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FINNFEST USA -ORGANISAATION KUTSU TAMPEREEN KAUPUNGILLE 

FinnFest organisaatio järjestää vuosittaisen amerikansuomalaisille ja heidän jälkeläisilleen 

suunnatun festivaalin, jonka tarkoituksena on muistuttaa suomalaisia emigrantteja heidän 

sukujuuristaan sekä tehdä tutuksi nuorille sukupolville moderni Suomi. Festivaali 

järjestetään vuosittain aina eri osavaltiossa. 

Vuoden 2012 FinnFestin uutena sisältönä oli 10.11.2012 toteutettu Education Forum, 

johon meitä tamperelaisia koulutusalan asiantuntijoita oli kutsuttu alustajiksi. Seminaarin 

pääpuhujana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriön Pasi Sahlberg ( Finnish Lessons) ja 

iltapäivän  kahdesta seminaarisarjasta vastasimme siis me tamperelaiset alustajat. 

Perusopetuksen aluejohtaja Petri Peltosen ja Tampereen kansainvälisen koulun opettajan 

Miika Lehtovaaran aiheena oli The Finnsh School District Experience-Freedom to Develop 

ja professori Petri Nokelaisen ja allekirjoittaneen aiheena oli Finnish Teacher Education 

and Modern Learning Environments. Toistimme iltapäivän sessiot kolmeen kertaan aina 

eri osallistujajoukolle. Education Forumille oli ilmoittautunut yhteensä 150 osallistujaa. He 

edustivat eri osavaltioiden opettajia ja koulutuksen hallintoväkeä. Saatu palaute oli erittäin 

myönteistä ja useat osallistujat pyysivät vastaavanlaisia suomalaisen koulutusalan 

alustajien esityksiä myös tuleviin FinnFesteihin. 

 

 

 

 

http://www.2012finnfestusa.org/
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     Professori Petri Nokelainen ja hankejohtaja Riitta Juusenaho seminaarialustajina 

TORI JA DANCING MOOMIN VALLEY 

Finnfestin perinteisiin kuuluu myös Tori, jossa esitellään niin paikallisten yrittäjien suomi-

aiheisia tuotteita (leivonnaisia, käsitöitä, kahvila- ja ruokakulttuuria) ja paikallisten 

amerikkalaisten pienyrittäjien tuotteita(esim. Amerikan alkuperäisheimojen korut, soittimet, 

asusteet).  

Tälle torille pystytettiin nyt ensikertaa myös tamperelaisten yrittäjien tuotteita esittelevä 

messuosasto. Tällä samalla osastolla esiteltiin myös laajemmin tamperelaista koulutusta ja 

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja yritystoimintaa.  

                       

Tampereen kaupungin koulutuksen esittelyosasto FinnFestin Torilla Tucsonissa 

Arizonassa 
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Tampereen kaupungin Muumimuseolla oli myös oma osastonsa Torilla. Tanssiva 

Muumilaakso -produktio esitettiin Finnfestillä useaan kertaan. 

VIERAILU ARIZONAN YLIOPISTOLLA JA WORLD OF WORDS -TAPAHTUMA 

Vierailimme Arizonan yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, jossa tapasimme 

yliopiston presidentin Ann Weaver Hartin, tiedekunnan dekaanin professori Ronald W. 

Marxin ja useita muita professoreita. Osallistuimme myös tiedekunnan World of Words –

tapahtumaan. Tässä tiedekunnassa on maailman toiseksi suurin lastenkirjallisuuden 

kokoelma, johon myös Suomen Washingtonin suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde oli 

saapunut lahjoittamaan suomalaista lastenkirjallisuutta. Myös Muumimuseo lahjoitti 

kokoelmaan Muumi-kirjojen sarjan.  

Paikallisten koulujen oppilasryhmät voivat vierailla kirjastossa lukemassa kirjoja ja samalla 

lapsia kannustetaan harrastamaan lukemista. Kirjasto lainaa myös luokkiin kirjallisuutta. 

Tucsonilaisten yritysten muodostama yhdistys luovutti samalla kirjastolle 200 000 dollarin 

lahjoituksen. Tällä rahalla on tarkoitus hankkia lastenkirjallisuutta ja tukea lasten 

lukuharrastusta.  

                 

Arizonan yliopiston kampusaluetta 

VIERAILU EDWARD STEELE ELEMENTARY SCHOOLISSA 

Vierailin 7.11.2012 tässä alakoulussa, jossa myös Dancing Moomin Valley esiintyi 

oppilaille. Koulu sijaitsee melko matalan sosio-ekonomian alueella, jossa huoltajat ovat 

työttöminä tai yksinhuoltajia. Koulussa on n.350 1-5 luokkalaista lasta ja 17 opettajaa. 

Oppilasryhmät olivat kooltaan melko suuria, 25-30 oppilaan ryhmiä. Koulupäivät ovat 

Arizonassa, kuten muissakin osavaltioissa, suomalaisen mittapuun mukaan pitkiä; 

ensimmäisen luokan oppilaat ovat päivittäin koulussa 7 tuntia. Tänä aikana heillä on yksi 

tauko. Opettajat kritisoivat runsaasti tätä järjestelyä ja kokivat olevansa lähinnä lasten 

valvojia tai hoitajia. 

Itse koulurakennus ei ollut mitenkään pröystäilevä, mutta opetusmateriaalia ja 

opetusteknologiaa luokkatiloissa oli erittäin runsaasti. Perinteisiä pulpetteja ei ollut 
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missään tilassa, vaan kaikki työskentely tapahtui ryhmissä. Musiikkiluokassa ei ollut 

pulpetteja lainkaan, vaan oppilaat soittivat soittimia matolla istuen. Luokat olivat erittäin 

värikkäitä ja runsaasti oppilastöillä koristeltuja ja viihtyisiä. Huoltajat toivat lapsensa 

kouluun aamuisin, kuittasivat koulusihteerin huoneessa allekirjoituksellaan hänet sisään ja 

samalla tavalla lapset noudettiin allekirjoitusta vastaan iltapäivisin. Muut eivät päässeet 

sisälle kouluun lainkaan.  

Koulun sydämenä toimi suuri avoin tila, joka toimi juhlasalina, liikuntasalina ja ruokalana. 

Taittuvat pöydät kasattiin toiminnan ajaksi seinustoille ja ne levitettiin ruokailun ajaksi 

saliin. Pöytien ja pitkien penkkien jaloissa oli pyörät. Erityisluokkiin, kuten 

musiikkiluokkaan, kuljettiin ulkokautta. Oppilaat saattoivat ostaa lounaan koululta tai syödä 

omia eväitään myös pihaan sijoitetuilla pöydillä. Tucsonin kaupunki tuki vähävaraisten 

lasten lounasmaksuja. Koulupiha oli suojaisa kenttä siipimäisten koulutilojen välissä. 

Pihalla oli jonkin verran leikkitelineitä. 

Opettajat kokoontuivat pitkien työpäivien jälkeen vielä suunnittelemaan yhteistoimintaa ja 

tulevia työpäiviään. Arizonassa koulun johtokunta( school board) palkkaa ja erottaa 

opettajan. Mikäli huoltajat eivät ole tyytyväisiä opettajan toimintaan, hän saa mennä. 

Opettajat raportoivat johtokunnalle opetussuunnitelman toteutumisesta säännöllisesti. 

Tässä koulussa oli myös erityisluokka, jossa oppilailla oli jonkin verran avustajia. Koulun 

yksi luokkatila oli vuokrattu yksityiselle yritykselle, joka järjesti maksua vastaan 

esikouluopetusta alueen lapsille. Aamupäivä- tai iltapäiväkerhoja järjestivät kotona olevat 

äidit. Maksua vastaan. 

Luokkatilat oli varusteltu meikäläisen mittapuun mukana hyvin. Jokaisessa luokassa oli 

aktiivitaulu, dokumenttikamera ja tietokoneita. Koulussa oli erikseen suuri tietokoneluokka 

ja laaja kirjasto, jossa oli myös tietokoneita. 

                  

                       Edward Steele Elementary Schoolin 1.luokka ja kirjastotila 

Huomio kiinnittyi pientenkin lasten luokassa siihen, että toimintaohjeita oppilaille oli 

kirjoitettuna erittäin runsaasti pitkin seiniä tai ryhmätiloja. Itselleni ei selvinnyt 
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osasivatkolapset jo lukea käsialaa vai olivatko ne lähinnä informaationa luokissa käyville 

muille aikuisille. 

MITÄ OPIMME TÄLLÄ MATKALLA? 

Tamperelaisen koulutusosaamisen tunnettuuden ja viennin edistämiseksi FinnFestin 

Education Forum on hyvä avaus. Tampere sai huomattavaa näkyvyyttä ainoana 

suomalaiskaupunkina paitsi korkeatasoisen koulutuksen keskittymänä Helsingin rinnalla, 

myös matkailullisessa mielessä. Tori-tapahtuma sopi ehkä paremmin yritysten tuote-

esittelyn ja tunnettuuden lisäämiseen. Mielestäni olisi tärkeää, että jatkossa Tampereen 

kaupungin matkailutoimisto esittäytyisi täällä. Torilla kävijät olivat iäkkäämpää väkeä, 

joilla on mahdollisuuksia matkustaa Suomeen, kunhan kohteet ja niiden tarjonta 

markkinoidaan heille laadukkaasti. 

Education Forumia silmällä pitäen tulisi rakentaa selkeä tamperelaisen koulutuksen 

esittelypaketti toimijoineen, jota tarjotaan organisaation järjestäjille.  Suomessa 1970-

luvulla toteutettu perusopetusuudistus ja opettajien koulutus kiinnostaa nyt kovasti ja 

saavuttamamme PISA -tulokset hämmästyttävät amerikkalaisia opettajia. Yleisin heidän 

esittämänsä kysymys olikin miten niin lyhyillä koulupäivillä saavutetaan Suomessa niin 

erinomaisia tuloksia? 

Tämä jo toteutunut peruskoulureformi ja sen kuvaaminen on yksi suomalaisen 

koulutusesittelyn keskeisistä sisällöistä, mutta minusta myös suomalaista ammatillista 

koulutusta tulisi esitellä amerikkalaisille, sillä ymmärtääkseni se on koulutusalue, joka ei 

ole kovinkaan hyvässä kuosissa Yhdysvalloissa. Sen avulla voitaisiin kuitenkin vaikuttaa 

työllistymiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja koulumotivaatioon. 

Kaikkineen tamperelaisten korkeakoulujen kansainvälisen opiskelijamäärän ja 

tutkijavaihdon lisääminen edellyttää, että tarjonta tunnetaan ja että siihen luotetaan. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että myös korkeakoulut ovat Forumilla aktiivisesti mukana. 

Erityisen keskeistä on viestittää FinnFest -organisaatiolle, että Education Forumin 

markkinoinnin kohderyhmänä tulisi olla opettajien lisäksi myös osavaltioiden koulutuksesta 

vastaavat hallinnon toimijat. Myös alustusten määrää tulisi tarkastella niin, että alustajille 

jäisi aikaa myös vastata kuulijoiden kysymyksiin. Nyt kolmen perättäisen alustuksen 

aikataulutus oli niin niukka, että tähän ei laajasti ollut mahdollisuutta. Kirjallisista 

palautteista kuitenkin selvisi, että kuulijoiden kiinnostus oli herätetty ja monet vastanneista 

mainitsi kiinnostuksensa vierailla Tampereella. 

Ennen FinnFestiin osallistumista, tulisi ottaa yhteyksiä paikallisiin hyviksi tunnettuihin 

yliopistoihin ja sopia tutkija-professoritason tapaamisia, jotta jatkuvammasta yhteistyöstä 

voitaisiin sopia. Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä myös Tampereen koulutuksen 

tarjoajien kesken. 

 


