ADRESSI KIURUVEDEN KYLÄKOULUJEN PUOLESTA

Kiuruveden talouden tasapainottamistyöryhmä esitti 27.8.2020, että
kaikki Kiuruveden 4 toiminnassa olevaa kyläkoulua lakkautetaan.
Vaadimme, että Kiuruveden kyläkoulut säilytetään. Kyläkoulujen
lakkautus ei voi olla edellytys keskustan koulujen terveille tiloille,
vaan kaikilla oppilailla tulee olla oikeus opiskella terveissä tiloissa,
ilman kohtuuttoman pitkiä koulumatkoja.
Kyläkoulut ovat tärkeä osa elinvoimaisia kyliä. Pienet ryhmäkoot ja
yhteisöllisyys on kyläkouluilla omaa luokkaansa. "Parasta on kun
metsä on lähellä" totesi eräs kyläkoulun 3-luokkalainen. "Täällä
minulla on kavereita" totesi toinen lapsi, joka siirtyi massiivisesta
yhteiskoulusta kyläkouluun. Viimevuosina Kiuruvesi on houkutellut
paluumuuttajia maaseudulle, kyläkoulut ovat yksi
maalaiskaupunkimme vetovoima.
Vaadimme päättäjiä huomioimaan lasten etu ja oikeudet
päätöksenteossa. Pitkät koulukuljetusmatkat (jopa 50km päivässä
esikoululaisillekin) ovat oppilaille todella raskaita.
Taloudelliset säästöt tulee etsiä muualta, kuin kyläkoulujen
lakkauttamisesta. Vaihtoehtoja tulee pohtia yhdessä kuntalaisten
kanssa.
Tämä adressi on Kiuruveden kyläkoulujen puolesta.
31.8.2020 Kiuruvedellä
Kylien yhteistyöryhmä/ Anja Manninen

Allekirjoittajille:

1. Voit allekirjoittaa adressin vain yhden kerran, joko sähköiseen
tai paperiseen versioon.
2. Adressiin tulee laittaa selkeästi päivämäärä, oma nimi ja
kotipaikkakunta. Allekirjoituksen yhteydessä on hyvä siis olla
nimenselvennys. Allekirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen. Voitte
halutessanne jättää myös allekirjoituksenne yhteyteen
terveisiä/kommentteja päättäjille.
3. Adressin allekirjoittajat kannattaa numeroida. Esimerkiksi:
1. 1.9.2020 Maija Mallikas, Kuopio
2. 4.9.2020 Matti Mallikas, Oulu
3..

4. Emme käytä saamiamme tietoja muuhun, ainoastaan
toimitamme kootun adressin kuntapäättäjille. Adressien nimet
kootaan yhteen perjantaina 11.9.2020.
5. Huomioikaa korona-viruksen leviämisen riskit. Eli jos
mahdollista, allekirjoittajilla olisi hyvä olla oma kynä.
Vaihtoehtoina on myös kirjoittaa hanskat kädessä, tai
käsidesiä käyttäen. Muistakaa käsihygienia ja turvavälit!

Adressi toimitetaan Kiuruveden kaupungintalolle lauantaina
12.9.2020 klo. 12.00. Paikalle on kutsuttu kaupungin päättäjiä,
olette myös lämpimästi tervetulleita paikalle!

ADRESSI KIURUVEDEN KYLÄKOULUJEN PUOLESTA / LIITE
Allekirjoittajien kommentit koottuna sähköisestä adressista

3. Elävät kylät ja kyläkoulut ovat lastemme tulevaisuus!
Anja Manninen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

4. Ei kyläkoulujen sulkemiselle.
Jaana Tossavainen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

19. Vaadin että tuleva eskarilainen(tyttäreni)saa käydä koulunsa oman kylän/sekä minun lapsuuden
koulussa.Joka on myös oppimisen kannalta rauhallisempi ympäristö ja koulumatka lyhyempi!
Liisa Svärd (Kiuruvesi, 31.08.2020)

20. Kyllä jos Luupuveden koulu varsinkin lakkautetaan niin oon todella pettynyt.
Enkä aio itse lisääntyä enää, koska lapsemme ei saisi käydä Luupuveden koulua mikä on jo 3 lapsemme ja
kohta 4 lapsemme tuttu ja turvallinen koulu.
Enkä varmasti suosittele kenellekään muuttavan Kiuruvedelle.
Vois harkita muuttavansa vaikka Vieremälle sielläkin on kylällä oleva koulu pienempi kuin Kiuruveden
kylällä.
Hanne Tuononen (Kiuruvesi , 31.08.2020)

24. Kyläkoulujen säilyttäminen on todella tärkeää, pitkät koulumatkat kylälle kouluun ei ole kenenkää
eduksi. Pienemmissä kouluissa ja luokkaryhmissä jokainen voidaan kohdata yksilöinä! Itsekin olen käynyt
kyläkoulussa ala-asteen, eikä sen parempaa paikkaa olisi voinut olla! Siellä ei esiintynyt kiusaamista, kaikki
oli tasavertaisia, ja lapset saivat olla lapsia.
Elisa Härkönen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

30. Kyläkouluja ei pidä lakkauttaa , se on kuolinisku koko Kiuruvedelle . On annettava mahdollisuus
lähikouluun , siksi tänne moni perhe on muuttanut , jotta lapsi saa olla kyläkoulussa.
Sini Tikkanen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

40. Tämä on yksi mahdollisista tulevaisuuksista: Luomu-Suomen pääkaupungissa päätimme rohkeasti
panostaa nimenomaan maaseutuun. Alakoulut ovat terveissä rakennuksissa maaseutukylillä, jotka tekevät
aktiivista verkostomaista yhteistyötä.
Leena Mulari (Kiuruvesi, 31.08.2020)

41. Paluumuutettu Kiuruvedelle 5.v sitten Luupuveden koulun läheisyyden vetämänä. Molempien
vanhempien työskennellessä kokopäisesti Iisalmessa, koulun lakkautus siirtänee meidät Iisalmeen.
Mikko Piippo (Kiuruvesi, 31.08.2020)

44. Kyläkoulujen puolesta, ehdottomasti!! Miettikää asiaa näiden lasten hyvinvoinnin ym jaksamisen
kannalta

terv. Itsekin aikoinaan kyläkoulun käynyt, ja nykyään kahden pienen lapsen äiti.

Satu Heiskanen (Kiuruvesi , 31.08.2020)

51. Aikaa, läpinökyvyyttä ja yhteistyötä Kiurun kehittämiseksi ilman maaseudun ja lasten aseman
kurjistamista.
Jukka Mulari (Kiuruvesi, 31.08.2020)

57. Ajatelkaa asiaa kauas tulevaisuuteen. Mitä suuret luokkaryhmät vaikuttaa oppimiseen ja sitä kautta
syrjäytymiseen, joka maksaa tulevaisuudessa paljon enenmän ja jopa loppuelämän. Tulee kyläkoulujen
lopettamiselle kallis lasku.
Arja Väisänen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

69. Kyläkoulujen lakkauttaminen olisi oman jalan sahaamista. Linkuttaen ei Kiuruvesi etene! Pandemioiden
aikakautena on turvallisinta kaikille säilyttää ala-asteet pienissä yksiköissä ja turvata lapsille laadukas,
yksilöllinen ja turvallinen opetus ilman ylipitkiä koulumatkoja ja ylisuuria ryhmäkokoja. Keskustassa
koulurakennukset ovat jo valmiiksi homepäilyissä tai muuten sisäilmaongelmaisia ja pikaisen saneerauksen
tarpeessa. Onko laskettu mikä hinta tulee niiden kunnostamiselle? Jos Kiuruveden suuntaus on syrjäkylien
kuihduttaminen, on todella pohdittava onko tämä kunta arvomaailmaltaan sopiva asuttavaksi
lapsiperheille?
Tiina Apell-Penttinen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

77. Hämmästelen, kuinka yhä toisen perään teette hallaa kunnan hyväksi.
Ensin oli virhe lakkauttaa ammattikoulu.
Kylä alkoi jo ennestäänkin kuolemaan ja nyt huudatte lisää veron maksajia kuntaanne.
Kuitenkin, olette ajamassa sitä samaa, lakkautessanne kyläkoulut.
Ne vähäisemmätkin veronmaksajat muuttavat muualle, missä koulut toimii ja kulkeminen helpompaa.
Elkää hakatko jalkaanne rikki.
Tanja Pitkäjoki (Siilinjärvi, 31.08.2020)

88. Kyläkouluja tarvitaan!
Minna Piippo (Kiuruvesi, 31.08.2020)

109. Kyläkoulut ovat osa hyvinvoivaa Suomea, hyvinvoivaa Kiuruvettä ja houkuttelevaa maaseutua!
Täällä eletään vahvasti ja turvallisesti - koululikennettä voisi suunnata myös kylille päin!
Leila Närhi-Murtorinne (Kiuruvesi, 31.08.2020)

116. Kuntalaisten etu ei ole kyläkoulujen lakkautus. Pitkällä tähtäimellä sillä ei tuoda säästöjä vaan
kuljetuskustannukset nousevat, terveydenhuolto kustannukset nouseva sillä isot koulu ryhmät eivät edistä
lasten oppimista. Kunta tulee myös menettämään rahallisesti lapsiperheissä sillä perheet muuttavat
mielummin kylään/kaupunkiin jossa kyläkoulut säilytetään. Olette kuitenkin iso maalaiskaupunki joka on
yksi suurimmista maidontuottaja kylistä joten satsaaminen lapsiin kannattaa ja se parhaiten onnistuu
kyläkoulujen säästämisellä.
Kati Ryhänen (Iisalmi, 31.08.2020)

125. Laskekeehan uudelleen mitä mikäkin maksaa
Jarmo Väisänen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

141. Kuultuani tämän uutisen ajattelin ensin että tämä on aprillipila mutta nythän ei ole edes huhtikuu.
Kuinka on laskettu että kyläkoulujen lakkauttaminen tulisi halvemmaksi versus Nivan koulun korjaaminen
tai uuden rakentaminen plus kaikki lisäkyyditykset. Jotenkin tuntuu että tämä on päättäjille helppo ratkaisu
nyt vaikka tulevaisuudessa laskelmat sitten osoittavat että säästöä ei olekaan tullut. Miksi sitä säästöä
täytyy aina ensimmäiseksi tehdä lasten kustannuksella. Voitaisiinko nyt ajatella että säästettäisiin jostakin
mikä ei ole niin tarpeellista meille aikuisille eikä laitettaisi lapsiamme maksajiksi.
Maarit Ruotsalainen (Aittojärvi, 31.08.2020)

146. Maltti olisi nyt valttia. Lapsien etu edellä tulee selvittää tarkoin mikä olisi yhtenäiskoulun hintalappu
huomioon ottaen vanhan rakennuskannan purku. Asbestipurku maksaa, paljon.
Sosioemotionaaliset hyödyt eivät ole mitattavissa edes Perlaconin mittareilla, vähääkään yksilölliseen
opetukseen, pienryhmiin ja eriyttämiseen perehtynyt kuitenkin tunnustaa kyläkoulut lapsen edun
mukaisina.
Maalaiskaupungin arvovalinta. Sykkivätkö kylien sydämet jatkossakin.
Sanna Tikkanen (Kiuruvesi , 31.08.2020)

150. Koulu ei ole vain koulu.
Yhtään koulua ei pidä leikkauttaa ilman perusteellista selvitystä vaihtoehdoista.
Koulusta voidaan kehittää kylien monipuolisia palvelukeskuksia, joissa on tarjolla päivähoitoa,
atetiapalveluja, harrastustoimintaa.
Juhani Pohjus (Janakkala, 31.08.2020)

166. yksi maailman huonoimmista päätöksistä on lopettaa elämä maalla lasten kustannuksella.
Kohtuuttomat koulumatkat.
Tiina Dahlgren (KIURUVESI, 31.08.2020)

185. Kyläkoulut säästettävä
Markku Laitinen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

186. Julkisen puolen kustannukset ja sote kuriin. Kyläkoulut sulkemalla ei säästöjä synny.
Minna Rajakangas (Kiuruvesi, 31.08.2020)

200. Eikö "korona-virus" tartunnat riitä. Pienet yksiköt terveellisenpia!
Lea Kuisma-Hirvonen (Lappeenranta, 31.08.2020)

202. Lasten etu pitäisi psinas puntarissa enemmän kuin talous.
Jaana Partanen (Kiuruvesi , 31.08.2020)

204. Olkaa hyvä
Petteri Kenttamaa (Salla, 31.08.2020)

205 Pidetään maaseutu elävänä, ja koulut kylillä! Koulumatkat lyhyinä ja yhteisöt vahvoina! On lapselle
paras käydä koulua lähellä, silloin ystävätkin ovat lähellä ja voimia riittää vapaa-ajallekin.
Riikka Viinikanoja (Kuopio, 31.08.2020)

208. Kyläkoulu oli isossa osassa Luupuveden kylälle muuttaessa, meillä ensi vuonna kaikki 4 lasta siellä
koulussa. Pistää vihaksi jos uusi, toimiva, sisäilmaltaan moitteeton koulu lyödään kiinni. Täälläkin perheessä
keskusteltu jo mahdollisesta pois muutosta kun kerran Kiuruvesi on päättänyt ihan väkisin polkea
lapsiperheitä. Se on sitten 6 asukasta TAAS vähemmän tähän kaupunkiin.
Sisko Kumpulainen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

221. Kyläkoulua itse käynyt, haluan myös lapseni saavan käydä kyläkoulua!
Sini Remes (Kiuruvesi , 31.08.2020)

224. Antakaa pienten koululaisten jatkaa pienissä kouluissa jossa kaikki tuttua ja turvallista. Säästöt ovat
pienet verrattuna siihen tuhoon mitä se aiheuttaa. Pitkät matkat, suuret ryhmät ja kokonaan vieras
ympäristö. Aivan varmasti muutos lisää kustannuksia toisaalla eli kasvatus- ja perheneuvolan sekä
lastenpsykiatrian kustannukset nousevat takuuvarmasti. Tätä voisi pohtia ennen lopullista päätöstä. Näin
ajattelee viiden Kiuruveden sivukylällä asuvan lasten mummo
Erja Jonninen (Kuopio, 31.08.2020)

236. Kyläkoulut lasten etu. Säästöjä ei tule että kouluja lakkautettaan,vaan kustannukset lisääntyvät pitkät
koulu matka. Lapsen kasvuympäristö kehitykselle paras maaseudun pienet yksiköt. Ajatelkaa tulevaisuutta
lapsien kautta eikä rikkaitten herrojen kukkaron kautta. Lapsilla oikeus varttua lapsuus turvallisessa pienessä
ryhmässä, niin tulee tasapainoisia aikuisina. Lapset ressaantuvat isoissa yksiköissä ja sairastuvat pahemman
kerra masennukseen. Timo
Timo Kärkkäinen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

238. Kyläkouluja ei pidä lopettaa! Koska tulee muuten pitkät koulumatkat kotiin syrjäkylillä asuville. Ja
opetuksen laatu kärsii. Opettajilta vähenee työpaikat ja isommissa kouluissa taudit leviää laajemmalti kuin
pikku kouluissa. Syrjäkylän koulua käyneenä jäänyt hyvät kokemukset siltä ajoilta.
Sami Tikkanen (Kiuruvesi , 31.08.2020)

241. Kannattaa laskea kustannukset myös niin että kaupunkialueelta kuljetetaan osa opiskelijoista
maaseutukouluille.. ns. Uudet koulurajat käyttöön
Maaseudulta katoaa asumisen yksi peruste jos koulumatkat pitenevät
Päivi Luttinen-Vainikainen (Iisalmi, 31.08.2020)

243. Kylät kannattaa pitää houkuttelevia lapsiperheille. Kustannuksissa ei välttämättä tule hirveästi säästöjä
kun kuljetukset täytyy kumminkin järjestää aivan eri tavalla kuin nykyään yläkoulussa kulkeville. Ja lapsen
hyvinvointia ei voi mitata rahassa.
Tiina Haapaniemi (Teuva, 31.08.2020)

247. Olisiko kiuruveden aika ajatella millä voisi saada uusia asukkaita. Yksi keino kyläkoulu oikein
markkinoituna
Heikki KATTAINEN (Iisalmi, 31.08.2020)

248. Itsekkin kyläkoulun käyneen sitä ei voi rahassa mitata. Maalaiset maksaa sen verran veroja että
kerrankin niille on oikeus näihin kyläkouluihin... ...kuppaatte kuitenkin maaseudulta eurot parempiin
taskuihin
Ossi Sivonen (Suonenjoki, 31.08.2020)

257. Maaseudut autioituvat kovaa vauhtia. Kyläkoulujen olemassaolo vahvistaa maalla asuvien lapsi
perheiden oikeutta olla yhdenvertaisia kansalaisia kaupunkilaisiin nähden. Isot päiväkodit ja koulut ovat
tänäpäivänä päättäjien suosiossa. Mutta siinä päättäjät eivät näe kokonaiskuvaa tilanteesta ja aina ei
kannata ajatella pelkkää rahaa, etenkään näin suurissa päätöksissä. Isot päiväkodit ja koulut eivät ole
inhimillisiä ympäristöjä lapsille ja nuorille kasvaa ja kehittyä. Jo nyt todella moni lapsi ja nuori syrjäytyy,
joutuu kiusatuksi, elää vaikeuksien keskellä jne... mm. Nämä ongelmat lisääntyvät suurissa yksiköissä,
kaikkia ei kerkiä huomioida. Näitä unohdettuja lapsia ja nuoria ei saa unohtaa. Ja sen juuri isot päiväkodit ja
koulut tekevät.
t: Elämää nähnyt varhaiskasvattaja.
Heli Mutanen (Joensuu, 31.08.2020)

263. Pienet, turvalliset opinahjot on säilytettävä, joissa mahdollisiin ongelmiin on helpompi puuttua. Pienet
yksiköt täytyy säilyttää joissa voi harjoittaa myös harrastetoimintaa. Lapset, heidän leikit ja ilo on rikkaus
joka kantaa pitkälle. Kyläkoulut tulee näin säilyttää myös jo maaseudun elävöittävyyden vuoksi. Ainahan
puhutaan rahasta, mutta kaikkea sillä ei voi saada. Ja kyllä, rahaa menee paljon turhempaankin kuin näihin
pieniin tulevaisuuden tekijöihin. Rakkauden ja inhimillisyyden puolesta <3
Eija Ahola (Kempele, 31.08.2020)

274. Päättäjien on muistettava tehdä päätös lapsen edun mukaisesti ja arvioitava lapsivaikutukset. Ei ole
kenenkään edun mukaista, että koulupäivät venyvät pitkien välimatkojen takia. Lisäksi pitäisi muistaa katsoa
tulevaisuuteen, eikä tämän hetken säästö ole välttämättä tulevaisuuden säästö!
Marjo Mykkänen (Rapakkojoki, 31.08.2020)

281. Olen asunut lapsuuteni Kiuruvedellä ja käynyt siellä Luupuveden kyläkoulua. Kyläkoulut ovat
ehdottoman tärkeitä säilyttää! Ne ovat osa historiaa ja lapsilla on niissä hyvät mahdollisuudet opiskella
lähellä luontoa, pienessä koulussa, jolloin luokkakootkin pysyvät maltillisina. Pitkät koulumatkat laskevat
motivaatiota ja koulupäivistä tulee aivan liian pitkiä lasten ikään nähden.
Mirella Raappana (OULU, 31.08.2020)

283.

Toimivat kyläkoulut ovat maaseutupitäjän elinehto. Luovuutta peliin nyt!

Heidi Kononen (Janakkala, 31.08.2020)

293. Lapsen lasteni tulevaisuuden puolesta, olen ehdottomasti sitä mieltä, että kyläkoulut tulisi säilyttää ja
vielä panostaa niihin lisää. Heidän kauttaan maaseudulla on tulevaisuutta. Panostakaa lapsiin.
Taina Haverinen (Iisalmi, 31.08.2020)

294. Miettikäähän nyt kaksi kertaa.... Lapset ja nuoret on tulevaisuus!!!
Outi Moilanen (Iisalmi , 31.08.2020)

298. Nyt asiat arvo(kkuus)järjestykseen!!!
Laura Vuorimies (Tuusula, 31.08.2020)

301.

Ei ! Kyläkoulujen lakkautukselle.

Anssi Ruotsalainen (Kiuruvesi , 31.08.2020)

304. No siis mun mielestä ne kyllä pitäs säästää
Sara Räihä (Kiuruvesi, 31.08.2020)

Ihan käteviä ne oikeesti on

314. Nyt joku järki tähä touhuun!!!!!!!!!!!!! Tätä kautta ei tule euroakaan säätöä, että ehtikäähän ihan jostain
muualta. Oikeasti järkevistä kohteista!!!!!!!!!!
Tatu Nevalainen (Kiuruvesi, 31.08.2020)

317. Älkää toistako samoja virheitä, mitä niin monessa kunnassa on tehty.
Kouluja lakkauttamalla ei synny säästöjä.
Jere Hakkarainen (Pyhäjärvi, 31.08.2020)

323.

Teemu Sotala (Kiuruvesi, 31.08.2020)

347. Lapsuuden ja nuoruuden Kiuruveden syrjäkylällä, luupuvedellä elänyt. Ja alakoulun luupuveden
kyläkoululla käynyt. Sieltä ystävät ja muistot ovat korvaamattomia. Nyt samalla kylällä asuu minun
pikkuveljeni avopuolisoneen ja uuden perheenjäsenen, tyttövauvan kanssa. Annetaan myös tämän uuden
perheenjäsenen käydä koulunsa täällä. Saada korvaamattomia ystäviä ja muistoja täältä.
Nina Tikkanen (Kajaani, 01.09.2020)

357. Miettikääpä asiaa sen pienen ihmisen näkökulmasta joka istuu linja-autossa toppavaatteet päällä jopa
lähemmäs 2h pidätellen pissaa ja mahdollisesti oksennus kurkussa, koska hänellä on matkapahoinvoitia.
Sanna Rantonen Os Nevalainen (Kiuruvesi, 01.09.2020)

363. Lasten etua pitäisi ajatella.Nyt jo pienet koululaiset istuu tunnin mennen ,tullen linja-autossa.Mitä se on
kun keskustaan asti ruvettas völjäämään.Ei perukoilta montaa kyytiä haeta että tie on suorin,erittäin
huonoja teitä ajetaan .
Jaana Kananen (Jaana Kananen, 01.09.2020)

383. Toivon todella että kyläkoulut saavat jatkaa toimintaansa ja säästöt etsitään jostakin muualta !
Mervi Lepistö (Kiuruvesi , 01.09.2020)

408. Ehdottomasti maaseutukoulut on säilytettävä. Ei pidä uskoa konsulttien pölhöjä selvityksiä. Eiköhän
omat kunnan päättäjät voi ajatella järjellä. Maaseudun on pysyttävä elävänä ja koulut ovat siinä ykkösenä
tärkeitä.
Leena Rissanen (Iisalmi, 01.09.2020)

411. Moro
Kyläkoulujen lakkautus lisää kaupungin kustannuksia, tulee nuorille monen laisia ylimääräisiä kuluja. Esim
keskittyminen, oppimisen vaikeudet, koulupäivän pituus matkojen kera, isoissa piireissä huumeet, kuljetus
kustannukset
Tero Huttula (Kiuruvesi , 01.09.2020)

412. Haluavatko Kiuruveden päättäjät todella antaa lopullisen kuoliniskun Kiuruvedelle? Koulu ja kauppa
ovat tutkitusti ne asiat, jotka saavat ihmiset pysymään taajamien ulkopuolella. Kaupat ovat menneet, nyt
uhataan menettää koulutkin. Kiuruveden tulevaisuuskuva: autiot pellot, tyhjä maaseutu, keskustassa vain
mummoja rollaattoreineen. Tätäkö päättäjät haluavat? Perehtykää nyt hyvät päättäjät niihinkin
tutkimuksiin, jotka osoittavat, että kyläkoulujen lakkautukset eivät tuo säästöjä, älkääkä uskoko konsulttien
yksinkertaistettuihin - ja epäinhimillisiin- "laskelmiin"!
Raija Häggman (Kiuruvesi, 01.09.2020)

413. Kaikki lapsemme käyneet alakoulun Luupuvedellä.pieni koulu todella hyvä kadvuympäristö ja hyvä
me-henki.älkää säästäkö väärissä kohdissa vaan antakaa kyläkoulujen jatkaa opetusta jatkossa myös!!!
Arja Kämätäinen (Kiuruvesi, 01.09.2020)

414. Kyläkoulun käyminen on parasta mitä lapselle voi kouluiässä tarjota!
Tuula Kähkönen (Pieksämäki, 01.09.2020)

422. Antakaa nyt hyvät ihmiset lasten opiskella kyläkouluissa ja vaalikaa sitä, mitä teillä siellä on. Aivan
liikaa tulee ongelmia isoissa kouluissa ja opettajat voimattomia. Koulukiusaaminenkin lisääntyy suurissa
massoissa. Erityislapset huomioiden, pienet kyläkoulut luovat isomman turvan. Älkää lakkauttako toimivia
kouluja.
Mikaela Vasarainen (Söderkulla , 01.09.2020)

430. Kiuruvesi karkottaa yrittäjiä.Onko tarkotus lopettaa koko kaupungin toiminta?Kyläkoulujen
lakkauttaminen ei tuo säästöjä yhtään.Eikö sitä kiuruveden päättäjät vielä älyä?
Petri Rönkkö (KIURUVESI, 01.09.2020)

432. Olemme 3kk sitten muuttaneet Kiuruvedelle. Lapsellamme on 3 vuoden kokemus suuresta
yhtenäiskoulusta.
Häntä kiusattiin eikä hyviä kavereita ollut.
Kyläkoulun aloittamisen hyvät vaikutukset näkyvät jo,vaikka koulun alkamisesta ei ole kauaa. Lapsi on
saanut kavereita ja hän kokee olonsa turvalliseksi pienessä ympäristössä. Näin haluan lapseni kokevan myös
jatkossakin !!!
Jenita Lahtinen (Kiuruvesi, 01.09.2020)

438.

Voi niitä säästöjä tehdä oikeasti muustakin kuin kyläkouluista.

Kari Nousiainen (Kiuruvesi, 01.09.2020)

448. Lapsen lapsemme on juuri muuttanut Kiuruvedelle, päästäkseen opiskelemaan pieneen kyläkouluun.
Mirja Lahtinen (Kuhmo, 01.09.2020)

451. Säästäkää muualta kuin lapsista ja lapsiperheistä.
Eila Kattainen (Kiuruvesi, 01.09.2020)

453. Järki käteen Kiuruveden päättäjät! Pienemmät inhimillisemmät koulut ovat maaseudun vetovoima.
Turhan pitkät koulumatkat pienten kyläkoulujen lasten kulkea. Oikeita lukuja päätöksenteon tueksi!
Katja Piipponen (Loppi, 01.09.2020)

477. Ehdottomasti olen kyläkoulujen puolesta ja coronan takia kaikki hajautettua toimintaa pitäisi suosia.
Marko Hynynen (Kiuruvesi, 01.09.2020)

478. Järki päähän!
Ritu Heinonen (Kiuruvesi, 01.09.2020)

481. Oletteko päättäjät ajatelleet esim miten näillä pienokaisille koululaisille käy kun heidät yks kaks
sysätään isoon kouluun. Ystävät jää, tuttu ympäristö jää....ei kaikki sovellu isoihin ryhmiin.
Marja Martikainen (Järvenpää, 01.09.2020)

482. Ymmärrän kunnan päättäjien säästöpaineet, mutta juuri nyt kun ihmisiä kiinnostaa enemmän kuin
oikeastaan koskaan muuttaa maaseutumaisiin kuntiin ja saada lapsensa pieniin kouluihin, on todella
lyhytnäköistä ja typerää lopettaa koulut, joita pitäisi päinvastoin käyttää syöttinä uusille asukkaille. Nyt
tiedetään jo usean vuosikymmenen kokemuksella että koulujen sulkemisesta syntyvät kokonaiskulut
kasvaneina kuljetuskuluina ja alueen veto- ja pitovoiman vähenemisenä ylittävät moninkertaisesti niiden
sulkemisesta seuraavat lyhytaikaiset säästöt.
Katri Manninen (Mäntsälä, 01.09.2020)

484. Mitä järkeä oli peruskorjata entisiä ja rakentaa uutta jos ne nyt ajetaan alas? Varmasti kalliita
investointeja olivat. Miettikääpä nyt oikeesti näinkö te saatte asukkaat pysymään paikkakunnalla?! Pienillä
kyläkouluilla on yksilöllisempi opetus ja koulukiusaaminen paljon vähäisempää kuin isoissa kouluissa. Sekö
ei merkitse mitään? Jos varsinkin kiusaamisiin ottauduttaisiin paljon topakammin niin niistä ei tulisi
ongelmaa ja siitä kärpäsestä ei kasvaisi härkänen mutta nämä ongelmat väistämättä kasvavat jos kaikki
lyödään yhteen. Tiedättekö miltä tuntuu kun lasta kiusataan koulussa?? Se sattuu vanhempia todella
paljon!! Ootteko laskenut paljonko tulevat olemaan matkakustannukset sen yhdistymisen jälkeen? Säälittää
joidenkin lasten puolesta kun joutuvat tuntitolkulla istumaan linja-autossa tullen mennen. Nykyään näkyy
raha olevan ihmisarvoa arvokkaampaa.
Tuija Hyvärinen (Kiuruvesi, 01.09.2020)

488. Tehkää viisaita päätöksiä lasten ja ihmisten puolesta.
Niina Jukkara (Imatra, 02.09.2020)

500. Sivukylätkin täytyy pitää asuttuna, siellä ovat karjatilat ja maanviljelys. Lasten koulumatkat ja päivät
eivät saa tulla kohtuuttoman pitkiksi.
Maire Stromberg (Nurmijärvi, 02.09.2020)

502. Pienet kyläkoulut parempia lasten kannalta. Ja pitkät koulumatkat rasittavia ja pidentävät lasten
koulupäiviä huomattavasti.
Pirjo Oksanen (Espoo, 02.09.2020)

510. Hei. Olen itsekin vakavasti punninnut omaa kantaani talouden tasapainottamisen suhteen tietenkin
tietämättä kaikkia niitä mahdollisuuksia ja laskelmia, mitä te olette saaneet. Olen kuitenkin siitä
vakuuttunut, että toisin kuin väititte tiedotustilaisuudessa esimerkiksi Luupuveden kyläkoulussa on
vetovoimaa. Jo Kiuruvesi lehden ja Iisalmen sanoissa haastateltujen koulun perässä muutaneiden sekä itseni
lisäksi, koulun maine on houkutellut uusia Kaupunkilaisia. Viimeksi kesäkuussa muutti 3 lapsinen perhe
Lapinsaloon ja syyskuussa on taas mieheni sisko perheineen on palaamassa haaveillen, että tulevat lapset
pääsisivät Luupuveden kouluun. Heilläkin olisi unelmatyötä Kuopiossa, mutta tulevat ei niin mieluisaan
työtehtävään siinä toivossa, että tulevat lapset saisivat turvallisen ja laadukkaan koulutaipaleen
Luupuvedellä. Kaksi vuotta sitten taajamassa asunut työntekijämme muutti myös Lapinsaloon vaimonsa ja
nyt 2 lapsensa kanssa. Haaveissa heilläkin oli saada lapset Luupuveden kouluun. Nämä kymmenet ihmiset,
mitä tiedän ovat muuttaneet Kiuruvedelle sen takia, että täällä on vielä upea, pieni kyläkoulu, jonka
yhteishenki ja huolenpito takaavat lapselle turvallisen, välittävän ja pohjan kasvulle ja kehitykselle. On
käsittämätöntä, että tämä Kiuruveden ainoita ja harvoja houkuttimia suljettaisiin vasta, kun kaikki on vasta
valmista ja se todella alkanut tuottaa satoa!
Yrittäjänä tiedän että kun päätöksiä tehdään, on katsottava asiaa monesta vinkkelistä ja laskettava plussia ja
miinuksia moneen kertaan. Haluan teidän kuitenkin ymmärtävän todella Luupuveden arvon myös
veronmaksajien houkkuttelijana! Luulen että ette ole sitä ymmärtäneet, ettekä ole siitä tietoisia.
Pauliina Nuutinen (Kiuruvesi , 02.09.2020)

522. Tervehdys, Tämä maaseudun alasajo on kyllä saanut kovin voimakkaat askeleet eternpäin. Haluaisin
kovasti nähdä sen 6 ja 7-vuotiaan koululaisen, joka nousee klo 7.00 bussiin ja palaa iltapäivällä klo 15 jälkeen
takaisin. Tämä sisältää siis vain bussimatkat huomiomatta pysäkille siirtymistä. Säästöt toki on tehtävä,
mutta nyt säästöjä tehdään kunnan asukkaiden ja varsinkin lapsiperheiden kustannuksella. Olisi mukava
nähdä SOTE uudistuksen säästöt, jossa Kiuruveden sairaanhoito saatiin samankaltaiseen saattohoito tilaan.
Itse olemme jo ratkaisun tehneet, koska näen että tässä hetkessä tulevaisuus näyttää siltä, ettei tämä
kaupunki ole tarkoitettu ihmisten tai lapsiperheiden asuttavaksi. Kovin olen myös pahoillani niiden puolesta,
joiden tänne on jäätävä elinkeinon tai muun pakottavan seikan takia. Toivon myös avarakatseisuutta
kaupungin päättäjille tässä asiassa.
Esa Penttinen (Kiuruvesi, 02.09.2020)

537. Yksi oleellinen taloudellinen seikka jäänyt huomioimatta! Niiden ihmisten maksamat verot jotka ovat
valinneet asuinpaikakseen kiuruveden kyläkoulun vuoksi. Äkkiä laskettuna jo keskimääräisen tulon
perusteella yksi pariskunta maksaa työuransa aikana noi puoli miljoonaa euroa kunnallisveroa. Plus muut
rahat paikaallisille yrityksille ja mahdollinen kirkollisvero. Nyt lapsia käsitelllään vain menona ja tuloa ei
oteta huomioon ollenkaan!
Eero Niskanen (Kiuruvesi, 02.09.2020)

551. Opettajana kannatan ehdottomasti kyläkoulujen säilyttämistä. Käytöshäriöt ja oppimisvaikeudet
kukoistavat isoissa kouluissa, kun ärsykkeitä on liikaa eikä lapsi koe tulleensa nähdyksi ja kuulluksi.
Kyläkoulu on kaikkien etu vaikka se maksaisi kunnalle vähän ylimääräistä nyt, sen tulokset näkyvät a)
opettajien sairaslomatilastoissa b) motivoituneina ja iloisina oppijoina jotka mieluusti pysyvät
kotikunnallaan myös vanhempina
Sini Aartomaa (Vihti , 02.09.2020)

564. Lapinsalon kyläkoulusta maailmalle kasvaneena toivon yhtä turvallista ja yksilön huomioivaa
mahdollisuutta tulevaisuuden lapsille
Marjaleena Piippo (Maaninka, 02.09.2020)

566. Rytkyn koulun entinen oppilas.
Hannu Partanen (Helsinki, 02.09.2020)

574. Säilyttäkää kyläkoulut!❤
Ilmi Fali (Jyväskylä, 03.09.2020)

583. Kunta tärvää turhaan rahaa kolsutteihin, mennäkseen piiloon omaa huonoa kuvaansa. Kunnalla on
oppineita viranhaltijoita, joilta pitäisi exeltaulukko onnistua. Samaa odotan poliitikoilta. Minne hupsahti
Savaon Voiman rahasalkut, kankkulan kaivoon ja turhanpäiväiseen. Peruskoulutus on kuntalaisten oikeus,
kuten terveyspalvelutkin. Näistä ollaan säästämässä ensimmäisenä. Paljonko menee kunnan rahaa
työttömien sanktioihin turhaa rahaa. Työtä on jos sakkorahalla tosissaan työllistettäin, säästyis kaikki
sosiaali tuet ja veromarkkoja kilahteli kirstuun. Ensimmäiseksi luottamus miehet voisivat luopua
palkkioistaan kymmenen vuoden ajan, jolla voitas palkata tosi työtekijä. Parasta kaikessa olisi, että
valtionavulliset rahat olisivat korvamerkittyjä, raha löytäs oiken kohteen,eikä vieris vääriin rojekteihin.
Ritva Parviainen (Kiuuvesi, 03.09.2020)

591. Itsekin kyläkoulun kasvatti aikoinaan joten arvostaisin jos muillakin olisi mahdollisuus käydä
kyläkoulussa.
Markku Kaikkonen (Kiuruvesi , 03.09.2020)

592. Maaseutukoulujen lakkauttaminen kaupunki koulujen lakkauttamisen rinnalla tulisi pohtia oikeasti
tämän ajan lasten ja perheiden mukaisesti. Ei vanhanaikaisen kyläkoulu-taajamakoulu - ajattelun mukaisesti.
Eikä vain RAHA edellä. Ihminen, lapsi edellä.
Marjatta Nuutinen-Koittola (Seinäjoki, 03.09.2020)

593. We've been to Kiuruvesi and loved it. If you take away the small schools you take away the soul of the
community.
Marie-Anna Desmidt (Brugge, 03.09.2020)

601. Kuntapäättäjille terveiset että ei ole ihme jos keskustan kannatus laskee tulevaisuudessa. Keskusta
muka ajaa maaseudun etuja.
Juho Tikkanen (Kiuruvesi , 03.09.2020)

603. Omien siskonpoikieni kohdalla tämä tarkoittaisi 60km linja-autolla per päivä ja väh. 1,5h suuntaansa
matkustamista ottaen huomioon pysähdykset sekä sen miten linjurin olisi "järkevin" reittinsä ajaa. Joten
vetäkää **ttu päähänne.
Ville Maunula (Toholampi, 03.09.2020)

619. Jos lskkautatte kaikki kyläkoulut, lähtevät myös asukkaat eli lapsiperheet pois.
Sanna Saukko (Kangasala , 04.09.2020)

630. Pienet koululaiset istuu autossa pitkät matkat, muutenkin liikaa istumista pitäisi välttää!!
Toini Jauhiainen (Kiuruvesi, 04.09.2020)

642. Kyläkoulut täytyy säilyttää.
Tuija Savolainen (Suonenjoki, 05.09.2020)

658. Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat lähipalveluita, joihin koulut kuuluvat. On epäinhimillistä kuskata
lapsia pitkiä matkoja.
Tuula Savolainen (Kuopio, 06.09.2020)

665. Koko maaseudun puolesta: koulut on säilytettävä. Alakoulun on oltava lähipalvelu, eivätkä koulumatkat
saa venyä liian pitkiksi. Kiuruvesi on maalaiskaupunki, jonka ei pidä näyttää mallia maaseudun
kuihduttamiseen.
Anni Nieminen (Kiuruvesi, 06.09.2020)

672. Lasten ehdoilla
Jemina Yli-Karhu (Tampere, 07.09.2020)

682. Älytöntä touhua!
Heli Merimaa (Pälkäne, 07.09.2020)

687. Kyläkoulujen säilyttäminen takaa hyvän pohjan tulevaisuuteen.
Esko Tuononen (Mikkeli , 08.09.2020)

701. Miten näyttöön perustuvasti vastaatte lasten vuorokausittaiseen lepoajan täyttymiseen, jos
koulumatkojen pituus nousee jopa 30km:llä? Entäs päivittäinen liikunta, kun lapset ei jaksa pitkien matkojen
ja koulupäivän päätteeksi liikkua? Onko koulu tarpeeksi iso ottamaan kaikki opiskelijat vastaan ja entäs
henkilökunnan riittävyys?
Linnea Herranen (Kiuruvesi , 09.09.2020)

704. Ajatelkaa lapsia!!!!!!!
Teuvo Ollikainen (Siilinjärvi, 09.09.2020)

705. Ajatelkaa lapsia, älkää aina panko taloudellisia eteja etusijalle, elämässä on muitakin arvoja. Muiden
arvojen kunnioituksella on kauaskantoisemmat vaikutukset kuin rahalla.
Aune Ollikainen (Siilinjärvi, 09.09.2020)

717. Kävin ala-asteen kyläkoulussa Kiuruvedellä ja koin jo silloin että sen kokoisessa koulussa kaikki
puhaltavat yhteen hiileen, eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Ylä-asteelle siirryttäessä isommat ryhmäkoot
mahdollistivat syrjinnän ja toisten kiusaamisen. Kuinka paljon tulee kustannuksia, kun yhä suurempi osa
lapsista ja nuorista alkaa oireilla henkisesti isommissa yksiköissä.
Riikka Lappalainen (Iisalmi, 09.09.2020)

718. Olen kotoisin Kiuruvedeltä ja käynyt koulua kylällä, mutta olen sitä mieltä, että kyläkoulut ovat kaikkien
kannalta järkevämpi ratkaisu, kun koulun koko ei kasva niin suureksi ja koulumatkat eivät kasva liian pitkiksi.
Nykyiseen kouluun oppilaat eivät meinaa mahtua nytkään, niin pidetään koulun koko inhimillisenä, jolloin
oppilaat on helpompi yksilöllistää eikä tule jäätävän isoa massakoulua, johon hukkuu sekaan.
Heidi Pennanen (Oulu, 09.09.2020)

721. Kyläkoulussa oppiminen parempaa ja opetus henkilökohtaisempaa.
Raili Koskinen-Käkelä (Tuusula, 09.09.2020)

737. Kyläkoulut tulee edottomasti säilyttää...asuu sitä syrjässäkin veronmaksajia ,koulua pitää saada käydä
maaseutukouluissa ,siellä on paras olla ja oppia...
Jouko Niiranen (Kiuruvesi, 09.09.2020)

746. Koulujen lakkauttamista on vielä syytä harkita!
Markku Penttinen (Helsinki, 10.09.2020)

751. Päätöksiä tehdessänne katsokaa pidemmälle kuin tämän hetken säästöihin. Kartoittakkaa esim. Kuinka
suuren alueen keskus on kyläkoulu ja mitä toimintoja siihen voi liittää ottaen huomioon netti- ym
digiyhteydet niin kylän kuin opetuksen kannalta. Huomioikaa teiden kunto!!! ja kuljetuksiin menevä aika.
Olisiko tontteja myytävänä kyläkoulujen läheisyydessä ja mitä vahvuuksia kylillä on työllisyyden ja
viihtyvyyden kannalta houkutella asukkaita. Kiuruvedellä on suurta luoviuden voimaa, se käyttöön.
Päättäjien ei tarvitse olla yksin.
Sirpa Kivinen (Orimattila, 10.09.2020)

754. Kiuruveden kaupungin panostaminen nuoriin ja lapsiin, sekä kylien elinvoimaisuuteen on varmasti
vetovoimatekijä. Tällä suunnitellulla kyläkoulujen lakkautussuunnitelmalla lyödään lapsia ja kyliä päin
"näköä" eikä myöhemmin vuosien päästä lakkautuspäätökestä voida tilanteiden muuttuessa asialle enää
mitään.
Terveiset lähes viisikymmentä vuotta kesänsä kiuruvedellä viettänyt.
Erkki Kivinen (ORIMATTILA, 10.09.2020)

770. Säästöjä voidaan saada kyläkoulut säilyttäenkin nykyistä tietotekniikkaa ja etäyhteyksiä hyväksi
käyttäen. Opetuksen ei tarvitse tapahtua kaiken aikaa luokissa, eikä varsinkaan keskustaan kalliilla
rakennetuissa luokkahuoneissa kun meillä on hyvät kyläkoulut.
Kaarlo Humaloja (Kiuruvesi, 10.09.2020)
786. Ei missään nimessä kuuluisi kyläkouluja lakkauttaa vaan pitää toiminnassa, saadaan asukkaita ympäri
kuntaa eikä vaan keskustaan. Lapsille tulee ylivoimaiseksi pitkät koulupäivät ja tuleehan
kuljetuskustannuksia jos kaikki kyyditään keskustaan. Nyt järki käteen ja pidetään myös maaseutua elävänä
ja asuttuna.
Ritva Korhonen (Iisalmi, 11.09.2020)

