TekniikanE/Eero Aula:
Kiitokset yhteistyöstä, Acknowledgment for co-operating
Alla esitetyt auto-, metsä-, työkone- ja hydrauliikka- alan yritykset, oppilaitokset ja
ammattilehdet ovat yhteistyössä Tekniikan Englantia-projektin kanssa tukeneet sen
oppimateriaali-, oppi- ja käsikirjatuotantoa. Tuki, yhteistyö ja apu ovat nyt vuonna 2021 jo liki
kolmen vuosikymmenen varrella olleet teknisesti, tieteellisesti ja taloudellisesti erittäin
arvokkaita.
SUURET KIITOKSET TEILLE KAIKILLE!
Tämä nyt julkaistu Liikkuvan kaluston sähköhydrauliikka on kustantajan TekniikanE
ensimmäinen virallinen sähkökirja epub-formaatissa. Se pohjautuu alunperin
opetushallituksen kustantamiin ensimmäiseen ja toiseen painokseen Eero Aulan ja Pertti
Mikkosen kirjasta paperisina teoksina. Kirjan opeissa on käytetty runsaasti Tekniikan
Englannin -sarjan teoksia ja kokemuksia niiden valmistamisesta, käytöstä, kehittämisestä ja
soveltamisesta opetukseen Suomessa, Sambiassa, Tansaniassa, Bhutanissa, Kiinassa ja
Venäjällä.
Tekniikan Englantia -projekti sai korvaamatonta apua medialta. Maamme arvostetuimmat
alan ammattilehdet Koneviesti ja Suomen Autolehti julkaisivat sarjan artikkeleita aiheesta
jo ennen painotuotteita, niiden aikana ja niiden jälkeen. Autolehdessä julkaistiin asiasta 60
juttua ja Koneviestissä 49 artikkelia. Parhaan palautteen, mitä ikinä olen jutuistani saanut,
oli noista tullut Autolehden lukijapalautteista: “Upeita juttuja, nyt naisetkin lukevat
Autolehteä”
Ensimmäinen sarjan Tekniikan Englantia osa I julkaistiin painettuna kirjana jo vuonna 1992.
Se sai silloin ansaittua huomiota julkisuudessa mm. ensimmäisenä Suomessa CLIL, content
and language integrated learning, oppimenetelmän kirjana sekä oppikirjana, jossa on
mainoksia.
Harjoituskirja I-osalle julkaistiin 1993.Tekniikan Englantia II ilmestyi painettuna 1995.
Molempien paperiversiot ovat loppuunmyydyt. Tarkoitus on tehdä molemmista osista
sähköiset epub ja pdf versiot hyvin pian. Hydrauliikkaa CLIL menetelmällä, "Englannilla
tehostettua hydrauliikkaa", on uusin teos sarjassa. Se julkaistiin verkossa pdf tiedostona jo
muutama vuosi sitten ja se on jatko-osa TE I ja TE II:lle. Se tulee e-kirjana epub formaatissa
seuraavana, viimeistään huhtikuussa.
Näille ensimmäisille oppi- ja käsikirjoille julkaistiin oppimateriaalisanastot painettuina kirjoina
suomesta ja englannista ensin saksaan 1997, venäjään 1999, ruotsiin 2001 sekä espanjaan
2004 sekä näistä kielistä takaisin suomeen ja englantiin. Kiina tuli myös e-sanastona
mukaan 2006. Sanastot kuuluvat myös sähköisinä e-oppimateriaaleihin TekniikanE:n
sivustolla.
Sarjan tekijä ja yrityksen vetäjä Eero Aula lupaa yli 40 vuoden opettaja- ja tämän materiaalin
valmistus- ja käyttökokemustensa perusteella Suomessa ja maailmalla, että TekniikanE:n

sähköinen oppikirja- ja sivusto oppimateriaalikooste kattaisi 60-80%, mutta vähintään yli
puolet, alan ammattiopiskelijan tarvitsemasta ammatillisesta kirjallisesta oppimateriaalista.
Painettuina perinteisinä kirjoina ja harjoitusmateriaaleina kokonaisuus maksaisi
150-200€/opiskelija. Sähköisinä materiaaleina TekniikanE tarjoaa oikeuden käyttölisenssinä
näihin vastaaviin e-tuotteisiin 3€/käyttäjä/vuosi, jos käyttäjiä oppilaitoksessa,
koulutuskuntayhtymässä tms. käyttäjiä on min. 100. Käyttäjälukuun lasketaan opiskelijat,
opettajat ja oppilaitoksen muut mahdolliset tätä materiaalivarastoa tarvitsevat.
Keskiasteen opiskelijoilla on nyt lopulta oikeus maksuttomaan opetusmateriaaliin syksyllä
2021 alkavana lukuvuotena. Oppimateriaaleja varmasti tarvitaan edelleenkin, mutta
maksajana ei ole enää opiskelija. Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kontolle nämä
kaatuvat, näin uskon.
Markkinointi näiden oppimateriaalien kanssa on ollut allekirjoittaneelle kovin turhauttavaa,
kuin kivireen vetämistä kesäkelillä. Ei se ole juurikaan oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä
kiinnostanut, kun materiaalimaksut eivät ole kuuluneet heille. Ikuisena optimistina kuitenkin
uskon nyt yritykselleni ja sen tuotteille valosisampaa tulevaisuutta uuden
opiskelijaystävällisen lainsäädännön myötä.

Kiitokset, Thanks, Muchos Cracias...
Rovaniemellä 27.3.2021
Eero Aula

Aiemman kustantajan Polarlehdet Oy:n ja nykyisen TekniikanE:n sekä yllä olevien
yhteistyökumppaneitten kanssa on julkaistu alla olevien kansikuvien teokset kolmen
vuosikymmenen aikana.
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So Not⁉
All the best‼
For All of You!!

