Aluksi

Aluksi
Nosta käsi ylös, jos opettajan homma on mieles-

Ulko-opetus antaa tutkitusti voimavaroja myös

täsi helppo nakki. Nosta toinenkin käsi, jos opet-

opettajalle ja parantaa työssä jaksamista. Ulkoloik-

tajana sinulla on kaikkien tehtäviesi hoitamiseen

ka onkin parhaimmillaan virtaa lisäävä elementti

aikaa vaikka muille jakaa. Nosta yksi jalka, jos et

hektisen arjen keskellä eikä uusi uuvuttava vaati-

koskaan ole tuntenut uupumusta työssäsi. Ja nosta

mus entisten joukossa. Ulkoloikka on lupa pysäh-

vielä toinenkin jalka, jos sinulla on hyvin hallus-

tyä ja tehdä asioita toisin, lupa oppia, olla ja kas-

sa kaikki uudet termit, lomakkeet, ilmiöt, digit ja

vaa yhdessä oppilaiden kanssa ilon ja innostumisen

muut. Onneksi olkoon, olet lentävä superopettaja!

äärellä.

Jokainen superopettajakin pystynee nimeämään

Toivomme, että kirja innostaa sinut loikkaamaan

uransa varrelta ainakin yhden hetken, jolloin voi-

ulos. Toivottavasti näiden kansien väliin koottujen

mat ovat olleet vähissä. Silloin tekee mieli sulkea

virikkeiden ja sytykkeiden avulla ulko-oven kyn-

silmät ja korvat kaikilta vaatimuksilta ja keskittyä

nys olisi entistä matalampi ylittää kaikkina neljänä

tekemään työtään mahdollisimman tutun ja turval-

vuodenaikana. Otatpa nyt ensimmäisiä haparoivia

lisen kaavan suojissa. Rutiinit tuovat turvaa ja aut-

askelia tai haastatpa itseäsi loikkaamaan entistä pi-

tavat läpi uuvuttavimmista hetkistä. Näin on hyvä.

demmälle, on tärkeää muistaa sovitella ulkoloikan

Kun akut ovat hieman latautuneet, voi taas koetella

askeleet itsellesi sopiviksi. Etene omaa tahtiasi pa-

mukavuusalueensa rajoja hyvillä mielin – esimer-

kottamatta ja rauhassa.

kiksi loikkaamalla ulos.

Kiitos Sirpalle ja Jennille sekä muille ulkona opet-

Ulkoloikka lähtee liikkeelle vapaudesta tehdä op-

tamisesta innostuneille opettajakollegoille. Teidän pa-

pimistilanteista toisenlaisia. Ei tarvitse olla pitkän

lostanne tehdä työtä olemme saaneet virtaa kirjoittaa.

partiotaustan koulima luonnontuntija voidakseen

Kiitokset myös digivinkkejä jakaneille ammattilaisille,

siirtää opetusta ulos. Ulkoloikka ei vaadi myöskään

joita ilman tämä kirja olisi ajastaan jäljessä.

kalliita ja monimutkaisia opetusvälineitä. Omat tai-

Erityiskiitos rakkaille Selmalle ja Sulolle sopui-

dot, osaaminen ja aineelliset resurssit riittävät juuri

sasti sujuneista leikeistä silloin kun vanhemmat kes-

sellaisina kuin ne tällä hetkellä ovat. Askel askeleel-

kittyivät kirjoitustyöhön.

ta innostus ja kokeilunhalu kasvavat. Ulkoloikkaan
riittää hiven ponnistusvoimaa – siipiä tai superopettajan viittaa ei tarvita.

Antoisaa ja innostavaa ulkoloikkaa!
Kuopiossa 16.6.2017
Henna ja Matti Tampio
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