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Kun mikään ei riitä
R i i i t ta  M i k ko l a

"Monen opettajan 
kohdalla liika on liikaa, 
mutta kohtuus ei ole 
tarpeeksi."

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Olin tammikuun ensimmäisellä työviikolla 
Viipurin lähellä koulutuksessa. Viiden päi-
vän ajan kävimme englanniksi, venäjäksi ja 

vähän ruotsiksikin läpi ihmisoikeuksien opettamis-
ta. Koulutus oli mielenkiintoinen mutta samalla erit-
täin intensiivinen. Aamusta myöhään iltaan teim-
me, keskustelimme ja pohdimme, miten voisimme 
opetuksessa paremmin käsitellä ihmisoikeuksia.

Palasin sunnuntai-iltana kotiin. Maanantain vas-
taisena yönä näin hirveän painajaisen, jossa töistä 
myöhästymisen lisäksi jouduin kollegojen haukku-
maksi siitä, että olen liian opettajajohtoinen ja siis 
huono opettaja. Unen lopussa tajusin, etten edes 
tiedä, missä kotini on, enkä missään nimessä ole 
työkykyinen. Heräsin siihen, että unen rehtori huusi 
minulle uhkaavasti.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan keittiöpsykologi 
todetakseen, että muutama palautumispäivä koulu-
tuksesta olisi ollut tarpeen. Hyvässä koulutuksessa 
oli esitelty paljon malleja ja mahdollisuuksia. Aivo-
ni olivat saaneet paljon virikkeitä ja uusia ideoita. 
Hetkellisesti ideat olivat kuitenkin omassa päässä-
ni muuttuneet vaatimuksiksi. “En pysty kaikkeen!” 
uneni tuntui sanovan.

Nykypäivän opettajan maailmassa on paljon toi-
veita, ohjeita, neuvoja ja ehdotuksia mutta myös käs-
kyjä ja vaatimuksia. Tällaisessa työympäristössä ko-
konaisuuden hallinta on erittäin tärkeää. Kaikkeen 
ei tarvitse (eikä kannata) osallistua. Samaan aikaan 
on välttämätöntä mutta myös ihanaa oppia uutta. 
Missä kulkee paljon mainostettu kultainen keskitie? 
Monen opettajan kohdalla “liika on liikaa, mutta 
kohtuus ei ole tarpeeksi”.

Historian opettajien liitto HYOL ry ja sen jäsen-
lehti Kleio pyrkivät kehittämään historian ja yhteis-
kuntaopin opetusta. Lehtemme ja koulutustemme 
tavoitteena on innostaa ja kannustaa kollegoita. 
Mahdollisuuksia on monia: opettaja voi panostaa 
kansainvälisyyteen, arkistotutkimukseen, kansa-
laisaktiivisuuteen, oppilaskuntatyöhön, yrittäjyys-
kasvatukseen tai vaikka historiallisten elokuvien 
tekoon. Yksi opettaja ei kuitenkaan ehdi kaikkea. 

Toisin sanoen: armeija ei voi hyökätä kaikilla rin-
tamilla vaan sen on valittava ne taistelut, joihin se 
osallistuu.

On myös hyvä tajuta, mitkä työn vaatimuksis-
tamme ovat mahdollisuuksia, mitkä pakkoja. Kun 
rehtori käskee osallistumaan palaveriin, siihen on 
osallistuttava. Kun naapurikoulun opettaja osallis-
tuu projektiin, johon en jaksaisi osallistua, mutta 
minusta tuntuu, että minun pitäisi, vaatimus tulee 
oman pääni sisältä. Julkisuudessa esitettävät kaiken 
maailman ehdotukset, että eikö tämän ja tämän asi-
an opettamisen voisi sisällyttää historian tai yhteis-
kuntaopin kouluopetukseen, ovat myös yleisiä. Lii-
an tunnollisen ihmisen onkin hyvä oppia sanomaan 
oman pään ja julkisuuden vaatimuksille “ei” muis-
tellen Paasikiveä Moskovassa syksyllä 1939. 

Haluan - silti - kannustaa tekemään välillä jotain 
uutta ja erilaista. Vaikka liika on liikaa, niin silloin 
tällöin epämukavuusalueelle meneminen on mahta-
va mahdollisuus. ▪
 


