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Uusilla tavoilla puhtia koulutunteihin
Hyvinvointikasvatuksen uudet tuulet puhaltavat Kuivaniemellä

 » Leena Takaluoma
 » Kuivaniemi

Välillä koulutunti kaipaa 
happihyppelyä, välillä rau-
hoittelua tai kaveritaitojen 
vahvistamista. Muun mu-
assa näitä varten on kehi-
tetty uusi, verkkopohjainen 
Breikkeri-palvelu. Keväällä 
ennakkomarkkinoinnissa 
olleen palvelun hankki en-
simmäisten joukossa Kuiva-
niemen koulu.

Kolmas luokka tuntee jo 
ainakin Jumit pois jamit. Ne 
vetää valkokankaalle ilmes-
tynyt vihreä animaatiohah-
mo. Äksönhemmon nimeä 
luokka ei vielä tiedä, mut-
ta hän on nimeltään Bloki.

Kun Blokin vetämät jamit 
on jammattu, oppilaat siir-
tävät pulpetit vauhdilla ta-
kaisin paikoilleen ja jatkavat 
piirustuskansioiden teke-
mistä. Kaikki sujuu nopeas-
ti ja hyvässä järjestyksessä.

Opettaja Heidi Sipilällä 
on hymy herkässä. Hän kiit-
telee 12 oppilaan ryhmään-
sä kuuntelevaksi ja keskitty-
väksi luokaksi.

Kolmasluokkalaisil le 
Breikkerin animaatiot me-
nevät vielä oikein hyvin, us-
koo Heidi-ope, eivätkä oppi-
laat väitä vasaan.

– Ravistelu on mukavaa, 
kun voi heilua, miten halu-
aa, erittelee Anu-Riikka 
Härkönen.

Onni Maaninka pitää 
pyörimisestä.

– Ympyrähyppely on ki-
vointa. Se virkistää.

Veeti Hyvönen ei ole ai-
van varma koko jameista, 
mutta kun jumppa alkaa, se 
imaise hänetkin mukaan.

– Ei se ainakaan poistanut 
jumeja minulta… Niitä on 
tullut hapkidoharjoituksis-
sa, hän valittelee ja esittelee 
kamppailu- ja itsepuolustus-
lajin harjoituksissa opetet-
tuja reisivenytyksiä.

– Ne ovat järeämmän sor-
tin juttuja oikeisiin lihasju-
meihin, Veeti uskoo.

Happihypyt tulevat 
tarpeeseen

Heidi Sipilä on tyytyväinen 
koulunsa hankintaan. Se 

helpottaa päivittäistä työtä.
– Ei enää ohjekansioita, ei 

välineiden hakua jumppasa-
lista. Kaikki löytyy omalta 
koneelta. Meillä on kuiten-
kin 75 minuutin tunnit, niin 
tällainen on tarpeellista.

Opettaja voi valita Breik-
keri-sivuilta vaikka tunnin 
hälinää laannuttavaa toi-

mintaa tai virkistävää hap-
pihyppelyä. 

Omat harjoituksensa on 
myös vuorovaikutustaidoil-
le, ongelmanratkaisuun ja 
moneen muuhun aiheeseen.

– Tässä on huomioitu ko-
ko opsi (opetussuunnitel-
ma), Heidi Sipilä kiittelee.

Breikkerin kehittäneen 

Happia-yrityksen perusta-
ja Sanna Virtanen vahvis-
taa, että Breikkerin tehtä-
vät on luokiteltu opetus-
suunnitelman jaottelulla 
eri ryhmiin. 

Opettajan tehtäväksi jää 
löytää aihepiiriin sopiva teh-
tävä. 

Valinnanvarana on sata 
erityyppistä, päivittyvää 
tehtävää. Osa niistä on yk-
sin, osa pareittain ja osa ryh-
mässä tehtäviä.

Oululaisyrityksen 
luomus

Breikkerin on kehittänyt 
tammikuussa perustettu ou-
lulainen Happia- yritys. Se 
kertoo nettisivuillaan, että 
pontimena on ollut halu pal-
vella elämyksellistä hyvin-
vointikasvatusta. Tarkem-
min kuvattuna hyvinvoin-
tikasvatus jakautuu osiin, 
joita ovat lapsen itsetunnon 
vahvistaminen, vuorovaiku-
tustaitojen ja kestävän yh-
teisön ja ympäristön raken-
taminen.

Sanna Virtanen on itse-

kin opettaja ja äiti. Breikke-
rin ensimmäisen osan luo-
misessa hänellä on ollut tu-
kenaan asiantuntijoita sekä 
pilottikouluja. 

Nyt, kun alakoulujen 
Breikkeri on myynnissä, 
Happiassa keskitytään sen 
laajentamineen. Ensi vuo-
den alusta myyntiin tule-
vat vastaavat ohjelmat var-
haiskasvatukseen sekä ylä-
kouluille.

– Tilaajia on mukavasti, 
Sanna Virtanen kertoo.

Kuivaniemellä koulutyö 
jatkuu Breikkerin myötävai-
kutuksella. Aikanaan ala-
koululaisia opettavat myös 
Blokin kaverit Egi, Bigi ja 
Zeni.

– Hahmoilla on omat eri-
tyispiirteensä. Egi kannus-
taa oppilaita tutkimaan ja 
pohtimaan. Bloki tempaa 
toimimaan ja liikkumaan. 
Bigi rakastaa maailmaa ja 
opettaa tunnetaitoja. Zeni 
puolestaan vaalii tarkkaa-
vaisuuden, rentoutumisen 
ja rauhoittumisen taitoja, 
esittelee Breikkerin äiti San-
na Virtanen.

Kuivaniemen koulu oli ensimmäisten joukossa hankki-
massa ihka uutta Breikkeri-ohjelmaa opettajiensa uudek-
si työvälineeksi. Kolmannen luokan opettaja Heidi Sipilä 
tietää jo löytävänsä helposti jumpan lisäksi monenlaisia 
muitakin harjoituksia. Kun on helppokäyttöinen ohjelma 
ja helposti mukaan lähtevä luokka, ainakin Heidi-open 
kouluvuosi on alkanut mukavasti.

Kuivaniemen koulun kolmasluokkalaiset ja opettaja Heidi Sipilä kaipaavat 75 minuutin mittaisiin koulutunteihin välipaloja. Nyt ne saadaan luokkaan entistä huomattavasti hel-
pommin ja uudella tavalla. Tässä ovat meneillään jäseniä oikovat jumit pois jamit.
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