Puheenjohtaja

O

pettaja menetti täysin malttinsa
lahtelaisessa koulussa. Näin lehdet uutisoivat erään oppitunnin
tapahtumia. Tilanne sai alkunsa, kun
opettaja joutui huomauttamaan kahdeksannen luokan oppilasta kännykällä pelaamisesta oppitunnin aikana. Etelä-Suomen Sanomien mukaan tilanne kehittyi
molemmin puoliseksi huutamiseksi ja
solvaamiseksi. Toiset oppilaat videoivat
tilanteen ja tätä levitettiin luvattomasti.
Voi vain kuvitella, miltä opettajista tuntuu, kun osa oppilaista nimittelee opettajia ja sählää kännyköiden kanssa toistuvista kielloista huolimatta. He eivät seuraa
opetusta ja häiritsevät toistenkin oppimista. Tilanne on kehittynyt sellaiseksi, että
oppilailla on oikeuksia, mutta ei juurikaan
velvollisuuksia.
Vasta nyt Opetushallituksesta on tullut
ohjeet tukemaan koulun järjestyssääntöjen laatimista tämän kaltaisissa tapauksissa. Niiden mukaan kännykän käyttöä ei
voida kieltää kokonaan. Näiden laitteiden
häiritsevä käyttö voidaan kuitenkin kieltää.
Mielestäni kännykät voivat olla esillä
vain silloin, kun opettaja katsoo, että se
on tarpeellista tukemaan opetusta. Jos
opettaja ei anna lupaa kännyköiden esillä pitämiseksi se on aina oppituntia häiritsevää.
Selvää on myös se, että videoita ja valokuvia ei saa levittää ilman asianosaisten
lupaa. Kiusallisten kuvien levittämisestä
on tullut koulukiusaajien mielipuuhaa.

Myös opettajat saavat yhä useammin kokea tämän kaltaista häirintää ja mustamaalaamista. Se on laitonta ja siihen pitää
puuttua heti ja jyrkästi.
Kiusaaminen netin ja muun sosiaalisen
median kautta on erittäin vakavaa, koska
siitä ei pääse eroon edes kotona koulupäivän päätyttyä. Kiusaaminen kouluissa
ja päiväkodeissa on arkipäivää, vaikka
sitä ei aina osatakaan tiedostaa kiusaamiseksi.
Valitettavasti meillä on aivan liian paljon vanhempia, jotka eivät hoida tai kykene hoitamaan omaa osuuttaan kasvatusvastuusta. Lapsi tarvitsee kotona hellyyttä, huomiota ja ymmärtämistä. Vanhemmilta tuleva kehuminen ja kannustaminen ovat myös tärkeitä. Kiusatulla on
tunne, että kukaan ei välitä. Hänellä on
jatkuvasti paha olo. Pienikin tuki kiusatulle voi olla ratkaisevan tärkeää.
Kouluissa tapahtuu valitettavan paljon
tilanteita ja välikohtauksia, jotka ovat
osoitus suurista ongelmista. Vähän aikaa
sitten eräs neljännen luokan oppilas alkoi
käyttäytyä todella sopimattomasti. Hän
alkoi potkia kouluavustajaa. Ensin paikalle tarvittiin oman opettajan lisäksi kaksi
muuta opettajaa. Koulun sallitut toimenpiteet eivät riittäneet tilanteen rauhoittamiseen. Loppujen lopuksi koululle piti
pyytää poliisi ja ampulanssi. Koulun sallitut toimenpiteet eivät riittäneet tilanteen rauhoittamiseen.
OAJ on esittänyt, että rehtorilla tulisi
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Häiriköintiä ja
kännykällä terrorisointia

olla oikeus siirtää oppilas tarvittaessa ja
ilman viivytystä tilapäisesti toiseen oppilaitokseen. Tällä hetkellä prosessi kestää
aivan liian pitkään.
OAJ:n mukaan lähes neljätuhatta opettajaa on jäänyt viime vuoden aikana pois
töistä kiusaamisen tai asiattoman kohtelun vuoksi. Myös opettajiin kohdistuva
väkivalta on yleistä. Opettajien kiusaajia
ovat vanhemmat, työtoverit ja oppilaat.
Väkivaltaa he kokevat nuorten ja lasten
taholta.
Kipeistä koulukiusaustilanteista huolimatta nyt siirrytään kuitenkin viettämään
joulurauhan ja joulujuhlan aikaa.
Toivotan teille kaikille oikein hyvää joulun
aikaa. Toivottavasti talven kelit mahdollistavat monipuolisen liikkumisen joka puolella
maatamme.
Kauniaisissa 1.11.2016
Erkki Kangasniemi
puheenjohtaja
erkki.kangasniemi@gmail.com
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