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Kato Kake!

Living room

Vielä ehtii

No niinpä on ja ratsupiiska kädessä. Ja lähes 200 muuta
ta
m
Touko Laaksosen teosta 1930-luvulta vuoteen 1991 Tom
of Finland: The Pleasure of Play -näyttely Taidehallissaa
7.8. asti, Nervanderinkatu 3.

Kaupunkiverstas on muuttanut Lasipalatsilta Kymppiin!
Kokeile 3D-tulostusta, käytä ompelukonetta ja saumuria
tai paina omia T-paitoja. Verstaan laitteet ja palvelut ovat
käytettävissä ark klo 9 20 ja la klo 12-18, Kirjasto 10.

Arnold Krogin maalaama lautanen kuvaa
hyvin japanilaisen kulttuurin, japonomanian
vaikutusta pohjoismaisessa maalaustaiteessa
vuosina 1875-1918. Ateneumissa 15.5. asti.

Yksityiskoulujen digiloikka
SAKARI SOININEN

Töölöläinen
S. Soininen

toimittajallanne tuore kokemus.
Opiskelin laitesukeltajan SSI Nitrox-kurssin teorian iPhonen appsista. Tarkkasilmäisyys ja tietojen
syvällinen sisäistäminen on tarpeen, sillä taidottomuus 30 metrin
syvyydessä voi olla kohtalokas.
Teoriataidot testattiin loppukokeella sukelluskouluttajan läsnäollessa ja käytäntö harjoiteltiin niinikään sukelluskouluttajan
kanssa kädestä pitäen.

Koulut perustivat
yhteistyössä verkkolukion.

Paperittomista toimistoista on
vouhotettu iät ajat. Sen sijaan
täysin oppilaattomat koulurakennukset edustavat digitulevaisuuden nurjempaa visiota. Etäopiskelussa kuten etätöissäkin on
kuitenkin hyviäkin puolia, vaikka
koulun tehtävänä on myös tarjota
puitteet kehittävälle sosiaaliselle
kanssakäymiselle.
Julkisuudessa on syystäkin polemikoitu koulutuksen määrärahojen leikkausta, sillä onhan koulutettu kansakuntamme maamme
keskeisin pääoma. Koulu ei ole
tehdas, mutta toiminnan tehokkuutta ja mielekkyyttä sopii aina arvioida. Töölön yhteiskoulun johtava rehtori Marja-Leena
Ruha-Tuomola korostaa opiskelijanäkökulmaa.
”Kaikessa tekemisessämme on
etusijalla oppijan etu”, hän sanoo.
YKSITYISKOULUJEN Liiton 18 jäsenkoulua keskittivät voimavaransa luodakseen lukioilleen hyvin
toimivan ja mielekkään verkkokoulutusympäristön, joka tarjoaa
ajasta ja paikasta riippumattoman
mahdollisuuden opiskeluun. Kahden vuoden uurastuksen tuloksena verkkolukio avautuu toukokuussa opiskelijoille.
Kaiken opetuksen ei ole tarve tapahtua perinteisen koululäsnäolon puitteissa. Suomi sykkii
vuorokauden kaikkina tunteina
vuoden jokaisena päivänä, eikä
ihmisten tekemisiä rytmitä enää
virastojen aukioloaika.
”Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelijoille joustavan mahdollisuuden opiskella oman aikataulunsa puitteissa milloin ja missä vain,
mutta edellyttää opiskelijalta kurinalaista luonnetta”, Ruha-Tuomola sanoo.

VERKKO-OPISKELUSTA on myös

Yhteistyössä on voimaa. Verkkolukiota ovat olleet ideoimassa ohjausryhmässä vaikuttaneet Rudolf Steiner
koulun opettaja Hanna Sorsa (vas.), opettaja Jari Kallio Kalevan lukiosta, Lauttasaaren yhteiskoulun
opinto-ohjaaja Kati Taipale, Yksityiskoulujen liiton puheenjohtaja, Munkkiniemen yhteiskoulun rehtori
Aki Holopainen, Töölön yhteiskoulun johtava rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola ja Englantilaisen koulun
rehtori Petri Vuorinen.
KOULUT toteuttivat verkkolukion kustannustehokkaasti. Hankkeessa työskenteli yksi varta vasten palkattu henkilö, muuten työn
on tehnyt koulujen omasta henkilökunnasta koostunut, inspiroitunut ohjausryhmä. Puheenjohtajana toiminut Ruha-Tuomola
kiittelee työryhmän isoa panosta
ja eritoten hankkeen koordinaattori Marika Tervahartilaa.
Kun yhteiskunnan organisaatio
alkaa toteuttaa vastaavia hankkeita, palkataan yleensä kallis
konsultti. Räikein esimerkki on
Apotti-tietokoneohjelma, jonka
toteuttavan konsultin lasku on vähintään liki 600 miljoonaa.
HANKKEESSA mukana olevat
koulut ovat sitoutuneet tuotta-

maan laadukkaita verkkokursseja.
Yhteistyön etuna on kurssitarjonnan laajuus. Töölön yhteiskoulun
lukion ja aikuislukion opiskelija
voi nauttia vaikkapa Ylitornion
yhteiskoulun tarjoamasta kurssista. Kaikki kurssit ovat mukana
olevien koulujen opiskelijoiden
saatavilla.
Verkkokursseja ei ole myöskään
sidottu opetusjaksoihin, vaan ne
voi suorittaa myös pitemmällä aikavälillä.
Tällä hetkellä verkkokurssitarjottimella on toistasataa vaihtoehtoa. Varta vasten verkkoon räätälöityjen kurssien aihepiiri on
kirjava ja kunkin koulun vapaasti
ideoima.
Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelijalle myös mahdollisuuden poi-

keta arjen rutiineista. Lähi-, etäja monimuoto-opinnot nivoutuvat
jatkossa jouhevaksi kokonaisuudeksi ja erilaiset opetusmuodot
mahdollistavat yksilön tarpeita ja
toiveita tukevan opiskelun.
”Toivomme, että näin laaja
kurssitarjonta inspiroi opiskelijoitamme uusiin haasteisiin ja tekevät opiskelusta vielä mukaansatempaavampaa”, Ruha-Tuomola
sanoo.
Verkkolukiokurssien opetusalustat ovat erilaisia. Näin ollen
opiskelija kouliintuu erilaisiin oppimisympäristöihin ja rutinoituu
myös lukion jälkeisiin digitaalisiin opintoihin. Koulut suosittelevatkin, että jokainen opiskelija
kävisi vähintäänkin yhden verkkokurssin.

”SUOMESSA toimii valtioneuvoston luvalla yli 80 yksityiskoulua,
joista 53 kuuluu Yksityiskoulujen
Liittoon”, kertoo liiton puheenjohtaja, Munkkiniemen yhteiskoulun rehtori Aki Holopainen.
Yksityiskouluissa opiskelee noin
20000 oppilasta. Holopainen korostaa, etteivät suomalaiset yksityiskoulut ole elitistisiä yläluokan
opinahjoja, vaan koko kansan
kouluja, joissa opiskelu tapahtuu
vallitsevan opetussuunnitelman
mukaisesti ja opetus on ilmaista
opiskelijoille.
Opiskelijan hyvä koulumenestys tai koulun opetuksen toteuttaminen pienillä hallintokuluilla
ja kustannustehokkaasti, on yksityiskoululle suurta plussaa.
Mielikuvat raharikkaan yläluokan eliittikoulusta kumpuavat ulkomailta. Englannin kuningasperheen lapset ovat Etonin kasvatteja.
Korean hirmuhallitsija Kim Jongun kävi puolestaan Bernin kansainvälistä koulua Sveitsissä. Korean diktaattorin saavutukset ovat
toistaiseksi olleet kyseenalaiset.
Sen sijaan maailmalla menestyneiden etonilaisten lista on huikea. Yhtä hyvin Töölön yhteiskoulun lukiosta ja aikuislukiosta
on ponnistanut monta ansioitunutta kansalaista. Koulu tarjoaa
myös puitteet elämässä niin tärkeälle verkostoitumiselle.
Suomalaiset yksityiskoulut
nauttivat autonomiasta ja päättävät tekemisistään itsenäisesti, joskin noudattavat opetushallituksen
määrittelemää opetussuunnitelmaa.

SOITA JA TARJOA, VOIN TULLA NOUTAMAAN. PETRI LAAKSONEN p. 050 4621 383.
LEVYT TULEE OMAAN KÄYTTÖÖN. EI JÄLLEENMYYNTIIN.

