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Tuukka Vähätalo kolmanneksi
Madetoja-pianokilpailussa
OULU Rauman musiikkiopiston kasvatti Tuukka Vähätalo 
sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle Madetoja-pianokilpailussa 
Oulussa. Eurajoelta kotoisin oleva Vähätalo jakoi kolmannen 
sijan Sauli Lämsän kanssa. Molemmat saivat palkinnoksi tu-
hat euroa. Valtakunnallisen, nuorille suunnatun pianokilpailun 
voitti Hannu Alasaarela. Hän sai 3 000 euron rahapalkinnon. 
Toiseksi tuli ja 2 000 euroa sai Andras Szabo.

Madetoja-pianokilpailu käydään joka kolmas vuosi. Se on 
tarkoitettu Suomen musiikkioppilaitoksissa ja ammattikorkea-
kouluissa pianonsoittoa opiskeleville. Tuukka Vähätalo edusti 
kilpailussa Turun ammattikorkeakoulua.

RAUMA
PEKKA VÄKIPARTA, LÄNSI-SUOMI

Ilmailukerhotoiminta on ollut 
Raumalla hiipumaan päin ja il-
malupakirjaan tähtäävää kou-
lutusta ei ole ollut enää vuosi-
kausiin

Porin ilmailukerho haluaa 
auttaa naapurikaupunkilai-
sia uuteen nousuun taivaalle 
pääsemisessä. Lauantaina he 
esittelivät Rauman Prismassa 
toimintaansa purjelentosimu-
laattorilla.

– Sitoudumme kouluttamaan 
kaikille halukkaille Rauman ja 
ympäristön ihmisille purjelen-
täjän lupakirjan, ilmailukerhon 
koulutuspäällikkö Ari Pulli-
nen linjasi. 

Mukavan
oloista
Suomen urheiluilmailuopistol-
ta lainassa ollut purjelentosi-
mulaattori sai monet lauantai-
ostoksilla olleet pysähtymään 
ja ihmettelemään vempainta. 
Yhtenä heistä oli hämeenlinna-
lainen Sauli Vainio, joka hyp-
päsi purjelentosimulaattorin 
puikkoihin.

– Mukavan oloista oli kokeilla 
lentämistä tällä tavalla. Alussa 
oli hiukan hakemista ohjaami-
sessa, mutta kyllä sen sitten op-
pi, Vainio kertoi tuntojaan.

– Kerran olen ollut ihan oi-
kean purjelentokoneen kyy-
dissä, jota sain ohjatakin. Jän-
näähän se ohjaaminen oli, hän 
lisäsi.

Sauli Vainion kolmevuotias 
poika Valtteri kokeili simulaat-
toria ensin isänsä kanssa ja sit-
ten yksin. Turhaa jännittämistä 
nuorella miehellä ei ollut, sillä 
ajoasento oli erittäin rento.

– Kivaa oli, Valtteri hihkaisi 

ohjaamosta noustessaan. 

Lentäjä-ässä
puikoissa

Koulutuspäällikkö Pullisen 
mukaan lapset olivat hallinneet 
simulaattorilla lentämisen erin-
omaisesti.

–  Heidän taidoissaan näkyy 
videopelien harrastaminen, Ari 
Pullinen perusteli. 

Vainioiden jälkeen vuorossa oli 
Porin ilmailukerhon vanhin ak-
tiivilentäjä, porilainen Raimo 
Sjöman. 72-vuotiaalla on taka-
naan jo noin 2 500 lentotuntia. 
Simulaattorille sateli Sjömanilta 
niin kehuja kuin kritiikkiä.

– Verrattuna oikeaan lentä-
miseen on tämä simulaattori 
huomattavasti herkempi eikä 
siten kuvaa täysin realistista ti-

lannetta.
Sjömanin mukaan simulaat-

tori on hyvä lentämisen har-
joitteluun talvella, jolloin pur-
jelentoa ei pysty niin laajasti 
harrastamaan.

Sama matka
Porista ja Raumalta
Purjelentotoimintaan soveltuva 
lähin kenttä on Kokemäen Pii-
kajärvellä, missä myös Rauman 
ilmailukerho on jäsenenä. Ari 

Vainikainen Porin Ilmailuker-
hosta kertoi tuulisuuden vaikut-
tavan purjelentokoneiden ken-
tän sijaintiin.

– Tuulet vaikuttavat siinä 
määrin, ettei kenttä voi olla tuon 

lähempänä rannikkoa, Vainikai-
nen perusteli.

– Maantieteellinen etäisyys 
Piikajärvelle on suurin piirtein 
sama niin Raumalta kuin Poris-
ta, Ari Pullinen lisäsi.

”
Kivaa oli!”

Valtteri Vainio, 3 vuotta

Porilaisten ilmailukerho haluaa antaa vetoapua
purjelentotoiminnan uudelleenkäynnistämisessä.
Raumalaiset pääsivät kokeilemaan lentämistä simulaattorissa.

Raumalaiset
halutaan taivaalle

Vanha tekijä ohjaimissa. Porilainen Raimo Sjöman hallitsi purjelentosimulaattorin varmoin ottein vaimonsa Pirkko Sjömanin toimies-
sa assistenttina. Koulutuspäällikkö Ari Pullinen oli varmistamassa, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin.

Juha Sinisalo

Purjelennon onnistumista seurattiin televisionäytöltä. Simulaattorin monipuolisiuudesta kertoo se, 
että valittavana oli lennon aloittaminen ilmasta tai vaihtoehtoisesti maasta.

RAUMA
PEKKA VÄKIPARTA, LÄNSI-SUOMI

Tammikuun viimeisenä viikko-
na Winnova sai toimia kansain-
välisen opetushankkeen isäntä-
nä, kun kaksivuotisen projektin 
viides tapaaminen järjestettiin 
Raumalla.

Seminaarien ja vierailujen 
ohella vieraat Espanjasta, Tur-
kista, Skotlannista, Saksasta ja 
Latviasta tutustutettiin myös 
suomalaiseen kulttuuriin sau-
noineen ja avantoineen.

Perjantaina oli myös katsas-
tettu Lukon edesottamuksia.

– Valitettavasti hävisimme 
ottelun, saksalainen opettaja 
Dietrich Sachse totesi syn-
keästi.

Ilmaisullista
opetusta
Nuorten syrjäytymisen eh-
käiseminen on kansainvälisen 
projektin tavoite. Toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen opet-
tajista koostuva työryhmä aloit-
ti työskentelyn vuonna 2010, ja 
Rauman tapaamisen jälkeen 
projekti päätetään ensi kesänä 
Turkissa.

Mitä tähän mennessä olette 
saaneet aikaan?

– Olemme käsillä tekemisen 
ja ilmaisutaitojen kautta kehi-

telleet uusia opetusmenetel-
miä. Täällä Suomessa olemme 

voineet esitellä ihan todellisuu-
dessa miten tekemällä oppimi-
nen toteutuu, opettaja Anna 
Kuromaa Winnovasta kertoi. 

Aiemmalla tapaamiskerral-
la saksalaiset olivat esitelleet 
ilmaisutaidollisia keinoja ope-
tuksessa, joita Winnovan opis-
kelijat Raumalla vierailleille 
esittelivät käytännössä.

Varikko sai kiitosta
tavoittavuudestaan
Erityisen vaikutuksen vierai-
lijoihin oli tehnyt Winnovan 
työpajakoulutus Varikko, jossa 
koulutus toteutetaan työkoulu-
opetuksena.

– Varikon toimintatapa on 
lähellä nuoria, ja hyvät jatko-
mahdollisuudet muodostavat 
erittäin toimivan yhdistelmän. 
Suora yhteys työllistymiseen on 
sellaisia valtteja, joita meillä Es-
panjassa ei ole. Varikko todella 
tavoittaa työttömät nuoret, es-

panjalainen Pilar Catano Ca-
nabal hehkutti.

Canabalin mukaan nuorten 
työttömyys on Espanjassa todel-
linen ongelma, sillä noin puo-
let 16–24-vuotiaista on työttö-
mänä.

Opettajat
oppivat itsekin
Projektin tuottamat opetusme-
netelmät soveltuvat parhaiten 
toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa oleville, vähin-
tään 16-vuotiaiden nuorten ope-
tukseen.

– Julkaisemme tuotoksem-
me kotisivuillamme. Valitetta-
vasti sivumme joutuivat juuri 
verkkohyökkäyksen kohteeksi. 
Olemme siis miettimässä myös 
muita julkaisukanavia, Dietrich 
Sachse selvensi.

Projektissa mukana olevat 
opettajat ovat kokeneet saavan-
sa oppia itsekin.

–Eri maiden käytännöt ope-
tuksen järjestämisessä ovat 
tulleet tutuiksi. On hienoa ollut 
tutustua Suomen Pisa-menes-
tyksen tekijöihin täällä Suo-
messa, Pilar Catano Canabal 
kiitteli.

Suomalainen toiseen asteen koulutus antoi ideoita vietäväksi omaan maahan.
Nuorten syrjäytymistä pyritään estämään muun muassa ilmaisutaidon avulla.

Kansainväliset opettajat
vakuuttuivat Winnovan Varikosta

S
amana vuonna, kun 
Raumasta tuli vi-
rallisesti kaupunki, 
Pekingiin valmistui 
yksi maailman en-

simmäisistä observatorioista, 
joka tutki tähtitaivasta ja mui-
ta planeettoja.

Ming-dynastian rakennut-
tamassa observatoriossa ast-
ronomit raportoivat havain-
noistaan suoraan keisarille, 
jota kutsuttiin myös Taivaan 
pojaksi.

Myös merenkulkijat käytti-
vät astronomien tietoja hyväk-
seen navigoinnissa.

Tarinoiden mukaan ensim-

mäiset astronomiset laitteet 
tuotiin Pekingiin jo vuonna 
1227, mutta niiden ja vastaa-
vien laitteiden osoite vaihteli 
tiuhaan parin sadan vuoden 
aikana.

Keisari Yongle teetätti ko-
piot laitteista tullessaan val-
taan, ja ne asennettiin Pekin-
gin uuteen observatorioon 
vuonna 1442.

1600-luvun puolessavälissä 
fl aamilainen jesuiitta Ferdi-
nand Verbiest voitti astro-
nomiakilpailun, ja hänet va-
littiin Pekingin observatorion 
johtajaksi.

Hän uudisti laitteistoa, ja 
hänen johdollaan muut jesu-
iitat kehittivät observatoriota 
entisestään.

Pekingin observatorio on 
nykyisin museokäytössä.

Jussi Hietikko

Pekingissä tutkittiin jo avaruutta

RAUMA VUONNA 0
Kun Raumasta tuli 

kaupunki vuonna 1442, 
tapahtui myös muualla.

Juha Sinisalo

”
Varikko todella 
tavoittaa 

työttömät nuoret.”

Espanjalainen Pilar Catano Canabal

Kansainvälistä ideoiden vaihtoa ja työkalujen luomista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Siinä 
tiivistettynä kaksivuotisen projektin tavoite, jossa ovat mukana muun muassa Dietrich Sachse (vas.) 
Saksasta, Pedro Pieto Espanjasta, Anna Kuromaa Winnovasta ja Pilar Catano Canabal Espanjasta.

Tuukka Vähätalo

Esa Urhonen

EURA
LÄNSI-SUOMI

Liikenne valtatie 12:lla Eu-
rassa jouduttiin sulkemaan 
koko lauantaiaamupäiväksi 
tielle kaatuneen rekan takia. 
Tukkikuormassa ollut raskas 
yhdistelmä suistui tieltä Tuis-
kulan risteyksen lähellä aa-
mukahdeksan aikoihin kaatu-

en tielle.
Yhdistelmän kuljettaja louk-

kaantui, ja hänet toimitettiin 
jatkotutkimuksiin.

Kuljettaja oli tajuton, ja hä-
net jouduttiin irrottamaan au-
tosta.

Onnettomuuspaikan rai-
vaustyöt jatkuivat puoleen 
päivään asti, jolloin tie avat-
tiin jälleen liikenteelle.

Tukkirekan kaatuminen
haittasi liikennettä


