
HËin on tyóskennellSrt opettaiana 15 vuotta. Norssis-
sa þäsþllin keskustassa h¿in on nyt toista vuottâ-

Oksanen on nähn¡, miten digilaitteet ovat tul-
leet osaksi lasten arkielämäâ ja miten yhteiskun-
nan vauhtisokeus on lisännyt perheiden kiirettä.

Opettajan ammattia håin pitää edelleen maail-
man ihanimpana. Siksi viimeaikaiset uutiset esi-
merkiksi opettajankoulutukseen hakeutuneiden
opiskelijoiden mäãråin romahduksesta ovat saa-
neet hänet mietteliääksi.

Hânen maailmassaan opettajan työn periaatteet
ovat edelleen samat kuin aina ennenkin: opettaa
perusasioita riittävãn hyvin ja auttaa lapsia löytä-
mään omat jutfunsa.

- Kaikkein tärkeintä on turvallinen ja innostava
ilmapiiri sekâ rauha luokassa, Oksanen sanoo.

Ol¡sasen luokan etuseinállã on jåttimäinen koske-
tusnâ)ttö, rligrajan vastine lütutaululle. Nâytön at-
la sijaitsevat oppilaiden nimetlt vetolaatikot, jois-
sa säilytelåän koulutavaroita. Enäâ ei ole kannel-
lisia pulpetteja, vaan helposti liikuteltavia puisia
työpöytiä, jotka on aseteltu siistün puôlikaareen.

Mutta luokassa on myös jotain samaa kuin en-

tisajan koululaisten muistoissa. Seinältä löytyvåt
esimerkiksi laminoidut numerot ja aakkoset sekã
lütutaulu, johon on kirjoitetlu luokan säännöt.

Kun puolikas luokka, yksitoista lasta, on asethr-
nut paikoilleen, Oksanen kävelee luokan eteen.

-Noustaas ylös tervehtimäáin. Hyvâå huomen-
ta, hân sanoo.

- Hyvãä huomenta, oppilaat vastaavat kuorossa.

Koulmnailmasta on sykslm tullen keskusteltu
vilkkaasti. Pari pÍüvää ennen vierailuamme Nors-
siin uutistoimisto STT julkaisi uutisen, jonka mu-
kaan vanhemmat ovat huolissaan uusimman,
\nonna 20L6 voimaal tulleen opetussuunnitel-
man vaikutuksesta lastensa oppimiseen.

Joidenkin vanhempien kokemusten mukaan þ-
set joutuvat nyþåüin ottamaan nün paljonvastuuta
omasta oppimisestaan, että or,at suorastaan heitteil-
lä. Lisiìksi moni on jo pitkään kritisoinut koulujen
digitalisaatiota. Jotkut kokevat, etlå avoimet oppi-
mis¡nnpäristöt tekevåt oppimisesta rauhatonta.

Aihe on opettajakunnassa selvästi herkkä. Nors-
sin rehtori Markus Leppiniemi ottaa uutisen
oma-aloitteisesti puheeksi ja toivoo, ett¿i pystym-

me tarjoamaan todenmukaisempaa ja myöntei-
sempäâ nåikemystä nyþkoulusta.

Onsyytä huomautta4 etlå Norssi ei ole keskiverto
suomalainen koulu. Se on yksi þ,.mmenestá val-
takunnallisesta harjoittelukoulusta, eli täåillã käy-
vät harjoittelemassa liki kaikki JyväsþIän yliopis-
ton opettajaopiskelijat. Alakoulun käytlivillä ja
luokissa kulkee joka lukuvuosi satoja nyþisiä ja
tulevia pedagogeja.

Norssin resurssitkin ovat eri luokkaa kuin vel-
kaisten kuntien kouluilla. Opetuksessa on mah-
dollista käyttäã vümeisintä teknologiaa, ja uusien
koulukirjojen saaminen opetukseen on itseståän-
selv¡rs. Lisåiksi Norssissa on kaiken aikaa käyn-
nissä paljon tutkimus- ja kehittålmishankkeita,
jotka tuovat oman vãrinsä koulupäivün.

Kurkistus Norssin opetukseen antaa kuiten-
kin hyvän kuvan sütå, mihin suuntaan yhä use-
ammassa Suomen alakoulussa ollaan menossa-
ïiåillä harjoittelussa kä1meet opiskelijat pyråihtä-
vät valmistumisensa jâlkeen oppilaiden eteen eri
puolille Suomea ja levittâvât opetusmetodeja, joitâ
ovat harjoittelukoulussaan nâhneet. )
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