Lausunto kyläkouluasiaan
Kalliokylän koulu on kylämme lapsille ensiarvoisen tärkeä, mikäli haluamme säilyttää
pienimpien koululaisten koulumatkat inhimillisenä ja lapsen edun mukaisena.
Peruskoululain mukaan alakouluikäisen oppilaan koulumatkoihin saa kulua
korkeintaan 2,5 tuntia päivässä ja yläkoululaisella (13 vuotta täyttäneillä)
korkeintaan 3 tuntia päivässä. Lisäksi perusopetuslain mukaan esikoululaisten
kuljetus on järjestettävä suoraan kotoa esiopetukseen, jos matkaa on yli 5 km.
Lisäksi kuljetusaikaa laskettaessa ei yleensäkään oteta huomioon Koivujärven
erittäin huonoa teiden kuntoa; laskettu kuljetusaika ylittyy hyvin usein teiden
huonon kunnon ja huonojen kelien takia (kuoppia, liejua, loskaa, lunta). Kalliokylän
oppilaita kuljettavat linja-autonkuljettajat ovat kertoneet, että heidän pitää tietää
jokaisen oppilaan koti, koska pienet oppilaat eivät aina sitä tiedä itse. Koulumatkan
pituuteen on huomioitava myös kävelymatkat jotka osalle lapsia tulisi ennen kuin
voivat nousta koulukyytiin. Varmasti on myös lapsia jotka erityisistä syistä joudutaan
hakemaan kotoa asti, säilyykö silloin muiden lasten koulumatkan pituus
inhimillisenä?
Kalliokylän koulu on terve. Siihen on tehty lähivuosina isoja kunnostuksia ja
käyttökustannuksiltaan koulu on hyvin edullinen. Tuleeko koulun lakkauttamisesta
todellisesti säästöjä? Ja mikä on säästöjen hinta; jos pienimpien lasten koulumatkat
kasvavat huomattavasti. Onko oppilaaksiottoalueen tarkastelu tarpeen? Lapsia voi
kuljettaa myös toiseen suuntaan, jolloin mahdollistuisi ettei kauimpana asuvien
lasten matka kouluun olisi kohtuuton.
Pienemmässä koulussa lasten tuen tarve on helpompi havaita samoin kuin
mahdolliset kiusaamistilanteet ja niihin päästään puuttumaan nopeasti. Erityislasten
pärjääminen pienessä koulussa voi olla helpompaa yksilöllisemmän opetuksen
mahdollistuessa paremmin.
Kyläkoulujen lakkauttaminen koskettaa suuresti maaseudun yrittäjiä, asukkaita ja
mahdollisesti maaseudulle paluuta suunnittelevia paluumuuttajia. Etätyön
lisääntyessä Koivujärvi voi houkutella kauniilla ympäristöllään ja nopeilla
tietoliikenneyhteyksillä sekä kyläkoulun läheisyydellä alueelle kotiseudulleen
takaisin palaavia muuttajia.
Kyläkoulujen lakkauttaminen Kiuruvedeltä on valtava imagollinen ristiriita.
Valtakunnallisesti Kiuruvesi on maatalouspitäjä ja luomu kaupunki.
Tästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kantamme on ettei kyläkouluja
lakkauteta.

Mikäli kannastamme huolimatta päätetään lakkauttaa kyläkoulut, tulee keskustassa
olevan koulun olla lapsille turvallinen. Keskustan kouluja on korjattu useaan
otteeseen ilman että sisäilmaongelmat olisivat korjaantuneet. Ainut oikea ratkaisu
olisi uusi koulu, ja nimenomaan uusi hirsikoulu. Hirsirakennuksissa on hyvä sisäilma
ja ne kestävät aikaa paremmin kuin kivikoulut, joissa on aivan liian usein jo
muutaman vuoden jälkeen kosteus- ja sisäilmaongelmia.
Mikäli kyläkoulut lakkautetaan, täytyy ehdottomasti järjestää pitkämatkalaisille omia
suoria koulukuljetuksia, niin ettei kuljetusajoista tule liian pitkiä ja raskaita.
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