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Kuulumisia

Suomen isovanhempien yhdistys 
yhteistyökumppaneineen julistaa 
satavuotiaan Suomen kunniaksi 
kouluille kuvatarinakilpailun. Kil-
vassa haetaan oppilaiden ja opet-
tajien muistoja ja tunnelmia kou-
lustaan, sen oppilaista, opettajista 
ja muusta henkilökunnasta sekä 
lähialueen asukkaiden ja koulun 
yhteistyöstä. Muistot tallennetaan 
digitaaliseksi kuvakoosteeksi. 

oululaiSen myllyojan koulun 
rehtorin Marja Kallion mielestä 

Koulun tarina 
kuviksi

 ⊲ Lähiympäristöön voi tutustua osallistumalla kuvatarinakilpaan.

Piirroksia, valokuvia, 
vanhoja ja uusia. 
Peruskoulut kutsutaan 
kisaamaan kuvatarinalla.
MAiJA-LiisA AhOnEn

kilpailu kannustaa kouluja paneu-
tumaan omaan ja lähiympäris-
tönsä historiaan ja nykypäivään. 
Kuvatarinan pystyy toteuttamaan 
esimerkiksi monialaisena oppi-
miskokonaisuutena.

– Teeman voi luonnikkaasti 

sovittaa koulun tai luokan ohjel-
maan. Kilpailutyön voi tehdä myös 
useampi luokka yhdessä.

Kallion mielestä teemassa on 
aineksia koko koulun ja lähiyhtei-
sön kuvakertomukseksi. Aihetta  
historiahankkeeksi on hänen 

omallakin työmaallaan, johon 
kuuluu Myllyojan koulun lisäksi 
Sanginsuun kyläkoulun rehtorin 
työ.

– Kyläkoulun asema on vaa-
kalaudalla. Nyt olisi sopiva hetki 
saada yhteisö tekemään kuvatari-
na koulusta.

Suomen iSovanhempien tavoit-
teena on tukea päiväkotien ja 
koulujen kasvatustyötä. Yhteis-
työkumppaneina ovat muun mu-
assa OAJ, Opetushallitus ja Suo-
men Vanhempainliitto.

Dvd- tai cd-levylle tai muisti-
tikulle koostetut kilpailutyöt on 
jätettävä viimeistään talvisodan 
päättymisen muistopäivänä 13. 
maaliskuuta 2017. Pääpalkinto, 
3 944 euroa, luovutetaan voittajal-
le eduskunnassa 4. joulukuuta.

 → Lisätietoja: pekkaj.leinonen@
kolumbus.fi

maailmaSSa on yli 60 miljoonaa 
pakolaista, ja heistä yhteen Leo 
törmää paperittomia majoittavan 
isoveljensä Samin vintillä.

Teatteri Taiminen esitys Ole 
hyvä ei voisi olla ajankohtaisempi.

– Kun valitsimme kaksi vuotta 
sitten esityksemme teemaksi hy-
vyyden ja paperittomien kohtalon, 
emme aavistaneet, miten polttava 
aihe on nyt, teatterin johtaja ja 
näyttelijä CG Wentzel kertoo.

Suomessa elää arviolta 3 000 
paperitonta. Määrän ennustetaan 
kasvavan, kun osa turvapaikanha-
kijoista saa kielteisen turvapaik-
kapäätöksen eivätkä kaikki uskal-
la palata kotimaahansa.

Näytelmä punoo yhteen 
maailman hätää sekä nuorten 
vaikeuk sia ja sydänsuruja. Se tar-
joaa oivan pohjan keskustelulle 
moraalista ja maailmankatsomuk-
sesta.

Tekeekö paperittomia autta-
va Sam oikein vain väärin? Onko 

näytelmä  
hyvän puolella

joskus hyväksyttävää toimia lakia 
vastaan? Näitä kysymyksiä oppi-
laat pohtivat etukäteen draama-
pedagogin valmistamassa materi-
aalissa. Kukin oppilas myös keksii 
kolme arkipäivän tilannetta, jolloin 
hän voisi tehdä enemmän hyviä 
tekoja. 

Teatteri Taimine on esittä-
nyt uutta draamatekstiä päiväko-
deissa, peruskouluissa ja luki-
oissa vuodesta 2002, vuosittain 
40 000 katsojalle. Ohjelmistossa 
on kahdeksan esitystä, joita kou-
lut voivat tilata.

POE sivistys
keskustelun 
aitiopaikalla
pedagogiSten opettajajärjestöjen 
edustajisto POE juhlisti 40-vuotis-
synttäreitään niin omalla historii-
killa kuin juhlaseminaarillakin.

POEn historiikin kirjoitti eri-
tyisasiantuntija Olavi Arra OAJ:stä. 
Kirjan lähdeaineistona hän luki 
ahkerasti muun muassa vanhoja 
Opettaja-lehtiä.

POE ja OAJ ovat ikätovereita, 
sillä OAJ perustettiin vuonna 1973 
ja sen ulkojäsen POE 1976.

Historiikki kertoo, että suoma-
laisten opettajien järjestäytymisen 
juuret ovat 1800-luvun lopulla  
perustetuissa pedagogisissa 
yhdis tyksissä. POEssa on mukana 
35 jäsenjärjestöä, ja edustajiston 
sateenvarjon alla pienetkin järjes-
töt pystyvät vaikuttamaan parem-
min kuin yksin.

Onnitellessaan edustajistoa 
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luuk
kainen haastoi seminaarilaiset 
pitämään enemmän melua opet-

tajan profession ja sivistyksen 
puolesta.

– Opettaja ei ole koulussa 
tehdäkseen poliisityötä, perhe-
työtä tai terveydenhoitoa – hän 
on siellä vaaliakseen osaamista, 
oppimista ja sivistystä, Luukkai-
nen sanoi.

OAJ:n asiantuntijat käyvät  
POEn kokouksissa esittelemässä 
asioita ja kuulemassa eri opet-
tajaryhmien mielipiteitä. Edus-
tajistossa sovitellaan yhteen 
yleissivistävien opettajaryhmien 
tavoitteita ja synnytetään huolella 
pureskeltuja lausuntoja esimer-
kiksi eri oppiaineiden opetus-
suunnitelmista.
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 ⊲ Ole hyvä näytelmässä esiintyvät 
Mikael strömberg ja CG Wentzel.


