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Ajankohtaista

Kamppi-Eira -lehti julkaisee ku-
vasarjaa kantakaupungista. Ku-
vasarjalla esitellään yksityiskoh-
tia asuinympäristöstämme, joka 
on hyvin rikas - myös ajallisesti. 

Lukijat voivat yrittää paikallis-
taa kuvauskohteet vaikkapa leik-
kimielisenä kilpailuna perhe- tai 
ystäväpiirissä. Oikea vastaus jul-
kaistaan aina seuraavassa nume-
rossa.

 ➤ Viime kohteen oikea vastaus: 
Olavinkatu 2.

Tunnetko kantakaupungin?
ARVOITU

S

Satu Lidman

Englanninkielisessä 
Montessori-päiväkodissa 
tutustutaan arjen askareisiin 
erilaisten tehtävien kautta. 

Lapset ovat luontaisia oppijoi-
ta. He ovat uteliaita, he janoa-
vat tietoa. Mutta he tarvitsevat 
aikuisen tukea myönteisen oppi-
miskokemuksen rakentumisessa. 
Hyvä opettaja auttaa lasta naut-
timaan oppimisesta. Näin ajatel-
laan Kampin englanninkielisessä 
Montessori-päiväkodissa, tutta-
vallisemmin Montsassa.

Yksi italialaisen pedagogin, Ma-
ria Montessorin (1870–1952) ai-
koinaan vallankumouksellisista 
kasvatusideoista oli tunnistaa op-
pimista edistävät herkkyyskaudet. 
Mutta eikö hänen ajattelunsa ole 
vanhentunutta 2010-luvun Suo-
messa? 

”Herkkyyskausi on ajanjakso, 
jolloin lapsen on helpointa sisäis-
tää tiettyjä asioita. Lapsen ohjaa-
minen oppimaan silloin kun hän 
itse on siihen erityisen valmis on 
kuin lukkojen avaamista”, Mon-
tessori-opettaja Arja Kiili selittää.

TÄMÄ ihmisen kasvun perus-
rakenne säilyy, vaikka kulttuu-
ri ja yhteiskunta muuttuvat. Juu-
ri vuodet ennen koulun aloitusta 
ovat erityisen otollista aikaa, jol-
loin lapsen ymmärrys maailmasta 
karttuu. Pienikin oppii mielellään 
melkein mitä vain – esimerkik-
si geometriaa ja musiikkia – kun 
tämä tapahtuu lapsen omaa uteli-
aisuutta hyödyntäen. Hänestä on 
kiehtovaa tutustua vaikkapa vä-
reihin ja muotoihin tai eri ainei-
den käyttäytymiseen. 

Opettaja rohkaisee, mutta lap-
si itse tekee oppimisen työn – ja 

iloitsee siitä! Päiväkodissa käyte-
täänkin nimenomaan sanaa ”työ” 
(work) kun puhutaan Montessori-
ympäristössä oppimisesta. Tätä tu-
kevat tarkkaan harkitut oppimate-
riaalit ja luokkahuoneet. 

PÄIVÄKODIN johtaja Päivi Kuutsa 
korostaa aistihavaintoihin perus-
tuvien oppimisvälineiden loogi-
suutta. Esimerkiksi matemaattiset 
käsitteet konkretisoidaan. Otta-
malla käteensä tietyn määrän hel-
miä lapsi voi koskettaa lukuja ja 
sisäistää kymmenjärjestelmän.

”Arjen askareisiin tutustutaan 
leipomalla, hienomotoriikassa 
harjaannutaan solmimalla nauho-
ja ja kiinnittämällä nappeja. Mon-
tessori-luokassa lapset tekevät 
päivittäin pieniä henkilökohtaisia 
tutkimusretkiä”, Arja Kiili sanoo. 

He valitsevat opettajan tarjoa-
mista, ikäkauteen sopivista vaih-
toehdoista mieleisensä puuhan. 

”Yhdessä tekeminen kehittää 
sosiaalisia taitoja ja lapsilähtöi-
syys edistää oppimisrauhaa. Kiin-
nostus lisää keskittymistä kun mo-
tivoitunut lapsi syventyy siihen, 
mitä hänen on sillä hetkellä mie-
lekästä oppia. Usein hän haluaa 
toistaa tiettyä harjoitusta viikos-
ta toiseen.”

KUN kaikki on valmista, mont-
salainen kerää käyttämänsä väli-
neet paikoilleen. Vaikka aikuinen 
ei kotioloissa sitä aina näe, lapsi 
rakastaa järjestystä. Tekemiseen 
ja tavaroiden paikkoihin liittyvät 
rutiinit luovat turvallisuuden tun-
netta. 

3–5-vuotiaana omaksuttu tutki-
van oppimisen fi losofi a kannatte-
lee myös kuusivuotiaiden esikou-
luopetusta. Innostava ja puuhakas 
eskarivuosi sisältää muutaman 
tunnin päivässä koululaisen pe-
rustaitojen harjoittelua – luke-
mista, kirjoittamista ja laskemis-
ta. Lisäksi käydään uimakoulussa, 
kirjastossa, luistelemassa ja retkil-
lä. Viikoittain on suomentunti.

ENTÄ miten montsalaiset sopeutu-
vat peruskouluun? Päivin mukaan 
heillä on yleensä myönteinen käsi-
tys itsestään oppijoina. Hyvät tie-
dolliset valmiudet ja omien tun-
teiden sääntelyn taito tukevat 
koulumaailmassa. Ne myös ennal-
taehkäisevät oppimisvaikeuksia. 

Diginatiivien sukupolvelle joka-
päiväisessä elämässä pärjääminen 
on erityisen tärkeää ja arjessa koh-
taaminen on jaettua iloa. Vuoden 
aikana eskariryhmä hitsautuukin 
tiiviiksi yhteisöksi, mutta tulevaa 
koululaisuutta on turha jännittää. 
Montsalaiset ovat voimaantuneet 
luottamaan itseensä.

PÄIVÄOHJELMAAN mahtuu myös 
vapaampaa leikkiä ja ulkoilua 
Lastenlehdon puistoissa. Pienim-
pienkin kanssa tehdään säännöl-
lisesti retkiä, jumpataan ja nauti-
taan muskarista. 

Englanninkieltä ei varsinaisesti 
opeteta, vaan se on työskentelyvä-
line. Henkilökunta onkin taustoil-
taan kansainvälistä. 3–4-vuotiaa-
na  aloittavan lapsen ei kuitenkaan 
tarvitse osata englantia, mutta hän 
oppii sitä hämmästyttävän vaivat-
tomasti. Englanninkieli on läsnä 
kaikessa opetuksessa ja ui spon-
taanisti myös leikkeihin. 

Kansainvälisyyden suurimpia 
etuja on silti luonteva toisten kun-
nioittaminen ja suvaitsevaisuus. 

”Montsalaiset oppivat hyväksy-
mään erilaisia tapoja, eivätkä an-
na tämän haitata ystävyyttä”, opet-
tajat toteavat. 

Kulttuurikysymyksistä jutellaan 
avoimesti päivittäin. 

KASVAESSAAN huomaamattaan 
kansainvälisyyteen lapset saa-
vat korvaamatonta tulevaisuuden 
pääomaa. Kotiin lähtiessä kätel-
lään opettaja ja toivotetaan hyvää 
päivänjatkoa – muutamien viik-
kojen jälkeen usein jo sanomalla: 
”Bye-bye, see you tomorrow!”

Oppimisen iloa

Lapset pohtivat Afrikan mantereen maita Montessori-päiväkodin luokkahuoneessa Lapinlahdenkadulla.

MIKKO KESKI-VÄHÄLÄ

Vastaukset

SIVU 
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1. Stadion peruskorjataan. Montako katsomopaikkaa sinne 

tulee?

2. Montako ihmistä on käynnyt saneeratussa Vanhassa 
kauppahallissa viimeisen puolen vuoden aikana?

3. Mikä on ranskalaisen satiirilehden nimi, jonka toimitukseen 
murhaajat iskivät?

4. Montako tekstiviestiä suomalaiset ovat lähettäneet 
Suomessa viimeisen puolen vuoden aikana?

5.

Guggenheim-hanke Helsingissä näyttää menevän perä edel-
lä puuhun. Rahoituksesta ei ole tietoakaan ja kuitenkin vii-
lataan arkkitehtien töitä Helsingin parhaalle tontille sopi-
vaksi. Hankkeen puuhamiehet luottavat veronmaksajien 
avaavan hankkeelle kukkaronsa, tuskinpa. Hankkeen taka-
na olevat Helsingin virkamiehet ja poliitikot voisivat men-
nä peilin eteen. Kun Hietsun paviljongin korjaamisesta alet-
tiin neuvotella kaupungin kanssa, ensimmäinen ehto oli, että 
hankkeen rahoitus on centtiä myöten kunnossa. Sopii kysyä, 
miksei näin ole myös Guggenheim-hankkeessa?

Saavatko esimerkiksi poliisit käyttää virkapukua 
vaalimainoksissa?


