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Imperiumin
vastaisku

SUVI KOIVUNEN
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SE VOI SATTUA KENELLE HYVÄNSÄ. 
Yleensä, kun asiasta aletaan puhua, on 
periaatteessa kaikki sovittu. Joten jos 
kuulette hiiskahduksenkaan, ottakaa se 
vakavasti. Se miten aiotte toimia, on sitten 
oma asianne. Mistäkö puhun? Koulun 
alasajosta tietenkin.

Ennen kuviteltiin, että koulun lopettaminen tar-
koitti sitä, että opettajat kyseisessä koulussa 
tekivät työnsä huonosti. Se ei edes silloin pitä-
nyt paikkaansa. Nyt ei enää kukaan ajattelekaan 
niin, koska se saattaa kohdata mitä koulua hy-
vänsä: edullista, loistavaa työtä tekevää ja yh-
teiskunnallisesti erinomaisia tuloksia saavaa. On 
vain jotain, mitä joku haluaa, yhteisestä edusta 
ei välitä kukaan.

Viime keväänä kuulimme lievänä huhuna, 
että Helsingin aikuislukion toiminta suunniteltiin 
ajettavan alas. Ensimmäinen virheemme oli, että 
luulimme asian olevan vasta suunnitteluasteella. 
Lisäksi uskoimme erään korkeahkon toimijan pi-
tävän puoliamme. 

Suunnittelupäivänä elokuun lopussa kukaan 
ei vielä tiennyt mitään. Totuus iski vasten kasvo-
ja parin viikon kuluttua. Kaikissa meille pidetyis-

sä tilaisuuksissa meille vakuuteltiin, että Kasko 
ei päätä mitään, kasvatus– ja koulutuslautakunta 
päättää. Meille kerrottiin myös, että lautakunta 
oli alasajon kannalla. Me otimme yhteyttä lau-
takuntaan. Yllätys, yllätys, he muistivat asian 
ohimennen mainitun. Mitään ei ollut päätetty, 
kaukana siitä. Meille siis valehdeltiin, niin ikään 
varsin tarkoitushakuisen Kaskon teettämän kon-
sulttiselvityksen vääriä lukuja saatiin kerta kerran 
jälkeen korjata ja oikaista. 

Me aloitimme varsinaisen vaikutustyön. Reh-
toriamme ja vararehtoriamme kiellettiin puolusta-
masta kouluaan. Ei tällaista ole koskaan aikaisem-
min tapahtunut. Ilmeisesti jossakin kuviteltiin, että 
opettajakunnasta ei ole vastarintaan. Erehdys! 

Meitä oli muutama 70-luvulla nuoruutemme 
elänyt, jotka hyvin muistimme tuon ajan poliit-
tisen toiminnan. Joka tapauksessa soittelimme, 
kirjoitimme ja puhuimme suu vaahdossa. Meillä 
oli adressi, otimme yhteyttä tiedotusvälineisiin. 
Laadimme lautakunnalle vastineita. Kirjoitin kym-
meniä sähköposteja eri vaikuttajille, välillä tunsin 
olevani ”Sadan vuoden yksinäisyyden” Fernanda, 
joka kävi kirjeenvaihtoa näkymättömien lääkärei-
den kanssa. Hyvin harva vaikuttaja vastasi, toi-
voin että he edes lukivat yhteydenottomme.
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Tällainen operaatio vaatii aikamoista sitoutumista. 
Meidän kohdallamme tilanne jatkui yli neljä kuu-
kautta. Meillä oli tiedotustilaisuus ja yt-tilaisuuk-
sia. Ylimääräinen rasitus olivat myös kollegat, jotka 
kertoivat pitkin kaupunkia, että meidät lopetetaan. 
Aika pian päätimmekin, että emme puhu asiasta 
ulkopuolisten kanssa. Emme yksinkertaisesti jak-
saneet, se vei liikaa energiaa, joka oli pois taiste-
lusta. Ihan kuin joku olisi vääntänyt veistä haavas-
sa. Joten, jos naapurikoulua ollaan ajamassa alas, 
olkaa armollisia kollegoillenne. 

Tässä täytyy todeta, että päiväkoulumme opet-
tajat kohtelivat meitä erittäin hienotunteisesti. 
Asiasta he alun perin kuulivat rehtoriltaan, joka 
esitteli sen opettajainkokouksessa. Hänellä oli var-
maan siihen syynsä.

Oma kohtansa oli myös joukkojen mobilisointi. 
Ensimmäisen tiedotustilaisuuden jälkeen pyysin 
opettajia jäämään paikalle, jotta voisimme suun-
nitella strategioita. Vain muutama jäi. Lähetin vielä 
samalla viikolla joillekin opettajille sähköpostia ja 
pyysin työryhmään. Juuri kukaan ei reagoinut. 

Kun eräs opettaja lähetti meilin eräälle vaikut-
tajalle koko opettajakunnan nimissä, kritisoitiin 
häntä siitä, että kaikki eivät olleet lukeneet ja hy-
väksyneet sitä. Kuitenkin meillä oli yhteinen tah-
totila koulumme säilyttämiseksi. Jos kaikesta olisi 
kysytty kaikkien mielipidettä ja jokaisen kanssa 
olisi neuvoteltu, emme ikinä olisi edistyneet piirun 
vertaa. Opettajien johtaminen on hankalaa, kaikki 
ovat parhaita asiantuntijoita joka asiassa. Aluksi 
halusimme niin ikään pitää matalaa profiilia, jotta 
asiat eivät liian aikaisin tulisi julkisuuteen.

Tämä oli myös prosessi, joka erotti jyvät aka-
noista. Monet eivät tehneet paljonkaan, koska 
heillä oli kaikenlaisia muita töitä. Minulla ja muilla 
puuhahenkilöillä ei tietenkään ollut mitään muuta. 
Olisi ollut, mutta päädyimme vastaamaan tähän 
imperiumin vastaiskuun. Se vei kaiken ajan, ihme 
että pystyimme myös opettamaan. 

Mukana oli myös joidenkin taholta hiukan hen-
kilökohtaista antagonismia, mutta niin kuin talvi-
sota pyyhki pois vuoden 1918 jakolinjoja ja kielirii-
toja, yhteinen taistelumme häivytti erimielisyyksiä. 
Muutamat kollegat eivät osallistuneet aktiivisesti 
taisteluun, mutta he hoitivat ”kotirintaman” asioita 
niiden puolesta, jotka olivat ”aktiivipalveluksessa”. 
Se oli myös tärkeä työpanos. 

Jos joudutte vastaavaan tilanteeseen, sopikaa 
heti alussa, kuka mitäkin tekee ja milloin. Järjes-
täytyminen ja struktuuri ovat tärkeitä tällaisen pro-
sessin eteenpäin viemiseksi. Meillä oli yksi ainoa 
sääntö: kaikki toiminta tuli raportoida alle kirjoitta-
neelle. Oli järkevää, että jollakulla on kokonaiskuva 
siitä, mitä tapahtuu. Tätäkin vastaan jotkut protes-
toivat. 

Opettajien saaminen tehokkaaseen toimintaan 
on vaivalloista. Kaikilla oli jokin käsitys, mitä tulisi 
tehdä. Ikävä kyllä nämä ideat eivät aina olleet rea-
listisia. Monet eivät ymmärtäneet vaikuttamisesta 
kovinkaan paljon. Tällaisen toiminnan johtaminen 
vaatii jämäkkyyttä. Virheeni oli, että en ollut tar-
peeksi tiukka. Kritiikkiä ei kannata pelätä. Sitä tulee 
joka tapauksessa.

Keneen sitten yritimme vaikuttaa? Me aloitim-
me kasvatus- ja koulutuslautakunnasta. Sehän asi-
asta päätti, niin kuin meille oli Kaskosta kerrottu. 
Sieltä saimme vastakaikua ensimmäiseksi vasem-
mistoliitolta, toinen heidän jäsenistään on opetta-
ja. Myös vihreät näyttivät aluksi vihreätä valoa, ja 
demarit tulivat mukaan, kun heille selitettiin suun-
nitelman työllisyysvaikutukset. Kokoomus oli alun 
perin vastaan, ruotsalaisesta kansanpuolueesta 
emme koskaan saaneet mitään selvää. Yleensä he 
äänestävät samaa kuin kokoomus. Perussuomalai-
sista emme olleet varmoja. 

Me olimme siis marraskuussa tilanteessa, jossa 
meillä oli seitsemän ääntä puolesta ja luultavasti 
kuusi vastaan. Se olisi riittänyt, mutta vihreät alkoi-
vat tässä vaiheessa vetäytyä. Ratkaisevan äänes-
tyksen piti olla 3.12., mutta asia jätettiin pöydälle, 
koska lautakunta halusi tulla tutustumaan kouluun. 

Tutustuminen oli järjestetty 14.1.2020. Paikalle 
tuli Pia Pakarisen johdolla kolme muuta jäsentä. 
Tässä muistutettakoon, että lautakunnassa on 13 
jäsentä. Olin sitä ennen lähettänyt niille jäsenille, 
joiden kannatuksesta en ollut varma, taas yhden 
meilin. En tiedä oliko sillä mitään vaikutusta. 

Joskus tuntuu siltä, että politiikka on uhkape-
liä, ainakin tavallisen ihmisen kannalta. Eli kuka 
päättää ja mistä päättää minkälaisen informaation 
perusteella. Päätökset tehtäneen usein virkamies-
ten esitysten perusteella, harva poliitikko oikeasti 
perehtyy tai ymmärtää asiaa, josta hän päättää. 
Näin poliitikkotuttavat meille kertoivat ja lisäk-
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si he sanoivat, että meilien pitäisi olla nasevia ja 
korkeintaan A4 –arkin pituisia. Enempää kukaan ei 
jaksa lukea.

Loppumetreillä tahti vain kiihtyi, yritimme kai-
vaa kaikki mahdolliset tutut ja kumminkaimat 
esille. Meillä on joukossamme harmaa eminenssi, 
joka tuntee politiikan harmaita eminenssejä. He 
ovat niitä todellisia vallankäyttäjiä. Huomasimme 
myös, että opettajat pystyvät saamaan aikaan 
loistavia esityksiä niin halutessaan. Olisi ollut suo-
tavaa, jos se olisi tapahtunut hiukan aikaisemmin, 
mutta loppu hyvin kaikki hyvin. 

Äänestystä edeltävällä viikolla olin lähettänyt 
sähköpostia eräälle OAJ:n toimijalle, joka vastasi-
kin välittömästi pitäen asiaa tärkeänä. Sunnuntai-
iltana lähetin meilin Jan Vapaavuorelle. Vielä maa-
nantaina 20.1. luulin, että uppoaisimme. Olinkin 
hämmästynyt, kun tiistaina sain tietää erinäisiltä 
kontakteiltani, että olisimme sittenkin säilymässä 
itsenäisenä aikuislukiona. Hesarin nettilehdessä-
kin oli aiheesta. Oli vain odotettava iltaan.

Tiistai-iltana 21.1. oli sitten äänestys. Vasem-
mistoliitto ja demarit olivat edelleenkin takanam-

me. Suuri yllätys oli se, että kokoomus muutti 
kantansa. Samoin perussuomalaisten edustaja 
tuli puolellemme. Eli saimme puoltavan äänen yh-
deksältä jäseneltä (vasemmistoliitto 2, demarit 
2, kokoomus 3, perussuomalaiset 1 ja vihreät 1). 
Tyhjää äänesti yksi kokoomuslainen ja ruotsalai-
nen. Vastaan äänestivät vihreiden Fatim Diarra ja 
Hannu Oskala. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, 
että muutamaa tuntia aikaisemmin Fatim Diarra 
oli Hesarin toimittajalle kertonut aikovansa äänes-
tää koulumme säilyttämisen puolesta. Vihreillä ei 
yleensä ole puoluekuria, niinpä Emma Kari äänesti 
säilyttämisen puolesta

En vieläkään osaa sanoa, mikä vaikutti mihinkin tai 
mikä oli se ratkaiseva askel. Voi olla, että asias sa 
vaikutti useampi pikku seikka, jotka yhdessä sai-
vat tämän tuloksen. Toimimme useilla rintamilla, 
mikä mielestäni tämän kaltaisessa operaatiossa 
on välttämätöntä. Apua saimme useilta tahoilta, 
mistä tietenkin olemme iloisia. Kiitimme ja kiitäm-
me kauniisti meitä auttaneita. Kuka tietää, koska 
tarvitsemme uudelleen heidän apuaan!
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