Pekka Järven Päivölä-vuosi on ollut haastava
Panssariprikaatin komentajan virasta
eläkkeelle jäänyt, eversti Pekka Järvi
aloitti Päivölän opiston rehtorina
vajaa vuosi sitten.
- Onhan tämä työ vähän erilaista kuin
mihin olin tottunut. Haasteita on
riittänyt ja positiivista tulostakin on
tullut. Olemme saaneet vähennettyä
kiinteitä kuluja ja opiskelijat ovat
pysyneet hyvin rivissä. Siitä se
lähtee, toteaa Järvi.
Hän
pitää
Päivölää
hyvänä
mahdollisuutena niin nuorille kuin
varttuneillekin.
- Kuluneena lukuvuonna meillä oli
114 opiskelijaa, kun tavoite oli 120.
Mutta toisaalta edellisenä vuonna oli
keskeyttäneitä aika paljon.
Hän toteaa Päivölän kurssien olevan
helposti saavutettava opiskeluvaihtoehto.
- Lukio-opiskelun merkitys kasvaa
tulevaisuudessa. Täältä avautuu varma reitti
yliopistoon ja työelämään eikä koulusta
valmistuneille mene välivuosi hukkaan.
Järven mielestä opistolla pitää olla monipuolista ja
joustavaa tarjontaa ja sen pitää pystyä vastaamaan
kysyntään.
- Uusin kursseista on luonnontieteen kurssi.
Matematiikan ja luonnontieteiden osuus on
kasvanut yliopistoissakin. Päivölän menestystä
saanut matematiikkalinja oli vähän aikaa notkahduksissa. Tänä vuonna sillä oli kuitenkin taas 50
opiskelijaa ja syksyllä ilmeisesti tulee 30% lisäys.
Päivölän suunnitelmissa on erilaisia lyhytkursseja
ja vuoden kahden sisällä uusi perusoppijakso.
Mietimme myös monimuoto-opiskelua, koska
kaikki eivät halua sisäoppilaitokseen, luettelee
Järvi tulevaisuuden suunnitelmia.

Uutta Päivölänmäellä
Päivölän opistossa järjestetään tänä kesänä
ensimmäisen kerran Pirkanmaan ja Hämeen
kesälukio yläasteikäisille. Se on ikään kuin tehostartti lukioon. Hakuaika on kesäkuun kaksi
ensimmäistä viikkoa.

Juuri ennen haastattelua rehtori Pekka Järvi oli
ollut puhelinyhteydessä Kiinaan.
- Asia ei vielä varmistunut, mutta sieltä on kyselty
mahdollisuutta, että 80-120 lasta tulisi tänne
leirikouluun kesällä. Tulisivat mahdollisesti
kahdessa tai kolmessa eri ryhmässä. Mutta päätöstä
ja sopimusta ei vielä ole tehty, kertoo Järvi.

Taloustilanne kohentunut
Päivölän edellisen rehtorin aikana mäellä tehtiin
enemmänkin kunnostuksia ja remontteja, joten
niitä ei lähivuosina tarvita.
- Kansanopisto toimii liiketoimintaperiaatteella.
Kaiken mitä täällä tehdään on oltava taloudellisesti
järkevää, emmekä me voi tehdä hyväntekeväisyyttä. Remontteja ei näillä näkymin tarvita
viiteen - kymmeneen vuoteen. Valkeakosken
Energia rakensi meille juuri puupellettilaitoksen ja
sen vaikutus on jo näkynyt merkittävästi kiinteissä
kuluissa, joita on muutenkin saatu leikattua.
Asioita on kilpailutettu ja olemme pystyneet tänä
vuonna maksamaan lainoja pois, kertoo tyytyväinen rehtori Järvi.
Liisa Ahokas
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