Uudelleensyntymisiä

Aurinkoinen ja suorastaan kesäisen lämmin sää on hellinyt meitä rantapohjalaisia viime päivien aikana.
Toppatakki on käynyt hetkessä liian kuumaksi asuksi ja pitkät kalsaritkin on jo tarjennut jättää pois. Lämpö
on herättänyt krookukset puhkeamaan kukkaan ja tuonut joutsenet, kurjet ja jopa jo västäräkitkin takaisin
muuttomatkoiltaan. Lumen alta paljastunut, kuolleelta näyttänyt nurmikkokin on muuttumassa jälleen
vihreäksi. Uutta elämää näkyy siellä täällä.
Eletään monellakin tapaa uudelleensyntymisten aikaa. Kristityille viime viikonloppuna juhlittu pääsiäinen
on aivan erityinen uudelleensyntymisen juhla. Poikkeuksellisen lähelle pääsiäistä sattuu tänä vuonna myös
vappu, joka herättää Oulunkin katukuvan pitkän ja pimeän talven jälkeen jälleen eloon. Erityisesti
opiskelijat valtaavat kadut, puistot ja terassit. Keskusta näyttää jälleen ainakin muutaman päivän
elinvoimaa sykkivältä, uudelleensyntyneeltä, oikealta kaupungin keskustalta.
Uudelleensyntymisen aikaa vietetään myös politiikassa. Uudet kansanedustajat ovat tarkistuttaneet
valtakirjansa ja aloittaneet työnsä. Uuden hallituksen synnytystuskat ovat alkamaisillaan. Hallitusohjelman
syntymistä odotetaan jännityksellä. Vaalituloksen perusteella on ennustettu, että sen synnytys ei olisi tällä
kertaa kovin helppo, mutta nähtäväksi jää.
Eduskuntavaaleista on hädin tuskin toivuttu, kun uudet vaalimainokset ilmestyvät katukuviin. Aika tasan
kuukauden kuluttua pääsemme äänestämään eurovaaleissa. Toivoa sopii, että ihmiset innostuvat noissakin
vaaleissa äänestämään, sillä tärkeää olisi saada jatkossakin pohjoissuomalainen edustaja parlamenttiin
viemään alueemme erityispiirteiden asiantuntemusta eurooppalaiseen päätöksentekoon. Moni kokenut
edustaja ei enää ole ehdolla ja uusia nimiä on innolla pyrkimässä mukaan. Varmaa on siis, että
parlamenttikin kokee muutoksia, syntyy uudenlainen kokoonpano.
Meillä Jäälin koululla eletään myös jännittävää odotuksen aikaa. Uuden koulun syntyminen näkyy
Laivakankaalla jo konkreettisesti, kun tilasuunnitelmat ovat muotoutumassa uudeksi oppimisympäristöksi.
Viimeistään syyskuussa pääsemme uuteen yhtenäiskouluun toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa.
Omat synnytystuskansa tuon uuden koulun kanssa tulee varmasti vielä olemaan, mutta uskon, että
lopputulos tulee olemaan hyvä, on sitä niin pitkään ja hartaasti suunniteltu, toivottu ja odotettu. Pitkään ja
hartaasti ovat myös jokirantalaiset odottaneet uutta kouluaan. Viimeinkin myös heidän odotuksensa
palkitaan, kun koulun rakentaminen kesällä alkaa. Uutta alkaa siis syntyä myös Puiravan kolmioon.
Uuden syntyminen vaatii usein työtä, vanhojen ajatusten ja toimintatapojen ravistelua, uusia näkökulmia ja
rohkeutta kokeilla erilaisia asioita. Toisinaan uudet asiat vain tapahtuvat ja saamme sivusta seurata
syntymisen ihmettä. Kun vain maltamme hetkeksi pysähtyä.
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