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Kaikki tarinat  
opettajainhuoneesta ovat totta
R i i t ta  M i k ko l a

"Oma kokemus ei ole  
toisen kokemuksen  

vähättelyä, vaan ne ovat 
totta samaan aikaan."

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Huhtikuisina kevätaamuina Helsingin Sa-
nomat julkaisi kaksi mielipidekirjoitusta. 
Ensimmäisessä todettiin, että “opettajien 

työtehtäviä ja kuormitusta on Suomessa lisätty – tu-
loksena voi olla viime kädessä vain pahoinvointia, joka 
helposti heijastuu koko kouluyhteisöön.” (Inkeri Sutela 
13.4.2021) Toisessa opettaja kirjoitti: “Oppilaani ovat 
mukavia, työyhteisö hyvä ja palkkani tekemääni työn 
määrään nähden oikein kohtuullinen.” (Riku Salmivuo-
ri 16.4.2021)

  Kummastakin kirjoituksesta sikisi kommentoin-
tia. Keskusteluketjuissa kirjoittajaa tuettiin, häntä 
paheksuttiin, häntä syytettiin oman pesän likaami-
sesta, häntä syytettiin muiden ongelmien väheksy-
misestä, hänen argumenttiensa tueksi tuotiin omia 
kokemuksia ja häntä vastustettiin omien kokemus-
ten perusteella. Toki opettajien palkkausjärjestelmä 
ja sen haasteet tuotiin mukaan.

Mielipidekirjoitusten näkemyserot tekee kiinnos-
tavaksi mielestäni se, että kummankin kirjoituksen 
tekijä on historian ja yhteiskuntaopin opettaja. En-
sinnäkin olen ylpeä kollegoideni yhteiskunnallises-
ta aktiivisuudesta. Toiseksi rupesin ajattelemaan, 
että eikö asioiden moninaisuus ole juuri meidän 
historian opettajien erityisalaa. Euroopan historian 
opettajien järjestön Euroclion tavoitteena on laadu-
kas historian opetus “by promoting critical thinking, 
multiperspectivity, mutual respect, and the inclusion of 
controversial issues.” Voisinko siis omassa elämässäni 
pyrkiä samaan, sillä toden totta: opettajainhuonees-
sa on joka päivä ristiriitaisia tilanteita, joissa tarvi-
taan kriittistä ajattelua, toisen näkökannan ymmär-
tämistä ja varsinkin toisen kunnioittamista. Voisiko 
humanistitaustastastani olla apua ristiriitaisen to-
dellisuuden hahmottamiseen? 

Muistan, kun olin USA:ssa kansainvälisessä opet-
tajaohjelmassa kesän 2007. Väsäsin kokemuksistani 
juttua Kleioon, mutta kirjoittaminen tuntui kovin 
vaikealta. Yksi Amerikkaa paljon nähnyt ystäväni 

kommentoi puolivalmista tekstiäni: “Muista, että 
kaikki tarinat Amerikasta ovat totta.” Se helpotti mi-
nua. Monimutkaista asiaa ei tarvitse eikä saakaan 
yksinkertaistaa liikaa. Se, että joku uupuu työssään, 
on samaan aikaan totta sen kanssa, että joku jaksaa. 
Oma kokemus ei ole toisen kokemuksen vähättelyä, 
vaan ne ovat totta samaan aikaan.

Toki on muistettava, että koulu on laaja aihe. Me-
diassa puhutaan usein koulusta tajuamatta, ettei 
alakoululaisten ja abien maailma ole samanlainen. 
Kouluja on Hangosta Petsamoon (eli päivitettynä 
Utsjoelle) ja niissä on tuhansia tarinoita, jotka an-
saitsevat tulla kuulluiksi ja kunnioitetuiksi.

Tämän lehden teemana on Afrikka. Lienee tur-
ha toistaa, että kaikki tarinat Afrikasta ovat totta. 
Toivottavasti tällä kertaa esille nousevat myös ne ei-
niin-traditionaaliset näkemykset.▪


