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KEHITYSEHDOTUS KOULUKIUSAAMISEN TORJUMISEEN

"Maaseudun malli maailmalle'

Tuo lause oli Yksi Sysmä hankkeesta tuttu toteamus ja nyt meille on
avautunut ehkä yllättäen hyväksi tulkittava tilaisuus osoittaa tuon lauseen
sisältö ainakin jossain määrin mahdolliseksi. Me olemme joutuneet osin
ansiostamme, osia epäonnestamme ja osin erilaisesta osaamatto-
muudestamme johtuen kielteiseen julkisuuteen koulukiusaamisen takia.
Meillä on asian suhteen huono maine. Tuon maineen korjaaminen ja asian
kääntäminen myönteiseksi on haaste.

Koulukiusaamisongelman ratkaisemiseksi on aikojen kuluessa rakennettu
monta ohjelmaa. Niiden avulla ei ongelmisto ole poistunut.
Ongelmakenttä on monisyinen, eikä siihen ole olemassa yksinkertaista
ratkaisumallia.

EHDOTAMME

Ehdotuksemme pemsta on YHTEISÖLLISYYS ja meidän oma yhteinen
työmme. Ehdotuksessamme ei kehoteta ostamaan mitään eikä siirtämään
varoja ulkopuolisille. Emme väitä, että ehdotuksemme on ainoa oikea tie
tai että se olisi helppo toteuttaa. Mutta väitämme, että sitä kannattaa
tutkia, pohtia, suunnitella ja kokeilla.

Toinen perusta ehdotuksessamme on tarkka, huolellinen, myötätuntoinen
ja selkeä yhteinen kannanotto kiusaamisen kohteen eli uhrin tilaan,
olemiseen ja hyvinvointiin. Tämä osa-alue on usein näissä vakavissakin
kiusaamistapauksissa unohdettu. Kiusaamisen jäljet rakentavat uhrin
sisintä olemusta koko loppuelämän ajan, ' vaikka niistä kuinka yrittäisi
kasvaa ulos. Tämän vuoksi YHTEISÖN olisi tärkeää asettua jämäkästi ja
yksiselitteisesti uhrien tueksi.



Käytännön toimissa on ensimmäinen askel KARTOITTAA tilanne
Sysmässä koulukiusaamisen suhteen. Mitä on tehty ja kaiken aikaa
tehdään, miltä eri toimijoista tilanne näyttää ja tuntuu. Miten laki
vaikuttaa tilanteisiin, salassapitomääräykset? Onko tehty kaikki, mitä
saadaan ja voidaan tehdä? Selvitys eli kartoitus on oltava julkinen (siis se
ei saa sisältää salassa pidettävää aineistoa). Kun selvitys on tehty, se
julkaistaan avoimesti kaikkien tarkasteltavaksi. Toivottavasti kansallinen
huomio saadaan samalla tavalla kuin saatiin kielteisessä tilanteessa.

Ehdotamme selvityksen aloittamista heti esimerkiksi vt rehtori Tuula
Vuorisen ohjaamana.

Toinen askel on tietysti tunnistaa kiusaamistilanteita. Siinä tulee mukaan
juuri YHTEISÖ. Kun olemme julkaisseet kiusaamiseen liittyvä
selvityksen ja kun olemme puhuneet kiusaamisesta, toiveena on tietysti
ihmisten rohkaistuminen ottamaan esille tilanteita ja asioita. Varmaan
opettajakuntakin tuossa vaiheessa seuraa asioita herkällä katseella.
Vanhempien osallistuminen koulun elämään olisi varmasti myös asiaan
myönteisesti vaikuttava toimintatapa.

Kolmas askel otetaan sitten, kun on saatu selville kiusaamisen osapuolet
ja uhri, niin kiusaamisesta kärsineelle järjestetään vapaaehtoinen,
aikuinen, paikallinen ja ulkopuolinen kummi tai kaveri, tai vaikkapa
useampi kummi ja kaveri. Kummin tai kummien tavoitteena on rakentaa
yhdessä uhrin, koulun, kodin ja yhteisön kanssa kärsineelle selkeämpää
itsetuntoa ja käsitystä oikeudesta elää ilman pelkoa, osallistumalla uhrin
elämään tarvittaessa tukien ja vaikka ohjaamalla harrastuksiin; minulla on
hyvä käsitys esimerkiksi 4H:sta ja VPK:n toiminnasta ajatellen
nimenomaan tätä ongelmakenttää. Saaduista kokemuksista oppia hakien
etäopetuksessa voidaan poimia asioita, mitkä saattaisivat edistää samoin
uhrin käsitystä omista kyvyistään ja sitä kautta rakentaa ehjempää kuvaa
omasta todellisuudesta yhteisön jäsenenä. Tässä kummiajatuksessa
kulminoituu tai kirkastuu käsitys YHTEISÖSTÄ vastuun kantajana
yhteisistä lapsista ja nuorista.

Taloudellisesti ehdotuksemme ei olfijaskas.
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