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Koululaitoksen
taso turvattava
Kuntien tiukka taloustilanne saa päättäjien katseet
kääntymään myös koulusektorille. Harkitsematon
säästäminen on kuitenkin lyhytnäköistä, sillä jäljet näkyvät
pitkään. Opetuksen taso on kaikkina aikoina turvattava.

K

ouluvuoden taas alettua on
ruvettu keskustelemaan siitä, kiristävätkö kunnat liikaa
rahahanoja koulupuolen asioista päätettäessä. Houkutus
säästöihin kaikilla sektoreilla on näinä aikoina varmasti suuri, mutta juustohöylä
on syytä pitää poissa koulutuksesta, sillä vain tasokkaalla opetuksella annetaan
hyvät lähtökuopat niille, jotka jatkossa
yhteiskuntaa pyörittävät.
Pääosin sodan jälkeen rakennettu kouluverkko on viime vuosina harventunut
merkittävästi ja sama kehitys näyttää jatkuvan. Koulujen lakkauttaminen ja opetuksen keskittäminen luovat uuden tilanteen, jossa kiusaus esimerkiksi ryhmäkokojen kasvattamiseen on suuri.
Kun opetussektori tunnetusti kahmaisee merkittävän osan kunnan menoista,
lähdetään säästökohteita helposti hakemaan myös siltä suunnalta. Kaikkina aikoina on kuitenkin muistettava, että koulutuksen tasosta on pidettävä kiinni.
Suomen koululaitos on saanut mairittelevia arvioita monissa kansainvälisissä
tutkimuksissa.
Kuntapäättäjien pitää nähdä niin pitkälle tulevaisuuteen, että noita kehuja on
luvassa myös jatkossa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että laadukas oppimisympäristö taataan niin pienissä kuin suurissa opinahjoissa.
Säästämisvimma koulusektorilla voi
näkyä monella muullakin tapaa kuin opetusryhmien paisuttamisena. Vajavaiset
henkilöstöresurssit voivat johtaa siihen,
että esimerkiksi koulunkäyntiavustajien
ja muiden tukihenkilöiden määrä vähenee.
Tällaisessa tilanteessa oppilaat, jotka
erityistukea tarvitsevat, jäävät entistä
enemmän yksin. Pahimmillaan henki-

löstön supistaminen jakaa oppilaat entistä selvemmin kahteen ryhmään. On ne,
jotka selviävät, ja ne, jotka jäävät entistä
pahemmin jälkeen muista.
Kun opetusryhmät ovat suuret, jää oppilaiden henkilökohtainen ohjaus jo siitä syystä liian vähäiseksi. Opettajan aika
kun ei yksinkertaisesti riitä, mikäli hän
aikoo viedä opetusohjelmaa suunnitellusti eteenpäin.
Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu paljon myös pienten koululaisten iltapäiväkerhojen tarpeellisuudesta.
Vaikka iltapäiväkerhojen merkitys ei aikuisille aina avaudukaan, ovat ne pienille
koululaiselle tärkeitä.
Yksin kotona vietetty iltapäivä kun voi
mennä pelkäksi tietokoneella pelaamiseksi. Välttämättä pieni koulutietään vasta aloitteleva lapsi ei tunne oloaan turvalliseksi, kun vanhemmat ovat useimmiten
töissä.
Paljon on puhuttu myös kouluruuasta
ja siihen käytettävistä varoista. Monissa
kunnissa kouluateriat valmistetaan jo nyt
niin pienin kustannuksin, ettei tinkimisen varaa ole. Kouluruoka voi nykyisessä elämänmenossa olla joillekin päivän
pääateria.
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
rohkaisee kuntia ottamaan investointivelkaa, jotta työttömyys ei räjähdä käsiin. Rohkaisulle on tietenkin taloudellisen taantuman aikana perusteensa, mutta
samalla on huolehdittava siitä, että kuntalaisille tärkeistä palveluista kuten koulutuksesta pystytään huolehtimaan.
Jo peruskoulussa rakennetaan lapsille
lähtökuopat tulevaan työelämään. Kuntien päättäjien on huolehdittava siitä, että
noista kuopista lapsi saa mahdollisimman hyvän lähdön opiskeluun ja sittemmin työelämään.

Jamaikan ohjus

J

o on pojalla vikkelät sormet, annahan olla kun saa haitarin, totesi Tervolan isäntä pianotaiteilija Ilmari
...Patrikaisen konserttia kuunnellessaan.
Tarina tulee hakematta mieleen jamaikalaisen Usain Boltin juoksua katsellessa.
Mihin mies pääsisikään, jos hän malttaisi
juosta myös pikapyrähdyksen viimeiset
metrit. Berliinin MM-kisoissa sunnuntaiiltana tällä maagisella juoksijalla oli varaa
hellittää jo useita metrejä ennen maalia.
Näin tapahtui myös vuosi sitten Pekingin olympialaisissa. Kun neljännes matkasta oli vielä juoksematta, Bolt vilkaisi
taakseen ja käsiään levitellen ihmetteli,
mihin muut jäivät ja jatkoi sitten rintaansa takoen takakenossa maaliin.

Boltin ylivoimaisuus on hämmentävää.
Pekingissä hän pysäytti kellot ME-aikaan
9,69. Berliinissä loppuaika oli 9,58.
Muistojen joukkoon on kadonnut kirjailija Juhani Peltosen luoman uskomattoman urheiluhahmon Elmon vuonna
1978 ”Derwangan kesäkisoissa” juoksema maailmanennätys 9,72. Elmo tosin
kaatui ja saavutti maailmanennätyksensä siitä huolimatta.
Usain Bolt on uhonnut, että hänelle on
kaikki mahdollista. Siltä todella näyttää.
Jamaikan ohjus on koko maailman
urheilun ystävien suuri idoli niin kauan kuin on ilkeät puheet dopingista ovat
pelkkiä huhuja, jotka eivät koskaan osoittaudu todeksi.

Pommi

E

lokuisena perjantaina paukahti varsinainen pommi. Vaikka
liitelin vielä lomalla, en voinut
olla sitä havaitsematta. Ainakin Sodankylän mittakaavassa on kysymys
suuresta uutisesta. On aivan selvää,
että nyt käynnistyy se kuuluisa kansalaiskeskustelu. Ja pitää käynnistyäkin, viimeistään nyt.
Kysymyshän on siitä, että rakennusyhtiö on tarjoutunut rakentamaan
Sodankylään Kitisen törmälle peräti
seitsemän kerrostaloa. Ne tulisivat
nykyiselle Kitisenrannan koulun
tontille. Sanomattakin on selvää, että
koulurakennukselle annettaisiin sitä
ennen kyytiä.
On aivan varma, ettei kunnan virkamiesten ja rakennusyhtiön neuvottelujen hedelmä ole läheskään kaikkien
sodankyläläisten mieleen. Kitisenrannan koulu on toiminut eräänlaisena opetuksen ja kulttuurin kehtona jo
monen sukupolven ajan.
Kauniista rakennuksesta on varmasti sanansa sanottavana myös Museovirastolla.
Komealtahan se tietenkin kuulostaa, että kuntakeskukseen rakennetaan peräti seitsemän uutta kerrostaloa. Siitä varmaankin keskustellaan,
onko paikka oikea ja asuntojen tarve
niin suuri kuin annetaan ymmärtää.
Neuvottelijat puhuvat jo useista
kaivoshankkeista. Minun tiedossani ei ole kuin Kevitsa, joka avataan

Luulisi,
että avoimuus ja
kansalaiskeskustelu
antavat hyviä eväitä myös
niille, jotka asioista
lopullisesti päättävät.

a

todennäköisesti muutaman vuoden
sisällä.
On todennäköistä, että Kitisenrannasta tulee Sodankylässä samanlainen keskustelunaihe kuin Valionranta on Rovaniemellä.
Mutta keskustelua kyllä tarvitaan.
Ottamatta sen jyrkemmin kantaa itse
hankkeeseen, voi ainakin menettelytapoja ruotia. Jälleen kerran on
toimittu aivan toisin kuin kuntalain
henki edellyttää.
Merkittävistä, kuntalaisia koskettavista asioista on tiedotettava heti valmistelun alkuvaiheessa. Näin minä
ainakin olen kuntaliiton lakimiehen
kuullut lausuvan. Tässä asiassa on
toimittu juuri päinvastoin.
Kun hanketta on valmisteltu kulisseissa saatujen tietojen mukaan jo
vuoden ajan, olisi ehkä ollut kohtuullista, että edes kaikki luottamushenkilöt olisivat olleet ajan tasalla. Nyt
suuri osa heistä kuuli koko hankkeesta ensimmäisen kerran.
Pari kunnan johtavaa virkamies-

tä on tehnyt kammareissa tehokasta
työtä. Rakennushankkeesta lyötiin
nyt pöytään jo valmiit kuvat. Kunnanhallitus pääsee keskustelemaan
asiasta tiettävästi tänään. Uskon, että
keskustelua myös menettelytavoista
kokouksessa käydään.
Kansalaiskeskustelu käynnistyy sekin
varmasti. Voidaan kysyä, pääsevätkö
kuntalaiset vaihtamaan asiasta mielipiteitä oikeaan aikaan. Hanke on tietenkin vasta idea, mutta pitkälle viety
sellainen.
Kunnan asioita hoidettaessa näyttää olevan tavallista, että niitä viedään eteenpäin mieluummin mahdollisimman pienessä piirissä. Ehkä
ajatellaan niin, että mitä vähemmän
keskustelijoita, sitä yksimielisempää
on porukka. Ajattelutapa on kuitenkin täysin väärä, sillä kuntalaisten
asioistahan tässäkin on kysymys.
Kansalaisten kannattaa viimeistään
nyt aktivoitua. Päättäjien on syytä
saada tietää, mitä mieltä heidän äänestäjänsä mistäkin asiasta ovat.
Luulisi, että avoimuus ja kansalaiskeskustelu antavat hyviä eväitä
myös niille, jotka asioista lopullisesti
päättävät. Vai ajatellaanko virkamiesten ja poliitikkojen kammareissa niin,
että helpompi on saada homma läpi
kertarysäyksenä kuin pitkän kitinän
jälkeen.
Monia ajatuksia rakennushanke joka
tapauksessa herättää. Kerrostalojen

Yhdet vaalit kerrallaan
Vaalirahakohun mainingeissa keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen heitti ilmaan vanhan ajatuksen, että Suomessa pitäisi harkita
vaalien yhdistämistä. Korhonen olisi voinut
jättää idean siihen kuuluisaan perunakellariin, jossa hän kesällä lymysi, kirjoittaa EteläSuomen Sanomat.

Vaalien yhdistämistä on pohdittu Suomessa vakavasti ja keveästi useita kertoja kymmenen viime vuoden aikana.
Joka kerta on harkinnan jälkeen päädytty
siihen, että vaalien yhdistämiseen ei ole perusteita, eikä aina käytännön mahdollisuuksiakaan.
Kuntavaalit, eduskuntavaalit ja Euroopan
parlamentin vaalit ovat kaikki luonteeltaan
ja asiasisällöiltään erilaisia. Jos kahdet vaalit

pidettäisiin yhdenaikaisesti, toinen kärsisi.
Suomen vaalien historiassa tehtiin poikkeustapaus vuonna 1996, kun yhdistettiin
kuntavaalit ja eurovaalit. Uuden unionimaan
Suomen piti järjestää suorat eurovaalit tietyn ajan kuluessa.
Yhdistelmävaaleissa oli kunnallisvaalien
äänestysprosentti tuolloin Suomen historian
alhaisimpia eli 61,1 prosenttia.
Eurovaalien yhdistäminen eduskunta- tai
kuntavaaleihin Suomessa merkitsisi lisäksi
suomalaisten vaalikausien venyttämistä neljästä viiteen vuoteen.
Mikäli eduskuntavaalit ja kuntavaalit yhdistettäisiin, varjoon jäisivät kansalaisille
läheisten asioiden kuntavaalit. Se olisi vahinko.

Kirjoittaja on Lapin Kansan erikoistoimittaja.
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Jamaikan pikajuoksun salaisuus
J

heillen pois köyhyydestä”; ”Kaikkien
saavutusten lähtökohtana on vahva
tahto. Heikko tahto johtaa huonoihin
tuloksiin samalla tapaa kuin pieni tuli
tuottaa vain vähän lämpöä” (Napoleon Hill) ja että ”Työtään rakastava pääsee suurenmoisiin tuloksiin”
(Aristoteles).
Palasten kokoamisessa on onnistuttu hienosti, sillä maalla on maailman
parhaat pikajuoksijat.

amaikan pääkaupungin Kingstonin lentokenttä on nimetty merkittävän valtiomiehen Norman
...Manleyn mukaan. Hän oli myös lahjakas urheilija, joka lähes 100 vuotta
sitten, vuonna 1911, juoksi 100 jaardia
tasan 10 sekuntiin. Sadalla metrillä se
merkitsisi noin 10,7 sekunnin aikaa.
Pienestä kolmimiljoonaisesta Jamaikasta on Manleyn tapaan tullut
erityisesti viime vuosikymmeninä
kymmenittäin maailmanluokan pikajuoksijoita. Ja lisää uusia juoksusankareita on tulossa. Mikä on heidän
viisastenkivensä?

Töitä ja viihtymistä

Geeniperimä

Kolumbuksen löydettyä Jamaikan
1494 Espanja otti alueen siirtomaakseen perustaen sinne kaakao- ja kahviplantaaseja. Saaren alkuperäiset
asukkaat, noin 100 000 ystävällisyydestään tunnetut taino-intiaania, kuolivat sukupuuttoon orjuuttamisen ja
kulkutautien seurauksena. Heidät tilalleen tuotiin orjia Länsi-Afrikasta.
Englanti, vallattuaan saaren 1655 espanjalaisilta, teki siitä brittiläisen imperiumin tärkeimmän sokerin tuottajan ja Karibian orjakaupan keskuksen.
Orjakaupan lakattua 1830-luvulla entisistä orjista tuli pientilallisia, jolloin
sokeriplantaaseille alettiin värvätä
työvoimaksi intialaisia ja kiinalaisia.
Jamaikalaisten geeniperimästä arvioidaan kolme neljännestä olevan
länsiafrikkalaista alkuperää, viidennes
eurooppalaisten ja afrikkalaisten jälkeläisiltä. Berliinissö eilen 100 metrin
uuden maailmanennätyksen juosseen
Usain Boltin lihaksistosta arvellaan
olevan kolmanneksen verran länsiafrikkalaista alkuperää olevia erittäin
nopeita lihassoluja.

Jamaikan nopeimmat lapset harjoittelevat yhdessä idoleidensa kanssa. Tällä
kertaa edes Usain Bolt ei ehtinyt samaan kuvaan!

Sankareiden puisto

Muut lehdet

tieltä on purettava suuri koulurakennus, jossa suuri osa sodankyläläisistä
on oppinsa saanut.
Koulussa havaittiin kyllä kosteusvaurioita ja itse koulunkäynti siirrettiin opistonmäelle. Kunnassa on
kuitenkin paljon kansalaisia, jotka
haluavat rakennuksen kunnostettuna
edelleen koulukäyttöön.
Vaikka Kitisenranta todettiinkin
nykykuntoisena koulunkäyntiin sopimattomaksi, on siellä pidetty monenlaisia kekkereitä. Vähänkin suuremman tilaisuuden järjestämiseen kun
ei kunnassa muita tiloja ole. Koulurakennus on palvellut myös monenlaisia harrastajia.
Mitä mahtaakaan sanoa elokuvakansa purkusuunnitelmista? Juuri
Kitisenranta on toiminut elokuvajuhlien keskuksena eikä korvaavaa
rakennusta ainakaan näin keskeiseltä
paikalta ole osoitettavissa.
Hanketta ajavat virkamiehet ovat
kyllä lupailleet kulttuurille ja harrastajille uudistiloja Aleksanteri Kenan
koulun alueelle. Lupaus on kuitenkin
vasta lupaus. Mahtavia kulttuuritiloja
rakenneltiin lupauksissa ja suunnitelmissa jo Näsin kaudella. Lupauksiksi
ne ovat myös jääneet.
Viimeistään nyt on syytä kuntalaisten käynnistää keskustelu. Jokaisella
on oikeus olla asiasta jotakin mieltä.

Jamaikalaiset perustivat 1962 itsenäistymisensä kunniaksi ja kansallistunnetta vahvistaakseen sankareiden puiston (Heroes’ Park). Siellä voi
tutustua maan asioihin merkittävästi vaikuttaneiden kansallissankareiden saavutuksiin. Urheilusankaruutta puistossa edustaa Herb McKenley (1922-2007), joka oli 400 metrin
juoksun maailmanennätyksen haltija
ja Helsingin olympialaisten kolminkertainen mitalisti.
Karibialaisia ja afroamerikkalaisia
rytmejä sisältävä musiikki soi kaikkialla Jamaikalla. Harry Belafonten
1950-luvun keinuvarytmiset laulut ja
Bob Marleyn 1970-luvulla kehittämä
reggae-tyyli ovat maan kulttuuri-ikoneja. Nykyisin ovat myös rap, sca ja
dancehall nuorten suosiossa. Letkeä
musiikki on urheilijan rentoutuskeino
tiukkojen harjoitusten lomassa.

Yliopistovalmennusta

Dennis Johnson, jamaikalainen 100
jaardin maailmanennätyksen halti-

Kirjoittaja Margit Timonen ja maailman nopein mies Usain Bolt yhteiskuvassa
Kingstonissa.

ja vuodelta 1961, opiskeli liikuntatieteitä Yhdysvalloissa. Palattuaan kotimaahansa hän aloitti 1971 ideoihinsa
perustuen jamaikalaisen valmennusjärjestelmän kehittämisen. Tavoitteena oli saada seulotuksi maan lahjakkaimmat nuoret - joista moni eli köyhyydessä - pikajuoksun pariin sekä
pysymään myöhemmin kotimaansa
edustajina.

Yliopiston
kampus-alueen
saleilla ja kentillä
on hyvät
harjoittelumahdollisuudet.

a

Toiminta keskitettiin Kingstonin
teknilliseen yliopistoon, jossa urheileville opiskelijoille varattiin oma yksikkönsä (Department of Sport). Yliopiston pääsisäänkäynnissä kävijä toivotetaan hienosti tervetulleeksi ”Maailmanluokan huippu-urheilijoiden kotiin”. Nelivuotisissa urheiluohjelmissa
on mukana 280 nuorta. Yleisurheiluohjelman, joka on heidän ”lippulaivansa”, menestyneimmät oppilaat
ovat Usain Bolt ja Asafa Powell.
Jamaikan urheiluﬁlosoﬁaan kuuluu omaan tekemiseensä uskominen.
Suurten idoleiden tehtävänä on kannustaa nuoria kurinalaiseen harjoitteluun. Samaa tavoitellaan myös yliopiston seinätaulujen mietelauseissa. Niissä muun muassa neuvotaan, että ”Ur-

Yliopiston kampus-alueen saleilla ja
kentillä on hyvät harjoittelumahdollisuudet. He voivat esimerkiksi tehdä
vetoharjoituksia vaikkapa luentojensa
välissä yliopiston luonnonnurmikentällä, jonka pintaan on uurrettu juoksuradat. Kokeilin radan toimivuutta
sekä lenkkikengät jalassa että ilman.
Juokseminen nurmimatolla tuntui
varpaita hierovalta ja pehmeältä.
Maan yleisurheilun päästadion (National Stadium) sijaitsee Kingstonissa
vuorten reunustamassa laaksossa. Stadionin vierellä on urheilijoiden oma
harjoittelukenttä. Trooppisen saaren
ympärivuotisesti yli +18oC:n keskilämpötila tarjoaa miellyttävän harjoitteluympäristön. Upean Beverly Hills
-asuntoalueen rinnenäkymät oranssisävyisine valoineen muistuttavat kentällä harjoittelevaa nuorta paremmasta elämästä.
Katsellessani juoksijoita, mittailen
samalla Hillin ja Aristoteleen mietelauseiden sopivuutta urheilijoihin.
Oppi on sisäistetty, sillä useimmat tekevät harjoituksensa tinkimättömällä
asenteella. Seuraan 10-vuotisten nuorten innokasta pikajuoksuharjoittelua
viilenevässä ja pimentyvässä illassa.
He kirittävät vuoronperään toisiaan.
Myös idolit Boltia myöten osallistuvat
heidän harjoituksiinsa. Lähtöviivalle
palataan aina hymyssä suin. Kentällä
näyttää muutenkin vallitsevan vahva
yhteishenki.

Juttutuokio Boltin kanssa

Usain Bolt harjoittelee kotikentällään
aamu- ja iltakuudelta alkaen parin
tunnin ajan. Tapaan hänet harjoitusten yhteydessä. Hänen olemuksestaan hehkuu lämpö ja into keskustellessamme. Näen hänessä häivähdyksen muinaisen taino-kansan ystävällisestä hengestä.
Usain kertoo olleensa jo lapsena
ikätovereitaan nopeampi.
Alettuaan harrastaa pikajuoksua 10vuotiaana hän pääsi valmennukseen,
jossa hän oppi harjoittelemaan tehokkaasti. Kun katselee hänen jäntevää
ja lihaksikasta vartaloaan, voi vain
todeta, että yliopiston mietelausetaulujen sanoma on löytänyt hänessä
täydellisen kohteen. Mihinkähän tämä 23-vuotias sankari urallaan vielä
ehtiikään.
Lisätietoa: http://maputi.pp.fi

