Puheenjohtajan mietteitä lomautustunnelmissa 29.8.2013

Kesä on jo ehtinyt pitkälle, minä en…

Seuraavassa mietteitä nykyhetkestä, lomautuksista ja tulevasta.

Yhdistys- ja edunvalvontatyö vaatii joskus kovan luokan konsultaatiota…

Kaikista yrityksistä huolimatta kaupunki päätyi talousahdingossaan lomauttamaan. Talouden tilaa
emme kiistä, lomautuksen välttämättömyyden ja järkevyyden kiistämme. Kotisivuillamme,
loimaanopet.net on lomautustilanteen alusta asti ollut osio, Lomautussivusto -13, johon olemme
koonneet toimia (mutta esim. näkymättömiin jäävä vaikuttamistyö ei siellä näy, eikä voikaan
näkyä) joita olemme lomautusten välttämiseksi ja niiden haittavaikutusten minimoimiseksi
tehneet. Kiitän koko hallitusta ja kaikkia mukana olleita tärkeästä työstä. Se, että kuntapäättäjien
päätä ei tässä kohtaa saatu käännettyä, on harmi, mutta ei tee työtämme tarpeettomaksi.
Päinvastoin. Nyt on entistä tärkeämpää varmistaa, että lomautus ei toistu.

Kun lomautusten jälkeen seuraava saatujen säästöjen ynnääminen on valmis, on tulos surullista
luettavaa. Tämän uskallan sanoa etukäteen. Tästä on näyttöä eri lomauttajakunnista. Kunnan

taloutta ei ole korjattu lomauttamalla. Missään. Tämä oppi on näköjään siitä huolimatta haettava
omakohtaisen kokemisen kautta. Tämä on valitettavaa ja turhaa, mutta ei meidän vallassamme.

Ketään syyttämättä on todettava, että kun ison talon isännällä rahat loppuvat, ne loppuvat. Jos
tilanne on tämä, on syytä katsoa mihin on varaa. Jos rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, on niitä
tehtävä. Tämä on poliittisten päättäjien tehtävä. Loimaan kokoinen kaupunki puhtaan
laskennallisesti pärjäisi vaikka yhdellä yläasteella. Alakouluja voisi olla muutama. Päiväkoteja ehkä
puolen tusinaa. Mutta en minä tällaista esitä. Eikä kaiketi kukaan poliittisista päättäjistäkään. Eikä
se ole paikallisyhdistyksen eikä luottamusmiestenkään tehtävä. Kyseessä on poliittinen päätös.
Emme yhdistyksenä ota kantaa siihen, missä järjestyksessä kouluja tai päiväkoteja tulisi sulkea.
Mutta kyllä meillä jokaisella siitä mielipiteitä voi olla. Odotamme, kuten kaikki kuntalaisetkin,
perustellusti, selkeitä pohdittuja, perusteltuja esityksiä. Ja sitten päätöksiä. Päätöksiä, jos on
pakko. Silloin pakosti päätöksiä.

Mutta koulusta ja varhaiskasvatuksesta säästämisestä vielä. Olemme tietyssä mielessä helppo
säästökohde, lainsuojattomia siinä mielessä, että opetuspuolen lainsäädäntö ei turvaa opetuksen
tasoa, oppilasrajoja eikä reunaehtoja kovinkaan ehdottomasti. Jutellessani 22.8. opetusministeri
Kiurun kanssa tuli tämä selkeästi todettua: hallituksella ei ole ollut yksimielisyyttä sitovaan
normiohjaukseen. Yksi ohjausväline, OKM:n jakamat rahat opetusryhmien pienentämiseen toki on,
vaikkakin ei-sitovana. Loimaa, toisin kuin esimerkiksi Uusikaupunki tai Raisio, ei tätä ohjausta
arvosta. Sen sijaan Loimaa lomauttaessaan säästää paitsi vähän omiaan, myös valtion rahaa.
Loimaa sai vuodelle 2013 tätä rahaa 151800 euroa. Tämä joudutaan palauttamaan. Ensi vuonna
sitä ei kannata edes hakea.

Hirvikosken koulun home on ollut tiedossa pitkään. Tällä hetkellä koulurakennus on
käyttökiellossa ja koulu hajotettu neljään eri pisteeseen: Opintielle, Kansanopistolle, Kirjastoon ja
Hirvikosken koulun opettaja-asuntolarakennukseen. Tällä hetkellä tilanteen katastrofaalisuutta
lisää se, että viimeksi mainittukin näyttäisi olevan pohjakerroksen osalta kostunut ja homeessa.
Tilat eivät myöskään ole riittävät. Oppilaat esimerkiksi 2. kerroksessa työskentelevät sellaisessa
ahtaudessa opettajan kanssa, että se ei täytä mitään tilakriteereitä. Tilanne, jatkuttuaan, on jo
pisteessä että koulun oppilaille ja opettajille on kerta kaikkiaan annettava tieto siitä, mitä
tehdään; milloin tilanne on korjattu.

Jokainen ymmärtää, että tilannetta ei voi päivässä, eikä sormia napsauttamalla korjata. Sen sijaan
Hirvikosken koulun oppilaat ja opettajat ansaitsevat ratkaisun. Tieto on kerta kaikkiaan saatava,

miten ja milloin tilanne korjataan. Tämä on vaadittava poliittisilta päättäjiltä. Uskon, että
Hirvikosken koulun oppilaiden vanhemmat yhtyvät tähän vaatimukseen.

Minultakin toisinaan kysytään, miksei OAJ tee mitään. Tätä kysymystä hiukan tarkemmin
miettimällä tulemme tärkeään kysymykseen. Kuka se OAJ on? Tällä hetkellä en voi edes
allekirjoittaa yllä esitettyä kysymystä: OAJ:n toimisto on ollut mukana niin kevään
vaikuttamispäivässä 14.5., kuin 8.8. jäsenille järjestetyssä tilaisuudessa. OAJ:n toimisto ei voi
revetä jokaiseen lomautuskuntaan edes sillä voimalla, mitä Loimaalle. Meidän on itse, itsekin,
tehtävä asian eteen jotakin. OAJ olet sinä, minä, paikallisyhdistyksen hallitus ja jäsentilaisuuteen
osallistuva aktiivijoukko. Toivon, että laitamme ihan jokainen oman panoksemme siihen, että
täällä ei lomauteta ja että päättäjille annetaan eväitä viisaiden ja vastuullisten päätösten
tekemiseen.

Tarvittaessa meistä jokainen voi kirjoittaa paikallislehden yleisönosastoon, ottaa yhteyttä
päättäjiin, virkamiesjohtoon tai auttaa paikallisyhdistyksen hallitusta. Onko Sinulla oman koulusi
osalta jotakin sanottavaa? Sano se, auta hallitusta, osallistu! OAJ ei ole se toimistorakennus
Helsingin Pasilassa, pelkästään. Kyllä se OAJ olet sinä ja minä, me.

Siitä huolimatta, että tämän hetken tilanne vaatii paljon hallitukselta ja toimijoilta, on syytä
muistaa myös paikallisyhdistyksemme tarjoama virkistys. Kyllä ne käyvät käsi kädessä:
edunvalvonnallinen vaikuttamistyö ja virkistys- ja vapaa-ajan toiminta. Tai ehkä niinkin, että se
viimeksi mainittu tällaisena aikana on entistäkin tärkeämpää. Yhdessä, myös sen virkistyksen
lomassa, tulemme tietoiseksi toistemme koulujen ongelmista tai siitä, mitä muualla kuin omassa
työpaikassa tapahtuu. En voi sanoa, että olisimme jotenkin erityisen laiskoja osallistumaan, mutta:
toivoisin vieläkin aktiivisempaa osallistumista paitsi tietopuolisiin tapahtumiin (8.8.
jäsentilaisuudessa oli yhteensä 71 henkilöä, KIITOS! Ja toivottavasti tilaisuus oli menetetyn
lomautusaikanne arvoinen.), myös virkistykseen. Siis näkemisiin vaikkapa Rivettessä,
”iltakoulussa”? Älkääkä pahastuko, jos joku tilaisuuksista on pakko valjastaa myös jonkin
ajankohtaisen asiallisen asian tiedottamiseen. LOOPY:llä ei ole varaa, eikä tekijöitä kovin paljon
enempään isojen tilaisuuksien järjestämiseen.

Hyvää syksyä ihan jokaiselle jäsenelle! Näkemisiin syksyn tapahtumissa, niin virkistyksen kuin
asiallisen asiankin merkeissä!

Harri Laukkanen, puheenjohtaja

