salla kauppinen

Nuorten Ääni -toimituksen jäsen Sharon Nguyen (oik.) kuvaa Superfarmi: Suoraa puhetta -ohjelmaa, jossa
nuorten vieraana on opetusministeri Antti Kalliomäki (kesk.).

Kysely: Nuorten enemmistöä
ei vaikuttaminen kiinnosta
왘 Koulutunneille

halutaan vieraaksi
poliitikkoja ja
lisää keskustelua
Anssi Niemi
왘 Yli puolet 12–18-vuotiaista
nuorista ei ole kiinnostunut
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, käy ilmi Irc-galleriassa
tehdyssä kyselyssä.
Kolmannes on kiinnostunut
äänestämisestä vaikuttamisen
keinona. Mielipidekirjoitusten
laadinta ja mielenosoitukset
kiinnostavat 16:ta prosenttia
vastaajista.
Opetusministeri Antti Kalliomäki (sd) näkee yhtenä
syynä yhteiskuntaopin opetuksen.
“Kun itse katson esimerkiksi
taloustietoon liittyvää otsikointia, niin sehän on vähän
sellaista tappavan oloista. Jos
lätkäistään nuoren eteen ne otsikot, niin siitä vain loppuu
kiinnostus yhtäkkiä”, hän toteaa. Yhteiskuntaopin aiheina
ovat muun muassa yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yrittäjyys, testamentin laadinta, taloudenpito ja talouspolitiikka.

Ratkaisuna Kalliomäki korostaa oppimisen ja oivaltamisen
elämyksiä. Hänen mukaansa
oppilaiden palaute on liian
usein se, ettei tällaista koeta.
“Jos ei voi osallistua koulun
toimintoihin muuten kuin ylhäältä alas tulevan tiedon vastaanottajana, eivät asiat ole riittävän hyvällä tolalla.”
Toisen Irc-galleriassa tehdyn
kyselyn mukaan yli puolet
nuorista vastaajista kokee, ettei
yhteiskuntaoppi kannusta vaikuttamaan tai ottamaan kantaa.
Helsinkiläinen lukiolainen
Aija Kotilainen, 17, toivoisi
oppitunneille enemmän keskustelua taululta kopioimisen
sijaan. Myös poliitikot ja kansalaisjärjestöt olisivat tervetulleita tunneille.
“Nuoria pitäisi tukea ja rohkaista, ettei aina tarvitse olla
samaa mieltä”, hän sanoo.
Aija Kotilainen antoi Kallio-
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¬Kysely IRC-Galleriassa 2/2007, vastaajia 6 805.
prosenttia

Ei mikään

57

Äänestäminen

34

Mielenosoitukset

16

Mielipidekirjoittaminen

16

Oppilaskuntatoiminta

15

Kansalaisjärjestöjen toiminta

12

Puoluetoiminta

11

mäelle ehdotuksensa yhteiskunnallisen opetuksen uudistamiseksi nuorten toimittamassa Ylen Superfarmi-ohjelmassa.

sissahan ei juuri ole yhteiskunnallisia oppiaineita, eli nyt
on menossa jako a- ja b-luokan
kansalaisiin”, Suutarinen sanoo.

Monet opettajat törmäävät
niukkoihin resursseihin ja kielteiseen asenteeseen, sanoo historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen dosentti Sakari Suutarinen Jyväskylän normaalikoulusta.
“Yleinen asenne Suomessa
on, että perinteiseen koulutyöhön eivät kuulu tällaiset asiat
kuin vaikuttaminen, politiikka
ja nuorten aktiivisuus“, hän ihmettelee.
Samalla Suutarista huolestuttaa, miten yhteiskunnallista
tietoa saadaan välitettyä myös
ammatillisissa oppilaitoksissa.
“Ammatillisissa oppilaitok-

왘 Kirjoittaja on helsinkiläinen
lukiolainen, joka on mukana
pääkaupunkiseudun Nuorten
Ääni -toimituksessa.
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