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KAUPUNKI

Tytöt valitsevat taideaineita
Perinteiset
sukupuoliroolit
näkyvät painotetun
perusopetuksen
luokissa
Anna Kristiina El-Khoury
Aleksanteri Lindh
TYTTÖJEN ja poikien kiinnostuk-

sen kohteet ovat hyvin erilaisia.
Tämän johtopäätöksen voi tehdä
peruskoulun painotetun opetuksen valintojen perusteella.
Kuudesluokkalaisia
tyttöjä
kiinnostavat erityisesti ilmaisuja kuvataide, musiikki, tanssi ja
viestintä. Pojat hakevat erityisesti liikunta- ja matemaattis-luonnontiedepainotteisille luokille.
Tehtaanpuiston yläkoulun ilmaisu- ja kuvataiteen opettaja
Milja Utunen uskoo, että lapsia
ohjataan sukupuolen mukaan jo
harrastusten valinnassa.
”Vaikka elämme 2010-luvulla,
poikia kannustetaan yhä edel-

leen urheilun pariin ja tyttöjä
kulttuuriharrastuksiin.”
liikuntaluokka oli selkeästi poikien suosiossa, mutta tyttöjä valittiin ryhmään yhtä paljon.
”Tytöt ovat erittäin kovatasoisia urheilijoita”, korostaa koulun
liikunnanopettaja Taina Ahola.
Tämän vuoden soveltuvuuskokeessa parhaimmat pisteet saikin tyttö.
”Valitettavasti monet tytöt lopettavat urheiluharrastuksensa
jo kuudennella luokalla, eivätkä
siksi ole innostuneita painotetusta
liikunnanopetuksesta”,
kertoo Ahola.
Kuvataideopettaja Utunen ei
koe, että taide tai urheilu olisivat millään tavalla sukupuolisidonnaisia.
”Maailmamme
toivottavasti
muuttuu suvaitsevammaksi ja
avarakatseisemmaksi. Tulevaisuudessa kaikki voivat tykätä kuviksesta, ilmaisutaidosta ja mistä
tahansa urheilulajista sukupuoleen katsomatta.”
TEHTAANPUISTON

Oppilaiden mielestä ratkaisevaa on yksinkertaisesti hakijan
kiinnostuksen kohde.
”Tytöt ehkä harrastavat enemmän musiikkia ja niitä kiinnostaa taide enemmän. Pojille on
erikoisempaa harrastaa musiikkia”, pohtii Kruununhaan yläkoulun musiikkiluokalle päässyt
Anna Vuola.
”Pojissa ei ole niin paljon kuviksesta kiinnostuneita”, arvelee
Tehtaanpuiston ilmaisu- ja kuvataideluokalle valittu Tinja Kajander.
”Tai ne luulevat, että niille
luokille tulee pelkkiä tyttöjä,
niin ne eivät halua hakea sinne.”
HAKIJOIDEN epätasainen määrä
näkyy luokkien sukupuolijakaumassa. Esimerkiksi Pitäjänmäen
peruskoulun tanssipainotteiselle
luokalle valittiin 14 tyttöä ja vain
yksi poika.
Koulut eivät voi tasoittaa sukupuolijakaumaa suosimalla valinnoissa tyttöjä tai poikia. Perusopetuslain mukaan oppilaiden
valitsemisessa täytyy noudattaa

yhdenvertaisia perusteita.
”Sukupuolta ei lain mukaan
voi käyttää perusteena, vaan ainoana kriteerinä on kyseisessä
soveltuvuuskokeessa osoitettu
osaaminen”, kertoo opetuspäällikkö Marjo Kyllönen Helsingin
opetusvirastosta.
Esimerkiksi liikuntapainotteisten luokkien soveltuvuuskokeet
ovat samanlaiset sekä tytöille että pojille. ”Testeissä mitataan
urheilullista yleislahjakkuutta,
nuoren urheilijan sitoutumiskykyä ja -halua”, kertoo Tehtaanpuiston koulun rehtori Pertti
Tossavainen.
Kokeiden arvioinnissa sukupuolten erot kuitenkin otetaan
huomioon. Näin tytöt eivät kärsi
saamissaan pisteissä siitä, että
esimerkiksi tyttöjen kestävyysvoima on keskimäärin heikompi
kuin poikien.
G Kirjoittajat kuuluvat Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimitukseen, joka on Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskuksen media- ja
demokratiakasvatushanke.

Fakta

Painotettu opetus
keskittyy tiettyyn
aineeseen
A Painotetussa opetuksessa keskitytään tiettyyn aineeseen tavallista enemmän.
A Aineen painotettu
opetus voi alkaa ensimmäisellä, kolmannella
tai seitsemännellä luokalla.
A Painotetuilla luokilla
kouluviikko on 1–2 tuntia pidempi.
A Soveltuvuuskokeella
arvioidaan oppilaan
valmiuksia opiskella
kyseistä oppiainetta.
A Painotetun opetuksen
soveltuvuuskokeet
pidetään vuoden alussa
ja oppilaat valitaan
keväällä.

KIMMO RÄISÄNEN

Painotetun opetuksen sukupuolijakauma
Poimintoja 7. luokalla alkavista painotetuista opetuksista
Painotus ja koulu

Hakeneet
Päässeet

Hakeneet
Päässeet

Liikunta
Tehtaanpuiston yläasteen koulu

47 27
16 16

Ilmaisu- ja kuvataide
Tehtaanpuiston yläasteen koulu

5
4

39
27

Tanssi
Pitäjänmäen peruskoulu

1
1

19
14

Musiikki
Kruununhaan yläasteen koulu

26 49
21 43

Matemaattis-luonnontieteellinen
Vartiokylän yläaste

29 14
12 9

Viestintä
Vartiokylän yläaste

12 30
3 17
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Espoolaisen Juvanpuiston koulun oppilaat vetivät henkeä liikuntatunnilla toukokuussa 2014.

Lyhyesti

Leijalautailija kuoli
turmassa Helsingin
Lauttasaaressa

Ilmanlaatu
viime vuonna
melko hyvä

Gardenian
kohtalo jäi
pöydälle

Yhtiöittäminen
eteenpäin
Espoossa

LEIJALAUTAILIJA kuoli onnettomuudessa Lauttasaaren eteläkärjessä Helsingissä maanantaina. Helsingin poliisin mukaan
leijalautailija oli ajautunut päin
kivikkoa.
Viranomaiset hälytettiin merelle maanantaina hieman kuuden
jälkeen alkuillasta.
Poliisit jatkoivat tutkintaa
onnettomuuspaikalla vielä maanantaina illalla. Kuolleen ikää ja
sukupuolta ei kerrottu maanantai-iltana julkisuuteen. HS

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ilmanlaatu oli viime vuonna melko
hyvä, vaikka sitä heikensivät
ajoittain autojen pakokaasut,
katupölyt, puunpolton savut ja
laivojen pakokaasut.
Ongelmallisimpia alueita ovat
huonosti tuulettuvat, vilkasliikenteiset katukuilut ja pientaloalueet, joilla poltetaan runsaasti
puuta.
Tiedot ilmenevät Helsingin
seudun ympäristöpalveluiden
(HSY) tuoreesta julkaisusta. HS

HELSINGIN kaupunginhallitus

ESPOON päiväkotien ja koulujen
aterioita valmistavan Espoo
Cateringin yhtiöittäminen otti
maanantaina jälleen yhden
askeleen lähemmäs toteutumistaan.
Espoon kaupunginhallitus
päätti viimeisessä kokouksessaan
ennen kesälomia ehdottaa, että
valtuusto muuttaisi Espoo Cateringin in house -yhtiöksi.
Yhtiömuoto tarkoittaa sitä, että
Espoo Catering tuottaisi myös
vastedes pääosan palveluistaan

päätti jättää Gardenian käsittelyn
pöydälle Mika Raatikaisen (ps)
toimesta.
Gardenia uhataan lopettaa
taloudellisesti kannattamattomana.
Taustalla tässä on esimerkiksi
se, että opetusvirasto on lakannut ostamasta Gardeniassa järjestetyn luontokoulun palveluja.
Lopetuspäätökseen vaikuttavat
myös edessä olevat mittavat
peruskorjaukset. HS

Espoon kaupungille.
Espoon kaupunginhallituksen
ensimmäinen varapuheenjohtaja
Tiina Elo (vihr) kommentoi
HS:lle maanantai-iltana kesken
pitkäksi venyneen kokouksen,
että vihreät esittivät asiaa jätettäväksi pöydälle lisäselvityksiä
varten. Esitys kuitenkin hävisi
äänin 8–7.
Myös Sdp esitti asian palauttamista valmisteluun. Tämäkin
ehdotus hävisi äänin 8–7.
Kaupunginhallitus neuvotteli
asiasta pitkään. In house -yhtiö
meni siis kuitenkin eteenpäin
päätöksenteossa, ja Espoon
kaupunginvaltuusto päättää
asiasta elokuussa. HS
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