
Suomi on saanut ensimmäisen satavuotisen taipaleensa itsenäisenä valtiona päätökseen ja sitä on juhlittu 

sekä kunnioitettu myös kouluissa mitä moninaisimmilla tavoilla. Suomi100 on ollut Keskuskoulun lukuvuoden 

teemana jo kahden lukuvuoden aikana. Teemaa on toteutettu juhlakuusen ja kukkasipuleiden istutuksilla, 

hautakynttilöitä omaisten haudoille viemällä, maalaamalla sata raitaa - matto koulun pihaan oppilaiden 

toimesta sekä lukuisilla muilla tavoilla. Saamme olla ylpeitä, että olemme olleet koulussa osana tätä suurta 

juhlaa. 

Itsenäisyyden juhlavuoden ulkopuolella Keskuskoulu käy omaa arkeaan tasaisen vankasti. Koulun 

oppilaslukumäärä on ollut hienoisessa laskussa, johtuen suurten ikäluokkien siirtymisestä Yhteiskouluun ja 

pienempien ikäluokkien tulemisesta aloittamaan esikoulun kautta omaa koulupolkuaan. Olemme kuitenkin 

siinä suhteessa onnellisessa asemassa, että tätä oman kunnan lapsilukumäärän vajausta on Punkalaitumen 

kunnan koululaitoksen piiriin astellut mukava joukko myös naapurikuntien alakouluikäisiä lapsia. Tämä on 

meille suuri luottamuksen ja kunnian osoitus. Vieraskuntalaisten oppilaiden ”kaappaaminen” Keskuskoulun 

mahtavaa oppilasjoukkoa täydentämään kertoo siitä, että olemme varsin mukavasti onnistuneet opetus- ja 

kasvatustyössämme ja että tapamme toimia lasten kanssa sekä osaava henkilökuntamme ovat tehneet 

vaikutuksen perheisiin myös rajojemme ulkopuolella. Siitä jokaiselle ulkokuntalaiselle perheelle lähtee 

luonnollisesti iso kiitos. 

Keskuskoulu on pyrkinyt omalta osaltaan kehittymään ympäröivän yhteiskunnan mukana. Uusi opsi ja sen 

mukanaan tuomat uudistukset ovat olleet osa tätä suurta koulumaailman murrosta. Tosin valtakunnan 

medioissa on kovin suurilla kirjaimilla haaveiltu koko koulumaailman muutoksesta. On luotu visioita siitä, että 

uusi ihmeitä tekevä opetussuunnitelma jyrää alleen kaiken vanhan ja luo sen päälle pedagogisen taivaan, 

missä lapset oppivat asioita melkein ilman vaivannäköä. Koulusta on siis tulossa ”kivaa”. Henkilökohtaisesti 

en tiedä mitä se ”kiva” oikein kenellekin tarkoittaa, mutta valitettavasti tällaisessa haavemaailmassa ollaan 

melko kaukana realismista. Selvää on, että koulu muuttuu niin kuin sen tuleekin muuttua, mutta se ei tee sitä 

kertarysäyksellä, vaan vähitellen uusia menetelmiä ja ajatuksia sisäistäen ja käyttöön ottaen. Omasta 

mielestäni valtakunnan media yrittää nyt saada kansan uskomaan, että valtamerilaiva kääntyisi yhtä 

ketterästi kuin soutuvene. Ja niin kuin kaikki tiedämme, eihän se niin mene. Niin ja kyllähän sitä kivaakin 

varmasti koulupäivien sisälle mahtuu, mutta itsetarkoitus se ei saa olla, vaan se rooli kuuluu oppimiselle ja 

opiskelulle. 

Totta sen sijaan on se, että koulun on kehityttävä. Voisi helposti pohtia, että kehittymisen ajatus on sisään 

kirjoitettuna koko koulutodellisuuden perustaan. Ympäröivä yhteiskuntakunta ja vaikkapa teknologinen 

kehitys ajavat sitä siihen väistämättä. There is no escape, pakopaikkaa ei ole. Kehittymiseen on vain 

sopeuduttava, halusi sitä tai ei. Näin se on mennyt ja näin se tulee menemään myös Keskuskoululla. Olemme 

yrittäneet pitäytyä kehityksen vauhdissa, kääntää valtamerilaivamme niin sukkelasti kuin se on ollut 

mahdollista. Teknologia on ottanut kiinni meihinkin rauta- tai oikeastaan piikourillaan, pakottaen tarttumaan 

siihen tietokoneeseen, tablettiin tai vaikkapa oppilaiden omiin matkapuhelimiin, jotta maksimaalinen 

oppiminen mahdollistuisi. Toki kehityksessä tulee aina välillä myös kouluille takapakkia. Välineet pettävät, 

verkko ei toimi, sähköiset oppimateriaalit tulevat käyttöönotetuiksi liian varhain ja aivan keskeneräisinä. 

Nämä ovat niitä oppirahoja joita kaikki joutuvat jossain vaiheessa maksamaan, mutta se ei muuta sitä 

totuutta että eteenpäin kehityksessä mennään. Kunnioitetulle kansakouluajalle ei enää paluuta ole, ja se on 

hyvä. Menneisyys on luonnollisesti merkittävänä osana taustalla vaikuttamassa siihen millaiseksi tulevaisuus 

muodostuu. Keskuskoululla on ollut onni, että sitä on viety myös aiempina vuosina ja vuosikymmeninä 

määrätietoisesti eteenpäin kohti tulevaisuutta. Tulevaisuutta on ollut mukava rakentaa, kun koulun väki on 

paljolti pysynyt samana ja vaikka reilu kaksi vuotta sitten tapahtuikin kooulullamme johtajan vaihdos, niin 



yhteys ei katkennut vaan muutti vain muotoaan. Tästä kiitos kuuluu koulumme edelliselle johtajalle Hannu 

Keinäselle. Vaihtuvuus voi olla koululle ja sen määrätietoiselle ja systemaattiselle kehittämiselle sekä uhka, 

että mahdollisuus. Koulu ja koulun kehittämistyö voi ulkoa saada positiivisia vaikutteita, mutta samoin voi 

jonkun kehittämistyön kannalta keskeisen henkilön poistuminen yhteisöstä, aiheuttaa isoja ongelmia. 

Kohdallamme ei näin onneksi käynyt.    

Keskuskoulu pyrkii olemaan paikka, joka suhtautuu avoimen luonnollisesti mobiiliteknologian esiinmarssiin. 

Koululla otettiin alkuvuodesta käyttöön oikeus mobiililaitteiden käyttämiseksi myös oppituntien 

ulkopuolisena aikana. Tämäkin kehityksen askel nähtävästi vaatii omat takapakkinsa, sillä loppuvuoden 

oikeus on pienistä ongelmista johtuen jäissä. Laitteiden välituntien aikaisen käytön vapauttaminen on 

aiheuttanut keskustelua puolesta ja vastaan, niin kuin sen kuuluukin tehdä. Vain asiallisen ja rakentavan 

keskustelun kautta voimme löytää sen oman tapamme suhtautua niin mobiililaiteasiaan kuin muihinkin.  

Keskuskoulun tulee olla jokaiselle lapselle se paikka missä he saavat tuntea olevansa tärkeitä ja missä heitä 

kuunnellaan ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon. Se ei aina ole helppoa, sillä yhteiskunnan ylläpitämä 

laitos ei voi olla paikka jossa kaikki ovat tasavertaisia vaikka tasa-arvoisia ovatkin. Oppilaiden tasapuolinen 

kohtelu on kuitenkin koulussa kaiken alfa ja omega. Tätä olemme pyrkineet opettamaan ja tähän 

kasvattamaan demokratiakasvatuksen kehittämisellä ja antamalla myös oppilaille enemmän päätäntävaltaa 

asioissa, joissa se on lakien mukaan mahdollista. Näitä mahdollisuuksia tulee muun muassa retkikohteista 

päätettäessä, luokkarahaston käyttöä suunniteltaessa ja eritoten silloin kun koululle valitaan oppilaskunnan 

hallitus. Myös tulevat tasavallan presidentinvaalit, joiden lopputulosta en ala ennakoimaan, antaa oivan 

mahdollisuuden vaikkapa varjovaalien pitämiseen myös alakoulussa. Kun tällaiseen äänestyskäyttäytymiseen 

opetetaan lapsia tarpeeksi ajoissa, on mahdollista, että he käyttävät oikeuttaan, tai voisi sanoa jopa 

velvollisuuttaan, myös aikuisena. Se asia on hyvä jo lastenkin tietää, että äänestämällä voi vaikuttaa itseään 

suurempiin asioihin ja näin voi aidosti myös ”isona ihmisenä” tuntea olevansa tärkeä osa tärkeää 

kokonaisuutta. 

”Ei ole mua, on vaan me” huutaa Sastamalaan mennessä VaLePan mainosplakaatti. Yksilöt muodostavat 

yhteisön, vaikkapa sellaisen kuin Keskuskoulu. Yhteisön kautta jokainen yksilö on tärkeä, sillä jos se yksi yksilö 

kokonaisuudesta puuttuisi, ei yhteisökään olisi täydellinen. Eihän palapelikään ole valmis, jos siitä puuttuu 

palanen. Siispä kaikki te lapset ja aikuiset jotka tätä luette ja joiden kanssa minulla on ilo tehdä töitä, tietäkää, 

että te olette tärkeitä perheillenne, kouluillenne, Punkalaitumelle ja koko Suomelle. Suomi täytti 100 vuotta 

ja syntymäpäiväsankareita olimme me kaikki. Siispä onnea ja mukavaa joulun odotusta jokaiseen yhteisöön, 

isoon ja pieneen. Muistakaa olla kilttejä toisillenne älkääkä riidelkö, sillä tontut ovat jo ikkunan takana. 

Ville Ahvenus 

Punkalaitumen Keskuskoulun johtaja       


