Opetusvirasto ei aio kumota
lukioiden nahkiaiskieltoa Helsingissä
ina mikkola

왘 Virasto

ei
ottanut vastaan
perinnettä
uudistavaa
ehdotusta

Ina Mikkola
왘 Helsingin opetusvirasto ei
muuta päätöstään kieltää nahkiaiset eli oppilaskasteet Helsingin lukioissa.
Päätös nahkiaiskiellosta tehtiin syyskuussa. Se perustui
mielipidepalstoilla
käytyyn
keskusteluun ja vanhemmilta
saatuun palautteeseen.
Oppilaskastetta
kutsutaan
lukiosta riippuen nahkiaisiksi,
mopokasteeksi tai nasujaisiksi.
Useimmissa kouluissa lukiotulokkaat pukeutuvat huomiota herättäviin vaatteisiin ja
heitä leikitetään tai käskytetään.

Kallion lukion oppilaskunta
teki opetusvirastolle nahkiaisia
koskevan aloitteen syyskuun
lopussa. Ehdotuksen mukaan
nahkiaiset voisi jatkossa järjestää yhteisesti sovittujen sääntöjen pohjalta.
”Nahkiaiset eivät ole kiusaustapahtuma, vaan vapaaehtoinen, leikkimielinen ja hyvässä
hengessä
tapahtuva
perinne, jonka ideana on toivottaa ykköset tervetulleiksi
kouluyhteisöön”, ehdotus toteaa.
Kieltämispäätöksen tehneen
opetusviraston opetuspäällikön Eila Kunnarin mielipidettä nuorten aloite ei
muuta: ”Tämä on pitävä päätös.”
Nuoria ei ollut mukana päätöksen teossa, eikä heidän mielipidettään kysytty. ”Linjanjohtaja ja opetuspäällikkö tekevät tällaiset päätökset”, Kunnari kertoo. Hän huomauttaa samalla, että ”tämä ei ole määräys, vaan muistutus”.
Kunnari kannattaa ajatusta,
että nahkiaiset kiellettäisiin
kaikissa Suomen lukioissa.
”Sääntöjä pitää noudattaa kaikissa kouluissa”, Kunnari toteaa.
IRC-Gallerian verkkosivulla
syyskuun lopulla kyselyyn
vastanneista lähes 48 000 nuoresta yli 61 prosenttia oli sitä
mieltä, että nahkiaiset tulisi
säilyttää täysin ennallaan tai
lievemmässä muodossa. Vain
kymmenesosa vastaajista kieltäisi nahkiaiset kokonaan. Kolmasosa ei ollut asiasta kiinnostunut.

Tontuiksi pukeutuneet Kallion ilmaisutaidon lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat viime
elokuussa järjestetyissä nahkiaisissa abilta karkkia.
Kyselyn julkaisi verkossa
Helsingin
Nuorisoasiainkeskuksen Nuorten ääni -toimitus.
Yli 700 henkilöä on lisäksi
allekirjoittanut verkossa adressin sen puolesta, että nahkiaisperinnettä on korjattava eikä
tapahtumaa saa kokonaan kieltää.

Kauniaisten lukion opiskelijan Veera Tuovisen mielestä
nahkiaisia ei tulisi kieltää, vaan
valvoa paremmin. Hänen koulunsa nahkiaisissa oli hauskaa
ja yhteishenki kasvoi, ”vaikka

pitikin olla tyhmät vaatteet ja
ruokaa lensi päälle”, Tuovinen
kertoo.
Nurmijärven Arkadian lukion oppilaskunnan puheenjohtaja Laura Hagelin kertoo,
että koululla järjestettävä ykkösten päivä vastaa aika lailla
nahkiaisia.
”Siellä uusia tutustutetaan
toisiinsa, mutta ketään ei nöyryytetä, vaan luodaan yhteishenkeä”, Hagelin sanoo.
Kallion lukion oppilaskunnan ohjaava opettaja Ukri Pulliainen pitää nahkiaisia koko
koulun tapahtumana, johon

opettajien on tärkeää osallistua
sivusta seuraajina.
Opetusvirasto antaa lukioissa toimiville tutoreille rahaa
oppilaiden ryhmäyttämiseen.
Koulu saa itse päättää miten
rahat käyttää, kuitenkin annettujen ohjeiden rajoissa.
Eila Kunnarin mielestä ryhmähengen luominen tulisi toteuttaa sellaisin pelein ja leikein, joissa nuorempi oppilas
ei ole vanhemman alamainen.
”Ovathan nahkiaiset toki vanha perinne, mutta ne lähtevät
erilaisesta
arvomaailmasta
kuin nykyään”, Kunnari sanoo.

왘 Kirjoittajat ovat helsinkiläisiä
opiskelijoita, jotka ovat mukana
pääkaupunkiseudun Nuorten
Ääni -toimituksessa. Helsingin
nuorisoasiainkeskuksen hanke
auttaa nuoria tuomaan näkökulmiaan esille viestimissä.

