8 KESKISUOMALAINEN

KESKIVIIKKONA 13.6.2012

Kotimaa

KEURUU

Saksaa touhun lomassa

Hannu Kauppinen
erotetun Seppo
Lampisen tilalle
TIINA MUTILA

Kielileiri: Kaksikymmentä lasta opiskelee
Jyväskylässä saksaa mukavan puuhailun ohella.
JYVÄSKYLÄ
Ilkka Hartio
–Saksa on hauska kieli, mutta vaikeampaa kuin englanti.
Saksaa ei myöskään kuule joka paikassa niin kuin enkkua,
pohtii kymmenenvuotias Tikan
koulun oppilas Lauri Relander.
Hän osallistuu tällä viikolla Jyväskylässä järjestettävälle toiminnalliselle kielileirille,
jossa tutustutaan saksan kieleen ja kulttuuriin. Mukana on
kaksikymmentä 10–12-vuotiasta lasta.
–Voisin hyvinkin valita saksan kouluaineeksi, mutta opiskelen jo espanjaa, joten vielä se
ei onnistu. Ehkä otan saksan
myöhemmin, miettii Anni Sipilä, 11, Jyväskylän kristillisestä koulusta.
–Minä taas haluan oppia koulussa englannin lisäksi ainakin
saksaa ja ranskaa, ilmoittaa Arttu Hirsilä, 10, Jyväskylän normaalikoulusta.
Kolme alakoululaisen mietteet tukevat hienosti leirin tavoitteita, joista yksi on myön-

teisen asenteen synnyttäminen
saksaa kohtaan ja siten vaikuttaminen oppilaiden myöhempiin
kielivalintoihin.
Ensimmäistä kertaa pidettävän leirin järjestää Jyväskylän
yliopiston kielikampus yhteistyössä Jyväskylän kaupungin
opetuspalveluiden ja Kielitivolihankkeen kanssa. Viikon aikana
lapset yritetään saada oppimaan
saksan kieltä huomaamatta toiminnan kautta, kokaten, retkeillen, pelaten ja liikkuen.

”

Saksan opiskelu
on hirveän
hauskaa.
Johanna Moilanen

Taustalla on huoli suomalaisten lasten ja nuorten kielitaidon
yksipuolistumisesta. Englannin
suosio on kasvanut jo kauan ja
samalla muiden kielten opiskelu on hiipunut.
–Esimerkiksi Jyväskylässä
saksaa opiskellaan vain muu-

tamassa alakoulussa. Monissa
kouluissa olisi kyllä jonkin verran halukkaita saksan lukijoita,
mutta ei riittävästi, jotta ryhmä
saataisiin täyteen, kertoo projektityöntekijä Johanna Moilanen
Kielitivoli-hankkeesta.
Hän opiskelee itse yliopistolla saksaa viidettä vuotta ja on
tyytyväinen valintaansa. Onhan
saksa puhutuin kieli EU-alueella
ja noin sadan miljoonan ihmisen
äidinkieli. Sitä puhutaan Euroopassa enemmän kuin englantia.
–Saksan opiskelu on hirveän hauskaa. Kielen osaamisesta on hyötyä lähes kaikilla
elämän alueilla. Saksan taitajat saavat myös usein etulyöntiaseman työnhaussa, Moilanen
perustelee.
Järjestäjät suunnittelevat leirille jatkoa ensi kesänä. Todennäköisesti silloin puuhaillaan
jonkin muun kielen parissa.
–Pyrimme tekemään leiristä perinteen, jolla kielet vaihtuvat. Saksan vaihtoehtoina voisivat olla ranska, espanja, venäjä,
englanti tai ruotsi, toteaa lehtori
Katja Mäntylä.

Kaikista Keuruun kaupungin luottamustehtävistä erotetun Seppo
Lampisen tilalle kaupunginvaltuustoon on valittu
Keuruun Sitoutumattomien Kunnallisjärjestö ry:n
ensimmäinen varavaltuutettu Hannu Kauppinen.
Kauppisen pesti kestää tämän vuoden.
Lopullisesti valinnasta päättää kaupunginvaltuusto.

VIRRAT

Taloussihteerin
työpaikka
avoinna

Leiriläiset on jaettu kahteen joukkueeseen, joista kummallakin on oma lakana. Niihin kirjoitetaan kaikki saksan sanat, jotka opitaan leirin
aikana.

Virtain kaupunki hakee palvelukseensa uutta taloussihteeriä. Syksyn
alussa nykyisistä sihteereistä toinen siirtyy muihin tehtäviin ja toinen jää
eläkkeelle.
Kaupunginhallitus antoi viralle täyttöluvan, sillä
taloussihteerin työmäärä
tulee lisääntymään oleellisesti ensi vuoden alussa,
jolloin Virtain ja Ruoveden
sosiaali- ja terveystoimen
yhteistoiminta alkaa.

VIRRAT

Vauhti alemmaksi
kahdella
maantiellä

KIELIVALINNAT

Englanti jyrää kielivalinnoissa
2011 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun luokilla 1–6. Oppilaista
66 prosenttia opiskeli englantia
joko yhteisenä tai vapaaehtoisena kielenä. Muita kieliä opiskeltiin
seuraavasti: saksa (3,7 prosenttia

oppilaista), ranska (2 %), venäjä
(0,6 %) ja espanja (0,3 %).
■ Lähes kaikki luokkien 7–9 op-

pilaat opiskelivat sekä englantia
että ruotsia tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä, vapaaeh-

toisena tai valinnaisena kielenä.
Saksaa opiskeli 11 prosenttia ja
ranskaa 6 prosenttia vuosiluokkien 7–9 oppilaista, pääasiassa
vapaaehtoisena tai valinnaisena.
Lähde: Tilastokeskus

Saimi Laukkarinen (oik.) ja Flora Bärlund nauttivat leirielämästä
Seminaarinmäen kampuksella Jyväskylässä.

Jos
kolaroit,
säilyvätkö
bonuksesi?
Tapiolan ja Lähivakuutuksen kasko- ja liikennevakuutuksissa on nyt uusi Bonusturva. Se varmistaa,
ettei kolarin sattuessa bonukset laske. Ansaitset
Bonusturvan kolarittomalla ajolla. Tällä entistä
paremmalla edulla säästät selvää rahaa, tutustu
esimerkkeihin osoitteessa xŐŎC  
ja ŐxŎC  .

Entistä parempia etuja.

Arttu Hirsilällä (vas.), Lauri Relanderilla sekä Anni Sipilällä oli komeat
kasvomaalaukset.

Hauhuuntien ja Monoskyläntien nopeusrajoitukset
on alennettu 80 kilometristä 60 kilometriin tunnissa.
Alennetulla nopeudella
lisätään teiden liikenneturvallisuutta.
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Prada
-kehykset

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ja lähivakuutusyhdistykset

■ Englanti oli syyslukukaudella
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Ohennetut
100% UV-suoja
Kova, heijastamaton, likaa hylkivä pinnoite
159 € / pari

Vakioyksiteholinsseillä
Vaki

Hyvillä vakioyksiteholinsseillä

× 39 € / pari

× Kova ja heijastamaton pinnoite
× 79 € / pari

312€ 118€ 90€
ETUSI
66 €

ETUSI
80 €

ETUSI
48 €

Optikon näöntarkastus kaupan päälle 0 €
Juuri sinulle sopivat silmälasit.
mälasit.
Silmälasien osto alkaa näöntarkastuksesta.

Tervetuloa Instrumentariumiin!

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille helposti osoieesta
instrumentarium.ﬁ, yhdestä numerosta 014 547 7000
(pvm/mpm) tai tule suoraan myymälään.

Optikkomme sekä kehysasiantuntijamme auavat
sinua löytämään juuri sinulle sopivat silmälasit yli 130
paikkakunnalla. Katso lähin myymäläsi: instrumentarium.ﬁ.

Tarjous on voimassa uusiin tilauksiin ostaessasi normaalihintaiset silmälasit, sitä ei voi yhdistää muihin tarjouksiin ja se on voimassa 29.7.2012 asti. Kehysvalikoima vaihtelee
myymälöiäin. Optikon näöntarkastus silmälasien ostajalle kaupan päälle. Mikäli haluat mukaasi erillisen, kirjallisen näöntutkimuksen tuloksen, on sen hinta 35 €.

