Hyvät hallituksen jäsenet! Me täällä kyläyhdistyksessä olemme sitä mieltä että maaseutupitäjässä tulisi pyrkiä
säilyttämään kylien elinvoimaisuus kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kyläkoulujen olemassaololla on siinä
avainasema ja tärkeä rooli. Ei voi olla niin, että edistyneen tietotekniikan ja etäyhteyksien aikakautena säästöt
opetuksesta löytyvät vain kouluja lakkauttamalla, kun yksi ja sama opettaja voi olla striimauksella, suoratoistolla
etäyhteyksien kautta yhtäaikaisesti useassa eri luokassa, eri puolilla pitäjää. Kyläyhdistyksen pyynnöstä lähetän
teille myös alla olevan kirjoituksen.
Kaarlo Humaloja
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KIURUVEDEN KAUPUNGIN SÄÄSTÖT?
Muuan koulujen lakkauttamiseen liittyvä kysymys, miksi lasten pitää kärsiä jos aikuiset eivät osaa tai halua hoitaa
raha-asioita kaupungissa? On selvää että Kiuruvedellä, niin kuin koko Suomessa on paljon tärkeitä asioita jotka
maksavat, toiset paljon, toiset vähemmän. Vähemmän maksavista asioista hallinto ja päättäjät pääsevät
helpommalla. Nyt haetaan suurempiin säästöihin helppoutta konsulttien neuvoihin turvautuen ja vanhanaikaisin
konstein, sivukylän kouluja lakkauttamalla ja keskuskoululle keskittämällä. Kuinka hallinto voi päättää, että
tärkein asia on otettava lapsilta pois, tai tehtävä toissijaiseksi. Rajoittaa, lopettaa ja hajottaa, mikä aiheuttaa
kiirettä, epätietoisuutta ja kärsimystä, muuttaa lasten tottuneita tapoja ja murentaa luottamusta. Onnellinen
koti, sen rutiinit ja hyväksi havaitut ja toivottavat tavat muuttuvat kiireeseen ja odotukseen. Meillä pitäisi olla
varaa hyviin kodin ja koulun suhteisiin. Olisi parempi perustaa luokkia jotka tulisivat oppilaan luo, eikä kouluja ja
luokkia, joihin pitkien matkojen takaa ja talven liukkailla keleillä haetaan oppilaat suurin kustannuksin. Pienillä
koululaisilla voi mennä enemmän aikaa koulumatkaan kuin itse oppimiseen. Miten saisimme tämän ajan
päättäjien ajattelutavan nykyaikaistettua? Entäpä jos peruskoulu olisikin muutamat ensimmäiset vuodet etäkoulu
kotona. Lukujärjestyksessä olisi myös sellaisia etätunteja jolloin kaikki lapset, kunkin tilanne huomioiden,
kokoontuisivat tietyltä alueelta koteihin tai vaikka kyläntaloille. Ei tarvitsisi korjata homekouluja, ei puhua niistä,
eikä rakentaa uusia. Ei tarvita pönötystä ja kallista rakentamista. Vanhempienkin huoli olisi vähäisempää ja
koulunkäynti turvallisempaa. Olisi varmaankin viisaampaa oppilaitten kannalta, että opettajat tulisivat heidän
luokseen, vaikka pidemmän matkan takaa. Koronan aikaan olisi viisaampaa palata ennemmin vaikka
kiertokoulusysteemiin kuin keskittää oppilaita samaan paikkaan. Eihän tärkeitä päättäjiäkään panna samaan
lentokoneeseen. Opetusvälineet olisivat tietysti laajakaistaympäristössä, vaivattomia ja toimivia, niin että
jokainen voisi niitä hyödyntää ja oppia käyttämään. Paljon tulosta vähin kustannuksin. Koronan takia isoja ja
monihenkisiä kokoontumisia on syytä välttää. Etäyhteys ja etäkoulu ovat juuri nyt tähän aikaan sopivia, jotta
pysyisimme terveenä ja hengissä. Sivukylillä asuu nykyään sellaisia lapsiperheitä, muitakin kuin viljelijöitä, jotka
ovat muuttaneet sinne turvallisen kouluympäristön takia. Jos he joutuvat muuttamaan sieltä koulun perässä, niin
mikään ei takaa että he pysähtyisivät Kiuruveden taajamaan. Houkuttelevampiakin vaihtoehtoja on olemassa.
Sivukylän kouluja lakkauttamalla saadaan muuttotappiota vauhditettua ja kaupungin verotuloja vähennettyä.
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