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Koulu tunnetaan kirjoistaan ja oppitunneistaan, mutta miltä näyttäisi elämäntaidon opettaminen? Kuvassa
Tampereen Aleksanterin koulun kuutosluokkalaisia kolme vuotta sitten.

Syrjäytymiselle altistutaan jo peruskoulussa. Oppivelvollisuuden
lisääminen ja vuosi lisää lintsaamista eivät auta ketään.
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P

idämme suomalaista koulujärjestelmää maailman
parhaana: meillä tarjotaan taustoihin katsomatta kaikille samat, hyvät eväät
elämään.
Vai tarjotaanko? Olemmeko jääneet ylpeilemään vanhalla hokemalla huomaamatta, että tarpeet
ovat tälläkin saralla muuttuneet?
Samaan aikaan kun koemme ylpeyttä koululaitoksestamme, nuoria syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle yhä enemmän.
OlEn SITä MIElTä, että syrjäytymi-

selle altistutaan jo peruskoulussa
ja oppivelvollisuuden jälkeen on
monin verroin vaikeampaa saada
näitä otteensa menettäneitä ottamaan vastuuta omasta elämästään.
Eikä oppivelvollisuuden lisääminenkään auta asiaa. Vuosi lisävelvoitetta lintsata koulusta tuskin
pelastaa yhtään sielua.
On myös jopa virheellistä lisätä rahallista sosiaaliturvaa ruokkimaan asennetta, että terve nuori voi oleskella vailla sitoumuksia
kohtuullisella elintasolla.
Yhteiskunnassa on ja pitää olla
turvaverkko heikompia auttamaan
ja tukemaan yllättävissä käänteissä. Mutta turvaverkko ei ole mikään trampoliini, jonka varassa voi
huvin vuoksi pomppia.
KOuluSSa OppII lukemaan, laske-

maan ja saa laajan perussivistyksen. Musiikkia ja kuvaamataitoa-

kin ainakin harjoitellaan.
Nämä tiedot ja taidot eivät kuitenkaan uppoa kasvavan ihmisen
mieleen, ellei hänellä ole motivaatiota niitä omaksua. Kannettu vesi
pysyy huonosti kaivossa.
Tiedämme myös sukupolvien
kokemuksella, ettei elämään opita pelkästään koulukirjoista.
Takapenkin väelle täytyy saada
henkilökohtainen kokemus, miten jokaisella valinnalla ja teolla
on seuraus tulevaisuuteen.
VaSTa MOTIVaaTIOn löydyttyä asi-

oiden uppoaminen tajuntaan voi
alkaa. Menneessä ajassa riittävän
motivaation toi karttakepin näkeminen ja muistijälki sormissa. Oikea motivaatio ei kuitenkaan synny pakottamalla.
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Järjestelmämme ongelma aiheutuu siitä, että lapset joiden vanhemmat eivät osaa tai halua opettaa vastuullista elämää kotona, tulevat helpommin syrjäytyneiksi.
Peruskoulun jälkeen juna menee
jo niin lujaa, että kyytiin on vaikea päästä.
Toki elämänkoulu on perinteisesti paras opettamaan elämän realiteetteja, mutta sen opetusmaksut
ovat monelle liian kalliita, eikä val-

tiokaan takaa näitä opintolainoja.
näInpä EHdOTan, että peruskou-

lun opetussuunnitelmaan otetaan
uusi aine, elämäntaito-oppi.
Tässä aineessa iskostettaisiin
käytännönläheisten esimerkkien
kautta ensimmäisestä luokasta
lähtien, miten jokainen tekee itse valintansa ja kantaa myös niistä seuraukset.
Mitä isommaksi ihminen kasvaa,
sitä enemmän tarvitaan harkintakykyä ja sitä suurempi on vastuu
omista valinnoista.
Osoitettaisiin, että onnellisuuden tavoittelu on työtä, eikä kestävä onni tule koskaan sattuman
kautta – mitä se sitten kenellekin on.
Kannustettaisiin ensimmäisestä luokasta lähtien lasta koulussa pohtimaan, miten yhteiskunta toimii.
Opetettaisiin pienestä pitäen
ihmistä löytämään aito motivaatio tehdä asioita, joista on hänelle hyötyä nyt ja tulevaisuudessa.
TaVOITE opintokokonaisuudel-

la olisi selkeä: Oppilas ymmärtää
olevansa vastuullinen osa yhteiskuntaa ja että jokainen terve ihminen on aina lopulta oman onnensa seppä.
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