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Osa kiinalaisista vieraista poseeraa Emäkosken koulun oppilaiden, opettajien ja rehtorin kanssa.

Suomalaisesta koulusta mallia
Kiinalaisia vieraita tuntui ällistyttävän opiskelijoiden vapaa ja onnellinen habitus koulussa.
Nea Alanen
toimitus.nokianuutiset@almamedia.ﬁ

Torstaina, koulujen alkamispäivänä, Emäkosken koulu sai kävijöitä
Kiinan Pekingistä. Vieraiden bussi
ajoi täsmällisesti sovittuna ajankohtana koulun etuoville ja kiinalaiset
alkoivat heti kuvata kaikkea näkemäänsä, kuka järjestelmäkameralla,
kuka älypuhelimella. Joukko koostui pääosin rehtoreista ja opettajista.
Kiinalaisia kiinnosti erityisesti
koulurakennus. Syynä se, että Kiinaan on määrä rakentaa satoja uusia kouluja, yllättävää kyllä, supisuomalaiseen tapaan.
Emäkosken koulun rehtori Eija
Paukkuri johdatti kiinalaisryhmän
luokkahuoneeseen, jossa heille kerrottiin enemmän koulusta ja sen tavoista.
Muutoin kunnioittavan vakavat
ja hiljaiset kiinalaiset tyrskähtivät
nauruun Paukkurin mainitessa koulun opiskelijamääräksi 450, ja että
sellainen määrä opiskelijoita määrittää suomalaisessa mittakaavassa
koulun suureksi. Kiinalaisten kou-

lujen opiskelijamäärät kun liikkuvat
jopa tuhansissa.
Koulun liikunnanopettaja Katja
Hautamäki kertoi vierailijoille, että
koulussa pyritään aktivoimaan oppilaita liikunnan avulla. Tästä esimerkkinä joillakin tunneilla penkkien sijaan istuimina käytettävät
jumppapallot. Kiinalaisia ihmetytti,
kuinka opiskelijat pystyivät keskittymään opetukseen pallot istuiminaan. Tähän Paukkuri lisäsi, ettei
palloilla saa pomppia tuntien aikana. Päätarkoitus on pitää selkäranka
pystyssä aktiivisen istumisen myötä, tuolissa röhnöttämisen sijaan.
Paukkuri kävi itsekin kesäkuussa
liki kahdenkymmenen muun suomalaisen rehtorin kanssa tutustumismatkalla Kiinassa. Koulut olivat
valtavia, ja varsinkin niin sanotuissa
eliittikouluissa oli ihan kaikkea mitä koululta voi toivoa. Erityisesti
edistynyt robotiikka- ja teknologiakoulutus sai suomalaisilta vierailijoilta ihailua osakseen.
Kiinalaisia Emäkosken koulussa
myös opastaneen apulaisrehtori Eli-

Myös tatuointeja
ihmeteltiin, että miten
niihin on annettu
täällä lupa.”
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▪ Eija Paukkuri on toiminut Emä-

kosken koulun rehtorina 15 vuotta. Hän on painottanut koulussa
kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Se näkyy esimerkiksi meneillään olevasta EU:n rahoittamasta Erasmus+-hankkeesta nimeltä Healthy European Youth
(HEY).
▪ HEY:ssä on mukana yhdeksän

Euroopan maata: Romania, Turkki, Viro, Espanja, Kreikka, Suomi,
Italia, Puola ja Slovakia.
▪ FICEA ry (Finland-China Edu-

na Uusitalon mukaan vierailijat ihmettelivät suomalaisten nuorten
hyvää näköä. Vain murto-osalla oppilaista on silmälasit, kun taas Kiinassa on harvinaisempaa olla silmälasiton.
– Myös tatuointeja ihmeteltiin,
että miten niihin on annettu täällä
lupa, hymyili Uusitalo.
Ylipäätään kiinalaisia vieraita tuntui ällistyttävän opiskelijoiden vapaa ja onnellinen habitus koulussa.

cation Association) on kansainvälinen yhdistys, joka avustaa hallinnollisia toimijoita, kouluja ja
yksilöitä laajentamaan verkostojaan ja asiantuntemustaan Kiinan
ja Suomen välisessä koulutusyhteistyössä. FICEA:n kautta Pekingistä saapui 16 rehtoria ja opettajaa vierailemaan suomalaisissa
kouluissa, joista yksi oli Emäkosken koulu.

Heitä kiinnosti, kuinka koulu huolehtii opiskelijoidensa henkisestä
hyvinvoinnista.
Kiinassa opiskelijoilla on tiettävästi paljon mielenterveysongelmia.
Nuoret kilpailevat jatkuvasti keskenään ja taistelevat parhaista opiskelupaikoista.
Tärkeintä on saada erinomaiset koetulokset ja voittaa muut. Tässä asiassa ollaan Kiinassa kuitenkin kehittymään päin. Oppilaiden henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
Joukkion mukana kiertänyt
Xiaoling Fang kertoi, että Suomessa on verraten enemmän tiimityötä
ja ryhmässä opiskelua.
Täällä toinen opiskelija ei ole kilpakumppani, vaan opiskelukumppani. Suomalaiset kannustavat ja
auttavat toisiaan, ovat läheisempiä.
Kiinassa panostetaan yksilönä olemiseen.
– Kiinasta pitäisi tuoda enemmän
opiskelijoita Suomeen ja Suomesta
Kiinaan, toivoo Xiaoling Fang. Se rikastuttaisi molempien kulttuuria
entisestään.

