Pala kakkua
Lukio on kuin kakku. Jos sitä syö liikaa kerralla, iskee
pahoinvointi ja täytyy oksentaa. Toisaalta lautanen pitäisi
saada tyhjäksi ennen kuin ruoka-aika, usein kolme vuotta,
päättyy. Lopussa ei suinkaan jää ruokalevolle sijaa, vaan
pitäisi jaksaa vielä pestä ainakin neljän ylioppilasaineen
likatiskit.
Valkolakki on monelle lopulta aikamoinen hikilakki, jos
opiskelun ottaa tosissaan. On tutkittu juttu, että kaikista
Suomen opiskelijoista juuri lukiolaiset kokevat koulunkäynnin
rankimmaksi. Olen lukenut, että lukiolaistytöillä on riski
saada burn out alta parikymppisenä, ja lukioiden pojat
muuttuvat kyynisiksi eivätkä enää jaksa välittää. Omat
havaintoni kakun äärellä eivät todista toista.
[pullquote-right]Kakkulautasen ääreltä ei poikkipuolista sanaa
kuunnella[/pullquote-right]Puhumisen
uskotaan
auttavan
ahdistukseen. Vaan tämänpä kakkulautasen ääreltä ei
poikkipuolista sanaa kuunnella. Jos lukiolainen antaa ymmärtää
olevansa väsynyt, ovat repliikit ”sinähän olet vasta lukiossa”
ja ”kovasta maailmasta ei lukiossa ole vielä tietoakaan”
tuttua tylytystä sukulaisilta, sediltä ja tädeiltä sekä omilta
vanhemmilta – juurikin kaikilta, jotka eivät ole itse olleet
tämän kakkukattauksen äärellä enää vuosikymmeniin. Suomen
koulujärjestelmähän on erinomainen, ei omalla nuorella ole sen
rattaissa mitään hätää, uskotaan.
[pullquote-left]Lukio ei ole helppo pala kakkua[/pullquoteleft]Veikkaan, että vuosikymmenissä tämän kakun suutuntuma on
päässyt vähän väljähtymään. Samoin kuin työelämässä pauhataan
yhteiskunnan raadollistumisesta, ei ole lukiokaan varmasti
tänään enää sama kuin neljäkymmentä vuotta sitten. Englannin
kielessä on sanonta ”a piece of cake”, jota voisi suomessa
vastata helpon nakin käsite. Lukio ei ole helppo pala kakkua.

Kakku pitäisi siis saada maistumaan paremmalta. On toki hyvä,
että lukio valmentaa stressiin, kiireeseen ja paineeseen,
sillä niitä kohdataan varmasti myöhemmässä elämässä. Mutta
miten käy yhteiskunnan, jos eläkepommin ja työvoimapulan
kynnyksellä kaksin käsin töihin revittävä nuoriso voi pahoin
jo lukiossa?
[pullquote-right]Jokainen voi paremmin, jos kakun kitkerän
kirsikan voi vaihtaa johonkin mieluisampaan[/pullquoteright]Ratkaisu ei ole vain tunkea torttuun lisäaineita, vaan
tehdä perusteellisempi korjaus kakun raaka-aineisiin. Valoa
luo
uuteen
lukion
opetussuunnitelmaan
puuhattava
valinnaisuuden määrän lisäys. Toki jokainen voi paremmin, jos
kakun kitkerän kirsikan voi vaihtaa johonkin itselle
mieluisampaan
sekä
kykyihin,
jatko-opintoihin
ja
urasuunnitelmiin nähden hyödyllisempään. Samoin tulisi
kehittää opiskelijahuoltoa ja sen resursseja kuulla
opiskelijoiden kuulumisia. Liian monet luisuvat nykyään yksin
pöydän alle potemaan pahaa oloaan. Koulujen tulisi miettiä,
miten opiskelijalle kasaantuvia liiallisia suorituspaineita
voitaisiin keventää inhimilliselle tasolle.
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opetussuunnitelmaa, mutta lienee silti mielenkiintoista kuulla
millaista ruokahalua kakun äärellä on tulevaisuudessa. Jos
kakku on yhä äitelä ja aiheuttaa vatsanväänteitä, en lakaisisi
autenttisia lautasten ääreltä kuuluvia kommentteja suoraan
biojäteastiaan vain omien lukiovuosieni varjolla.
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