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Raha ei milloinkaan tule
olemaan minulle prioriteetti. Olen täällä pelkästään
omien tavoitteitteni vuoksi.

Pisa-kärki Singapore korostaa aiempaa pehmeämpiä arvoja
KOULUTUS Kansainvälisen Pisarankingin ykköspaikkaa pitävä
Singapore tahtoo eroon koulutuksen eriarvoistavasta luonteesta, kertoo BBC. Maan hallituksen
toimet tähtäävät siihen, että liian
kilpailuhenkisyyden sijaan nuoret

Valtteri Bottas F1-maailmasta, Iltalehti
7.3.2017

omaksuisivat empaattisuutta ja
sosiaalista vastuuta.
Pelkkä koulumenestys ei siis
ole enää kaikki kaikessa, vaan nyt
koulitaan myös arvoja ja luonnetta. Myös vuorovaikutustaidot
saavat huomiota.

JANNE JÄÄSKELÄINEN

Medialta ja eliittikouluilta on
toivottu, etteivät ne korostaisi
huippuoppilaiden saavutuksia.
BBC:n mukaan tällainen positiivinen lähestymistapa on saanut
koulutuksessa jalansijaa ympäri
maailmaa viime vuosina.

Erika Vikin
vakuuttava
avaus
Kirjat
ERIKA VIK
Hän sanoi nimekseen Aleia
Gummerus 2017. 532 sivua.

16-vuotias moottoriurheilija pelaa myös salibandya SB Welhojen riveissä.
JUHA NISKANEN

MATIAS HONKAMAA

Elias Niskanen Formula Ford -sarjaan, kuva marraskuulta 2014.
JENNA LEHTONEN

Elias Niskanen F4-auton ratissa Espanjan Jerezissä viime syksynä.

11-vuotias kuskinalku 2012 Kuopion Neulamäen kartingradalla.

Herrasmies Corildon
Ma’Bathae on seleesi, ihmistä teräväaistisemman lajin
edustaja,
ja lisäksi
seleesien
mystisen
Seuran
kartografi.
Corildon
kykenee
myös
tuntemaan
maailman tuulet ja käskemään niitä. Tuulet ovat vastikään muuttuneet, mikä taas
on omiaan horjuttamaan
maailman voimasuhteita.
Corildon elää rauhaisasti itsekseen, kunnes yhtenä päivänä hänen pihalleen
tuupertuu ihmistyttö Aleia.
Nimensä lisäksi tyttö ei osaa
kertoa mitään itsestään saati
siitä, mitä tekee yleisesti karsastettujen seleesien Seuran
rakennuksen lähettyvillä.
Selviää, ettei Aleia ole tavallinen ihmistyttö, sillä kuten
Corildon, hänkin aistii tuulten muuttuneen, vaikka sen
pitäisi olla ihmiselle mahdotonta. Alkaa hurja seikkailu, kun Aleia ja Corildon
matkustavat halki maiden
ja mantujen selvittäessään
Aleian menneisyyttä. Miksi
maailman tuulet ovat muuttuneet? Entä kuka Corildon
oikein on ja mikä on hänen
tarinansa?
Aluksi kirja ei täysin tempaa mukaansa, mutta kun
Vikin maailmaan pääsee
sisälle, ei lukemista malta keskeyttää. Hän sanoi
nimekseen Aleia vie lujasti mennessään, ja lukija saa
jännittää seuratessaan hahmojen rimpuilua juonenkäänteiden köynnöksissä.
Vikin heikkous on kieli: vaiheittain se on kaunista ja kiehtovaa, mutta välillä
kirjaa lukiessa tulee olo, että
kirjailija yrittää liikaa. Lisäksi tarinan veto alkaa hiukan hiipua loppupuolella,
mutta silti kirja on samaan
aikaan sekä taianomainen
että uskottava, eikä tämän
mielenkiintoisesti alkaneen
trilogian toista osaa malttaisi odottaa.
Erika Vik on varmasti nimi, josta tulemme vielä
kuulemaan.
Terhi Tiihonen

