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Sharing is caring
R i i i t ta  M i k ko l a

"Kannattaa muistaa, 
että antaessaan saa."

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Kuinka monta historian ja yhteiskuntaopin 
opettajaa tunnet? Kuinka usein olet heidän 
kanssaan tekemisissä? Mistä asioista puhut 

heidän kanssaan?
Aloitin opettajanurani Laihian lukiossa vuonna 

1994. Olimme mieheni kanssa saaneet viikko ennen 
lukuvuoden alkua paikat Laihialta yläasteelta ja lu-
kiosta, kun edelliset tulijat olivat yhtäkkisesti peru-
neet. En tuntenut Laihialta tai Pohjanmaalta ketään. 
Olimme Laihian ainoat historian opettajat. Kum-
mankin tuntimäärät olivat suuret, joten illat menivät 
seuraavan päivän tunteja suunnitellessa. 

Omat opiskelukaverit olivat lähteneet ympäri 
Suomea, ja Laihialla olimme vieraita. Verkostoja ei 
paljon ollut. Kahden ensimmäisen työvuoden ilon 
hetkiä olivatkin HYOL:n paikalliskerhon tapaamiset. 
Muistan hyvin, kun muutaman kerran tapasimme 
historian kollegoita. Kannatti ajaa 60 kilometriä Sei-
näjoelle, jotta sai jutella muiden kanssa siitä, millais-
ta työ on. Tapaamisesta palasi muutaman monisteen 
kanssa iloisin mielin kotiin.

Laihian ajat tulivat mieleen korona-ajan myö-
tä. Internetin myötä verkostoituminen on nykyisin 
helppoa, ja kaikenlaisia ryhmiä suorastaan tyrkyte-
tään meille. Materiaalin jakaminen on vaivatonta, 
kun opetusmateriaalit eivät ole enää monisteita tai 
kirjoja. Vaikka olisin Suomen pienimmän koulun 
ainokaisin opettaja, voisin olla yhteydessä muihin 
zoomisti, teamisti, meetisti tai skypesti ja oppia uut-
ta online. Ei pöllömpää. Laihian minäni olisi ollut 
ihmeissään eikä varmaan uskonut kaikkea mahdol-
liseksi.

Miten sitten käytämme näitä verkostoja? Nykyi-
sin tuntuu, ettei ongelmana ole enää materiaalien tai 
ideoiden vähyys vaan se, että materiaalia on niin pal-
jon, ettei siitä ota tolkkua. Kanavat ovat moninaiset 
ja muuttuvat. Seuraatko HYOL:n nettisivuja? Kuinka 
monessa opetusaiheisessa Facebook-ryhmässä olet? 
Miltä sähköpostilistoilta saat tietoa? Millaisia What-
sApp-ryhmiä sinulla on?

Haluaisin kääntää näkökulman hetkeksi toisek-
si. Kuinka paljon itse jaamme ideoita ja materiaa-
leja muille? Kuinka usein kysymme lähikollegalta, 
olisiko hän kiinnostunut tehtävästä, joka meillä 
onnistui? Onko meistä tullut internet-aikana myös 
opettajina kuluttajia, jotka ovat tottuneet, että ruoka 
tuodaan suoraan pöytään sen sijaan, että itse olisim-
me verkostoidemme aktiivisia tuottajia?

Opettajan työ on usein yksinäistä, vaikka opetta-
jainhuoneessa kollegoita onkin. Oppilaiden kanssa 
voi olla vaikeaa, emmekä aina pyydä tai saa vaikeuk-
siimme apua. Työmäärä voi olla monesta syystä val-
tava. Näissä tilanteissa kollegojen apu on kullanar-
voinen. Lisäksi kannattaa muistaa, että antaessaan 
saa. Omien materiaalien jako ei ole minulta pois, 
vaan luo tulevaisuudessa uutta. Olkaamme siis hyviä 
kollegoita, niin naamakkain kuin ruudun ääressä. ▪


