu oli yhtäkkiä vähintään kaksikymmentä viik-
koa ja tämän jälkeen työssäoppimiseen on sisällytetty 
vielä ammattiosaamisen näytöt vuodesta 2006 alkaen.

Nyt sitä on laajennettu niin, että jos se sopii erityisen 
hyvin jollekin opiskelijalle, se voi olla lähes kuinka pitkä 
vain. Silloin työpaikalta vaaditaan taas enemmän. Me-
kin joudumme kuuntelemaan silloin työelämää hyvin 
herkästi, jotta suhteet säilyvät ja saadaan sinne sopivia 
opiskelijoita.

Eri tutkinnoissa on eroja siinäkin suhteessa, että joissa-
kin niistä opiskelijat hakevat itse työssäoppimispaikan 
ja joillakin aloilla toivotaan, että homma hoidetaan kes-
kitetysti, jolloin oppilaitos lähettää työpaikalle muuta-
mia henkilöitä, joista työnantaja valitsee sopivimmat.

Joskus joudumme sijoittamaan työpaikoille haasteel-
lisia opiskelijoita. Kun on tehnyt pitkään yhteistyötä 
ja tuntee useat ohjaajat, tietää, että jotkut eivät väli-
tä hankalista tapauksista. He kyllä saavat koulutettua 
nuoren ja ottavat haasteen vastaan.

On niin hienoa kuulla työnantajilta hankalista opiskeli-
joista, jotka ovat onnistuneet ja saattavat parhaimmil-
laan virkistää työyhteisöä ihan tuoreella tavalla. Joskus 
kun menee erittäin hienosti, opiskelija on alkanut ky-
seenalaistaa toimintatapoja ja kysellyt, miksi työpai-
kalla tehdään niin kuin tehdään. Työpaikkaohjaajat 
joutuvat miettimään asioita aivan uudelta kantilta. Toi-
mintatapoja on ihan oikeasti muutettu ja päätetty opis-
kelijan aloitteesta tehdä asioita ihan uudella tavalla.

Välillä ehdotuksissa tulee törmäyksiäkin, kun nuoren 
ehdotus ei ole mahdollinen. Nuoren oma-aloitteisuutta 
kuitenkin arvostetaan, ja työpaikan on virkistävää miet-
tiä välillä, miksi asia tehdään niin kuin se on aina tehty.

Koulu on koulu, ja työ on työ
Hyvässä työssäoppimispaikassa on ainakin oltava in-
nostunut ohjaaja ja monipuoliset työtehtävät. Työnan-
tajan on hyvä ymmärtää myös, kuinka tärkeä merkitys 
ohjaajalla ja työpaikan ilmapiirillä on nuorelle. Se voi 
olla nuoren ensimmäinen kontakti työelämään.

Jos halutaan, että työpaikalle tulee joku – ehkä sama-
kin opiskelija – uudelleen, siellä on hyvä olla erilaisia 
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polkuja. Oma-aloitteinen opiskelija voi tehdä erilaisia 
töitä kuin rutiiniluontoinen. Työnantajat voivat tuoda 
koulutuksellisesti esille, mitä näille nuorille olisi hyvä 
opettaa. Tällöin työnantaja, koulu ja vielä opiskelijakin 
hyötyisivät.

Työssäoppimiset eivät epäonnistu usein. Jos näin on ta-
pahtunut, ei ole ymmärretty, millaisia työtehtäviä opis-
kelijalle kuuluu antaa ja tehtävät ovat hyvin kapea-alai-
sia. Joskus työpaikkaa vaihdetaan kesken jakson. On 
niitäkin tilanteita, kun nuorella ei ole asenne kohdillaan 
eikä hän osaa käyttäytyä. Silloin joko vaihdetaan paik-
kaa tai jakso keskeytetään, missä tapauksessa opiskelija 
suorittaa sen myöhemmin. Sen jälkeen opiskelija ym-
märtää valmistautua ja asennoitua asiaan paremmin.

Onnistuneita työssäoppimiskokemuksia tulee mieleen 
paljonkin. Eräs opiskelijani oli hyvin vauhdikas, mutta 
ei kovin motivoitunut. Päätin laittaa hänet paikkaan, 
jossa on paljon työtä, eikä hän pääse velttoilemaan tai 
luistamaan töistä. Hän meni erääseen lääketeollisuu-
den paikkaan, jonka työntekijät tunsin hyvin.

Kävin työpaikalla arviointikäynnillä, jossa tätä nuorta 
miestä kehuttiin ihan hirveästi. Arviointi oli pelkästään 
positiivista ja hänen kaikkia toimiaan kehuttiin. Olin 
tietysti hirveän tyytyväinen, mutta en voinut olla ky-
symättä, miksi hän käyttäytyy koulussa niin eri tavalla. 
Tämä vastasi vain, että koulu on koulu, ja työ on työ. 
Hän oli ottanut töissä aivan eri roolin.

Näissä asioissa opettajien kannattaa olla tarkkana asen-
teensa kanssa, sillä vaikka opiskelija ei pärjäisi koulu-
elämässä, voi hän olla työelämässä aivan erilainen. Kun 
hankalat opiskelijat suhtautuvat asioihin hyvin, he voi-
vat olla yhtäkkiä todella mukavia.

On silti harmi, kun edelleenkin joutuu kuulemaan sitä, 
että nuoret eivät tunne työelämän pelisääntöjä, kuten 
oikeanlaisia käytöstapoja. Jotkut eivät huomioi riittä-
västi työpaikan muita työntekijöitä, mistä on ihan oma-
kohtaisia kokemuksia. En kuitenkaan usko, että nuoret 
ovat taantuneet tässä asiassa aiemmasta ihan hirveästi, 
sillä on niitä pahoja tapauksia ollut aina.

Oppilaitoksissa osataan nyt huomioida hankalat opis-
kelijat ja ennakoida ongelmia paremmin. Opiskelijat ei-
vät aina muista asioita, jotka tuntuvat itsestään selviltä. 
Opettajien on hyvä kirjoittaa päiväkirjaan opettamiaan 
asioita, jotta he voivat osoittaa, että näin on toimittu. 
Joskus on tullut harmeja, kun kaikkea ei ole muistissa.

Suunnittelijan olisi hyvä myös toteuttaa hanke
Alussa tunsin hyvin vain yhden tutkinnon opetussuun-
nitelmat, työssäoppimiskuviot ja muut jutut. Työssäop-
pimistiimissä olen kuullut ja ymmärtänyt, että teknii-
kan alalla, kaupallisella puolella ja sosiaalisella puolella 
on kaikissa omat ongelmansa. Näkemykseni on koko 
ajan laajentunut jo pelkästään täällä Turun ammatti-
instituutin sisällä. Nyt valtakunnallisessa yhteistyössä 
olen huomannut, että ongelmat ovat yleisesti ihan sa-

manlaisia kuin meidän instituutissamme. Aikaisempi 
taustani on auttanut erityisesti asiayhteyksien huo-
maamiseen. 

Opetushallituksen hankkeet ovat usein vaikeita, koska 
niissä on usein vain vuosi aikaa toteuttaa ne. Olen vie-
nyt siihen liittyen useinkin viestiä Opetushallitukseen 
päin, mutta se on aina valtion budjetista kiinni. Samaan 
aikaan, kun teen tosissani hanketta, jolle on edellis-
vuonna myönnetty rahaa, tulee uusi hankehaku käyn-
tiin. Pitäisi siis jo suunnitella uutta, vaikka toinen ei ole 
päässyt edes kunnolla vauhtiin.

Opettajan työssä on tietyt määräajat, jolloin opiskeli-
joiden pitäisi valmistua. Myös hankkeilla on määrätty 
toteuttamisaika. On suunniteltava aikataulut, budjetit 
ja kaikki, minkä takia olen väkisinkin oppinut talous- ja 
suunnittelutaitoja. 

Olen oppinut myös tuotteistamaan hanketuloksia. Sil-
loin mietitään, miten asiaa viedään eteenpäin ja mikä 
on lopputulos, joka kiinnostaa muita ja on helppokäyt-
töinen sekä asiakasystävällinen. Levittämiseen tarvit-
see sitten erikseen hyvät verkostot, joita minulle on 
kertynyt paljon. Tiedotusta ja viestintää ei voi silti osata 
koskaan niin hyvin, että se olisi helppoa.

Hyvälle hankkeelle on ehdottomasti eduksi, että suun-
nittelijat ovat myös tekemässä sitä. On hankala lähtö-
kohta, jos joku toinen on tehnyt suunnitelman ja eri 
henkilöt alkavat toteuttaa sitä. Rahoittaja seuraa hyvin 
tarkkaan asioita, jotka on kirjattu hankesuunnitelmaan, 
kuten aikataulua ja budjettia. Laakeri-hanke onnistui 
niin hyvin, koska valmisteluaika oli niin pitkä.

Pidän omaa työtäni ehdottomasti luovana. Se tulee ilmi 
hankkeiden suunnittelussa ja siinä, kuinka siitä pitäisi 
kertoa eteenpäin ja tuloksia esittää. Jotta jaksan olla 
tällaisessa touhussa mukana, on välillä keskityttävä 
pohtimiseen, ajatteluun ja suunnitteluun. Sillä tavalla 
tämä eroaa opettajan työstä, jossa on aika tiukka tun-
tiaikataulu.

Aikaisemmat hankkeeni ovat liittyneet kiinteästi työ-
elämäyhteistyöhön, mutta työnkuvani on muuttunut 
vuoden 2013 alusta aika lailla, sillä toimin nuoria työllis-
tävien hankkeiden parissa. Toimintaympäristö on aivan 
erilainen, ja olenkin itse oppimassa aika paljon uutta.

Maratonin juoksemista jo neljällä vuosi-
kymmenellä
Täytin juuri kuusikymmentä vuotta. Jos tehtävät pysy-
vät yhtä mielenkiintoisina ja työkaverit näin mukavina, 
voin kuvitella olevani työelämässä vielä viitisen vuotta.

Välillä on saatava omat ajatukset muualle, minkä hoi-
dan liikunnan avulla. Juoksen maratonia ja uin paljon. 
Olen ollut yksitoista vuotta mukana uintiryhmässä, 
joka käy kerran viikossa yhdessä uimassa. Juoksu-uraa 
tulee pian täyteen neljäkymmentä vuotta.
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Tavoitteeni on, että juoksen Tukholman maratonin vii-
tenä vuosikymmenenä, sillä olen jo juossut sen neljä-
nä vuosikymmenenä. Tukholmassa täytyisi juosta vielä 
vuonna 2020, jotta tavoite toteutuu. Takana on nyt 25 
maratonia, ja viime vuosina niitä on tullut yksi tai kaksi 
vuodessa.

Keskeinen juoksupaikka on Ruissalo, jossa kokoonnum-
me juoksuporukan kanssa kerran viikossa. Peruslenk-
kimme on 14 kilometriä, mutta kesäaikana se voi olla 
18 kilometriä tai saatamme joskus mennä 14 kilometrin 
lenkin kahteen kertaan. Mikäs siinä juostessa, kun paik-
ka on niin hieno.

Lenkille lähtö ja muut harrastukset auttavat jaksamaan 
ja katkaisevat sopivasti tämän työn. Ei tämä työ lopu 
tekemällä, sillä aina voisi suunnitella, miettiä, pohtia 
ja kertoa raportissa enemmän. Välillä joutuu olemaan 
töissä muutaman tunnin pidempään, mutta ei näitä 
asioita tarvitse kotiin viedä. Joskus tosin ratkon työasi-

oita lenkkiä juostessani, koska juoksu menee niin auto-
maattisesti.

Työni antoisa puoli on, että hommia ei ole sidottu tark-
kaan lukujärjestykseen. Jos olen joskus pidempään 
töissä, voin lähteä seuraavalla kerralla aiemmin kotiin, 
jos vain hommat ovat hoidossa.

Haaveeni eivät liity niinkään enää töihin, sillä olen saa-
nut toteuttaa itseäni niin hyvin. Sen sijaan odottelen, 
että lapsenlapseni syntyy loppukesästä 2013. Se tulee 
varmasti muuttamaan elämää aika lailla. Töissä jaksa-
minen, stressinhallinta ja moni muukin asia on kiinni 
terveydestä, jota on toistaiseksi riittänyt. Liikunnalla on 
siihen suuri merkitys.

Töissä jaksamisen kannalta tärkeää on ihmisten kans-
sa työskentely. Opettajana olin opiskelijoiden kanssa, 
mutta hanketyössä opiskelijat ovat vaihtuneet kolle-
goihin, esimiehiin ja muihin hanketoimijoihin.
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Aivi Ojala - Hallintosihteeri

Syksyllä 2013 hallintosihteerin virasta Turun kaupun-
gin kasvatus- ja opetusvirastosta eläkkeelle jäävä Aivi 
Ojala on heittänyt keihästä menestyksekkäästi, sillä 
hän on muun muassa keihäänheiton akateeminen 
Suomen mestari sekä maailmanmestari veteraani-
urheilijana. Sen lisäksi hän on osallistunut lukuisiin 
luottamustoimiin ja suorittanut mittavan työuran. 
Helppoa se kaikki ei ole ollut, sillä urheilu on tuonut 
mukanaan loukkaantumisia ja liika suorittaminen vä-
symystä. Nyt alkaa helpottaa.

Asuin ihan pienenä Helsingissä ruotsinkielisessä lasten-
kodissa, sillä äitini kuoli, kun synnyin. Muutin kaksi- ja 
puolivuotiaana Sirkka-tätini luo Mynämäelle. Helsingissä 
asuvalle isälleni muuttoni oli vaikeaa, koska hän oli pääs-
syt katsomaan minua usein lastenkotiin.

Minulla oli Mynämäellä kolme tätiä, äitini sisaria.  Kerttu-
tätini mies oli matematiikan opettajana Mynämäen Yh-
teiskoulussa, jossa oma äitinikin oli aikanaan voimiste-
lun opettajana. Meitä oli kaksi serkusta, jotka pääsimme 
äitiemme kuoltua asumaan suurenmoisen farmaseutti-
tätimme, Sirkka Nurmen, perheeseen. Hän toimi äitinäni, 
ja tietenkin kutsuin häntä äidiksi, niin läheinen hän oli.  
Toiset tätini, Kerttu- ja Elsa-täti, olivat myös hyvin kunni-
oitettavia ja auttavaisia henkilöitä.  Kerttu-täti oli moni-
lapsisen perheen sotaleski.

Koulu meni hyvin. Kävin Asemanseudun kansakoulun, 
joka sijaitsi vehmaalla paikalla, jossa oli kaunis joki ja 
Rauasvuoreksi kutsuttu korkea kukkula, josta laskimme 
mäkeä. Olin aivan lyhyen ajan isäni siskon luona Juvalla, 
jossa hän toimi kansankoulunopettajana. Minulla on siis 
kokemusta kahdesta kansakoulusta. Keskikoulun ja lu-
kion ylioppilaaksi asti kävin Mynämäen Yhteiskoulussa. 
Urheilemisen ja teatteriharrastuksen lisäksi harrastin lu-
kioaikana kuorolaulua, jota jatkoin myös opiskeluaikana. 
Aloitin lukioikäisenä myös lempiharrastukseni valoku-
vauksen ja kitaransoiton. Harrastan yhä molempia. 

Huomaan, että ikäluokkani kouluaika on ollut melkoisen 
erilaista verrattuna tähän päivään. Silloin oli kunnon kuri 
lapsille ja opettajaa kunnioitettiin. Silloin ei olisi tullut 
koskaan kysymykseenkään, että käytetään opettajille tai 
ylipäänsä aikuisille ihmisille sellaista kieltä, jota nykylas-
ten kuulee harrastavan. Kasvatus näyttää ontuvan tai sitä 
ei ole monissa nykyperheissä nimeksikään.  Nykylasten 
kielenkäytöstä saa usein itsekkään kuvan, ja vanhempia 
ihmisiä kohtaan saisi olla enemmän kunnioitusta.

Tietysti lasten välillä on eroja, mutta olen huomannut, 
että vaikka olisi kuinka fiksu lapsi, tapa puhua on erilai-
nen kuin ennen. Monelta puuttuu sellainen tietynlainen 
kuuntelemiskyky, joka on hyvä omaksua. Sitä tarvittai-
siin, koska maailma on kova. Jos luulee olevansa liian 
kaikkitietävä ja kaikkivoipa, voi käydä huonosti. Lapsia 
ei opeteta samassa määrin tai ei vaivauduta opettamaan 

vanhemmilta ihmisiltä oppimista, kuten ennen tehtiin. 
Ikärasismia tapaa jo yllättävän nuorilla.

Yhteiskunta on muuttunut ja sen myötä myös kasvatuk-
selliset periaatteet. Muutos on tehnyt opettajista varo-
vaisempia ja pidättyväisempiä, missä on toki omat hyvät 
mutta myös huonot puolensa. Täytyy olla johdonmukai-
nen ja luja mutta samalla empaattinen saadakseen hyviä 
tuloksia vaativien nykylasten kanssa. Näyttää siltä, että 
ennen kasvatusvastuu oli enemmän kodeissa, kun ny-
kyaikana sitä sysätään opettajille liikaakin. Hemmottelu 
johtaa ongelmiin, joiden ratkaisua odotetaan opettajil-
ta kohtuuttomasti. Vanhemmat tuntevat itsensä usein 
avuttomiksi television ja Internetin liiallisen roskakult-
tuurin aiheuttamien vaatimusten tai häiriöiden keskellä.

Lapsille pitää opettaa ennen kaikkea tervettä kriittisyyt-
tä, jotta he selviytyisivät elämän vaarallisilta karikoilta. Ei 
lasten kasvatus saa tietenkään olla liian ankaraa, mutta 
olen sitä mieltä, että rakkauden ja hellyyden lisäksi lap-
sen itsekuria pitää erityisesti kehittää ja vahvistaa ter-
veeltä pohjalta.

Kilpaurheilussa pätee sama sääntö. Täytyy sanoa, etten 
ihmettele, etteivät suomalaiset urheilijat enää menesty 
kuten takavuosina. Paitsi veteraaniurheilijat, joita ovat 
yli 35-vuotiaat.  Lapsilla ei keskimäärin ole enää sitä 
edellisen sukupolven fyysistä ja henkistä kurinalaisuut-
ta, joka olisi kaiken pohja sille, että pystyy saavuttamaan 
tavoitteitaan elämässään. Kurinalaisuus helpottaa myös 
fyysisen ja henkisen tasapainon eli elämäntaidon kehit-
tämisessä ja säilyttämisessä.  Lapsi, joka osaa kuunnella, 
ottaa opikseen ja osaa paremmin tehdä viisaita päätök-
siä.  Toki tällaisiakin lapsia sentään vielä onneksi löytyy.

Itse urheilin jo 6-vuotiaana, mistä kiitos kuuluu erikoi-
sesti Kerttu-tädilleni, joka antoi omasta tontistaan osa-
alueen urheilukentäksi. Me kaikki kylän lapset saimme 
urheilla siellä. Loin sillä kentällä hyvän pohjakunnon. Sit-
ten seuratasolla Mynämäen Iskussa oli saatavissa myös 
ajoittain ohjausta. Kaiken lisäksi kenttämme lähellä oli 
saha, josta saimme kaikki purut ja puutavarat ilmaisek-
si. Harjoittelin siellä kaikkia lajeja, joista keihäänheit-
to muodostui myöhemmin päälajikseni. Heittolajeille 
omistauduin melkein yksinomaan 15–21-vuotiaana, 
mutta sitä ennen harrastin myös muita yleisurheilula-
jeja. Kilpaurheilun aloitin hiihdolla jo alle 10-vuotiaana.  
Turun Sanomissa oli minusta 11-vuotiaana kuva, jossa 
olen Miss Urheilukenttä ja minulla oli keihäs kädessä, 
mikä olikin enteellistä.

Opiskelua ja työtä yhtä aikaa
Opiskelin Turun yliopistossa valtiotieteen kandidaatik-
si eli nykytutkintonimityksellä maisteriksi ja sitä ennen 
myös filosofian kandidaatiksi Tukholman yliopistossa.  
Pääaineeni Turussa oli valtio-oppi ja erikoistumisena 
kunnallishallinto, josta tein kaksi- ja puolisataasivuisen 
pro graduni. Vanhoista harrastuksista säilyivät opiskelu-

70–luvun megaosallistuja päätyi hallintosihteeriksi
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ajoille kuorolaulu Varsinaissuomalaisessa osakunnassa, 
kitaransoitto, laulu sekä valokuvaus. Opiskelu häiritsi 
jonkin verran osallistumistani osakunta-, ylioppilaskun-
ta- ja ylioppilaskylätoimintaan.

Minulle on kertynyt useammalle alalle ammatillista 
koulutusta. Olen Turun kaupungin auktorisoitu opas ja 
koulutuksen saanut matkanjohtaja. Käyn vieläkin Turun 
Matkailuoppaat ry:n koulutuksissa ja osallistun eri tilai-
suuksiin, mutta en ole enää aktiiviopas, vaan opastan 
vain vieraitani omaksi huvikseni. Nuorena kävin myös 
SVUL:n yleisurheiluvalmentajakoulun. Myöhemmällä 
iällä kouluttauduin vyöhyketerapeutiksi ja opiskelin kii-
nalaista lääketiedettä Suomessa ja Kiinassa Pekingin yli-
opistossa.

Opiskeluaikanani 1970-luvulla toimin ylioppilaskunnan 
liikunta-, kulttuuri- ja kansainvälisten asioiden projekti-
sihteerinä.  Lukioaikana työskentelin kesällä toimittaja-
na. Tein myöhemmin samaa työtä parissa turkulaisessa 
lehdessä. Kirjoitin muun muassa liikunnasta, matkailus-
ta, historiasta, nuorisoasioista ja yritysmaailmasta.  Ar-
tikkeleitani julkaistiin viitisenkymmentä, joista osa myö-
hemmin freelancer-työnä. Olen aina halunnut kirjoittaa 
suuria kokonaisuuksia taustoineen enkä esimerkiksi on-
nettomuusuutisointia.

Ennen radiotoimittajaksi ryhtymistä vuonna 1976 ehdin 
olla eduskuntavaalien vaaliavustajana ulkoasianminis-
teriön kautta Ruotsissa ja kanslistin kesäsijaisena Turun 
kaupungin viskaalinvirastossa. Sen jälkeen olin Ylen pai-
kallisradiolla, jolle tein pääasiassa uutisia ja haastattelu-
ja. Työ oli hyvin nopeatempoista, koska annettu tehtä-
vä piti tehdä valmiiksi lyhyessä ajassa. Käteen saatettiin 
antaa aikamoinen kasa papereita, joista piti tehdä parin 
tunnin sisällä kolmen minuutin kooste radioon. Työ oli 
varsin stressaavaa.

Kun sain nykyisen virkani, siirryin vain Käsityöläiskatu 
10:n alakerrasta yläkertaan, sillä radiotoimitus oli nykyi-
sessä kerroksessa. Siirryin ylös ja myöhemmin tulin takai-
sin tänne alas, kun radio muutti pois muualle ja koulu-
virasto sai myös tämän toisen kerroksen tilat haltuunsa. 

Tulin Turun kaupungin kouluvirastoon hallinto-osaston 
osastosihteeriksi, ja nykyinen virkanimikkeeni on hal-
lintosihteeri. Olen tehnyt monenlaisia tehtäviä vuosien 
saatossa. Aluksi suuren ajan työstä veivät koululautakun-
nan suomenkielisen osaston kokousrutiinit ja päätöksis-
tä tiedottaminen sekä hallinto- ja henkilöstöasioiden, 
kuten opettaja- ja rehtorivirkojen valmistelu. Lähivuosi-
na painopiste on ollut opettajien peruspalkan ja niin kut-
sutun kaksoiskelpoisuuden määrittämisessä.  Ulkomailla 
suoritettujen tutkintojen rinnastamisanomuksissa opas-
taminen on myös aina kuulunut työhöni.

Opettajien peruspalkan määrittäminen on yliopisto-
tutkintojen ja pedagogisten opintojen selvittämistä ja 
työnä mielenkiintoista. Työntekijä tuo tutkintotodistuk-
sensa tutkittavakseni. Työ on lainsäädännön tulkintaa, 
koulutuksen arviointia kelpoisuuden toteamiseksi ja vir-
kaehtosopimuksen soveltamista.

Takavuosina ja vielä viime vuosiin asti suurimman osan 
työajasta keväisin veivät virkavalmistelut.  Muiden hen-
kilöstöasioiden valmistelun lisäksi teimme alun perin 
tiimityönä hallintokuntamme toimintakertomuksen pai-
nettuna A4-kokoisena. Vuosina 2005 - 2010 toimitin työn 
itsenäisesti ja siitä paisui hallintokunnan laaja toiminta-
kertomus internetiin, eikä siitä enää tarvinnut tehdä pai-
notuotetta. Pidempi versio sisälsi muun muassa työlään 
Opetustoimi mediassa -osuuden, joka vei aikaani enem-
män kuin kaikki muut kertomuksen osiot yhteensä.

Tein sitä joka vuosi myös usein iltaisin ja viikonloppuisin, 
jopa lomillakin, mutta vapaaehtoisesti eli en pyytänyt 
siitä korvausta. Käsittelin vuosiraportissa koko aluetta eli 
sitä, mitä opetustoimi sisältää, mitä toimintoja siinä on 
ja mitä kunakin vuonna on tapahtunut. Raportit olivat 
60–70-sivuisia. Opetustoimen yhdistyessä varhaiskas-
vatuksen ja ammatti-instituutin kanssa opetustoimen 
vuosikertomuksen teko siirtyi sivistystoimialan viestintä-
tiimille.

Työhöni on aina ja varsinkin 1980–1990-luvuilla kuulunut 
käännös- ja tulkkaushommia. Olen antanut opiskelijoille 
opinto-ohjausta ja järjestänyt hallintoharjoittelua opet-
tajille, jotka suunnittelivat hakeutumista koulunjohtajiksi 
tai rehtoreiksi.  Nykyään harjoittelu ei ole pakollista.

Kotonamme puhuttiin jonkun verran ruotsia suomen li-
säksi. Myöhemmin minulla oli seitsemän vuotta englanti 
kotikielenäni. Olenkin toiminut lyhytaikaisena sijaisena 
olen esimerkiksi työväenopistossa englannin keskustelu-
tunneilla, englantilaisessa leikkikoulussa Wendy Houses-
sa ja yksityisopetuksen antajana suomeksi tai englanniksi 
ulkomaalaisille oppilaille, joille vanhemmat ovat halun-
neet saada lisätunteja perusopetuksessa silloisen kuuden 
tunnin tukiopetuksen lisäksi. Pohjoismaisesta yhteistyös-
tä ja ystävyyskuntatoiminnasta olen luennoinut ainakin 
Turun yliopistolla ja kansainvälisissä konferensseissa Suo-
messa ja ulkomailla.

Turun ensimmäisenä koulutoimenjohtajana toimi karis-
maattinen Allan Koskimies, jonka jälkeen seuraavan ka-
rismaattisen koulutoimenjohtajan, Pentti Lahden, aikana 
järjestin konsertteja Turun konserttitalolla ja kouluilla Up 
With People -ryhmälle, joka oli tuolloin maailman suurin 
kasvatuksellinen musiikki- ja tanssiesiintyjäryhmä, jossa 
oli mukana myös suomalaisia opiskelijoita ja ainakin yksi 
turkulainen, koulunjohtajana yhä Turussa toimiva Juhani 
Kortekangas. Lahden ansiosta olin kerran jopa pari viik-
koa vapautettuna muista työtehtävistäni satapäisen puo-
lalaiskuoron majoitusjärjestelyiden takia.

Olen toiminut pitkään, yli 30 vuotta, Turun Suomi-Puola 
yhdistyksessä perustajajäsenenä ja olen vieläkin sen hal-
lituksessa. Puola liittyy myös työhöni, koska koordinoin 
yhteistyötä puolalaisen Torunin kaupungin taidegalle-
rian kanssa. Siellä järjestetään maailman tiettävästi suu-
rimmat lasten kuvataidekilpailut, joihin Turun koululaiset 
ovat osallistuneet 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Viras-
to on saanut sieltä kaksi diplomia kiitokseksi yhteistyöstä. 
Suurimman työn tekevät kuitenkin kilpailuun osallistuvat 
oppilaat ja heitä ohjaavat opettajansa. Näihin ympäris-
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töaiheisiin kilpailuihin on osallistunut parhaimmillaan 
30  000 koululaista noin sadasta maasta ympäri maail-
maa. Yleensä aiheena on ollut aina vihreä, aina sininen. 
Tämänvuotinen aihe on vesi.

Puola on Euroopan johtavia kuvataide- ja grafiikkamai-
ta. Puola-yhdistyksessä aloin järjestää taidenäyttelyitä 
jo 1980 -luvulla. Turkulaiset oppilaat ovat menestyneet 
varsin hyvin ja saaneet kunniapalkintoja ja -mainintoja 
näissä kilpailuissa. Jaoin aikanaan sata kaupungin omis-
tamaa puolalaista ja suomalaista taulua 45 000 markan 
edestä kouluihin ja virastoomme. Tauluista suorastaan 
taisteltiin.

Taideyhteistyön alkuaikoina elettiin vielä kommunismin 
aikaa Itä-Euroopassa, joten olen nähnyt vallankumous-
ten vaikutuksen yhteistyömuodoissa. Olen tyytyväinen, 
että olen saanut elää niin historiallisesti mielenkiintoista 
tapahtuma-aikaa. Kommunismin kaatuminen Itä-Euroo-
passa ja siihen liittyneen aikaisemman vaiheen olen näh-
nyt käytännön työssä virkamiehenä ja luottamushenki-
lönä eri tavoin, kun olen osallistunut monipuoliseen 
kansainväliseen toimintaan. 

Olen kokenut osallistumisen kulta-ajan 1970-luvun 
yliopistomaailmassa sekä hallinnon raskaat mutta vä-
rikkäät vaiheet 1980–1990-luvuilla kouluhallinnossa, 
2000-luvun suuret hallinnolliset muutokset ja laajennuk-
set opetustoimessa sekä kaupungin talouskurimuksen 
paineessa. Olen nähnyt myös oppilaiden vähentymisen 
seurauksena syntyneet koulujen lakkauttamiset ja yh-
distämiset, joiden toteutus on sälytetty nykyisen määrä-
tietoisen ja rohkean opetustoimenjohtaja Timo Jalosen 
harteille.

Rengistä on tullut isäntä
Työtehtävissäni on ehtinyt tapahtua paljon muutoksia, 
koska olen ollut virastossa pitkään. Osastomme on kui-
tenkin nimenmuutoksista huolimatta yhä käytännössä 
hallinto- ja henkilöstöosasto, perustoiminnot ovat säi-
lyneet samoina ja vain nimikkeet osittain muuttuneet.  
Osasto on tosin kasvanut hallintokuntien yhdistymisen 
myötä, eli työntekijöitä on tullut lisäksi varhaiskasvatuk-
sesta ja ammatti-instituutista. On haluttu saada asioita 
yksinkertaisemmaksi, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta se 
voi vaikuttaa myös siihen, että perinteisillä laatuvaatimuk-
silla ei ole enää samaa asemaa kuin ennen.

Nyt tuntuu, että tärkeämpää on työn helppous ja se, että 
asiat saadaan nopeasti eteenpäin, mikä sinänsä on hy-
väksyttävää.  Tästä voi kuitenkin syntyä Pyrrhoksen voit-
to, eli se voi kostautua jossain vaiheessa. Olen nähnyt, 
mihin se voi myös johtaa. Jos ennen oli erityisesti puo-
luepoliittinen puoli liikaa mukana, varjona vaikuttamas-
sa, nyt atk:n vaikutus on synnyttänyt myönteisten vai-
kutusten lisäksi myös kielteisiä lieveilmiöitä. Atk:n liian 
nopea kehitys on aiheuttanut sen, että substanssiasiat 
ovat menneet sivummalle eikä niihin kiinnitetä sellaista 
huomiota, jota niiden pitäisi saada osakseen.

Varsinkin atk:n välivaihekompurointi aiheutti turhaa 
hankaluutta ja aiheuttaa vieläkin siirryttäessä aina vain 

uusiin ohjelmiin. Minua on aina harmittanut atk-ohjel-
mien tuominen keskeneräisinä työvälineiksi, mikä on 
aiheuttanut paljon vaivaa, harmia ja turhaa työtä työn-
tekijöille etenkin tilanteessa, jossa vaivalla käyttöön ote-
tusta ohjelmasta luovutaan syystä tai toisesta. Ei voi olla 
ihmettelemättä, miksi jokin ohjelma, joka on todettu 
jossain toisessa kaupungissa huonoksi, pitää ottaa käyt-
töön meillä.  Huomio atk-innostuksessa on keskittynyt 
liikaa tekniseen puoleen, eli mielestäni rengistä on tullut 
isäntä. Asioiden tulisi olla isäntä ja atk:n renki.

Työntekijöiden tietotaitoa virastossa olisi varsinkin ta-
kavuosina pitänyt hyödyntää enemmän, sillä se jäi yk-
sipuoliseksi, kun liian suurella kiireellä on viety väkisin 
läpi aina uusia atk-toteutuksia. Atk:n asema esimerkiksi 
aikaisemmassa rekrytointijärjestelmässä ei ole ollut pel-
kästään myönteistä. Ihmisten voimavarat on pyhitetty 
pääasiassa atk:n kehittämiseen. Kokonaisvaltainen nä-
kemys on sumentunut tekniikan myötä. Tämä on nyky-
aikaa ja elämme tekniikan ehdoilla. Nykyinen sähköinen 
rekrytointi on sen sijaan tullut helpottamaan valtavan 
raskasta virkavaalivalmisteluprosessia. Nyt päävastuu 
viranhaussa on kallistunut hakijalle itselleen hänen täyt-
täessään sähköistä hakemustaan. Parhaiden valinta työ-
haastatteluun on ja tulee olla korostuneen tärkeää.

Omaan työhöni vaikuttanut suuri muutos oli atk:n vai-
kutus opetuslautakunnan pöytäkirjoihin. Niiden esitys-
listoissa oli alun alkaen jopa sata sivua, joista piti tehdä 
yhteensä 50–60-sivun referaatti, mikä oli varsin työlästä 
ja vei suuren osan työajastani. Esityslistapöytäkirjajärjes-
telmässä alkuosa säilyy sellaisenaan ja vain päätösosa 
muuttuu. Sihteerin tehtävät ovat helpottuneet valtavas-
ti ja järjestelmää on yhä kehitetty parempaan. Tullessani 
taloon malli oli sama kuin kaupunginvaltuuston edeltä-
jän eli kaupungin vanhimpien pöytäkirjoissa vuodelta 
1873.

Tein kaupunginvaltuustossa aloitteen mallin nykyaikais-
tamisesta.  Myös päätösvallan delegointi myöhemmin 
päälliköille opetuslautakunnassa ja sen osastoissa hel-
potti suuresti ja vähensi byrokratiaa. Huonompi asia on 
se, että tehtyjä virkamiespäätöksiä ei ole sen helpompi 
löytää kuin ennenkään, sähköisestä tiedonhausta huoli-
matta.

Vahvuuteni viraston työssä on ollut aina kielitaito. Suo-
men, ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielten lisäksi 
olen opiskellut jonkun verran muu muassa italiaa ja es-
panjaa. Olen ollut tulkkina ja kääntäjänä tässä talossa 
aina silloin tällöin sekä työtovereilleni että asiakkaille.  
Olen tehnyt tulkkauksia aina, kahta lähivuosien poik-
keuskertaa lukuun ottamatta, korvauksetta. Ruotsista 
aloin saada kielilisää organisaatiouudistuksen myötä 
vasta 2000–luvun alkuvuosista lähtien. Englannin ja 
muiden kielien osaamisesta ei kaupunkihallinnossa saa 
mitään korvausta, vaikka ilman englantia en itse olisi 
suoriutunut työtehtävistäni asianmukaisesti.

Tosiasiassa englantia olen tarvinnut työssäni ratkaise-
vasti enemmän kuin ruotsia. On kuitenkin todettava, 
että kaupungin työntekijöiden ruotsin kielen taitoa ei ar-
vosteta rahallisen korvauksen määrässä, verrattuna esi-
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merkiksi atk-ohjelmien taitoon ja sen ohjaamiseen, josta 
saatetaan antaa kymmenkertainen palkkio ruotsin kie-
len taitoon verrattuna. Olen iloinen siitä, että olen kieli-
taitoni avulla pystynyt virastossa hoitamaan asioita, joita 
muuten olisi ollut vaikeaa ja kallista hoitaa ulkopuolisin 
voimin.  Minulla on ollut hyvin paljon erikielisiä asiakkai-
ta eri puolilta maailmaa, kaikista maanosista esimerkiksi 
ulkomailla saatujen tutkintojen rinnastusta hakeneita. 

Urheilu-uran ilot ja nurjat puolet
Urheilu oli nuorena minulle hyvin tärkeää. Kerran laskes-
kelin palkintojani ja sain keskiarvoksi puolitoista palkin-
toa per viikko. Yleisurheilin kymmenen vuoden ajan eli 
11–21-vuotiaana hyvin tiiviisti, minkä jälkeen lopetin. 
Voitin tuona aikana Vakka- ja Varsinais-Suomen mesta-
ruuksia hiihdossa ja yleisurheilussa. Kahdesti olin kolmas 
nuorten tyttöjen Suomen mestaruuskilpailuissa. Lisäksi 
voitin Suomen akateemisen mestaruuden keihäänhei-
tossa. Nilkkani kipeytyessä lopetin kilpaurheilun. Aloi-
tin veteraaniurheilun parissa kilpaurheilun uudestaan 
45-vuotiaana.

Minulla on veteraaniurheilussa keihäänheiton Suomen 
mestaruus, Pohjoismaiden mestaruus ja kolmas sija 
EMG-kisoissa (European Masters´ Games). Sitten sain 
vielä maailmanmestaruuskullan Maamme-laulun säes-
tyksellä Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa vuonna 
2010 ja hopean Jyväskylässä vuonna 2012, molemmat 
MM-sisähallikisoista. 

Urheilun puolesta olen matkustanut ympäri Eurooppaa 
ja myös pari kertaa Pohjois-Amerikkaan, USA:han ja Ka-
nadaan. Turun Sanomat kirjoitti muun muassa Buffalo 
Cityn MM-kisoista, että minut diskattiin kyseenalaisin 
konstein. Siellä oli vanhahko mies katsomassa, min-
ne keihäät tulivat, eikä tämä nähnyt keihääni tekemää 
merkkiä riittävän hyvin. Vaikka maailmanmestaruuden 
voittanut slovenialainen naisheittäjä teki puolestani vali-
tuksen, ei se mennyt läpi. Olin tuolloin muistaakseni pa-
hin kilpailija amerikkalaiselle heittäjälle. 

Vanhassa kouluvirastossamme on työskennellyt kaksi 
Suomen urheilusankaria, legendaarinen sprintteri Voit-
to Hellsten monistamon puolella ja Jorma Pilkevaara, 
Suomen tunnetuin takavuosien koripalloilija, liikunnan-
ohjaajana. He molemmat ovat jo poistuneet keskuudes-
tamme.

Olin kansakouluaikanani vilkas, urheileva ja luonteelta-
ni aika raisu. Muistan kerran, kun erään pojan lakki lensi 
puuhun. Yksikään poika ei uskaltanut kiivetä hakemaan 
sitä, mutta minä hain, putosin alas ja loukkasin selkäni. 
Voi olla, että tuo puusta putoaminen on tehnyt pienen 
vaurion selkääni ja että siitä saattaa juontaa nykyinen 
selkävaivani eikä pelkästään keihäänheiton rasituksesta. 
Voin kyllä keihäsvyön avulla heittää tätä nykyä monien 
hoitojen jälkeen.

Kanadan MM-kisoissa kolme vuotta sitten selkäni ki-
peytyi unohdettuani aikaerosta väsyneenä panna heit-
tovyön päälleni. Kalliista hoidoista huolimatta selkä ei 
vieläkään ole aivan ennallaan. Parannusta ovat saaneet 

aikaan etenkin kiinalainen fysioterapeutti ja suomalainen 
osteopaatti, jonka hoitoja aion ottaa lisää, koska mag-
neettikuvauksessa nyt kesällä ilmeni repeämä nikamien 
välissä.  Olen vuoden tauon jälkeen ollut tänä kesänä 
kaksissa seurani Turun Senioriurheilijat ry:n kilpailuissa 
ja kerran kansallisissa kilpailuissa sekä käynyt harjoitte-
lemassakin muutamia kertoja, mutta en enää koskaan 
ilman heittovyötä.  Olen myös opettanut heittolajeja 
muille seuramme urheilijoille viime syksynä ja myös tänä 
keväänä. Tänä keväänä suoritin lisäksi yleisurheilutuoma-
rikoulutuksen.

Istuva toimistotyö on tietysti huono asia selkäni kannalta, 
mutta yritän liikkua työpäivän aikana mahdollisuuksien 
mukaan. Joskus se vain unohtuu, kun tulee hakattua pää-
tettä pitkään ilman taukoa. 

Megaosallistuja teki liikaa ja väsähti                                            
Olin aktiivinen osallistuja jo 1970-luvulla, joka on tiettä-
västi suurin yhteiskunnallisen osallistumisen vuosikym-
men maassamme. Kuulun megaosallistujasarjaan. Voisin 
toki nimetä muitakin, jotka ovat olleet opiskeluaikana 
vastaavanlaisia. Muutamat heistä päätyivät esimerkiksi 
kansanedustajiksi Arkadianmäelle.    

Laskin kerran, että olen ollut yli sadassa luottamustehtä-
vässä yhdistyksissä tai muiden organisaatioiden luotta-
muselimissä. Olin myös kaupungin luottamushenkilönä 
matkailulautakunnassa, joka oli minulle mieluisin luot-
tamustoimi. Työskentelin myös kaupunginhallituksen 
tieteellisessä yhteistyötoimikunnassa ja matkailun kehit-
tämistoimikunnassa.

Olin myös muun muassa Turun yliopiston liikuntavalio-
kunnassa ja valtakunnallisen Opiskelijoiden Liikuntaliiton 
ulkoasiainvaliokunnassa. Ylioppilaskunnan hallituksessa 
toimin sosiaaliministerinä.  Lisäksi työskentelin liikun-
nanohjaajana Varsinaissuomalaisessa osakunnassa. Olin 
myös liberaalien edustajana Turun varakaupunginvaltuu-
tettu. Istuin myöhemmin Pohjola-Norden ry:n valtakun-
nallisen nuorisoliiton hallituksessa.

Opiskelun jälkeen 1980-luvulla kirjoitin Käräjäteatterille 
muutamia käsikirjoituksia, joita esitettiin Euran käräjäki-
villä. Tusinan verran vuosia 1990-luvun puolestavälistä 
lähtien olin Turussa toimivien kansainvälisten ystävyys-
yhdistysten katto-organisaation Turun Ystävyystalo ry:n 
puheenjohtaja. Turussa 1990-luvulla aloittamani toimin-
ta Konsan perinne- ja kulttuuriyhdistyksessä jatkuu yhä. 
Sen puitteissa olen työskennellyt esimerkiksi messuilla ja 
ollut toteuttamassa kevät-, syys- ja joulutapahtumia.

Olen lähtenyt aktiviteetteihin, koska minua on joko pyy-
detty tai olen halunnut itse asettua käytettäväksi. Sitä 
vain ajautuu kaikenlaiseen toimintaan, jos on kiinnostu-
nut ja olen kiinnostunut turhankin monesta toiminnas-
ta.  Kyllä niissä on kuitenkin oppinut valtavasti. Ei pitäisi 
väheksyä yhteiskunnallisen osallistumisen merkitystä, 
sillä on niin paljon sellaista, mitä ei voi oppia kirjoista tai 
luennoilla, vaan ainoastaan käytännössä. Sain osallistua 
väsymykseen asti varsinkin 1970–1990-luvuilla.
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Olin sihteerinä 17 vuotta koululautakunnan suomenkie-
lisessä osastossa ja sittemmin opetuslautakunnan suo-
menkielisessä jaostossa. Sielläkin näistä osallistumisista 
oli hyötyä.

Elämässäni on ollut erilaisia vaiheita ja usein liian paljon 
työtä. Se on väsyttänyt ja sain kilpirauhasen liikatoimin-
tahäiriön, ehkä liikarasituksesta tai isosta atk-päätteestä, 
kuten eräs tutkija väitti ja joka varoitti etukäteen kysei-
sessä huoneessa työskentelemisestä. Se oli raskasta ai-
kaa, mutta pääsin onneksi pois siitä huoneesta. Nyt on 
ollut kolmisen vuotta rauhallisempi vaihe.

Ennen eläköitymistäni olen ottanut ylimääräiseksi teh-
täväkseni aiemmin mainitsemani Opetustoimi mediassa 
-materiaalin järjestämisen ja lehtileiketyön, mutta olen 
tottunut tekemään elämässäni niin paljon ylitöitä, että 
sen kestää, kun olen loppusuoralla. Sen sanon, että mi-
nulla on ollut paljon enemmän töitä julkisella kuin yk-
sityisellä puolella. Työmäärä on ollut ajoittain liian suuri 
mutta on nyt onneksi viime vuosina vähentynyt. Vuosit-
tain maalis-kesäkuu aina vuoteen 2010 asti on aina ollut 
rankkaa ylityöaikaa.

2000-luvulla on atk:n avulla toki pystytty parantamaan 
työvaiheita. Mielestäni asioiden valmistelu on sitä vas-
toin eräiltä osin pinnallistunut. Kuitenkaan ei saisi hei-
kentää ihmisten oikeusturvaa.  Hyvän hallinnon perus-
pilari on oikeudenmukaisuuden ja riittävän avoimuuden 
toteuttaminen. Hallinnossa on tärkeää olla mukana ter-
ve moraali. Virkamiehestä riippuu, miten hallinnossa to-
teutuu oikeus, kohtuus ja lain kirjain.

Kun virkojen valmistelu noin kolme vuotta sitten muut-
tui sähköiseksi, työni muuttui ja väheni. Kyllähän tehtävi-
en väheneminen tuntuu hyvältä nyt, kun eläköityminen 
lähenee. Enää ei ole sellaista painetta päällä, ja olenkin 
nyt paremmassa kunnossa. Takavuosina vaikeina aikoina 
työt veivät usein yöuneni.

Intiaanitutkimusta ja kiinalaista lääketiedettä
Olen aina ollut kiinnostunut intiaaneista ja erityisesti 
näiden yhteistyöstä suomalaisten kanssa, minkä takia 
olin yhden syksyn Philadelphiassa keräämässä aineistoa 
Pennsylvanian yliopistosta ja historiallisista seuroista, 
joissa on hyvin monipuolinen aineisto USA:n paikallis-
historiasta.

Minulla on suurella vaivalla koottuna varsin mittava ai-
neisto ja aion tehdä materiaalista tutkimuksen eläkkeel-
lä siirtymiseni jälkeen. Teen joko laajan lehtiartikkelin tai 
tutkimuksen tai sitten molemmat. Alustavasti olen sopi-
nut asiasta yliopiston kanssa. Tutkimus liittyy erääseen 
intiaaniheimoon, joka oli suomalaisten ja ruotsalaisten 

vastaanottajaheimo silloin, kun esi-isämme 1600-luvun 
puolivälissä sinne purjehtivat. Olen ollut heimon kult-
tuuritapahtumassa. Kiinnostuin aiheesta niin, että mat-
kustin USA:han uudelleen tutkimusaineiston keräämistä 
varten. 

Minulla on ollut oikein hyvä onni, sillä lentoemäntäys-
täväni koti sattuu sijaitsemaan Philadelphian lähellä 
olevassa kaupungissa. Hänen kotoaan vain parin mai-
lin päässä on New Sweden -muistomerkki, jonne suo-
malaisten ja ruotsalaisten ensimmäinen laiva saapui 
ja missä heimon intiaanit vastaanottivat heidät. Vähän 
kauempana sijaitsee New Finland, jossa on Wäinö Aalto-
sen uljaan kaunis siirtolaismonumentti. Silloinen iäkäs, 
kunnioitusta herättävä heimopäällikkö, nimeltään Mies, 
Joka Kuuntelee Yökehrääjää (yökehrääjä-lintu lauloi, 
kun hän syntyi) ilmoitti minulle, että hänen isovanhem-
pansa kertoivat hänelle, etteivät suomalaiset tappaneet 
koskaan hänen heimonsa jäseniä, kuten monet muut. 
Ilmeisesti nämä kaksi metsäkansaa ymmärsivät toisiaan 
paremmin kuin muualta tulleet.

Eräs harrastukseni on kiinalainen lääketiede, sillä olen 
myös vyöhyketerapeutti, jonka koulutus perustuu kiina-
laiseen lääketieteeseen. Opiskelin sitä myös Pekingin yli-
opistossa. Olen ollut usein tulkkina kiinalaiselle lääkärille 
tämän pitämillä luennoilla. Hän on toiminut jo pitkään 
lääkärinä Turussa ja osaa nykyisin suomen kieltä tyydyt-
tävästi eikä enää tarvitse tulkkaustani.

Osallistuessani Turussa toimivan Kung Fu -urheiluseuran 
toimintaan sain kutsun Kiinalaiseen Akatemiaan Puolan 
Krakovaan. Siellä tapasin tämän kiinalaisen lääkärin, joka 
toimi tuolloin lääkärinä Varsovan yliopistollisessa kes-
kussairaalassa.  Kutsuin hänet Suomeen pitämään ener-
giaharjoituskursseja. Kiinnostus täällä oli niin suurta, että 
hänet kutsuttiin silloin työskentelemään Lääkäriasema 
Pulssiin. Niinpä hän jäi perheineen Turkuun ja esimer-
kiksi Turun Sanomat on kuvaillut häntä erityisen hyväksi 
sydänlääkäriksi.

Toivon, että pystyisin matkustamaan enemmän, kun 
olen eläkkeellä. Sen edellytyksenä on hyvä terveys, jon-
ka säilymistä toivon. Minulla on ulkomailla monia ystä-
viä, joita aion käydä tapaamassa useammin kuin ennen. 
Terveys on merkittävin asia elämässä ja toivoisin, että su-
kulaiset sekä ystävät kotimaassa ja ulkomailla myös py-
syisivät terveinä. Haluaisin tavata useammin heitä kaik-
kia, koska en ole kiireisinä työ- ja osallistumisvuosinani 
kyennyt tekemään niin riittävästi. Myös työtovereilleni 
toivon ennen kaikkea hyvää terveyttä, työniloa ja pitkää 
ikää.
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Timo Jalonen – toimialajohtaja

Toimialajohtajan työ ei ole fyysistä, mutta siinä on 
lukuisasti raskaita puolia. Siksi on tärkeää, että jo-
kaisesta vaikeuden takia ei menetä enää yöuniaan. 
Jalonen pitää nimenomaan positiivisuuttaan ja sosi-
aalisuuttaan omina vahvuuksinaan.

Olin peruskoulussa suoraan sanottuna hyvä oppilas 
–turha sitä on olla liian vaatimatonkaan. En ole silti pi-
tänyt itseäni minään hikarina ja pinkona, koska oli mi-
nulla muutakin elämää. Kaverit olivat ykkösenä ja koulu 
kakkossijalla, mutta se että kaveripiirini oli oikein hyvä, 
aiheutti hyvän menestyksen peruskoulussa ja lukiossa.

Mielikuvat opiskeluajoista ovat lähinnä häivähdyksiä 
joistain huvittavista yksityiskohdista yläasteajoilta, kun 
on tehty jotain, josta ei ole ollut jälkikäteen lainkaan yl-
peä. Olin aika tunnollinen mutta en välttämättä kovin 
kunnollinen oppilas.

Kai jonkunnäköinen kiinnostus opetusalaan tuli silloin, 
kun menin kouluun. En erityisemmin peruskoulussa tai 
lukiossa ajatellut, että minusta tulisi joku opettaja, vaan 
halusin toimittajaksi.

Lukion jälkeen kävin armeijan, jonka jälkeen pääsin 
opiskelemaan historiaa. Opiskelut menivät kohtuullisen 
hyvin ja varsin nopeasti, sillä valmistuin neljässä vuo-
dessa. Aloin opettaa aluksi historiaa ja yhteiskuntaop-
pia. Sen jälkeen siirryin muutaman vuoden päästä reh-
toriksi ja siitä tähän nykyiseen tehtävääni.

Toimittajan työ siis jäi, mutta saanhan minä kirjoittaa 
lautakunnan esityslistoja. Ei se minulle silti ihan riitä, 
vaan yritän kirjoittaa aika paljon myös lehtiin. Eläkkeellä 
viimeistelen väitöskirjani liikenteen historiasta loppuun. 
Se aihe ei onneksi hirveästi muutu miksikään, eivätkä 
lähteet vanhene. Eri asia olisi vaikka biokemian väitös-
kirja, josta menisi vähän pohja pois.

Peruskoulu- ja lukioaikana olin puutarhatöissä kotipaik-
kakunnallani Maskussa, jossa oli iso Kankaisten karta-
non puutarha, jossa viljeltiin purjoa ja kukkakaalia. Siel-
lä olin peräti kymmenen kesää.

Sinä aikana kun opiskelin Turun yliopistossa historiaa, 
olin kesävartijana vankilassa. Se oli mielenkiintoinen ja 
avartava kokemus. Niistä hommista on jäänyt mieleen 
ainakin se, mihin voi päätyä, jos asiat menevät jostakin 
syystä todella huonosti.

Vanhoissa työpaikoissani oli todella mukavia työkave-
reita. Toisesta paikasta on yli kolmekymmentä ja toises-
takin kaksikymmentä vuotta aikaa, ja niistä on edelleen 
kavereita, joita silloin tällöin näkee ja joiden kanssa on 
mukava muistella menneitä. Opettajana olen ollut Nou-
siaisissa, Mynämäellä ja Eurassa, joiden vanhoja työka-
vereita myöskin tapaan välillä.

Lapset vaihtuivat poliitikkoihin
Toimialajohtajan työhön päätyessäni kysyntä ja tarjonta 
kohtasivat sopivalla tavalla. Olin Nousiaisissa yläasteen 
rehtorina ja samaan aikaan hoitamassa kunnallisia luot-
tamustehtäviä Raision koulutuslautakunnan puheen-
johtajana.

Turusta ilmoitettiin, että pitkäaikainen viranhaltija on 
jäämässä eläkkeelle ja kysyttiin, olisinko kiinnostunut 
hakemaan paikkaa. Minulla oli jo esimieskokemusta 
rehtorin tehtävistä, poliittista kokemusta kymmenen 
vuoden ajalta, tuntemusta tämän organisaation pyöri-
misestä ja tunsin vielä entuudestaan useita alueen reh-
toreita.

Voisin sanoa, että jos Turusta ei olisi ollut kukaan yhtey-
dessä, en usko hakeneeni ikinä tätä tehtävää. Olisin nyt 
ilman muuta jossakin rehtorina.

Olen ollut toimialajohtajana oikeastaan vasta tämän 
vuoden alusta. Sitä ennen olin virastopäällikkö, jossa 
tehtävät olivat tosin pitkälti samansuuntaisia.

Ei tämä poikkea rehtorin tehtävistä kovin paljoa. Tietysti 
koulumaailmassa sai ja välillä ehkä joutuikin olemaan 
tekemisissä lasten kanssa, kun täällä ne lapset ovat 
korvautuneet poliitikoilla. Se on kaiken kaikkiaan ihan 
toisenlainen tilanne, enkä osaa sanoa, kumpi on hanka-
lampi tapaus: murrosikäinen kasiluokkalainen vai turku-
lainen kunnallispoliitikko.

Normaalina työpäivänäni tulen aamulla toimistooni 
varttia yli kahdeksan. Siinä on yleensä 45 minuuttia ai-
kaa käydä läpi posteja ja sähköposteja. Yhdeksältä, jos-
kus jo puoli yhdeksältä, alkaa erilainen kokousrumba, 
jossa käsitellään kaikenlaisia eri asioita milloin milläkin 
kokoonpanolla.

Tänään esimerkiksi meillä oli toimialan johtoryhmän 
kanssa kahden tunnin kokous, jossa käsiteltiin ta-
lousasioita, ammatillisen koulutuksen mahdollista 
yhtiöittämistä, Sharepointin käyttöönottoa ja eräitä 
henkilöstökysymyksiä. Sen jälkeen on vielä käsitelty 
pääluottamusmiesten kanssa, millainen yhteistoimin-
tajärjestelmä me luodaan ja mitä kehittämisen asioita 
siihen on nyt tullut.

Äsken tässä kävi haastattelemassa Åbo Akademin opis-
kelija, joka tekee gradua julkishallinnosta ja nyt on toi-
nen haastattelu menossa. Huomenna lähden kuntaliit-
toon Helsinkiin, ja ylihuomenna on lautakunta-asioiden 
valmistelua.

Aika tavalla vaihtelevaa tämä siis on, mikä on työni suuri 
siunaus mutta myös äärimmäinen kirous. Välillä toimin-
ta on kovinkin nopeatahtista, kun joutuu orientoitu-
maan erilaisiin asioihin hyvin nopeasti. Voidaan puhua 
ensiksi henkilöstöön liittyvästä kysymyksestä, sitten ta-
loudesta ja seuraavaksi tulee joku haastattelemaan.

Toimialajohtajan työ on usein kuin oppitunnin pitämistä
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Toisaalta se on kauhean kivaa, mutta toisaalta siinä 
joutuu miettimään koko ajan uudentyyppisiä asioita ja 
muistella, mitä on mahdollisesti sovittu viikko tai vuosi 
sitten. Se ei käy ihan hetkessä, mikä on tämän työn sie-
tämättömin puoli.

Ei mikään vinkuville
Yksi vahvuuteni on ainakin kohtuullisen pitkä kuuden-
toista vuoden kokemus alalta. Osaan esittää asiat loogi-
sesti ja järjestelmällisesti, koska olen käynyt opettajan-
koulutuksen. Johtaminen on tavallaan kuin oppitunnin 
pitämistä, kun on osattava löytää kaikelle punainen 
lanka.

En ole omasta mielestäni mikään vinkuville, joka nari-
see ja nurisee joka asiasta, vaan koetan olla positiivinen. 
Olen myös aika sosiaalinen, sillä en eristäydy toimistoo-
ni ja laita punaista valoa palamaan oven viereen. Olen 
pitkin päivää hyvin paljon ihmisten kanssa tekemisissä. 
Mieluummin olen ihmisten kuin paperien kanssa teke-
misissä.

On paljonkin hetkiä, jolloin koen onnistuvani työssäni. 
Yksi keskeisistä tehtävistäni on valmistella luottamus-
henkilöille asioita päätettäväksi ja kirjoittaa siihen teks-
tejä joko itse tai muiden kanssa. Sitten pidetään kokous 
ja huomataan, että poliitikot ovat hyväksyneet ne kaik-
ki. Siinä tulee hyvä fiilis, kun virkamies on taas onnistu-
nut tehtävässään.

Asioita ei voi aina valmistella niin sataprosenttisesti kuin 
itse tahtoisi. On otettava huomioon, mistä löytää sen 
kaltainen kompromissi, jonka suuri enemmistö voi jol-
lain tapaa hyväksyä. Kun tällaiset asiat menevät eteen-
päin, siitä tulee ihan hyvä fiilis.

Sanotaan, että suomalainen opetusjärjestelmä on maa-
ilman paras, mutta se ei suinkaan tarkoita, ettei siinä oli-
si mitään kehitettävää. Suomalaisten lasten, nuorten ja 
aikuistenkin tiedot ja taidot ovat hyvin korkealla tasolla, 
mutta esimerkiksi kouluviihtyvyys on aika huono.

Ehkä Suomessa ei kuulukaan sanoa, että koulussa on 
kiva olla. Ehkä siinä on vähän sellaista suomalaista 
kansanperinnettä mukana. Siihen kouluviihtyvyyteen 
haluaisin kiinnittää huomiota. Kouluhan mittaa tietoja 
ja taitoja, kuten kuinka hyvin piirrät, laulat ja osaat ma-
tematiikkaa, mutta sosiaalisia taitoja ei mitata missään. 
Siihen olisi hyvä saada joitain arvioita ja ihmisiä opetta-
maan sosiaalisia taitoja, suvaitsevaisuutta ja kiusaamis-
ta ehkäiseviä taitoja.

En minä erityisesti toivo, että suomalaiset osaisivat eng-
lantia, matematiikkaa tai historiaa paremmin kuin he 
nyt osaavat, sillä niiden suhteen tilanne on ihan hyvä. 
Suomalaiset tuntevat kohtuullisen hyvin Yhdysvaltojen 
osavaltiot, mutta amerikkalaiset eivät tunne niinkään 
Euroopan valtioita, eli Suomessakaan koulutusjärjestel-
män ei tarvitse yhtään hävetä omaa tilannettaan.

Kansainväliset PISA-tutkimukset ovat tuoneet positii-
vista draivia tänne ja parantaneet suomalaisten vähän 
heikkoa itsetuntoa. Suomessa on myös käynyt paljon ul-

komaisia vieraita tutustumassa koulujärjestelmäämme. 
Se ja koko tämä kansainvälistyminen maahanmuuttaji-
en kautta ovat olleet positiivisia juttuja.

Toimialamuutos nopeutti asioita
Toimialamuutos kasvatus- ja opetustoimesta sivistys-
toimialaksi muutti omaa työnkuvaani käytännössä niin, 
että nyt minut kutsutaan kaupungin hallituksen ja val-
tuuston kokouksiin. Muutos omiin tehtäviini ei sinällään 
ole siis kovin iso.

Muutoksen perustavoite on se, että asioita käsitellään 
nopeammin ja tiedonkulku kaupungin organisaation 
sisällä tapahtuu nopeammin. Kun kaupungissa muute-
taan näinkin isoja asioita, on jonkinlaisiin tuloksiin vaa-
dittava aikaa ainakin pari vuotta, mutta on tässä kahden 
kuukaudenkin aikana havaittavissa monia myönteisiä 
asioita.

Suurimmat muutokset ovat ilman muuta tieto- ja vies-
tintätekniikan mukaantulo opetukseen. Kun aloitin 
1990-luvun alussa opettajanurani, elettiin vielä piir-
toheitinten aikaa ja kaikki tapahtui niiden ympärillä. 
Tietotekniikka tuli ja piirtoheitinkalvot muuttuivat 
PowerPoint-esityksiksi. En tiedä, käyttääkö joku vielä 
piirtoheittimiäkin. Kyllä kai käyttää, enkä halua heitä 
moittia.

Toinen merkittävä muutos on maahanmuuttajataustais-
ten oppilaiden määrän hurja lisääntyminen Suomessa 
ja Turussa. Aikaisemmin oli vain suomen- ja ruotsinkieli-
siä, ja hekin olivat eri kouluissa, kuten nykyäänkin. Se oli 
yksi ainoa erotteleva tekijä.

Turussa maahanmuuttoon päästiin onneksi reagoi-
maan hyvin varhaisessa vaiheessa, kun 1970-luvun lo-
pulla Turkuun muutti vietnamilaisia asumaan ja heidän 
hyväkseen oli keksittävä erilaisia juttuja. Suomen kielen 
opetukseen jouduttu tietysti satsaamaan paljon, mikä 
on tässä kaikessa maahanmuuttajuudessa se olennaisin 
kysymys. Maahanmuuttajat on saatava mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa kielemme pariin niin päivä-
kodissa kuin peruskoulussakin.

Sen sijaan opettajaurani alkuun osunut suuri lamakau-
si ei ole ollut mielestäni mikään iso muutos. Minulla ei 
ole mitään tietoa eikä muistikuvaa niistä 1980-luvun 
onnellisista vuosista, kun rahaa oli vaikka kuinka paljon. 
Samanlaista pennin venyttämistä nämä kaikki runsaat 
kaksikymmentä vuotta ovat olleet.

Olen urani aikana oppinut paljon siitä, miten byrokratiaa 
pyöritetään. Mitään tietoteknisiä ihmeellisiä härpäkkei-
tä ei ollut olemassa silloin, kun aloitin opettajana. Kun 
aloitin rehtorina 1997, sain sähköpostin. Ajattelin silloin 
typerästi ja naivistisesti, että en minä tätä sähköpostia 
mihinkään oikeasti tarvitse, mutta otanpa tunnuksen, 
koska sitä minulle tarjotaan. Kyllä se tietoteknistyminen 
on lisääntynyt myös hallinnossa.

On tässä lisääntynyt myös jonkinlainen kyynisyys ja sar-
kasmi erilaisia asioita kohtaan. On toisaalta ihan hyvä, 
ettei jokaisesta tapahtuneesta asiasta enää kauhistu ja 
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menetä yöuniaan, kun tietää, että kaikenlaisia hanka-
luuksia tulee eteen vähintään joka toinen vuosi, ellei 
sitten joka vuosi. Ei se tarkoita välinpitämättömyyttä, 
mutta ei vain suhtaudu ikäviin asioihin liian raskaasti.

Ainakin nämä taloudelliset kuviot, kun lomautetaan ih-
misiä ja mietitään muita vastaavia säästötoimenpiteitä, 
ovat minulle hyvin raskaita juttuja.

Yksilötragediat menevät rahan edelle
Viihdyn töissäni hyvin ja täällä on mielenkiintoisia asi-
oita. Fyysisesti työ ei ole raskasta tai vaativaa. Joskus on 
kuitenkin kova kiire ja henkisesti silloin tällöin raskasta, 
sillä meidän 18 000 lapsella on ollut kaikenlaisia kohta-
loita: väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä ja sellaista. 
Eivät ne mene ihan heppoisesti ohi ajatuksista.

Se, että rahaa ei ole, ei harmita niinkään kuin nämä yk-
silöihin liittyvät traagiset tarinat. On ollut myös itsemur-
hatapauksia, kun oppilaat ovat hyppineet junien alle. 
Ne eivät ole kivoja juttuja. En kuitenkaan sanoisi, että 
ne olisivat olleet lisääntymässä, sillä niitä on tapahtunut 
kaiken aikaa.

Sellaiset suoranaiset tappelut ja väkivallanteot ovat jopa 
vähenneet kouluissa aika paljon, ja kunnon turpaan 
mätkäisemiset vuosien varrella ihan olennaisesti. Sen 
sijaan psyykkiset sairaudet ovat lasten ja nuorten osalla 
lisääntyneet, mikä huolestuttaa. Kouluampumiset ovat 
tietysti olleet yksittäisiä juttuja, mutta nekin kertovat, 
että joillakin on todella paha olla. Se on ollut piirre, jon-
ka takia täytyy itsekin olla koko ajan varpaillaan.

Meillä täällä Turussakin on toistakymmentä uhkausti-
lannetta, että nyt ammutaan siellä ja täällä tai ammu-
taan rehtori. Konkretisoituvatko ne joskus vai jäävätkö 
sellaiseksi harkitsemattomaksi uhoksi? Toivottavasti ei-
vät konkretisoidu.

Täällä luonani ne iltapäivälehtien toimittajat ovat en-
simmäiseksi, kun jotain tapahtuu. En tiedä, voiko sel-
lainen uutisointi olla ikinä ihan asiallista, sillä siellä on 
väkisinkin joitain ylilyöntejä. Enkä tiedä, miten niitä voi 
oikeinkaan uutisoida, sillä ovathan ne ihan järkyttäviä ja 
traagisia tarinoita.

Koulussa on reagoitu ja suhtauduttu näihin asioihin 
hyvin. Muistan hyvin tämän ensimmäisen, eli Jokelan 
tapauksen, joka sattui nimenomaan koulussa. Siihen 
reagoitiin hyvinkin voimakkaasti. Pikkaisen aikaisem-
min oli Myyrmannin ampumistapaus, jossa oli kyse ihan 
samanikäisestä kaverista. Siihen ei kuitenkaan reagoitu 
täällä niinkään, koska se ei tapahtunut koulussa.

Vastaavanlaisia kouluväkivaltatapauksia on ollut paljon-
kin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta Suomessa on 
ollut sellainen käsitys, että ei näin voi Suomessa sattua. 
Noh, Jokelassa sitten sattui, ja voi hyvin kysyä, että oliko 
se seuraava Kauhajoen tapaus ihan itsenäisesti harkittu 
juttu vai oliko siinä matkittu tätä Jokelan tapausta.

Ennen Jokelan tapahtumaa koulu-uhkausjuttuja ei ollut 
käytännössä ollenkaan. Jos joku oli kirjoittanut vessan 
seinään, että ”mä räjäytän koko paikan”, siivoojat kävivät 

pyyhkimässä sen pois ja se oli sitten siinä. Nyt siellä on 
poliisit kuvaamassa, mikä on ehkä mennyt jossain vai-
heessa vähän överiksikin.

Ei sitä silti koskaan tiedä. Voi joku olla siellä aivan tosis-
saan, mitä on hyvin vaikea sanoa. Mutta yhtä hyvin voi-
daan kysyä, toimiiko poliisi tässä oikein, kun aina pohdi-
taan, kirjoittaako media näistä liikaa.

Abstrakti työ vaatii oheensa konkreettista
Olen ollut paljon mukana politiikassa, ja myös molem-
mat vanhempani ovat olleet mukana politiikassa, eli se 
oli olennainen osa meidän perhettä jo ollessani nuori. 
Olin itse yhteiskuntaopin opettaja, eli ne asiat kiinnos-
tivat myös sitä kautta. Olen ollut lautakunnan jäsenenä, 
valtuuston ja kaupunginhallituksen varajäsenenä.

Ei siellä yhden ihmisen kuulukaan saada hirveästi aikai-
seksi, vaan tarkoitus on, että useampi ihminen ajattelee 
näitä asioita. Demokratia perustuu siihen. Sain kai vie-
tyä näitä Raision erilaisia asioita eteenpäin.

Olen vähän sellainen carpe diem -ihminen, eli eletään 
tässä hetkessä ja katsellaan, mitä tulevaisuus tuo sitten 
tullessaan. En niinkään aseta itselleni tavoitteita tulevai-
suuteen. Pääsääntöisesti tulevaisuus on tuonut tulles-
saan ihan positiivisia asioita.

Suurin saavutukseni ovat neljä lastani, ja perhe on tie-
tysti työtäni tärkeämpi asia. Harrastan lukemista ja puu-
tarhanhoitoa. Onneksi tulee luettua kaikkea muutakin 
kuin vain työhön liittyvää juttua. Viime aikoina varsinkin 
ruotsalaiset dekkarit, kuten Stieg Larssonin, Henning 
Mankellin ja Liza Marklundin jutut ovat kiinnostaneet.

Pakostakin haluaa joskus kehittää itseään ja sitä tulee 
tehtyä, mutta katson, että sen kaltainen kirjallisuus on 
enemmän työksi luettavaa kuin harrastustoimintaa. 
Yleensä haluan ehdottomasti lukea jotain aivan muuta 
kuin tähän arkeen liittyvää juttua.

Puutarhanhoitokin tukee hyvin tätä työtä, vaikka sitä ei 
ikinä uskoisikaan. Täällä toimistossa harvoin saa mitään 
konkreettista aikaiseksi; kun tekee päivän töitä, saattaa 
syntyä joku tiedosto tietokoneelle. Kun taas tekee puu-
tarhatöitä, huomaa muutaman kuukauden jälkeen kas-
vien kasvavan ja kukkien kukkivan. Syntyy jotain konk-
reettista, jonka oikeasti näkee. Tämän abstraktin työn 
lisäksi kaipaa jotain konkreettista tekemistä.

Työasiat pyörivät toisinaan kotonakin päässä. Mon-
ta kertaa työpäivä jatkuu niin, että tästä lähtee kotiin 
yleensä neljän ja viiden välillä. Kotona odottaa sitten 
lasten kuskaaminen harrastuksiin, ruuan laitto ja muu 
sellainen. Kun pienimmät lapset menevät nukkumaan, 
alkaa se sähköpostin läpikäyminen, johon menee pari 
tuntia aikaa, eli alkaa se niin sanottu iltavuoro.

On tietysti paljon asioita, joita olisi voinut tehdä myös 
eri tavalla, kun niitä arvioi jälkikäteen. Jälkiviisaus on 
kuitenkin sellaista viisautta, jota ei pitäisi käyttää. On ne 
sitten henkilökohtaisia tai työelämään liittyviä asioita, 
ratkaisuja on tehty silloin käytettävissä olevan parhaan 
mahdollisen tiedon varassa.
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Kaikkien asioiden seurannaisvaikutuksia ei silloin aina 
tiennyt eikä voinutkaan tietää. Sellaisia tilanteita, että 
olisi tehnyt ihan tuiki tyhmiä ja vääriä valintoja, jotka 
olisi heti huomannut, ei käytännössä katsoen ole.

Minun tulisi periaatteessa vielä olla 15-20 vuotta töissä. 
Sinällään on aika vaikea nähdä, että olisin vielä viiden-
toista vuoden tai edes kymmenen vuoden päästä täällä 
toimialajohtajana. Ei se taida olla oma eikä Turun kau-
punginkaan etu, että ihmiset hoitaisivat samoja duune-
ja kaksikymmentä vuotta.

En osaa sanoa, missä olen myöhemmin, mutta en aina-
kaan tässä huoneessa. On kauhean vaikea sanoa, miten 
tähänkin tilanteeseen on ajautunut, koska se on niin 
monen sattuman summaa. Eivät ne asiat aina riipu mi-
nusta itsestäni.

Ainahan voin hakea jotain työpaikkaa, mutta toinen asia 
on, otetaanko minut töihin. Asiat silloin tällöin loksahte-
lee kohdilleen tai on loksahtelematta. Siinä mielessä on 
uskottava pikkaisen kohtaloonkin.
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Eräs kuopiolainen tyttö panikoi koko yläasteajan eikä löytänyt millään omaa paik-
kaansa. Lukiossa muuttui kaikki. Ilmaisutaitopainotteisessa koulussa sai olla vapaasti 
oma itsensä, olla aktiivinen itselleen rakkaissa asioissa sekä nauttia vahvasta ryhmä-
hengestä. Hän myös huomasi parin opettajansa ansiosta, etteivät aikuiset ole sitten-
kään tylsiä.

Tämän nykyään Turussa teatteritaidetta opettavan naisen ja 19 muun opetusalalla 
toimivan henkilötarinat löytyvät Turun sivistystoimialan (ent. opetus- ja kasvatus-
toimi) tarinakirjasta. Yhdestä rokkarista tuli opettaja ja toisesta opettajasta rokkari. 
Melkein ammattikoulunsa keskeyttänyt poika päätyi lopulta lehtoriksi. Opettajat, 
koulunkäyntiavustajat, rehtorit, lastenhoitajat, hallinnon edustajat, lastentarhanopet-
tajat, koulutustarkastajat ja hanketyöntekijät ovat saaneet puhua työstään, haaveis-
taan, elämästään ja niihin liittyvistä ajatuksistaan suunsa puhtaaksi. Nyt puhutaan 
rehellisesti ja asioiden oikeilla nimillä.

Tarinoiden aiheet ovat meille kaikille suomalaisen koulun läpikäyneille läheisiä. Kirja 
tarjoaa mielipiteitä esimerkiksi hankalista oppilaista, homekouluista, opetuksen digita-
lisoitumisesta, taloushuolista ja onnistuneista oppimishetkistä. Oikeita vastauksia ei 
tarjota, vaan päivittäisiä esimerkkejä kuumista aiheista.

Sivistystoimialan työntekijät ovat tavallisia ihmisiä eli kaikki erilaisia persoonia. Yh-
distäviä tekijöitäkin löytyy: kirjan kertojat ovat kaikki avoimia, sanavalmiita ja ennen 
kaikkea ylpeitä tärkeästä työstään. Lisäksi käy selväksi, etteivät aikuiset todellakaan 
ole tylsiä.

Tarinakirjan kuvitukset on tehty Turun Lyseon lukion valokuvakurssilla.


