
Keskiviikko 29. huhtikuuta 201512

Digiprojektille satoi lisää tunnustusta
Vuorentaustan koulun di-
giprojekti näyttää osuneen 
naulan kantaan.
Helka Pylkkö

Ensin tuli lievä epäusko, sit-
ten hyvä mieli. Opettaja Sirpa 
Lähteenmäen tunnelmiin on 
putkahtanut poikkeuksellista 
virettä kreikkalaisyhteistyössä 
tehdyn tarinaprojektin saamas-
ta kiitoksesta.

Projekti voitti viime syksynä 
Medea Awards -mediaopetus-
kilpailussa Brysselissä euroop-
palaisen yhteistyön sarjan. Huh-
tikuussa lohkesi lisäkehuja, kun 
Lähteenmäki sai kakkossijan 
projektissa käytetyn eTwinning-
verkkoyhteisön ja -alustan suo-
malaiskilpailussa.

Usein katseilta katveeseen 
jäävän arkityön noteeraaminen 
ilahduttaa palkittua.

– Varmasti moni muukin te-
kee ansiokasta työtä. Palkin-
to on vähän sattuma, kun sitä 
haimme. Mutta tuntuuhan se 
mukavalta, ja tulee hyvä mieli, 
että saadaan yleisesti tietoisuu-
teen, mitä kaikkea koulussa 
tehdään.

Lähteenmäki myöntää, että 
on kahta ilahduttavampaa saa-
da palkinto aidosti arjesta kum-
puavasta työstä. Projektia kun ei 
viritelty kilpailua varten, vaan se 
syntyi koulutuksessa tutustunei-
den kollegojen halusta.

Tekniikka  
välineeksi
Pablo-poron seikkailuihin up-
poutunut digitarinaprojekti hyö-
dynsi tietotekniikkaa. Tämän 

rooli koulussa onkin ollut viime 
vuosina polttava puinnin aihe. 
Lähteenmäki näkee vempeleillä 
sijan muttei itseisarvoa pulpet-
tien ääressä.

– Emme me pysty pysymään 
erillisenä saarekkeena yhteis-
kunnassa.

Itseään pikemmin karvahat-
tukäyttäjäksi kuin hevijuuseriksi 
kuvaava luotsi pitää aparaatteja 
välineinä muiden joukossa. Niitä 
voi käyttää, jos ne aidosti autta-
vat itse tavoitteissa.

– Ei tietotekniikka ole sen 
kummempaa kuin kynät ja pa-
peri.

Niinpä luotsi tuo vempeleet 
vaikkapa kertotaulujen opetta-
miseen peleillä tai kuvien ot-
toon ja käsittelyyn ryhmätöissä. 
Jatkotarinoissa tekstiohjelmat 
ovat käteviä, kun oppilaiden ei 
tarvitse tulkita toistensa käsialaa. 
Sen sijaan esimerkiksi säännöl-
lisiä kymmensormijärjestelmä-
tunteja Lähteenmäki ei katso 
tarpeellisiksi.

Paljon puitu taitotaso on hä-
nen oppilaidensa kohdalla ihan 
keskiverto. Osa on varovai-
sempia, osa uskaliaampia kuin 
muut, mutta kukaan ei kavahda 
koneita eikä liioin pitkästy muita 
paljon edistyneempänä.

Kiinni  
kulttuureista
Ydinantia projektissa oli myös 
kansainvälisyys. Siitä Lähteen-
mäki on samaa mieltä kuin tek-
niikasta.

– Emme oikein voi pysyä 
siitä irti. Ei olisi järkevää, että 
yrittäisimme pysyä rajojemme 
sisällä, hän selittää perustellen, 
kuinka matkustus, muutto ynnä 
muu tuovat kansainvälisyyden 

kaikkialle.
Koulun sisällöksi sopivat ai-

heeseen tutustuttavat perusasi-
at vaikkapa erilaisuudesta, sa-
manlaisuudesta, maantieteestä 
ja kielitaidosta.

– Pienten kanssa aloitetaan 
pienestä.

Arkiset havainnot ja perus-
tiedot kuitenkin luovat pohjaa 
ilmiön laajaan käsittämiseen 
sekä asennoitumiseen.

– Lapsille syttyy lamppuja. Ja 
mitä pienempinä lapset tottuisi-
vat siihen, että ihmiset ovat ihan 
samanlaisia, sitä luontevampaa 
olisi kanssakäyminen heille ai-
kuisina.

Onpa aihe uponnutkin Läh-
teenmäen oppilaisiin. Ha-
vainnointi on ollut hauskaa ja 
innostavaa, ja ajatus kaukana 
olevista kumppaneista on kut-
kuttanut.

Asenne on  
open työkalu
Pohjaksi näiden aiheiden opetta-
miseen ovat riittäneet rohkeus ja 
halukkuus.

– Pääsyvaatimus on asenne. 
Kun on motivaatio, ei esteitä 
enää olekaan.

Tekniikan parissa auttaa, kun 
kysyy kollegoilta tai jopa op-
pilailta tai kun vain menee ja 

kokeilee. Kansainvälisyydessä 
taas on pärjännyt koulutusten 
ja eTwinningin kontaktien sekä 
perusenglannin voimin.

Työn mittaan Lähteenmäelle 
on karttunut lisää taitoja, ideoita, 
kontakteja, joustavuutta ja uskal-
lusta kokeilla.

– Ja Euroopan kartta on ihan 
erilainen kuin ennen, hän my-
häilee kontaktien vaikutuksesta 
mielikuviin.

Sirpa Lähteenmäen kisapalkinto on koulutusmatka ulkomaille. Tietotekniikan karvalakkikäyttäjälle projektin tekninen osuus 
on suonut heittäytymishalua, kansainvälisyysteema taas esimerkiksi arjen perspektiiviä tv:ssä käsiteltyihin aiheisiin.

Veteraanit juhlivat tulevaan katsoen
Kansallinen veteraanipäivä käänsi teemallaan katseita 
eteenpäin, myös ylöjärveläisjuhlassa.
Helka Pylkkö

Maanantaina, tasan 70 vuotta La-
pin sodan ja sotiemme kokonai-
suuden päättymisestä, Ylöjärven 
kaupungintalo puhkesi jälleen 
juhlatunnelmiin.

Kansallisen veteraanipäivän 
juhlalounaalle saapunut veteraa-
ni ja Viljakkalan sotaveteraanien 
kunniapuheenjohtaja Antti Hie-
taniemi myhäili pitkälle pystyssä 
pysymisen taipaleelle.

– Toivottavasti se kestää toi-
setkin 70 vuotta, komppasi yh-
distyksen hallitusmies Mauri 
Mätäsniemi.

– On erinomainen asia, että 
rauhassa saamme elää ja kehit-
tää Suomea, nykypuheenjohtaja 
Mikko Isotalo jatkoi.

Juhlakatse ei ollut vain men-
neissä vuosissa, vaan valtakun-
nallinen teema ”Tämä maa ei 
koskaan sortua saa – eläköön 
Suomi!” pani tähyämään myös 
tulevaan.

Talous ei taita  
Suomen selkää
Eduskuntavaalien vanavedessä 
teema oli mitä ajankohtaisin. 
Vaalien ja tulevaisuuden yhtä 
avaintekijää, taloutta, Isotalo ja 
Hietaniemi puivat ryhdikkäin 
sanoin.

– Toivon hallitusta, joka pystyy 
hoitamaan asiat. Turhia meno-
ja, kuten ministerien ympärillä 
olevia valtavia palkattujen jouk-
koja, on poistettava, Hietaniemi 
näki.

Isotalo ei tohtinut nimetä 
täsmälääkkeitä pulmiin, joita 
muutkaan eivät ole osanneet 

ratkaista.
– Joka tapauksessa paljon on 

karsittavaa. Ei tällainen hurlum-
heimeininki saa enää kauaa 
kestää, hän muotoili ja toivoi 
ainakin yritysten saattamista 
kannattaviksi.

Kaksikko ei nähnyt taloutta 
sentään Suomen murtajaksi.

– Mutta toivon, ettei Suomen 
tilanne mene koskaan niin huo-
noksi, että jouduttaisiin Kreikan 
tilanteeseen. Talous pitää korja-
ta, Isotalo puntaroi.

– Kyllä talouden saa kuntoon, 
mutta paljon siihen vaaditaan, 
Hietaniemi luotti, vaikka näkikin 
taloudella jopa maita murtavan 
voiman.

Tärkeimmäksi lääkkeeksi hän 
nosti sovun.

– Kun on sopuisaa, kaikki jär-
jestyy.

Isotalo vaati talouskeskeistä 
kärkeä:

– Velka pois ja omilla tuloilla 
toimeen. Se on vanha viisaus.

Suomi on  
maahanmuuttajiakin
Vaalien puima maahanmuutto 
herätti tyyniä mietteitä veteraani 
Toivo Kortteessa ja sota-aikana 
koulutettavana olleessa Kauko 
Ollilassa.

– Joka ainoa, joka tänne tulee 
ja elättää itsensä, on okei! Meni-
väthän aikanaan suomalaisetkin 
Ruotsiin töihin, Ollila huomautti 
ja sai peesiä Kortteelta, joka to-
sin totesi tilanteen hiukan kimu-
rantiksi tänä työttömyysaikana.

Ollila piti maahanmuuttokes-

kustelua turhan kärkevänä. 
– On toki sellaisiakin, jotka tu-

levat elämään toisten verovaroil-
la, mutta monet ovat joutuneet 
lähtemään, hän muistutti.

Kaksikko ei katsonut maahan-
muuttoa uhaksi. Edes terroris-
mia Ollila ei lukenut ajankohtai-
seksi vaaraksi. Hiukan venäläiset 
kuitenkin herättivät yhä epäilys-
tä, ainakin maakauppojen ja 
niiden ehkä hivuttaman Putinin 

vaikutuksen suhteen.

Natossapa  
kysymystä
Tulevaisuuden kortteihin niin 
ikään vilauteltu Nato jakoi Olli-
lan ja Kortteen kantoja. Ollila pi-
täisi suunnan vielä auki, vaikka 
tuumasikin, että tulevaisuus voi 
tuoda Nato-tarpeen.

– Natoon. Meidän porukkam-

me ei pysty pitämään... Natolla 
olisi lentokoneet ja kaikki, Korte 
taas näki.

Ollila ei nimittäin katsonut 
Suomea sotilaallisesti uhatuksi, 
kun Korte taas piti tilannetta kak-
sipiippuisena:

– Sitä ei tiedä, kun Putinista 
puhutaan paljon.

Vaan olipa kyse puolustusvoi-
mista, maahanmuutosta, talou-
desta tai jostain muusta, kaksik-

ko näki Suomella tulevaisuutta. 
Tilaisuudessa puhunut kirkko-
herra Kimmo Reinikainenkin 
muistutti, että ongelmien ohella 
pitäisi muistaa kaikki se poten-
tiaali, jota meillä on.

– Täällä on hyvä, ahkera kan-
sa. Kyllä tässä pärjätään, Ollila 
luotti.

– On Suomi noussut huonoista 
paikoista ennenkin. Se nähdään, 
kuinka nyt käy, Korte heitti pallon.

Totisten poikien tahdit viihdyttivät kansallisen veteraanipäivän ylöjärveläisjuhlaan saapuneita vieraita. Merkkipäivän tilaisuu-
teen kuului lisäksi tietysti juhlalounas ja -puheet.


