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Vastaava: U r p o  K i n n a l a

Asiaa kouluneuvostoista

Kouluneuvoston edustajat vasemmalta: Eriksson, Pakkanen, 
Patjas, Koski, Kulmala, Lehtinen.

Näkymä koulun pihalta välitunnin aikana.

Kouluneuvostoista ja kouluneuvostovaaleista on 
viime aikoina o llu t paljon puhetta ju lkisissa tiedotus
välineissä. Varmasti on kuitenkin paikallaan se lv it
tää, mitä kouluneuvostolla tarkoitetaan ja miten ky
seiset vaalit sujuivat oman pitäjämme koulussa, 
Kosken Tl. lukiossa.

Kouluneuvosto on kolmen opettajan ja kolmen op
pilaan muodostama elin, joka mm. laatii koulun jä r
jestyssäännöt ja päättää mahdollisista rangaistuk
sista. Kouluneuvostoilla on varsin suuri merkitys, 
koska niille  s iirtyy  paljon siitä vallasta, joka ennen 
on kuulunut rehtorille  ja opettajille. Myöskään ei sovi 
unohtaa kouluneuvostoja opettajia ja oppilaita lähen
tävänä tekijänä, sillä molemmilla on ks. elimissä sa
manlainen valta.

Mutta tarkastellaanpa lähemmin kouluneuvosto- 
vaaleja. Ensimmäinen virallinen askel oppilaitokses
samme oli ristiinäänestyskokouksen pitäminen. Täs
sä tilaisuudessa lukion oppilaat päättivät, ettei kou
lullemme anota oikeutta oppilaiden äänestää opetta
jia ja päinvastoin.

Lukiolaiset perustivat kaikkiaan viis i va lits ijayh
distystä, joissa oli yhteensä 15 ehdokasta. Valitsija- 
yhdistykset muodostivat kaksi vaaliliittoa: Kosken Tl. 
lukion demokraattinen rintama ja Y.E.S. (yhtyneet 
edistysm ieliset solut). Opettajat vastaavasti muodos
tiva t kaksi valitsijayhdistystä, joissa oli yhteensä 
neljä ehdokasta. Opettajaehdokkaat esiintyivät vaa
leissa sitoutumattomina ja oppilasehdokkaitakin on 
vaikea karsinoida mihinkään määrättyihin puoluei
siin, vaikka monet lehdet jälkeenpäin tuntuivat tark
kaan tietävän edustajien puoluekannat.

Oppilasryhm ittym ät mainostivat ehdokkaitaan ah
kerasti käyttäen hyväkseen koulun ilm oitustauluja ja 
monistuskonetta. Ja kuten yleensä vaaleissa, lupa- 
sivat mainokset niin sanotusti "yhdeksää hyvää ja 
kahdeksaa kaunista” . Päivää ennen vaaleja jä rjeste t
tiin  vielä keskustelutilaisuus, jossa eri osapuolien 
edustajat saivat keskustella, esittää päämääriään ja 
vastata tehtyihin kysymyksiin. 20.2. pidetyissä vaa
leissa va littiin  opettajajäseniksi Koski, Pakkanen ja 
Eriksson. Oppilasjäseniksi pääsivät Patjas, Kulmala 
ja Lehtinen.

Tulevaisuutta ajatellen voi vain toivoa, että koulu- 
neuvostot täyttävät n iille asetetut vaatimukset ja 
että opettajien ja oppilaiden väliset suhteet kehitty
vät siten, että koulusta muodostuu paikka, jossa kum
matkin osapuolet kohtelevat toisiaan tasavertaisina 
työtovereina.
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UUSIA KOULUTILOJA KAIVATAAN 
KOSKEN TL. LUKIOSSA

»Oppilaiden koulunkäyntiä 
haittaavat epäviihtyvyystekijät 
ja opiskelumotivaation puute 
olisi poistettava», näin vastasi 
Kosken T .L . lukion rehtori 
Seppo Pakkanen kysymyk
seemme Kosken T .L . lukion 
puutteista. Ystävällisesti reh
tori Pakkanen suostui vastaa
maan muihinkin kysymyk- 
siimme:

—  Kuinka paljon valtio tu
kee Kosken T .L . lukiota?

SP: Valtio maksaa koulun 
kokonaismenoista n. 75 % , 
lukukausimaksut n. 10 % ,
Marttilan kunta n. 1 %  ja 
Kosken T .L . kunta loput.

—  M itkä ovat koulun hal
lintoelimet?

SP: Johtokunta, vanhem
painneuvosto ja kouluneuvos
to sekä opettajainkokous.

—  Mikä niistä on tärkein?
SP: Jokainen omalla taval

laan.

—  Mikä on kouluneuvosto? 
Miten kouluneuvosto toimii ja 
mihin se pystyy vaikutta
maan?

SP: Kouluneuvostoon kuu
luu meillä 3 oppilaiden kes
kuudestaan suhteellisilla vaa
leilla valitsemaa edustajaa ja 
samoin 3 opettajaa. Ensimmäi
nen suuri tehtävä kouluneu
vostolla on järjestyssääntöjen 
antaminen. Järjestyssäännöis
sä selvitetään mitä koulussa 
saa tehdä ja mitä ei. Esimer
kiksi tupakointi ja väli tun
tien viettopaikka. Kouluneu
vosto osallistuu monipuolises
ti opetuksen suunnitteluun 
kuten esim. valmistaen luku
suunnitelman muutosehdotuk
sen (jonka kouluhallitus vah
vistaa), esittäen oppikirjojen 
vaihtoa (jonka vahvistaa lää
ninhallitus ), antaen lausunnon 
koulun hankinnoista (jotka 
johtokunta päättää ja  kunnan
valtuusto vahvistaa). Lisäksi 
kouluneuvosto järjestää luok
ka- ja oppiainekokouksia suun
nittelemaan opetusta luokan

puitteissa. Kouluneuvosto yl
läpitää yhteyksiä koulun, ko
din ja ympäröivän yhteiskun
nan välillä ja kehittää oppilai
den vapaa-ajan harrastustoi
mintaa ja vahvistaa erilaisten 
kerhojen säännöt. Kouluneu
vosto määrää rangaistuksista 
kirjallisen varoituksen ja jälki- 
istunnon (opettajakunta erot
taa koulusta) sekä valvoo 
kouluyhteisön jäsenten oikeus
turvaa ja että yleensäkin kaik
ki sujuu hyvin. Tehtäviä on 
vielä monia muitakin ja koulu- 
neuvosto voi ottaa niitä vielä 
itse lisää. Kouluneuvosto ko
koontuu meillä säännöllisesti 
joka toinen viikko. Lisäksi on 
pysyvä työjaosto ja jokaista 
suurempaa tehtävää varten 
voidaan asettaa jaosto tai toi
mikunta (johon kuuluu myös 
kouluneuvoston ulkopuolisia). 
Rehtori panee kouluneuvoston 
päätökset toimeen.

—  Kouluneuvoston saavu
tuksia Koskella?

SP: Harvoin vastasyntyneel
lä on saavutuksia.

—  Mikä on vanhempain
neuvosto ja miten se vaikut
taa?

SP: Kosken kunnanvaltuus
to valitsee vanhempainneuvos
ton, jossa on 5 jäsentä, joista 
vähintään kolmella on lapsi 
lukion oppilaana valintahet
kellä. Vanhempainneuvosto on 
yhdysside kodin ja koulun vä
lillä. Vanhempainneuvosto val
voo, että koulussa kaikki on 
kunnossa ja jos se näkee ai
hetta, sen tulee puuttua 
asiaan. Pitää yleensä oppilai
den puolta. Tehtävät osittain 
päällekkäisiä kouluneuvoston 
kanssa.

—  Johtokunnan merkitys 
päätöksiä tehtäessä?

SP: Johtokunta hoitaa mo
net käytännön asiat, huolehtii 
että valtionavut tulevat, todis- 
tustenantamisluvat ovat kun
nossa, valitsee opettajat, vah
vistaa lukujärjestyksen, laatii

talousarvion, myöntää vapaa- 
oppilaspaikat ym. Johtokunta 
päättää siis varsin monista 
asioista.

—  Rehtorin tehtävät koulu- 
neuvostojen tultua ja vähen
nettyä hänen tehtäviään?

SP: Toivottavasti kouluneu
vosto todella vähentää rehto
rin tehtäviä! Rehtori on edel
leen lähinnä toimeenpaneva 
virkamies. Asioiden sujuvan 
hoidon takia rehtori joutuu 
kuitenkin melko usein myös 
tekemään päätöksiä. Rehtori 
käytännössä huolehtii, että 
kaikki sujuu normaalisti ja jos 
ei suju, ryhtyy tarvittaviin toi
menpiteisiin.

—  Koulun laajentamisesta 
on puhuttu jo kauan, mutta 
mitään näkyvää ei ole tapah
tunut. Milloin laajennustyöt 
alkavat?

SP: Onhan sentään saatu li
säluokkia kellariin! Toivotta
vasti tällä vuosituhannella saa
daan lisärakennus. Olen mel
ko pessimisti lähiajan mahdol
lisuuksiin. Laajennus tapahtu
nee yhdellä kertaa peruskou
lun ala- ja yläasteen sekä lu
kion kanssa, jolloin siis kaikki 
kirkonkylän koulut tulevat yh
teen. Meillä ei ole sellaista ti
lanpuutetta kuin monissa kau
pungeissa ja yleensä kasvavilla 
paikkakunnilla on ja tulee lä
hiaikoina olemaan. Lisäksi 
tyhjenevät kyläkoulut ovat 
kaikki alle 10 km :n päässä 
keskustasta, joten niitä voi
daan helposti käyttää. Hyvä 
on, jos saamme valtiolta ra
kennusluvan tällä vuosikym
menellä. Valtiolla kun ei ole 
kunnon rahapajaa!

—  Mitä harrastusmahdolli
suuksia koulu tarjoaa koulu
ajan jälkeen?

SP: Lähinnä tilat ja jonkin 
verran välineistöä. Oppilaiden 
ja opettajien aktiivisuutta li
säämällä voitaisiin perustaa 
hyvin monenlaisia harrastus
piirejä. Valitettavasti esim. 
vastuukysymykset tuovat mo

nia hankaluuksia tilojen käy
tölle.

—  Millainen on koulumme 
taso muihin maamme koului
hin verrattuna?

SP: Käsittääkseni varsin hy
vä. Ylioppilaskirjoitusten tu
lokset ovat olleet vuosikausia 
yli valtakunnan keskiarvojen, 
jopa aivan huipun tuntumassa. 
Kuitenkin on huomattava, et
tä kouluumme pääsee minimi
vaatimuksilla ilman mitään 
karsintaa. Lisäopetuksen saan
ti on vaikeata ja esim. kirjas
tomme eivät pysty kilpaile
maan kaupunkien vastaavien 
kanssa. Olosuhteet huomioi
den taso on erinomainen, kii
tos hyvän työhengen. Toivot
tavasti jatkossa on yhtä hyvää.

—  Miten käy lukion, kun 
peruskoulu toteutuu?

SP: Hyvin ainakin siinä 
mielessä, että oppilaita tulee 
riittämään nykyistä enemmän, 
vaikka ikäluokat pienenevät. 
Puhutaan myös 12-vuotisesta 
peruskoulusta, jolloin lukio 
sulautuisi yhteen peruskoulun 
kanssa. Monella tavalla tämä 
vahvistaisi lukioasteen ase
maa, joskin tason lasku ei lie
ne vältettävissä.

—  Monissa kouluissa on 
koulupsykologi. Olisiko sel
laista mahdollisuus saada 
myös Koskelle?

SP: Kyllä koulupsykologit 
ovat vielä aika harvinaisia. 
Jo s Koski liittyy Turun itäis
ten kuntain kasvatusneuvola- 
kuntainliittoon, mahdollisuu
det koulupsykologin palvelus
ten saantiin saattaisivat tulla 
reaalisiksi lähiaikoina.

—  Mitä uudistuksia olisi 
Teidän mielestänne saatava ai
kaan koulussamme?

SP: Uudet koulutilat run
saine havaintovälineineen. Op
pilaiden koulunkäyntiä hait
taavat epäviihtyvyystekijät ja 
opiskelumotivaation puute oli
si poistettava. Edellinen rat
keaa rahalla, mutta millä jäl
kimmäinen?
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Koulussamme vallitsee hyvä ja lämmin 
toverihenki

Keskikoulun johtajaa Anna- 
Liisa Silvolaa haastattelivat 
Timo Salmenoja ja M atti Lei- 
nikka.

—  Mitä etuja peruskoulu 
antaa oppilaalle?

A-L.S. Peruskoulu sinänsä 
ei anna enemmän etuja kuin 
nykyinen keskikoulu. Ainoa, 
jota voisi eduksi sanoa on se, 
että peruskoulussa on taso- 
kursseja, jolloin jokainen voi 
valita eri aineita ja tasoryhmi- 
tyksiä taipumustensa mukaan. 
Tämän lisäksi siellä saavat tu
kiopetusta ne, jotka ovat jää
neet opetuksessa jälkeen muis
ta. Sen sijaan ne, jotka kuulu
vat luokan parhaimmistoon, 
eivät saa minkäänlaista eri- 
koisopetusta. Näin ollen ne, 
jotka nyt menestyvät nykyi
sessä keskikoulussa eivät koe 
mitään uudistuksia, heille se 
on sama, jopa tason laskua voi 
tapahtua.

—  Koituvatko nämä edut 
jo nykyisen neljäsluokkalaisen 
hyväksi?

A-L.S. Nykyinen IV-luok- 
kalainen ei näistä eduista pää
se osalliseksi.

—  Onko odotettavissa, että 
Mellilä eroaa keskikoulusta?

A-L.S. Sellaista on ilmassa. 
Melliläläiset itse ovat osittain 
sitä mieltä, että he haluavat
kin erota, mutta toivon mu
kaan he eivät eroa edes perus- 
kouluunliittymisvaiheessa. En 
usko, että nykyisen keskikou
lun aikana mitään eroamista 
tapahtuu.

—  Mistä opettajainkokouk
sessa keskustellaan?

A-L.S. Normaalisti opetta
jainkokouksessa keskustellaan 
oppilaitten menestymisestä. 
Siinä käsitellään mm. käytös, 
jolloin seurataan rangaistus- 
kirjaa ja päiväkirjoja ja opet
tajat keskustelevat yleisesti eri 
oppilaiden käyttäytymistavois
ta. Sen lisäksi huolellisuusar- 
vosanat ja muut arvosanat tar
kistetaan ja yleisiä järjestys
sääntöjä pohditaan. Nyt on

tullut lisäksi VESO-koulutus, 
joka tarkoittaa virkaehtosopi
muksen mukaista koulutusta 
ja sen koulutuspäivän tehtä
vistä keskustellaan. Siinä ovat 
tavallisimmat aiheet.

—  Miksi oppilaiden on 
mentävä välituntisin ulos?

A-L.S. Ulosmeno on ensin
näkin terveellistä sekä liikun
nan ja raittiin ilman että mie
lenterveyden kannalta. Toi
seksi on saatava oppilaat ulos 
tuuletuksen ajaksi. Meillä ei 
ole mahdollisuuksia pitää ko
ko koulua sisällä, koska käy- 
tävätilat ovat liian pienet, 
kuutiotilat eivät riitä sisällä 
oleskeluun.

—  Vaikuttaako kouluneu
voston työ myös keskikou
luun?

A-L.S. Asiallisesti ottaen ei 
vaikuta. Mutta kouluneuvosto 
voi, jos se tahtoo, järjestämäl
lä lukiolaisille erivapauksia 
aiheuttaa jonkinverran sisäistä 
skismaa. Se, että esimerkiksi 
vapaata tupakanpoltto-oikeut- 
ta ei voida keskikoululaisille 
sallia, johtuu pääasiassa ah
taista säännöksistä.

—  Mikä on lukusuunnitel
ma?

A-L.S. Kunnallisessa keski
koulussa ei sellaista sanaa 
kuin »lukusuunnitelma» tun
neta lainkaan. Täällä luku
suunnitelmaa suurin piirtein 
vastaa tuntijako ja opetus
suunnitelma. Opetussuunnitel
man vahvistaa lääninhallitus ja 
siinä määritellään oppikirjat ja 
samalla oppiennätykset. Ope
tussuunnitelma vahvistetaan 
vain tarpeen vaatiessa. Sen si
jaan opetussuunnitelman vuo- 
sitarkiste, jossa on tuntijako, 
välituntien pituus, lukujärjes
tykset ja muut vastaavat asiat, 
vahvistetaan joka vuosi lää
ninhallituksessa. Vuositarkis- 
-teessa mainitaan myöskin ne 
poikkeamat, joita normaalissa 
lukujärjestyksessä on, kuten 
hiihtopäivät, uintipäivät, eri
laiset retket ja niin edelleen.

—  Mikä on oppiennätys?
A-L.S. Oppiennätys on se

tieto- ja taitomäärä, joka op
pilaan tulisi siinä määrin hal
lita, jotta hänet voitaisiin siir
tää seuraavalle luokalle ja 
joka opettajan pitäisi opettaa 
vuoden kuluessa. Oppiennä
tyksen pituus määrätään ope
tussuunnitelmassa.

—  Mitä tarkoittaa peda
gogi?

A-L.S. Muinaisessa Kreikas
sa pedagogi oli poikien hoita
ja. Nykyisin pedagogilla ym
märretään opillisen koulutuk
sen ja kasvatusopillisen koulu
tuksen saanutta opettajaa.

—  Kuinka suuri on opetta
jan palkka?

A-L.S. Opettajien palkat 
ovat riippuvaisia tutkinnoista. 
Keskikoulun alin palkkaluok
ka on A 22, joka on 1 476,86 
m k/kk ilman ikälisiä. Keski
koulun ylin palkkaluokka on 
A 25, joka on rahallisesti 
1 734, 82 m k/kk. A 25:n  mu
kaan saavat palkkansa filoso
fian kandidaatit, siis maisterit

ja esim. luonnon tieteitten ja 
humanististen tieteitten kan
didaatit saavat palkan A 23: n 
mukaan, joka on kuukaudessa 
1 556,27 mk.

—  Käytetäänkö koululääkä
riä hyväksi?

A-L.S. Koululääkäriä käyte
tään suhteellisen paljon, var
sinkin normaaleissa sairausta
pauksissa oppilaat varsin mie
lellään turvautuvat koululää
kärin apuun. Sensijaan koulu
lääkärin käyttö valistustapauk- 
sissa on jäänyt vähemmälle. 
Tosin olen koululääkärin 
kanssa keskustellut tästä ja 
hän on kevään mittaan esim. 
viidensille luokille luvannut 
tulla esitelmöimään oppilaiden 
antamista aiheista. Tämä ei 
kuitenkaan voi tulla kovin 
yleiseksi, mikä johtuu koulu
lääkärinä toimivan terveys
keskuslääkärin suuresta työ
taakasta.

—  Onko koulussa tänä 
lukuvuonna tapahtunut rik-
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Koulujemme rehtorit työnsä ääressä.
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Koulumme nykyistä opettajakuntaa ylhäältä vasemmalta: Eriksson Aila, Tirkkonen Leena, Palonen Iira, Johansson Aila, Kivelä Tellervo, 
Pakkanen Tellervo, Mäki Leena, Manni Hilkka, Virtanen Irma, Koski Evi, Nyhä Pirkko, Silvola Anna-Liisa, Timonen Aimo, Eriksson

Harry, Pakkanen Seppo, Kivelä Erkki, Suominen Olli.

keitä, ja jos on, niin minkälai
sia?

A-L.S. Niinkin suuressa 
koulussa kuin meidän keski
koulumme on, tapahtuu aina 
rikkeitä, se kuuluu normaaliin 
elämään. Jo s ei mitään rikkei
tä olisi, olisivat oppilaat saa
mattomia. Sellainen asia, jo
hon haluaisin kiinnittää sekä 
opettajien että oppilaiden van
hempien huomiota, on tun
neilta pinnaaminen. Oppilait
ten tulisi käsittää, että he

ovat työssä ja työstä pinnaa
minen on tuomittavaa. Tämä 
on oppivelvollisuuskoulu, niin 
että täällä käynti on jokaisen 
velvollisuus, mikäli sitten ei 
halua käydä varsinaista kansa
koulua. Lisäksi oppilaat pin- 
naamalla vain vahingoittavat 
itseään. Ruvettuaan kerran 
pinnaamaan joutuu oppilas 
kierteeseen; koulupinnaukses- 
ta tulee tapa ja  oppilas jää 
opiskelussa muista jälkeen. 
Voi sanoa, että pinnaus on

täysin epädemokraattista ja 
herättää katkeruutta niissä 
oppilastovereissa, jotka tun
nollisesti hoitavat velvollisuu
tensa.

Kuitenkin on näin lopuksi 
sanottava, että Kosken keski
koululaiset ovat mukavaa ja 
reilua porukkaa. Täältä ei löy
dy yhtään täysin mahdotonta 
oppilasta ja yleensä voidaan 
sanoa, että koulussamme val
litsee hyvä ja lämmin toveri- 
henki.

SYYTÄ  Y L P E IL Y Y N

Viikkolehden viestihiihdon 
johdosta 25. 3. 1973 kirjoitti 
Kunnallinen Viikkolehti: 

»Voitokkaan Mellilän Huo
vien Juustit ja ankkuri Mauri 
Nummela ottivat vuodeksi 
haltuunsa viestin kiertopalkin
non.» Kovasti hyvillämme il
moitamme, että nämä voitta
jat ovat meidän keskikoulun 
oppilaita: Liisa Juusti V B, 
Leena Juusti IV  B, Päivi 
Juusti I B ja Mauri Nummela 
I I I  A.

I I I  A :n kaverit
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Torellinen kunkkustoori

Olipa (kerran kunkku ja sen 
nimi oli Vexi Punkkuparta ja 
sitt oli myös kurtkkutar ja se 
oli nimeltään Bella Matami. 
Sitten vielä kuvaan tupsahti 
seitteentoista vuotta ennen sa- 
tuajan keskikautta yks kultu 
rinsessa nimeltään Rättiruusu. 
Rättiruusu varttu mutsinsa 
hoivissa kauniiks friiduks. 
Mut jostain syystä sillä tuli 
vaikeuksii murrosiän uhma- 
kaurella, se itte väitti ettei si
tä ymmärretty, ja sitt siitä 
kasvoiki kieroon toinen puoli.

Se jopa harkitti ittemurhaa, 
kun sen ruunu tipahti yhteen 
vesirunniin, mutt onneks se ei 
älynny mennä itte sinne run- 
niin, sillä se vesi oli niin saas
tunutta, ett se olis varmaan 
joutunu penisiliinikuurille.

Kun Rättiruusu täytti' seit
teentoista vuotta, loukkas se 
oikeeta keskisormee vastaavan 
vasemman jalan varpaansa yh
teen sellaseen viiren tuuman 
rautanaulaan, jonka joku hol
titon oli paiskannu mettäpo- 
lulle. No tää rinsessa sammu

siihen, seko inhos verta ja se 
kuorsas niin kaameesti ja yht
äkkiä simahti koko kunkku- 
porukka. Tätähän ne hirveen 
ahneet sukulaiset oli ventan- 
nu viimiset seitteentoista 
vuotta. Niillä ko oli tarkotus 
jättää rinsessa koisaamaan 
seuraaviksi vuosisaroiks. Ne ei 
tiettykä ottanu huomioo ett 
oikeissa kunkkustooreissa on 
aina rinssi kans, siks nää su
kulaiset vaan juhli ja piti hip
poja. Kun sitt oli viärähtäny 
muutama kymmeenen vuotta, 
tapahtu jotaan, joka mullisti 
sukulaisraukkojen elämän lan- 
kan ihan mutkaseks. Nimittäin 
kattokaas ku naapuri valtios
sa yks rinssi Täyskäsi vietti ai- 
kaans pelaten lätkää, vaan se 
epäonnistu ihan surkeesti siinä 
ja tästä katkerana se rupes uh- 
kapeluriks. Tää alko pelata 
pokerii ja juoda samariinia ja 
sitt se yhtenä kauniina iltana 
voitti pääpalkinnon kymmeen- 
hevosvoimasen prätkän turva- 
laitteineen ja se päätti kokeil
la paljoks prätkästä saa irti 
noin ulkomaan maastossa. 
Kun se ajeli siellä ulkomailla, 
niin kyll oli toiset rinssit ka- 
teellisii, oisitte vaan nähny. 
No sattu se sitt ajaan tään 
Punkkuparran linnan ohi ja

se funtsas, ett jos ikävis sano
massa niille moi. Se ajo ko- 
meesti linnaan sisälle, mitta
rissa hurjat lukemat viistoist 
km varttitunnissa törmäten 
linnan sähköistettyyn hälytys- 
systeemiin saaren kolmannen 
asteen palohaavan. Tään tapa
turman aiheuttaman melun 
vuoksi heräs rinsessamme räp- 
sytellen kolmee senttii pitkii 
ripsituulettimia, sss. Siinä sa- 
mass ihastu Rättiruusu keski- 
pitkään ja vähemmänkomiaan 
Täyskäteen. Siks kai ne päätti- 
ki mennä heti avikseen. Nyt 
niiren piti lähtee häämatkalle 
sillä rinssin upo uurella prät- 
källä, mut niille tuli kauhee 
riita siitä, kumpi ois ajanu si
tä rautaa. Rättiruusu oli mah- 
roton naistenvapautusliikkeen- 
kannattaja ja muutenki valis- 
tunu yksilö, tietysti se halus 
ajaa sitä, ei se kuitenkaan 
käyny niin, koska rinssi oli 
sellane epädemokraattinen il
mestys. Kaksintaistelu tästä 
syntykin. Gentlemannina Täys
käsi anto Rättiruusun valita 
aseet. Rinsessa tietty valitti 
nyrkkeilyhanskat, se kattokaas 
sattu oleen valtakunnan mim- 
mimestari nyrkkeilyssä. Kunk- 
ku toimi erotuamarina. Taisto 
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Yhä useammat keskittävät 
kaikki raha-asiansa osuuspankkiin 
Mikset sinäkin?

oman etusi tähden 
OSUUSPANKKI
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Kouluneuvostojen toivotaan kehittävän opettajien 

ja oppilaiden välisiä suhteita

Kouluneuvostovaalit ovat 
ohi koulussamme. Seuraavassa 
artikkelissa haastattelemille 
kouluneuvoston onnellisia jä
seniä: Tellervo Pakkasta, Evi 
Koskea,, Harry Erikssonia, 
Kari Kulmalaa, E sa Patjasta 
ja Harri Lehtistä. Esitämme 
heille viisi kiperää kysymystä 
kouluneuvostosta ja sen toi
minnasta.

1. Oppilaat menivät koulu- 
neuvostovaaleihin poliittisten 
tunnusten alla, tätä eivät opet
tajat tietääksemme tehneet. 
Miten luulette politiikan vai
kuttavan kouluneuvoston toi
mintaan?

T. Vakkanen: En usko poli
tiikan vaikuttavan meidän 
kouluneuvostomme toiminnas
sa.

E. Koski: Vaaleissa tämä 
politiikka tuli korostetusti 
esille monessa koulussa vielä 
paljon räikeämmin ja laajem
min kuin meillä, mutta uskon, 
että kouluneuvoston varsinai
sessa työssä politiikka ei niin 
suurta osaa näyttele. Tämä 
riippuu tietysti olennaisesti 
siitä, minkälaisia tavoitteita 
kouluneuvoston työlle anne
taan.

H. Eriksson: Kouluneuvos
to on koulun oma hallintoelin, 
ja  sen tulee toimia lain ja ase
tusten puitteissa niissä tehtä
vissä, jotka sille on määrätty. 
Huolimatta siitä, millä perus
teella valitsijayhdistykset ja 
vaaliliitot ovat muodostuneet 
tai tulevaisuudessa muodostu
vat, kouluneuvostossa ollaan 
ennen muuta kouluyhteisön 
jäseniä. Siksi uskonkin, ettei 
puoluepolitiikka pääse hajotta
vasta vaikuttamaan kouluneu
voston työhön.

K. Kulmala: Meidän kou
lussamme politiikka tuskin tu
lee paljonkaan vaikuttamaan

kouluneuvoston toimintaan.
E. Paljas: En usko sen vai

kuttavan mitenkään, koska po
liittinen toiminta koulussam
me ei ole erityisen aktiivista.

H. Lehtinen: Niin, nythän 
on niin, että poliittinen työ ei 
ole kovinkaan voimaikasta var
sinkaan kouluneuvostoon va
littujen keskuudessa. Joten 
edelliseen viitaten en usko po
litiikan suuresti vaikuttavan 
kouluneuvoston toimintoihin.

2. Kun kouluneuvoston toi
minta on nyt alkanut, mitkä 
katsoisitte olevan sen tärkeim
pien tehtävien?

T. Pakkanen: Edistää kou
lun sisäistä yhteistyötä.

E. Koski: Kun kouluneu
voston työ perustuu lakiin, 
näin sen tehtävät tietysti mää
räytyvät tämän lain mukaan. 
Tärkeimpiä tehtäviä on nou
dattaa sille uskotun oppilai
toksen hoitoa ja hankkia tark
ka tieto kaikista oppilaitoksen 
hoitoa ja oppilaiden siveelli
seen elämään sen ulkopuolella 
kuuluvista asianhaaroista voi
dakseen siinä suhteessa olla 
apuna koulun rehtorille.

H. Eriksson: Tärkein lähi- 
tehtävä on koulun järjestys
sääntöjen laatiminen. Muita 
tehtäviä ei voitane asettaa tär- 
keysjär j estykseen.

K. Kulmala: Tärkein tehtä
vä ainakin tällä hetkellä on 
uusien järjestyssääntöjen laati
minen.

E. Patjas: Järjestyssääntö
jen laatiminen ja opetuksen 
suunnittelu ovat tärkeimmät.

H. Lehtinen: Näin aluksi 
järjestyssäännöt.

3. Kuinka kouluneuvoston 
toiminta tulee vaikuttamaan 
opettajien ja oppilaiden väli
siin suhteisiin?

T. Pakkanen: Toivottavasti 
lähentävästi ja yhteisymmär
ryksessä.

E. Koski: Kun koulun op
pilaat saavat itsenäisesti tehdä 
ratkaisuja, he varmaan ovat 
valmiit yhteistyöhön opetta
jien kanssa, ts. positiivista 
suhtautumista tarvitaan mo
lemmilta puolilta, enkä näe 
mitään estettä tällaisen suh
tautumistavan syntymiselle.

H. Eriksson: Myönteisesti. 
Lain mukaan kouluneuvoston 
yhtenä tehtävänä on edistää 
koulun sisäistä yhteistyötä. E i
kö yhteistyö onnistuakseen 
edellytä hyviä suhteita?

K. Kulmala: Kouluneuvos
ton toiminta tulee lähentä
mään opettajien ja oppilaiden 
suhteita, koska tästä lähtien 
voidaan yhdessä suunnitella ja 
päättää asioista.

E. Patjas: Luultavasti ne 
pysyvät ennallaan, mutta toi
vottavasti lähentävät niitä.

H. Lehtinen: Se tulee vai
kuttamaan lämmittävästi.

4. Kuinka laajat toiminta
mahdollisuudet kouluneuvos
tolla on koulussamme?

T. Pakkanen: Laissa ja ase
tuksessa säädetyissä puitteissa.

E. Koski: Lain asettamissa 
puitteissa kaikki mahdollisuu
det.

H. Eriksson: Jo s tarkoitatte 
»koulullamme» vain Kosken 
T.l. lukiota, voin sanoa, että 
kouluneuvostolla on juridises
ti nimenomaan ja juuri ne 
mahdollisuudet toimia, jotka 
sille lain ja asetuksen mukaan 
kuuluvat. Käytännössä vahva
na rajoittavana tekijänä on 
mm. se, että kouluneuvostolla 
ei ole päätäntävaltaa koulun 
tulo- ja menoarvioon. Koulu- 
neuvosto voi tehdä siihen vain 
esityksiä sekä antaa siitä lau
sunnon.

Kunnallista keskikoulua ei

kouluneuvostolaki ainakaan 
toistaiseksi koske. Toivomme 
kuitenkin hedelmällistä yh
teistyötä.

K. Kulmala: Kurinpidolli
sissa kysymyksissä kouluneu
vostolla on varsin laajat toi- 
mintavaltuudet, mutta muista 
kysymyksistä on vaikea sanoa 
tällä hetkellä vielä mitään.

E. Patjas: Opetuksen suun
nittelussa, rangaistustapauksis- 
sa ja järjestyssääntöjen laati
misessa kouluneuvostolla on 
hyvät toimintaedellytykset, 
mutta muissa asioissa sillä ei 
ole paljonkaan mahdollisuuk
sia vaikuttaa.

H. Lehtinen: Jo s sopu säi
lyy, niin varsin laajat.

5. Mitä toivomuksia esittäi
sitte opettaj aj äsenille /  oppilas- 
jäsenille?

T. Pakkanen: Että pyrittäi
siin arvostamaan koulun kas
vatuksellisia ja opetuksellisia 
tavoitteita.

E. Koski: Tasapuolista ja 
rehellistä suhtautumista yh
teistyössä kummallakin puo
lella.

H. Eriksson: Molemmilta 
toivoisin samaa reipasta, yh
teistyöhaluista ja vastuuntun
toista työskentelyä kuin tä
hänkin asti. Esittäisin vielä 
vetoomuksen kaikille kouluyh
teisömme jäsenille: tutustukaa 
kouluneuvostolakiin sekä ase
tukseen ja vaikuttakaa koulu- 
neuvoston avulla —  olemme 
käytettävissänne.

K. Kulmala: Toivomukse
nani on, että opettajat ja oppi
laat pyrkivät lisäämään yhteis
työtä sekä kouluneuvostossa 
että varsinaisessa työssä.

E. Patjas: Toivoisin yhteis
työn sujuvan hyvin.

H. Lehtinen: Hedelmällistä 
yhteistyötä.

Ja  tässä olivat tuoreimmat 
kommentit.
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Runopalsta

T H E  EN D

Päiviä laskien olen elänyt.
Auringon noustessa se voi olla lopussa.

Kuolleista silmistä aurinko 
heijastuu pilvien ympäröimänä.

Sininen valo mustien varjojen yläpuolella.

A SETELM A

Kuuntelen radiosta jazzia
tenorisaksofonilla.

Marc Bolanin juliste on 
vinossa.

Kyllästyneitä lausuntoja 
parhaan näyttelijän onnistumiseksi.

K O H TA LO

Yksinäinen omatunto
kolkuttaa ovelleni,

avaan ja menetän sydämeni
toiselle ihmiselle 

Biologisesti olen kuollut.

»R U N O IL IJA T  O VAT TÄM ÄN M AAN A R M E IJA »

Petrarca, Lorca, Jarkko Laine, 
minä tahtoisin olla runoilija!

Mutta kertokaa,
mistä minä kirjoittaisin,
kun amerikkalaiset sahasivat puolet kuusta
—  senkin huolimattomasti —
ja  murensivat tiedemiesten koeputkiin.

Kun rakkauskin on kuvattuna 
käymälöiden seiniin, 

ja linnunradat kuihtuvat 
savuaviin pilviin.

»Niin se käy», sanoi Jarkko Laine 
ja  puristi kaupungin savua 

pahvikansien väliin 
Niin se käy . . .

nimim. Tilpu

LY H Y T  ILTA SA T U

Uuteen mustaan pukuun
pukeutunut kaupunkilainen ajaa

Cadillacilla Kainuun korpeen, 
syöksyy metsän siimekseen, hyppää kelon 

päälle ja huutaa kukkokiekuuta.
Näin pitää agressiot ja stressit purkaa.

J a r m o  N i e m i n e n

K O U LU LA ISEN  K IR JA H Y L L Y

Se on tehty tiilistä 
ja höyläämättömistä laudoista.
Siinä ei ole koskaan 
näkynyt mitään todella arvokasta, 
ei Nietzscheä, ei Tolstoita. 
ei Dostojetvskiä.
Vain parin markan lännenteoksia, joissa 
luodit vinkuvat ja  ujeltavat. 
Sarjakuvalehtiä, 
simpukankuoria.
Tunnearvoa hyllyllä kyllä on, 
mutta mitä se merkitsee kauniisti 
sidottujen taideteosten 
rinnalla.
Kunnon kirjoja hyllyssä pitäisi olla, 
eikä tuollaista . .  . 
hm . . . roskaa . . .

Koulu on paikka, jonne tullaan aamulla ja lähdetään iltapäivällä. 
Koulussa opiskellaan, tai ainakin isommat ja opettajat 
tekevät niin.
Minä olen tullut siihen tulokseen, että kouluun tullaan 
leikkimään ja tekemään kepposia ja konnankoukkuja.
Monet käyvät jonkin luokan kahteen kertaan, 
että saisivat tehdä enemmän kepposia.
Koulu on minusta muuten hauska paikka, mutta 
ärjyvät opettajat ja  kansliaan puhutteluun joutuminen 
on oikea kauhunpaikka.
Tyytyväinen monni I A

K A U N IS M A A ILM A ?

Kertokaa, onko maailma kaunis.
Sanokaa, ovatko sodat hauskoja.
Miksi sadat ihmiset näkevät nälkää?
Miksi sadat tuliluoteihin kuolevat?
Miksi on orpoja ja koulukotilapsia?
Onko sekään kaunista, mikä näyttää kauniilta? 
Merkurius I A

T i m o
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Itsemurha ei ole kaukana

Kakkaa, Y k ä ,  englannin verbit!
minulla ei ole mitään toivoa 
Ari sai sentään kuusi

Eksponentti, »ekivalennssi», implikaatio, potenssin potenssi 
humisevat korvissani.
Enää en osaa edes ynnälaskua.

Imperialismi, ekspressionismi, kapitalismi, kolonialismi, 
Historiakaan ei enää ole jännittävä seikkailu 
vaan kaaos, joka pyörittää minua mukanaan vuosisadasta 
toiseen.

Perfekti, infinitiivi, passiivin essiivi 
Auttakaa, kielioppi lyö korvani lukkoon!
Sitten en enää jaksakaan kirjoittaa ainetta, 
vaikka olisi niinkin nasta otsikko kuin:
»Gileran ihmeelliset seikkailut».

Piirustuspaperini on tyhjä ja mykkä.
Ope yrittää herättää minussa luovaa kykyä huutamalla, 
mutta ei se herää.

Ussako ja voikka helppoja?
Kysyn vain: apostolit, epistolat, oikean ja väärän ongelma, 
Virsiläksy!
Voi voi voikkaa, ojennus, asennus, hyppy, 
ajatukseni nyrjähtävät lopullisesti. Aimo voiton sai!

Pelastukseni on mantsa —  siinä voin olla ihminen —  matkustaa 
kartalla —  saapua uusiin kaupunkeihin —  nähdä mitä on 
vuorten takana.
Luokanvalvojamme ohjailee nyrjähtäneet ajatukseni raiteilleen 
ja haluan kiihkeästi oppia tuntemaan Koko Maailman.

I I I  A yhteisvoimin

Hassun hassua
Konjunktio karjui subjektille,
koska kaikki hänen kaverinsa olivat kadonneet.
Predikaatti istui tyytyväisenä diftongin kanssa.
H eitä ei liikuttanut lause ja virke.
Konjunktio touhusi ja  haki.
Lopulta hän hyppäsi opettajan salkkuun 
Siellä kielioppivihon välissä olivat hänen kaikki 
apusanansa.

Z I A
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alko, tanner tömisi ja tomu 
pölys. Täyskäsi otti lukuu jo 
toisessa erässä, mutt vasta vii- 
rennees erässä onnistu Rätti- 
ruusu lyämään ratkasevan täl
lin rinssin mahaan sillä seu
rauksella, ett Täyskären pak
susuoli ja  ohutsuoli vaihto 
paikkaa ja maksakin onnistu 
eka kerran tekeen täyrellisen 
piruetin. Rinssi lysähti epämu
kavan tuntusesti tantereelle. 
Kunkku laski ensin pakolliset 
kymmeenen, totes rinsessan

voittaneet matsin, sitt se jou
tu ite ottaan pakolliset kym
meenen tuntia, koska Rätti- 
ruusu sattus vahingos mottaa- 
maan sitäkin.

Niin vaan kävi, ett onnelli
sen parimme taival alko rin
sessan ajaessa prätkää ja rins
sin istuessa sivuvaunuss silmä 
mustana, jalka laastassa sekä 
kolmee leukaluun alahammas- 
ta paketissa.

Written by Ellu

Uimahallissa -73
keu-ksii, siäl se oli ko kotonas. 
Johannal oli se haittapuoli, ko 
sen täytys ain kääntyy, ko se 
on niin pitkä. Voikan open 
uimalasit nauratti toisii nii 
ettei uimisest meinannu tulla 
mittää.

Siin se matka sit meni, mut 
toi Talasvirra UUa ui viäl 
linja-autoski ja  vei aika suuren 
tilan.

Vesa Tuomola I A

Penkinpainajaiset talvella 1973.

Tämän numeron toimittamisesta ovat vastanneet Kosken T.l. 
Marttilan ja Mellilän kunnallisen keskikoulun ja Kosken T.l. 
Lukion oppilaat. Tekstit on koonnut Simo Mikkola, taitto 
Tiina Rautoma ja Pirkko Kujala.

Aurasen Kirjapaino, Forssa 1973

Joo  me I A-laiset oltiin ui- 
mas tual Somerol. Helmi py- 
sys yllättävän hyvin pinna! 
( meinaan jos kattos yhdell sil- 
m äl). Pentti oli ihan onneton 
(meinaan ko se ei päässy 
mukkaan ko se oli kippee). 
Jouiko ei taas menny vetteen 
ko se pelkäs et se on märkää. 
Simo ui kyl muuten hyvin 
mut sil oi vähä noit pinnal- 
pysymisvaikeuksii, ei missää 
nimes pinnanallapysymisvai-


