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Turvallisuudesta kouluien tärkein arvo
) Poliisipäällikkö Juha |ärvelin
Kauhajoen poliisilaitokselta
nosti tärkeän asian esille kirjoi-
tuksessaan (HS rz. u.). Jokelanja Kauhajoen kouluammuske-
lutragedioiden jälkeen synty-
nyt uhkauskulttuuri lisää tur-
vattomuuden tunnetta.

Samassa lehdessä raportoi-
tiin uudesta tutkimuksesta,
jonka mukaan entistä useampi
yhdeksäsluokkalainen, nyt jo
viidesosa, on kiusannut koulu-
kaveriaan. Henkinen väkivalta
on läsnä kouluissamme. Ikävä
kyllä, koulut ovat paikkoja,
joissa lapset tottuvat tulevaan
kiusaamiseen työelämässä.
Vain kiusaamismuodot muut-
tuvat aikuisten maailmassa.

Nyt huonon johtamisen ja
suoranaisen nöyryyttämisen
uskotaan lisääntyvän työpai-

koilla taloustilanteen tiukentu-
misen takia. Suomen Akatemi-
an hankkeessa asiaa tutkineen
Jari Luomasen mukaan viime
aikojen irtisanomiset ja lomau-
tukset lietsovat epävarmuutta,
mikä on puolestaan kiusaamis-
kulttuurin kasvualusta.

Perättömien uhkausten ja
huhujen levittäjät sekä eritoten
koulukiusaajat pitäisi saada
edesvastuuseen teoistaan. Pu-
huttelut eivät enää riitä. Pa-
himmassa tapauksessa kiusaa-
jina voivat toimia myös opetta-
jat ja rehtorit itse. Koulukiu-
saaminen voi jatkua, jos kou-
lun toimintaa ei tarpeeksi val-
vota ulkopuolelta.

Kauhajoen tragedian jälki-
mainingeissa oikeusminis-
teriön alaiselta'rikoksentorjun-
taneuvostolta on lähtenyt kaik-

kiin kuntiin ohjeet siitä, että
seuraavalla vaalikaudella kun-
tien on päivitetråvä omat tur-
vallisuussuunnitelmansa. Vain
kahdella kolmasosasta kuntia
on jonkinasteinen turvalli-
suusohjelma. Turvallisten kun-
tien ja koulujen luominen
edellyttää tiivistä yhteistyötä
koulutuksesta, kaupunkisuun-
nittelusta, perhetyöstä, tervey-
denhoidosta, työllisyydestä,
sosiaalipalveluista, poliisista ja
oikeusjärjestelmistä vastaavien
tahojen kesken. Heillä on vas-
tuu ja valta parantaa kansalais-
ten - erityisesti koululaisten -
turvallisuuden tunnetta.

Kuinka turvattomia henki-
sen ja fyysisen väkivallan mit-
tareilla mitattuna opinahjot
ovat tulevaisuudessa? Onko
meillä aitoa tahtoa muutok-

seen, jotta jokainen voi tuntea
olonsa turvalliseksi koulua
käydessään? Pisa-menestys ei
ole terveellä pohjalla. Koulu-
tusjärjestelmämme ja opetta-
jankoulutus tarvitsevat arvo-
maailman uudistamista.

Turvallisuudentunne pitäisi
nostaa tärkeimmäksi arvoksi
koulumaailmassa. Tällä asialla
voitaneen sitten kilpailla
maailmalla, jos kilpailuun yli-
päätään on minkään asian suh-
teen tarvetta. Hyvä turvalli-
suustilanne on yksittäiselle
koululle ja koko kunnalle valt-
tikortti. Turvallisen kunnan on
helpompi houkutella asukkai-
ta, opiskelijoita ja yritystoi-
mintaa alueelleen.
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