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Kalliokylän koulu on hyväkuntoinen ja piha viihtyisä. Kalliokylän kouluun on tehty jo mittavat
peruskorjaukset. Kyläyhdistyksen omistama kyläntalo Jukola (koulun vieressä) on toiminut juhla- ja
liikuntatiloina sekä teknisen työn tilana alakoululaisille. Jukola on peruskorjattu 2000-luvulla ja rakennus on
hyväkuntoinen. On ihanteellinen tilanne, että yksi opetusryhmä voi olla samaan aikaan liikuntatunnilla
erillisessä liikuntasalissa ja toinen työskennellä samaan aikaan rauhassa koulun luokkatiloissa. Mikäli
kyläkoulu lakkautetaan, myös Jukolan käyttöaste laskee huomattavasti vaikuttaen negatiivisesti
kyläyhdistyksen toimintaan.
Kalliokylän koulun pihalla on talvisin talkoovoimilla jäädytetty luistelukaukalo ja niin ikään talkoovoimin
ylläpidetty hiihtolatu. Varsinkin valaistun kaukalon käyttöaste on viime vuosina ollut jälleen ilahduttavasti
nousussa. Tärkein motiivi kyseisten talkoiden tekemiselle on liikuntamahdollisuuksien tuottaminen koulun
oppilaille ja sanomattakin on selvää mitä tapahtuu, jos tämä motiivi katoaa.
Koulun pihalla olevia leikki- ja liikuntavälineitä lähialueen perheet käyttävät myös kouluajan ulkopuolella ja
näin ne tukevat lasten liikkumista ja hyvinvointia. Kyläkoulumme on viihtyisä ja turvallinen
oppimisympäristö lapsille ja koulun sekä Jukolan yhteistoiminnat ovat tukeneet alueen yhteisöllisyyttä.
Yhteisöllisyys kyläkoulussa ja sitä ympäröivissä toiminnoissa on merkittävää.
Olemme huolissamme alueella asuvien perheiden hyvinvoinnista, mikäli kyläkoulu lakkautetaan. Lasten
näkökulmasta kyläkoulujen lakkauttaminen on ongelmallista. Alueella asuu lapsiperheitä, joille koulujen
lakkauttaminen toisi kohtuuttomat koulumatkat alakoululaisille. Vaikka taksikyyti järjestettäisiin jokaiselle
perheelle ilman, että yksi kyyti kiertelisi lenkin eri kodeissa, on matka silti kohtuuton alakoululaisille.
Suorintakin reittiä koulumatkat olisivat alueellamme pisimmillään noin 50 kilometriä päivässä ja edellä
mainitut seikat huomioiden matka-aika kasvaa kohtuuttomaksi. Lisäksi matka-aikaan vaikuttavat teiden
kunto eri vuoden aikoina.
Kyläkoulun säilyminen tukee maaseudun elinvoimaisuutta. Kyläkoulu houkuttaa alueelle uusia asukkaita
(usein paluumuuttajia) ja se on monille alueellamme asuvalle perheelle ratkaiseva tekijä asua maaseudulla
Kiuruvedellä. Maatalous ja siihen sidoksissa olevat pienyritykset ovat edelleen Kiuruveden selkäranka ja
kyläkoulujen lakkautuksilla kaupunki kääntää selkänsä maatalousyrittäjille ja maaseudulla asuville ihmisille.
Maatilojen yrittäjäperheet ovat tässä suhteessa heikoimmassa asemassa, eivätkä pysty lopettamaan tai
siirtämään yritystoimintaansa pois vaikka viimeinenkin lähipalvelu viedään pois ja lasten koulumatkat
pitenevät kohtuuttomiksi.
Kiuruveden kaupungin talouden haastavasta tilanteesta huolimatta, kantamme on, ettei kyläkouluja tulisi
lakkauttaa. Kalliokylän kyläkoulu on ollut toiminnassa yli 100 vuotta ja toivomme sille edelleen jatkoa.
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