14

28.2.2007

HAASTATTELU

Reservin vääpeli, opetusneuvos, tohtori

RAIMO VÄNSKÄ JOENSUUSTA
Joensuun Reserviläisten
riveissä on monella tapaa
pätevä mies; opetustoimessa ansioitunut ja suomenhistorian alalta väitellyt
tohtori Raimo Vänskä.
Isänmaallinen ja maanpuolustushenkinen Vänskä päätti jo 17
vuoden ikäisenä liittyä asepalvelukseen. Palveluspaikaksi tuli
Kontioranta ja Karjalan Jääkäripataljoona vuonna 1959.
Pohjois-Savon Prikaatin aliupseerikoulussa Ylämyllyllä
Vänskä vietti neljä kuukautta.
Sen jälkeen hän palasi Kontiorantaan. Nuorelle vapaaehtoiselle au-koulu oli tietenkin
ikimuistoinen kokemus. Kun
koulutustavoitteet olivat selkeät,
Vänskä kertoi pitäneensä niistä.
Merkittävänä kokemuksenaan
aliupseerikouluajalta hän piti
sitä, kun joutui tekemään tupailmoituksen koululla vierailleelle
kenraali Järventaukselle.
Varusmieskersantiksi ylennetty
reserviläinen Vänskä aloitti
työuransa opettajaopinnoilla
Rauman seminaarissa syksyllä
1961. Sitä ennen hän ehti toimia
kouluttajana Karjalan Jääkäripataljoonassa.
- Opettajaopintojen jälkeen minut sijoitettiin maanpuolustuskuvioista väestönsuojelutehtäviin. Niissä kului 20 vuotta ilman
mitään merkittävää tapahtumaa.
Onneksi. Näin pitkä sijoitus
väestönsuojeluun etäännytti
reserviläistoiminnasta. Eläkeiän
kynnyksellä siirryin Joensuun
Reserviläiset ry:n jäseneksi,
Raimo Vänskä kertoi.
Opetustoimen kautta
opetusneuvokseksi
Raimo Vänskän opetustoimi alkoi kaksiopettajaisessa koulussa
Kiihtelysvaarassa 1967. Sen
jälkeen koulut ja oppilasmäärät
kasvoivat aivan eri mittoihin.
- Louhelan koulun opettajaksi
tulin vuonna 1969. Oppilaita
oli noin 700. 6-päiväinen kouluviikko oli vielä silloin voimassa.
Johtajan sijaisuuden hoidin

Raimo Vänskä väitteli tohtoriksi v. 1998. Kuvassa väitöskirja “Kansan käsissä ja kätköissä”.
1971-72.
- Kouluhallinnon keskimmäisen
arvosanan suorittamiseni jälkeen
osastopäällikkö Eero Solala
pyysi minut lääninhallitukseen
kouluosastolle. Siellä sain toimia
useita jaksoja koulutoimentarkastajana. Vastuualueena
olivat Joensuun peruskoulun

ala-asteet, Outokumpu, Liperi,
Polvijärvi ja Eno. Ajankohta
oli silloin sama kun siirryttiin
uuteen peruskoulujärjestelmään.
Se oli mullistusten aikaa, ja
silloin sain oman tulikasteeni,
Raimo Vänskä kertoi.
- Pataluodon ala-asteelle siirryin
koulun ensimmäisen rakennus-

vaiheen valmistuttua syksyllä
1975. Toimin siellä ala-asteen
rehtorin virassa 20 vuotta.
Ensimmäisen rakennusvaiheen
valmistuttua rakennusvaiheita
oli vielä kolme. Oppilaita Pataluodon ala-asteen koulussa oli
enimmillään 658, ekaluokkalaisiakin 175.

- Pataluodon ala-asteelta minut
pyydettiin ”lainaan” kouluvirastoon vt. opetuspäälliköksi
koordinoimaan opetussuunnitelmatyötä ja hoitamaan uuden
koulusäännöstön sisään ajoa.
Minulla oli silloin läheinen
yhteistyö koulutoimen johdon
kanssa. Koulutustoimenjohtajaa ”tuurasin” vuonna 2000.
Eläkkeelle siirryin Nepenmäen
koulun rehtorin virasta.
Raimo Vänskän mukaan erityisen mielenkiintoista on ollut
saada toimia sekä ruohonjuuritasolla että lääninhallituksessa
eri tehtävissä, varsinkin koulutoimen tarkastajan tehtävissä.
Tärkeää ja antoisaa työ oli
silloin, kun toimin yhteistyössä
valtakunnallisesti merkittävän
koulutoimenkehittäjän Eero
Solalan kanssa.
- Minulle on ollut tärkeää tehdä
varsinkin historian oppimateriaalityötä, kuten opetusvideoiden
tekoa maanpuolustus aiheista,
mm ”Talonpojat vihollista
vastaan”.
Kirjoittamiaan opetustointa
koskevia lehtiartikkeleita Vänskällä on iso mapillinen. Pääosa
on julkaistu Karjalaisessa
Opetusneuvoksen arvo myönnettiin Raimo Vänskälle eläkkeelle siirtymisen jälkeen vuonna 2002. Vänskän mielestä se oli
hänelle suuri yllätys ja pitää sitä
samalla tunnustuksena koko peruskouluväen tekemää arvokasta
työtä kohtaan.
Tutkimustyön kautta
tohtoriksi
Raimo Vänskä väitteli tohtoriksi
vuonna 1998. Tavoitteeseensa
hän pääsi koulutoimen eri tehtäviensä ohella.
- Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritin vuonna
1975 ja filosofian kandidaatin
tutkinnon 1976. Suomen historia, pääaiheena yleinen historia,
kasvatustieteet ja suomen kieli
olivat aiheita. Lisensiaatin tutkinnon suoritin 1993.
- Yleisessä historiassa tein
gradun Rooman 100-luvun
tapahtumista Trajanuksen ja
Hadrianuksen sotilaspoliittisten
toimenpiteiden ilmeneminen
heidän lyöttämissään rahoissa.
Aktiivisuudestaan yhteiskunnan hyväksi Raimo Vänskälle
on myönnetty Suomen Leijonan
Ansioristi.
Teksti ja kuvat:
Raine Turunen

Karjalan Sotilassoittokunnan “Rekiretki” Kiteellä
Rekiretki-konsertti veti
lähes tuvan täyteen eli yli
puolen tuhatta kuulijaa
Kiteen Vespelin saliin 13.
päiväjoulukuuta. Kiteen
konsertti oli ensimmäinen
kolmen konsertin sarjasta,
toinen oli Nurmeksessa
ja kolmas Kontiolahdella.
Musiikkimajuri Raimo
Maarasen johtaman
soittokunnan solisteina olivat
Musiikkimajuri Raimo
Maarasen johtama Karjalan
Sotilassoittokunta Kiteellä
13.12.2006

Hannu Lehtonen ja Ulrika
Sjöberg-Karjalainen. Sali
ja näyttämö oli koristeltu
joulukuusin, valkoisin
liinoin ja upein värivaloin,
jotka loivat saliin lämpöisen
joulunsävyisen tunnelman.
Huipputaitavan
soittokunnan ja
erinomaisten laulusolistien
esityksiä oli ilo kuunnella,
erikoisesti svengaavien
kappaleiden kuten
Kulkuset-Jingle Bells
ja Petteri Puna-kuono
-rytmi sai ainakin
allekirjoittaneen jalan
vippasemaan. Mieleen jäi

myös Carol Of The Drum,
jonka pienen rumpalipojan
soolon esitti ylil Tuomo
Makkonen.
Monipuolisen ohjelman
lopussa solistit Hannu
Lehtonen ja Ulrika SjöbergKarjalainen esittivät
ikivihreän “Valkea Joulu” ja
kappale “Rekiretki” päätti
upean konsertin. Yleisö
oli todella tyytyväinen
näkemäänsä ja kuulemaansa
ja toivoi lisää tällaisia
konsertteja.
Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

