Hei ilomantsilainen yrittäjä!
Ilomantsin lukio ja Ilomantsin yrittäjäjärjestö ovat miettineet, miten lukiolaisten kalliina pidetyissä
oppimateriaalikuluissa voitaisiin tulla vastaan. Ehdotamme seuraavaa: uusille opiskelijoille
annetaan kannettavan tietokoneen tai oppikirjojen hankkimista varten 300 euron stipendi, josta
150 euroa tulee yritykseltä ja 150 euroa kunnalta. Summa ei vielä riitä koneen hankintaan mutta
on hyvä vastaantulo. Stipendin saisi hankintakuittia vastaan. Syksyllä 2018 lukiossa aloittanee 10 –
12 opiskelijaa. Stipendistä on tarkoitus tehdä pysyvä. Lähdetkö mukaan?
Muutenkin voisimme tiivistää yhteistyötä: lukiolle voi tulla vieraaksi, ja toisaalta lukiolaiset voisivat
enemmänkin käydä tutustumassa paikallisiin yrityksiin joko TET-päivinä tai muuten. Kun tullaan
tutuiksi, se voi poikia jotain puolin ja toisin hyödyttävää.
Alla on hieman taustaa ja perusteluja stipendiajatukselle.
Oppikirjojen hinnaksi on laskettu nelinumeroisia lukuja, ja myös lukiolaiselle välttämätön
tietokone maksaa useita satoja euroja. Valtakunnallisesti on noussut huoli siitä, onko lukio
perheille liian kallis.
Joillakin paikkakunnilla kunta hankkii koneet tai kirjat, mutta Ilomantsin kunta panostaa
koulukyyteihin myös lukiolaisille, asuntolaan sekä mahdollisuuteen toteuttaa kursseja pienellekin
opiskelijamäärälle.
Oppikirjakuluja on pyritty kohtuullistamaan niin, että lukio on hankkinut jonkin verran kirjoja
opiskelijoiden käyttöön, ja opiskelijat osaavat myös etsiä käytettyjä oppikirjoja joko internetistä tai
suoraan muilta opiskelijoilta. Oppikirja voi olla myös sähköinen, mutta niiden lisenssit ovat usein
vain yksivuotisia, mikä on hankalaa, kun yo-kokeisiin pitäisi opiskella vielä lukion loppuvaiheessa.
Ilomantsin lukio ei ole velvoittanut opiskelijoita hankkimaan omaa kannettavaa tietokonetta,
vaikka käytännössä jonkinlainen tietokone on opiskelussa välttämätön. Esimerkiksi matematiikan
kotitehtävät tehdään pitkälti tietokoneella, kun laskinsovellus on korvannut fyysisen laskimen, ja
tehtäviä palautetaan paljon sähköisesti. Koululla on käytössä kannettavia koneita, mutta
kotitehtäviin niistä ei ole apua.
Toivomme, että voisit lähteä mukaan tähän stipendikampanjaan. Ehkä tällainen huojennus
kustannuksiin luo omalta osaltaan kuvaa yhteisestä halusta saada nuoret omaan lukioon ja
kiinnittymään vielä kolmen vuoden ajan omaan kotipaikkakuntaan.
Mikäli yrityksesi haluaa lähteä mukaan tukemaan Ilomantsin lukion opiskelijaa, ilmoittaudu
tiistaihin 26.6. mennessä yrittäjien sihteerille hakola.merja@gmail.com tai 040 5097092.
Toivomme, että ilomantsilaiset näkevät Ilomantsin lukion laadukkaana opintojen antajana ja lukioopinnot tärkeänä pohjana tulevaisuuden työelämään.
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