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Perusopetuksen uuteen tun-
tijakoon (OPS zo16) kirlat-
tiin toiveikkaasti, mutta tai-
teen omalakisuuden vastai-
sesti: "Draaman kä1ttöä ope-
tusmenetelmänä lisätään sekå
iiidinkiel en että yhteiskunta-
opin opeLuksessa".

Kun ajattelen yli kahta sa-
taa ohjaamiini koululais-
musikaaleihin osallistunut-
ta nuorta, uskoakseni kysy-
mys on jostain muusta kuin
siitä, että taide olisi vain me-
netelmä jonkun asian opetta-
miseksi.

Taiteellinen toiminnan ta
voitteet selviävåt usein vasta
toiminnan edetessä. Tätä itse-
tajuisuutta, aistimista ja ko-
kemisen herkl<Jryttå tarkoit-
taa lopulta myös pyrkimys si-
vistykseen, joka on perusope-
tuksen tehtävä.

Kädenvääntö taito- ja tai-
deaineet vastaan kirjallinen
oppi on padonnut valitetta-
van usein koulun perusteh
tävän toteutumiseen liitlyvän
keskustelun, uudistumisen
ja yhteistyön mahdollisuu-
det. Tähän vastakkainaset

teluun taiteen toimijat ovat
sortuneet itsekin puolusta-
essaan omien havaintojen te-
kemisen oikeutta ja totuu-
dellisuutta elävän kokemuk-
sen maailmassa, joka kuuluu
kaikille.

Kokonaan koulusta ulos oh-
jathrna taiteelliseen toimin-
taan valikoituu joukko, joil-
la on unelmia ja tavoitteita jo
valmiiksi sekä mitä todennä-
köisimmin myös kodin tuki,
eivätkä he, jotka kipeimmin
kaipaisivat tulla nåhdyksi ja
kuulluksi. Myös tämän teke-
mäni koululaishankkeet ovat
osoittaneet.

Koulun vetovoimaisuutta kas-
vatetaan väärin perustein jos
tavoitteena on vain lisätä me-
netelmiå, uusia oppiaineita ja
erikoistumista. John Deweyn
1930 luvulta peräisin olevat
edelleen arvokkaat ja moder-
nit opit korostivat kokemus-
ta, ongelmien ratkaisemista ja
harrastamisen asennetta.

Jospa koulua saisi kåiy-
dä samalla hartaudella, jol-
la useimmat meistä suhtau-
tuvat harrastamiseen. Silloin

sensa vanhuksi[[a,
nuoritla, tapsitta ja
sairaiIta.

Opetusministeriö on vie*
måissä ammatillisesta koulu-
tuksesta Keski-Suomessa liki
tuhat paikkaa ja ammattikor-
keakoulusta 149 aloituspaik-

Kataisen haltitus ei nä1'tä
lgrkenevän vastaamaan myö s -
kään teollisuuden rakenne-
muutokscen. Yrityksel irtlsa

hallituksella näytön palkkul
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Taide ei olevain opettamisen väLine
voisimme suorastaan unohtua
oppimaan samoin kun unoh-
dumme askaroimaan rakkaan
harrastuksemme parissa.

Jos esimerkiksi Suomen
runsaslukuisella harrastaja-
teatterikentållä tehtävä työ
olisi nykyistä tunnistetum-
paa teoreettisen tiedon tasol-
la, jotain sen toiminnan sosi-
aalisista laatupiirteistä voitai-
siin nähdä välttämättömänä
toteuttaa myös perusopetuk-
sessa kansalaistaitojen pa-
rantamiseksi sekä yhä lisään-
t''vien vieraantumisen ja ir-
rallisuuden kokemusten voit-
tamiseksi.

Draaman työtavoilla tekemä-
ni koululaishankkeet eivät ole
monistettavissa, mallinnetta-
vissa tai kopioitavissa laskel-
moiduiksi menetelmiksi, niin
kuin kaikelta laadukkaalta
toiminnalta nykyisin edelly-
tetåän.

Koska teos on valmistunut
niiden ihmisten kanssa, jois-
ta se kertoo, taidetekoa ei voi
näytelmäki rjailijan teoksen
tavoin niihdä itsenäisc.nä kå
siki{oil u ksena, jonka tckijlin

oikeudet voisin myydä.
Taideteoksena ne ovll l<ulrr

taulu, josta jään pohtlnrtlrr,
miksi joku toinen haluaisl
kopioida sen ja pitää sitä sit
ten omanaan? Paikallistuml
nen ja ajallistuminen voidaan
niihdä sosiaalisen taiteen,
tutkivan taiteen ja draama-
kasvatuksen arvona ja ainut-
laafuisuutena.

Unelmieni perusopetus on
vetovoimaista taidoissa kehit-
tyrristä, koulu parasta, mitä
voi olla ja josta kukaan ei ha-
luaisi olla päivääkään pois.
Pedagogiikalle antaisin uusi
en menetelmien sijaan siivet,
jotla sen kokonaisvaltainen
toteuttaminen olisi pelkän ai
neen opettamisen sijaan mah
dollista.

Näiltä osin perusopetuk
sen tuntijako 2016 ja siitä esllrr
nostamani esimerkki draa
man käy'töstä ei paranna o1'lc
tuksen kasvatusfi losofl sta a r
voperustaa.
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