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Valitse kolme tärkeintä asiaa, jotka takaavat hyvänperusopetuksen

Kiuruveden kaupungin talouden tasapainottamiseksi on ehdotettu
kaikkien sivukylien koulujen lakkauttamista 1.8.2025 alkaen. Miten
mahdolliset lakkauttamiset vaikuttaisivat sinun tai perheenne
elämään?
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Kiuruveden kaupungin talouden tasapainottamiseksi on ehdotettu
kaikkien sivukylien koulujen lakkauttamista 1.8.2025 alkaen. Miten
mahdolliset lakkauttamiset vaikuttaisivat sinun tai perheenne
elämään?
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Jos kaupungin kaikki perusopetuksen oppilaat opiskelisivat
samassa koulussa, mitkä asiat saattaisivat parantua? Voit valita
KAKSI VAIHTOEHTOA.
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Syksyllä 2025 paras vaihtoehto Kiuruveden kaupungin
perusopetuksessa olisi

Muu
8,2 %

Muu:



























Syksyllä 2025 paras vaihtoehto Kiuruveden kaupungin perusopetuksessa olisi
1-2 E-6 seutukoulua, yksi alakoulu keskusassa ja yläkoulu+lukio
2 kyläkoulua ja 2 yläkoulua
2 kyläkoulua, alakoulu keskustassa ja yläkoulu yhteinen lukion kanssa
2 kyläkoulua, alakoulu keskustassa ja yläkoulu yhteinen lukion kanssa
4maaseutukoulua ja yläaste .
Alakoulu (yläkoulun rakennus), yläkoulu ja lukio (lukion rakennus) ja kaksi kyläkoulua. Viimeiset kyläkoulut
lakkautettaisiin vuonna 2030, jolloin niiden oppilaat sopisivat yhtenäiskouluun oppilasmäärän vähetessä.
Myös lukion ja yläkoulun toiminnat siirtyisivät yhteen porrastetusti. Luupuveden koulun rakennus
siirrettäisiin täydentämään jompaa kumpaa koulua. Nivan koulun tilalle tai sitten entisen
kirjastorakennuksen paikalle.
Alakoulu ja yläkoulu keskustassa ja 2 kyläkoulua
Alakoulut maaseutukylillä, yläkoulu keskustassa
Edelleen jonkintasoinen opetus sivukylillä. En kannata kyläkoulun oppilaiden siirtämistä kaupunkiin.
Edellinen + kyläkoulut, joihin rittää oppilaita edellyttäen, että tilat ovat terveet
elkää tehkö mitään helarit
en osaa kirjottaaa
En ota kantaa asiaan
En ota kantaa asiaan.
En tiedä, en ole tutkinut ja/tai miettinyt asiaa ollenkaan.
Entäs lukio? Myös senoppilasmäärä vähenee.
Eskarit, alakoululaiset ja yläkoululaiset kaikki omissa rakennuksissaan.
Etelä ja pohjoispään koulu sekä keskustan koulu. 3 koulun malli, jolloin matkat eivät venyisi
pienimmilläkään älyttömiin, mikä tulee tapahtumaan yhden koulun mallissa.
että kaikki pysyisi ennallaan
Jos on aivan pakko lopettaa, joku tai kaikki kyläkoulut, on se kyllä tässä ahdingossa ihan hapatusta
pröystäillä uudella keskustan koululla, kun kuitenkin kaikki mahtuu pian olemassaoleviin kiinteistöihin.
Valinnaisaineiden määrällä ja hienoilla liikuntatiloilla ei ole mitään virkaa jos lapsi istuu autossa suuren
osan päivästä. Koulukyydit on vielä pahimmillaan sellainen las vegas, että itse emme istuisi. Uuden
rakennuksen budjetti ylittyy myös ja sääatöt katoaa siihen. Johtuuko se siitä, että paikallisilla raksaliikkeillä
on sellainen tyyli, että hankkeeseen päästään käsiksi halvalla tarjouksella ja lisäkustannukset laskutetaan
sitten ihan eri laskurilla. En yhtään luota kaikkiin tai suurimpaankaan osaan rakennusalan toimijoista. Ei
mitään kunnianhimoa tehdä hyvää jälkeä. Eli ei uutta koulua ainakaan missään nimessä.
Kai kyläkoulut on terveempiä tällä hetkelläkin, kun keskustan koulu. Entäs jos keskustan koulu
lakkautetaan ja siirretään ne kylällä olevat lapset kylä kouluihin. Tai sitten nykyinen malli.
Kaksi maalaiskoulua, keskustassa alakoulu ja yläkoulu erikseen
Keskustassa uusi yhtenäiskoulu ja kylillä koulut nykyisten koulurakennusten käyttöiän loppuun
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kouluja ei lakkautettais :)
Koulujen vähentäminen vasta sitten kun oppilasmäärä laskee.
KYLÄ KOULUJA EI SULJETA JÄKÄTI JÄKÄTI.....
kylä kouluja ei suljettaisi
kyläkoulu
kyläkouluista jätetään ne,joissa oppilaita eikä korjauskuluja
Kyläkouluja ei saa lakkauttaa
Kyläkoulut jäisivät. Ei ole mitään järkeä tunkea kaikki Kiuruveden oppilaat samaan kouluun. Miettikää
pienempiä. Miten he jaksaisivat pitkät matkat ja päivät.
Kyläkoulut on säilytettävä.
Kylän oppilaat täyttäisi sivukylänkoulut, yläkoulun ja lukion luokat. Uutta koulua ei tarvitsisi rakentaa ja tulisi
enemmän säästöä!
kys
Lapsista katsottuna järkevän koulumatkan päässä olevat koulut.
Luupuveden koulu jatkuisi uusimpana ja suurimpana sivukouluista muut koulut samassa klöntissä
Luupuveden koulu, toinen kyläkoulu eteläpitäjässä, keskustan koulu
Mahdollisuus siirtyä kyläkoulun oppilaaksi myös keskustan koulupiirin kuuluvilla
mitään hyvää siinä kyllä ei ole
neljä E-6-luokkien kyläkoulua sekä keskustassa yhteinen ala- ja yläkoulu sekä lukio.
Neljä toimivaa kyläkoulua
Niin kauan kuin oppilaita on riittävästi, kyläkouluja sivukylällä
Nykyinen malli kuten eka kohdassa lueteltu. Tai 2 kyläkoulua, 1 pohjoispäässä ja 1 eteläpäässä missä
eniten luultavammin oppilaita ja laajemmalta alueelta siirrettäisi oppilaita näihin, jotta koulun aukipitäminen
on oppilasmäärältään järkevää!
Nykyinen malli vähintään kahdella kyläkoululla.
Olemassa olevat kyläkoulut säilytettäisiin ja osa keskustan alueen lapsista kuljetettaisiin sivukylien
kouluihin. Tulisi huomattavasti lyhyemmät koulumatkat kun ajettaisiin suoraan kouluun. Yläkoulu ja lukio
ehdottomasti pidettävä erillään alakoulusta.
olisi samat koulut
Pienimmät kyläkoulut voisi lakkauttaa mutta ei kaikkia.
Riittävän isoja kyläkouluja ei tule lakkauttaa. Kenelläkään lapsella koulumatkasta ei saisi tulla ajallisesti
liian pitkä. Tälle ei ole rahallista vastiketta millä sitä voisi säästöissä perustella. Se on ihmisoikeus. Mikäli
ajat saadaan riittävän lyhyeksi niin se eriasia.
Terveet kyläkoulut säilyisi
Yhtenäinen perusopetus ja kaksi kyläkoulua
Yhtenäiskoulu keskustassa + neljä 3-6-luokkien kyläkoulua
Yhtenäiskoulu keskustassa ja luupuveden vasta rakennettu koulu
Yhtenäiskoulu kylällä ja 1 tai 2 isointa kyläkoulua, esim. luupuvesi, koska uusi kouly, nykyaikaiset varusteet
koululla.
Yksi alakoulu keskustassa ja elinvoimaisimmat kyläkoulut jäisivät
Yksi alakoulu keskustassa, kaksi E-6-luokkien kyläkoulua ja yläkoulu keskustassa
Yksi alakoulu keskustassa, yläkoulu omanaan ja kaksi isointa kyläkoulut saisivat jäädä
yksi pienennetty alakoulu, esim. 2-sarjainen. Kyläkouluista mukana ne, jossa oppilaita on riittävästi (esim.
yli 25), keskustan koulu voisi toimia yläkoulun rakennuksessa, jossa sisäilma parempi kuin Nivalla.
Yksi yhteinäiskoulu ja 1-2 kyläkoulua sen aikaa kuin oppilaita riittää.
Yläaste ja lukio samaan, alakoululaiset erikseen ja kyläkoulut säilyy
yläkoulu ja alakoulu säilyisi
Yläkoulu ja lukio samassa sekä alakoulu plus 4 kyläkoulua
Yläkoulu omanaan,kolme kyläkoulua ja 1 lakkautus jossa vähiten lapsia
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Jos perusopetus keskitetään Kiuruveden kaupungin keskustaan
elokuusta 2025, niin

Tällä hetkellä Kiuruveden kaupungin perusopetuksessa tulisi
kehittää

7,3 %

Muu

4,1 %

Muu:












Tällä hetkellä Kiuruveden kaupungin perusopetuksessa tulisi kehittää
Antaa opettajille ja oppilaille työrauha omassa lähikoulussa ilman lakkauttamis-suunnitelmia.
Blue sky halvemmaks
Edellisestä kysymyksestä puuttui vaihtoehto säilyttää rakennus nykyisellään. Kyllä Nivaan mahtuu kaikki
lapset.
ei mitää
ei mitään
ei mitään
Ei oikeen mitään, mutta oisi enemmän ohjaajia.
ei pitkiä päiviä pöljät ja että koulut ois ennallaan
ei tarvihe mitenkään kehittää
En voi antaa kehittämis ehdotusta koska en tiedä koulujen tilannetta. Perusta hyvälle koulutukselle toki on
hyvät opettajat.
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enemmän paperikokeita
huolehtia ettei koulumatkat ole lapsille kohtuuttomia
Hyvä näin!
ilmaiset kaapit kaikille jotka tarvitsevat sitä
Järjen käyttö
Kaappen ilmaiseksi antamista niitä tarvitseville.
Kaikkiin näihin sekä kiusaamisen poistoon paremmin.
Keskittyä saamaan oppilaista hyviä lupauksia suomen tulevaisuudelle, tämän mahdollistaa pienet
ryhmäkoot ja yksilöihin keskittyminen.
Keskustan koulun kiusaamisiin puututtava tehokkaammin!!!
kiinnostavuus puuttuu tunneista. Myös käden taidot, esim renkaan vaihto
(**nimi**) potkut
kiusaamiseen puuttumiseen
kiusaamisen ennaltaehkäisy
Kiusaamista että se loppuu
Koulujen päätöksenteon tuominen lähemmäs perheitä
koulujen viihtyvyyteen
Koulumatkojen lyhentämistä ja sujuvuutta.
koulurakennukseen sekä ryhmäkokoihin, luokat ovat nyt jo isoja ja opetus ei tasapuolista. opettajan aika ei
riitä kaikille.
kyläkouluja
Kyläkouluja ei saa lakkauttaa
Kyläkoulujen markkinointia vetovoimatekijänä, maallemuutosta on selviä merkkejä.
Laittaa jäitä hattuun. Mahdollisen integraation säästöt hukkuvat muutenkin valtion tasolla kasvaviin
perusopetuksen menoihin ja hallinnon sekä organisoinnin kompromisseihin ja tehottomuuteen. .
Laittakaa kaikki päättäjät kulkemaan koululaisten koulukuljetusreitit koko kaupunginalueella, joka ikinen
tien pätkä. Ei oikoen eikä jätetä yhtään tietä ajamatta. Sittenpä näkevät mitä on kulkea pitkiä matkoja.
Lapsista tulee pitää huolta. Matkat eivät voilla liian pitkiä ja koulujen oltava turvallisia.
Lopettaa seta ym. mädätys
Olla kiusaamatta sivukylien asukkaita / oppilaita , joutavilla koulu höpötyksillä. Jos koulujen lakkauttaminen
oikeesti tuo säästöä niin Kiuruvesi kylpisi rahoissa, on niitä niin monta jo lakkautettu. HUPSIS KOKO
homma
Oppilasryhmien koot riittävän pieneksi
Ottaa oppilaat huomioon yksilöinä, ei ryhmänä
panostaa koulurakennuksiin ja kiusaamiseen.
Panostaa lapsien pieniin ryhmiin, jossa jokainen saa tuntea olevansa tärkeä, arvokas. Opettajilla
mahdollisuus auttaa ja nähdä kaikkien kehitysvaiheet ja tukea heitä erilaisissa vaiheissa.
pitäisi kaiken ennallaan
Puuttua kiusaamiseen, häiriökäytökseen,
Säilytettävä kyläkoulut
Säilyttää kyläkoulut
Säästäkää nekin rahat, jos ette tiedä mihin tällä hetkellä tarvitsee sijoittaa!
tarvikkeet
Tasavertaiseen opettamiseen
Tuoda lapset ja perheet lähemmäs kouluasiouden päätöksentekoa.
Täytyisi auttaa suuria lapsiperheitä, joille tämä on vaikeaa.
varmaan aika monta asiaaa
Vähennettävä koulunkäynninohjaajien määrää. Ne ovat vain suojatyöpaikkoja ja aikuisten naisten
juorukerhoja, niillä ei ole mitään tekemistä laadukkaan perusopetuksen kanssa. On uskomatonta, että niitä
on lisätty vuosi vuodelta ymmärtämättä lainkaan talousvaikutusta. Opettajien määrää on vähennetty,
ohjaajia lisätty, tämä on Valtakunnallisesti ainutlaatuista!
Vähentämällä koulunkäynninohjaajia, ei tarvita perusopetukseen
Yksilöllisyyden huomioitiin opetuksessa
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Mistä ja miten Kiuruveden kaupungin opetus- ja
sivistyspalveluissa voidaan säästää? Voit myös avata tähän
aiempia vastauksiasi perustelemalla näkemyksesi.


En osaa sanoa (64)



Ei ostettaisi aina uusia koulutarvikkeita ja kirjoja.



ei ostettaisi kaikkia mahdollisia kirjoja



Ei osteta turhia kirjoja.



äläkää ostako kalliita oppikirjoja. Käpylehemätkin ovat halavempia.



Kierretätteisiin enemmän koulu kirjoja, ja kaikki varmasti ottaisi omat työvälineet.



kierrätettäisiin enemmän koulu kirjoja



Kierätetään enenmän samoja kirjoja



Kirjoja kierrätetään monta vuotta ja ostetaan halvat kirjat.



annetaan vain puolikas pyyhekumi :)



oppilaat toisi omat kirjoitus välineet kouluun.



poistetaan liiat koulutarvikkeet esim. joku tehtäväkirja. Ei rakennettaisi uusia asioita, ennen kuin
tietäisimme paremmin asiasta.



Kirjoissa. Tehdään enemmän aineita puhelimella, tabletilla tai koneella :D



tehdään enemmän puhelimilla.



En tiedä, en ymmärrä. Ehkä netissä tunteja.



tunteja voisi pitää nettiyhteydellä kotona



käytettäisiin enemmän etäkoulua



Lisäämällä etäopetusta ja verkkokursseja. Mahdollisesti hankkimalla verkkokursseja yhteistyössä muiden
lähialueen kuntien kanssa.



Pienentämällä opetus- ja sivistyspalveluiden sähkö- sekä vesilaskua. Ts. sammutetaan turhat valot ja
elektroniikka tiloista, joissa ei olla.
o Oppilaita ei pakoteta käymään suihkussa, vaan suositellaan sitä.
o Hankitaan koululle vessanpönttöjä, jotka vetävät isommalla sekä pienemmällä vedenmäärällä.
o Opetetaan oppilaille sähkön- ja vedensäästämistä.
o Tehdään opetustehtäviä suosimalla traditionaalista tekotapaa (vähennetään koneita, tabletteja ja
elektroniikkaa)



ei turhia hankintoja.



ei uusia yloimääräisiä hankintoja mitä ei välttämättä tarvitse.



ei osta mitään turhaa



ei turhia ostoksia



Ei ostettaisi turhia tavaroita
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Ei käytetä rahaa kaikkeen turhaan.



-ei osteta turhia asioita ja myydään tukku tuotteita joilla saa rahaa omg.



Ei osteta turhia asioita.



säästämällä.



Säästämällä.



ei käytetä rahaa :)



Siinä voisi säätää rahaa



mielestäni pitäisi rakentaa lisäosa jotta kaikki mahtuisi kouluun eikä kannata tuhota kaikkia kouluja ja
rakentaa uutta



Esim yläkoulun säilytyskaapit ovat turhia, sillä harva käyttää niitä.



Parasta rahankäytön kannalta olisi rakentaa uusi koulurakennus, sillä jos syrjäkylien koulujen oppilaat
ahdettaisiin nykyisiin rakennuksiin, tulisi aika ahdasta ja rakennuksia olisi pakko laajentaa



ei tuhlata paperia kokeisiin vaan tehdään ne digitaalisesti



Ei tuhlata paperia kokeisiin.



pitäisi jättää kaikki miten se nyt on



pitää kaiken ennallaan



leikkittää käpy lehmillä



oliko latukone järkevä hankinta



kyläkouluista siirretään kaikki oppilaat keskustan kouluihin.



Kokeilkaapa vaikka niin päin että siirtäkää nivan koululaiset kyläkouluihin



kuljetuksia myös keskustasta sivukylien kouluihin



Keskustan kouluolosuhteista haittaa kokevia alakoululaisia voidaan kyyditä kyläkouluihin. Muutetaan
kaupungin todellisuus vastaamaan oikeasti sen iskulausetta "Luomu Suomen pääkaupunkina".



Lakkautetaan keskustan ala-aste ja kuljetetaan lapset sivukylien kouluihin



Hyödynnetään olemassa olevat kyläkoulut kuskaamalla keskustan lapsia niihin. Ei tulisi matkakustannuksia
niin paljoa. Kaikki turhat suojatyöpaikat pois koskien koko kaupunkia. Kaikki turhanpäiväiset kahvitukset
ym. totutut mukavuudet pois. Lomautukset.



Jos koulut yhdistettäisiin ei menisi ehkäpä niin paljon rahaa ja jos luokkaretkiä joihin menee rahaa
vähennettäisiin.



Jos oppilaitten vanhemmat keräisivät rahaa niin sitten ei tarvittaisi sulkea kouluja.



Koitetaan korjata kaikki nivan-koulun rikkinäiset laitteet.



En ymmärrä kysymystä



en osaa puhua noin sivistys kielellä.....XD



Ei rakenneta paljoa lisää.
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Säästetään tottakai ne kyläkoulut ei mitään järkeä tuommosesssa suorassa susi ideassa



Säästyisi rahaa ,että ei tarvitse maksaa muita kouluja.



että kaikki olisi samassa koulussa



että ei tarvisi maksaa kuin yhdestä koulusta ja ei monesta eri koulusta.



Kiuruvesi säästäisi jos rakennettaisiin uusi koulu ja saataisiin sisäilma ongelmat pois.



Kiuruvesi säästää jos rakennettaisiin uusi koulu.



Kiuruvesi säästääsi jos rakennettaisiin uusi iso koulu ja saataisiin sisäilmaongelmat pois.



Tekemällä yksi iso koulu



kaikki samaan kouluun



tehtäis ny se iso yks koulu jonne tulee kaikki kiuruvetiset



Yhteisellä alakoululla.



Yksi koulu on hyvä malli.



Minun mielestäni olisi ehkä helpompaa, jos olisi yhteinen alakoulu.



Keskitetään kaikki oppilaitokset keskustaan.



Kannatan esitettyä suunnitelmaa, ei ole järkeä / kannattavaa ylläpitää kyläkouluja. Näiden toimien kautta
turvataan muut palvelut esim. kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Yhteiskoulu (uusi sellainen) on hyvä ratkaisu!



Ei korjata vanhoja koulurakennuksia, koska se on kallista ja silti niistä ei häviä sisäilmaongelmat.
Rakentamalla uusi yhtenäiskoulurakennus keskustaan on paras vaihtoehto!



Vanhoja koulurakennuksia ei kannata korjata, kun se on kallista ja silti sisäilmaongelmat säilyy. Uusi
koulurakennus on satsaus oppilaiden terveyteen ja tulevaisuuteen!



ei ainakaan rakentamalla lisää mitään turhia koulurakennuksia, koska oppilaita on vielä käymään
kyläkouluissakin



Rakennetaan lisää luokkia



korjata kouluja



korjataan koulut



korjataan koulut



Pidetään samat kunnossa olevat koulu



pitää kyläkoulut auki



pitää entiset koulut



Koulu on tarvittava rakennus eikä siinä tarvitse säästää.



Koulu on tarvittava rakennus eikä siinä tarvitse säästää.



jättäkää normaaliks plz donate dls plz mi nab
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Muualta kuin kyläkouluilta



kyläkoulut pysyy



Ei ainakaan kyläkouluja lakkauttamalla



Kyläkoulut pidettäisiin paikallaan.



Sillä tavalla voi säästää että kouluja ei lakkauteta vaan pidetään vanhat pystyssä koska uuden koulun
rakentaminen maksaisi paljon enemmän. Koulujen pihoihin on juuri saatu uudet laitteet ja areenat. Ja jos
koulut nyt lakkautettaisiin ne menisivät ihan hukkaan...



Jäädään tähän malliin mikä on, kuinka tulee säästöjä jos vanhat rakennukset jäävät tyhjilleen ja niitä
huollettava ja kuitenkin uudella järjestelyllä uusi koulu rakennettava, nykyiset korjaukset Nivan koululla
maalia pintaan kuten muuallakin kaupungin korjaukset lukuunottamatta Luupuveden koulun uusimista,
mitäs sille rahalle käy kun se jätetään tyhjilleen ei mitään järkeä



kaupunki on ihan jonii jootava



huono päätös, koska niin pitkä matka kouluun ja siellä olisi liikaa ihmisiä. toivoisin että samat koulut ovat
vielä 2025 !!



Miettikää järjellä näitä asioita ja kysykää viisailta apua. Suoraan sanottuna paskasti menee.



en halua että minun pikku sisko mennee kylälle kun on liian pitkä mataka



Minusta kaikissa on tähän asti pyritty säästämään mahdollisimman paljon, eli ei varamasti ole enää mitään
missä voisi säästää.



Koulu korjattaisiin kerralla tai rakennettaisiin uusi, eikä joka toinen vuosi tehdä korjauksia joihin kuluu
paljoin rahaa. (ala-aste) Kaupungin julkisia palveluja vähennettäisiin. Teille tehtäisiin vain pakollisia
korjaus töitä.



"Kysymykseen ""Jos perusopetus keskitetään Kiuruveden kaupungin keskustaan elokuusta 2025, niin""
minä vastasin simppelistin sen mukaan mikä olisi paras asia saada, en sen mukaan mitä on pakko tehdä.
Enkä halua ottaa kantaa asiaan josta minulla ei ole mitääv tietoa.



Kiuruvesi on vaan niin käpykylä joten täällä on inhottva asua.



kiuruvesi on vaan niin pieni ja huono paikka



Hallitus on jonniin joutava.



Hanakala on näissä säästää, kaikki tämän hetken toiminnot ovat mielestäni melko välttämättömiä.



Tarvisi vähemmän linja-autoja



Korjaukset ja uudistukset tehtäisiin kerralla hyvin ja laadukkaiksi, niin ettei myöhemmin tarvitsisi käyttää
rahaa vanhojen "mokien" korjailuun.



Mielestäni nämä lakkauttamisjutskat ovat turhia. Pysykää housuissanne ja keskittykää parempaan kouluun
ennenkuin laajennettu sitä tyhmät ette tajua mistään mitään! San tietää että iisalmen kouluissa oli
etäopiskelussa tietokoneet ja tabletit annettu ja paremmat mahdollisuudet oppia. Minä teen kohta
rikosilmoituksen jos ette ryhdistäytyä >:( Minä olen tosi vihainen. Hävetkää ja haistakaa kakka



ryhmäkokoja suurentaa



ottaa käyttöön koulutusta taloudellisista vähimmäissäännöistä. kuten veden, paperin, ruoan järkevä käyttö.



no eipä oo minun tehtävä keksiä ratkaisuja tuohon ongelmaan. ne jotka on sielllä töissä ja ssaavat siitä
palkkaa voisivat yrittää tehdä työnsä.
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Kyläkoulut vois lakkauttaa.



Korjatkaa ensin lapinsalon tie ennen kuin mitään yhtenäiskouluja



Pitäisi kaiken maailman tsempparit häätää pois eikä oteta kouluihin turhaa henkilökuntaa. Mielummin
panostetaan opettajien laatuun.



Laitetaan ammattitaitoiset opettajat asialle ja heitetään pois kaikki turhat työntekijät, kuten tsempparit.



Ammattitaitoiset opettajat asialle ja muut turhat ukot niiku tsempparit niiku paskahousu pennann
helvetiinniin hyvä tulloo



nimeltämainittomalle opettajalle apua!!!!!!!!"!



Sähköpöydät on turhia,tsempparit pois



kaikki turha paska, kuten sähköpöydät ja tsempparit (varsinkin (**nimi**) ja sen kaveri)



Pitkällä aikavälillähän tietysti yksi iso koulurakennus tulisi kaikista halvimmaksi, mutta sen hintana tietysti
on n. 15 miljoonan velka, monien työpaikkojen menetys ja kylien lisääntyvä näivettyminen. Mutta ei siitä
parane, nyt vaaditaan päättäjiltä kovia päätöksiä ilman että mietitään että pääseekö sitä seuraavalle
kaudelle vai ei. Fakta nyt on vain se että nykyinen systeemi ei ole kestävällä pohjalla ja siihen vaaditaan
muutoksia. Oppilasmäärä tulee kuitenkin tulevaisuudessa vähenemään. Eikä kyläkouluilla nykyiselläkään
kovin paljoa oppilaita ole. Toinen vaihtoehto on sitten uimahallin, jäähallin ja kulttuuritalon sulkeminen.



Hieman erilaiselle pojalle pieni kyläkoulu oli tuskallinen kokemus. Ei varsinaisesti kiusattu, mutta kun olit
outo, niin sinut vain jätettiin syrjään. Yläaste oli suuri helpotus, kun isosta massasta löytyi myös kavereita.
Pidempi koulumatka ei Haittaa, kun koulu ei ahdistanut jo valmiiksi



Ei tarvihe olla 2 tsempparia kun ennen pärjättiin ilman ensimmäistäkään



Hieman erilaiselle pojalle pieni kyläkoulu oli tuskallinen kokemus. Ei varsinaisesti kiusattu, mutta kun olit
outo, niin sinut vain jätettiin syrjään. Yläaste oli suuri helpotus, kun isosta massasta löytyi myös kavereita.
Pidempi koulumatka ei Haittaa, kun koulu ei ahdistanut jo valmiiksi



Koulunkäynnin ohjaajia ja tsemmpareita vähemmän tai kokonaan pois. Ei ne tee mitään hyödyllistä



Säästä ei tarvitse laitatte vaan kaikki likoon niin saan hyvän talon itelle vitun hintit:D.



(**nimi**) palkka pois



Jos ei hankittaisi lähi aikoina uusia latukoneita niin voisi varmaan säästää jonkin verran



Luokkien kokoja suurentamalla.



Pienemmät oppilaat pääsee helpommin kouluun, kun ei tarvitsisi matkustaa aina keskustaan. (Kyläkoulut
siis säilytettäisiin.)



Lakkauttamalla kyläkoulut ja yhtenäistämällä alakoulut



Säilytetään edes yksi kyläkoulu, jos ei kaikkia voida. Investoidaan jo olemassa oleviin kouluihin, jotta ei
tarvitae rakentaa enää uusia. Kasvatetaan ryhmäkokoja, kyläkouluissa mahdollisempaa yhdistämällä eri
luokka-asteita.



(**nimi**) mielenterveyteen liittyvää kuntoutusta ja alkoholisti opettajille katkaisuhoitoa.



(**nimi**) mielenterveyteen liittyvää kuntoutusta ja alkoholisti opettajille katkaisuhoitoa.



Mielestäni Kiuruveden kaupungin ei tule säästää opetus- ja sivistyspalveluissa oppilaiden ja opiskelijoiden
kustannuksella. Nykyinen suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteuttaa tarpeet hetkellisesti.
Kuitenkin pitkällä tähtäimellä pidentynyt koulumatka, ryhmäkokojen kasvaminen, opettajien vähentyminen
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ja laajempi verkostoituminen yhdessä tulevat maksamaan kaupungille tuplasti. Säästöjä voidaan lähteä
hakemaan tulojen kautta. Eli lähdettäisiin kehittämään esimerkiksi terveyskeskuksen toimintaa
kannattavammaksi ja investoimalla tuottavuuteen, sekä yrityksiin. Nykyinen malli aiheuttaa myös
poismuuttoa, jonka seurauksena säästöjä joudutaan hakemaan vielä enemmän ja tarvittaessa jopa
kunnallisveroa nostamaan. Perustaessani mielipiteeni tutkimustietoon: ryhmäkokojen kasvaminen
aiheuttaa yleensä työilmapiirin laadun laskua. Se taas näkyy sote- menojen kasvuna. Nuorena tahdonkin
nyt siis vedota päättäjiin: älkää säästäkö meistä. Esimerkiksi muutaman päivän lomautuksilla on
ympäryskunnista saatu huomattavia säästöjä. Lomautus taas ei tarkoita irtisanomista, joita on pyrittty
välttämään. Se minkä lapsista ja nuorista säästämme, säästämme myös omasta tulevaisuudestamme.
Samalla kuntalaisia ja tulomuuttajia karkoittaen.


Voitaisiin säästää juurikin lakkauttamalla kaikki kyläkoulut tai osa. Kouluissa on erilaisia korjaustarpeita,
myös syrjäseuduilla.
o Edullisemmaksi tulisi, jos kaikki oppilaat opiskelisivat samassa koulussa ja tämä koulu korjattaisiin
tai rakennettaisiin uusi. Silloin ei tarvitsi korjata kaikkia kyläkouluja, joiden oppilasmäärät
vähenevät muutenkin tulevaisuudessa.
o Tietysti pitää huolehtia siitä, että oppilaat eivät kärsi ja luokkakoot pysyvät normaaleina, eikä yhteen
luokkaan tungeta liikaa oppilaita.



Koulukuljetusreitit



Minulla ei ollut omalla koululla ala-asteella yhtään kaveria. Yläasteella löysin ystäviä. Nyt olen
opiskelemassa. En pidä mitään yhteyttä kehenkään ala-asteen luokkakaveriini. Yläasteen ystävistä olen
löytänyt niin nykyiset ystäväni, kuin puolisoni.



Peruskoulu on pakollista jokaiselle ja jos siitä tehdään ponnahduslauta elämän alamäkeen niin ei hyvä.
Tyhjät kiinteistöt myyntiin niin jää ylläpitokustannukset pois. Valtuutettujen määrä minimiin ja
kokouspalkkiot leikkuriin myös, jokainen on sinne hakenut vapaaehtoisesti ja jos motivaattori on pullakahvit
ja kokouspalkkio niin on väärässä paikassa.
o On paljon kohteita mistä saa säästöjä koskematta lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustaan,
varhaiskasvatuksen ja peruskoulun eväisiin tulevaa varten. Nämä nuoret ja lapset ovat niitä ihmisiä
jotka joskus päättävät meidänkin hyvinvoinnista niin kannattaa panostaa heihin"



Koulumatka syrjäkylän lapsilla lyhempi eli taksi kyyditys ei olisi niin kallista.



Alakoululaiset eivät tarvitse mitään modernia ympäristöä, vaan oppimista tukisi heillä eniten
kodinomaisempi koulu pienemmillä ryhmillä ja lähempänä kotia. Tappiin venytetyt ryhmäkoot lisäävät
varmasti kiusaamista ja lisäävät oppimisen eroja lasten välillä, kun tukea tarvitsevat eivät sitä saa.
Useampia julkaisuja on jo siitä, kuinka kyläkoulujen lakkauttaminen on lisännyt sote-menoja. Ainakin itse
haluaisin omista lapsistani mieleltään terveitä ja tasapainoisia.. Huoli on nyt suuri, kun toinen joutuisi tuolla
suunnitelmalla jo eka vuoden jälkeen siirtymään kylälle, toinen ei ehtisi edes esikouluun lähellä. Ihan
tosiaan itku tulee, kun asiaa miettii, kun luulin Kiuruveden olevan edes tässä asiassa muita fiksumpi ja
täällä olisi hyvä lasten kanssa asua..



Ensimmäisessä kysymyksessä on kysytty, mitkä takaavat hyvän perusopetuksen. Ja siihen on lueteltu
asioita, jotka pitäisi ensinnäkin olla itsestään selvyyksiä. Ei kenenkään tarvitse home koulussa sairastua ja
altistua. Opetuksen laatu, pitäisi olla kaikkialla Suomessa sama ja hyvä? Itse sijaintihan ei periaatteessa
vaikuta perusopetuksen laatuun, mutta se vaikuttaa niiden lasten arkeen todella paljon.
o Tämä kysely on todella huonosti rakennettu, vastaus vaihtoehdot on ihan ihmeellisiä. Kaipa näillä
vastaus vaihtoehdoilla saatte Rakennettu haluamanne tuloksen kyselystä. "



Opetuspalveluissa ei tulisi säästää. Mikäli kaupungin taloudellinen tilanne on ajautunut siihen pisteeseen,
että peruskoulutus on viimeinen vaihtoehto säästökohteille, tulisi toimia entistä proaktiivisemmin sen eteen,
että Kiuruveden vetovoimaa saataisiin kasvatettua. Nuorelle lapselle on tärkeää, että koulumatkat eivät
veny liian pitkiksi, sillä kehittyvä lapsi tarvitsee riittävän määrän vapaa-aikaa harrastuksille ja levolle.
Säästöohjelman sijaan tulisi keskittyä siihen, miten kiuruveden houkuttelevuutta yrityksille saadaan
kasvatettua. Peruskoulutuksen leikkaukset sotivat tätä ajatusmaailmaa vastaan, sillä ne heikentävät
entisestään Kiuruveden houkuttelevuutta ja siten kasvattavat alijäämää muutajissa.



Eskareiden on saatava olla omassa rakennuksessa. Heidän koulutaipaleensa ja opettelu vasta alkaa.
Mielestäni heidän kuuluu saada uuden opetteluun rauha. Järetön idea laittaa eskarit, ala- ja yläkoulu
samaan rakennukseen. Ala- ja yläkoulu yhdessä voi pienille ja herkille lapsille olla stressaava. Ja tuskin
ainakaan koulukiusaaminen vähenisi tuolla ajatuksella.
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Ensimmäinen kysymys on aseteltu aivan väärin. Juuri mikään vastausvaihtoehdoista ei vaikuta hyvään
perusopetukseen. Esimerkiksi koulun sijainti itsessään ei vaikuta millään tavalla itse opetukseen, tai koulun
sijainti.



Ei ole mielestäni vielä ajankohtaista tehdä uutta koulua keskustaan, kun vasta on satsattu isolla rahalla
kyläkouluihin. Koulun lakkauttamista olisi pitänyt miettiä esim. luupujoella ennen uuden koulurakennuksen
rakentamista muutama vuosi sitten. Mentäisiin vielä vähän aikaa nykyisellä mallilla ja karsittaisiin koulu
kerrallaan esim. rakennuksen kunnon ja oppilasmäärän vähenemisen myötä. Totta on, että jossakin
vaiheessa koulut sivukyliltä lakkautetaan, mutta viimeistään siinä vaiheessa kukaan ei halua asua tai
muuttaa sivukylille asumaan.



Jos uusi koulurakennus täytyy rakentaa, niin miksi ei samanlaista kuin Runnilla! Helppo isontaa sekä
pienentää, eikä home haittoja, kuten nykyisessä ala-aste rakennuksessa. Jota sitäkään ei oteta kuuleviin
korviin. Paremmin menisi Kiuruvedellä jos saataisiin koko kaupungintalon porukka uusiksi. Tässä yksi syy
miksi en omaa lastani sinne halua vaikka sieltä itse olenkin.



Kaupungin päättäjien ja työntekijöiden palkoista aloitetaan säästäminen!



Sisäilmaongelmaisten rakennusten epäonnistuineiden remppojen lopettaminen. Kuinka monesti Nivan
koulua on korjattu ja ongelmaa ei ole saatu hallintaan? Olisivatko hirsirakennukset vastaus nykyajan
sisäilmaongelmaisiin kouluihin ym kiinteistöihin?
o Voisiko Kiuruveden kaupunki tehdä säästöjä joistain mahdollisista turhista/tyhjistä kiinteistöistään?
Myydä ne tai purkaa tyhjillään olevia rakennuksia/tontteja?



Kunhan ei oteta lapsista ja nuorista, Kiuruveden ja Suomen tulevaisuuksista pois. Senioripuisto saisi
odottaa.



Tarkastamalla onko mahdollista siirtyä esim 3 opettajan koulusta 2 opettajaan.
o Koulukyydit vie osansa, mutta onhan se joltain perukalta ihan järjetön matka alakoululaisille kylälle
asti kulkea ja kun tuskin on se suorin reitti, vaan kierrellään mutkien kautta. Tosin ei toimisi sekään
että linja-auto kulkisi vain ns. päätiet ja jos asut siitä kilometrien päässä, joutuisit itse huolehtimaan
kulkemisen päätien varteen. Ei mitenkään toimivaa.



Ryhmäkoot eivät saa missään nimessä kasvaa. Pienryhmäopetusta tarjottava: kaikki eivät vain
käytöksensä puolesta sovi samaan isoon luokkaan.



Panostakaa pieniin ryhmiin. Häiriötä vähemmän, oppivat paremmin. Yhteisopettajuus hyviä kokemuksia.
Puuttukaa kiusaamiseen



Ensimmäisenä tulee minulle henkilökohtaisesti todella kova ärtymys! Veitte jo päiväkodin vaikka siitä
kuinka taisteltiin , nyt on sitten vuorossa kylä koulumme! MIKSI aina lapsilta ja lapsiperheiltä???
Nimimerkillä : yhdeksän henkinen perhe maaseudulta joka etsii uutta kotia muualta kuin KIURUVEDELTÄ!!



Olemassa olevat vaihtoehdot taitavat olla ainoita?



Tulevaisuudessa todennäköisesti niin vähän lapsia, ettei väkimäärä ole liian iso samaan taloon.
Luokkakoot ei saa paisua, ohjaajia (päteviä, koulutettuja) oltava jokaiseen luokkaan. Ei mitään ihmiskokeita
jollain luokkien yhdistämisillä. Uuden rakennuksen suunnittelussa voisi ajatella jo valmiiksi, miten tiloja
voidaan hyödyntää muuten, jos väkimäärä entisestään vähenee.



Lopettamalla pienimmät kyläkoulut ei kuitenkaan kaikkia, eikö esimerkiksi Luupuvedellä ole hyvät ja
toimivat koulurakennukset ja riittävästi oppilaita myös jatkossa? Luomu-Suomen pääkaupungin mainetta ei
ainakaan maaseudun alasajo paranna. Veroprosenttia nostamalla voisi yleisesti säästää.



Kannattaa nostaa veroäyriä



Hankinnoissa halvempaa, ei aina kalleinta vaihtoehtoa.
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Onko Kansalaisopiston tarpeen käyttää ”toimistosihteerin” resurssia itse piirrettyyn satutunnin kirjaan?
Kirjailijat tekevät kirjoja elääkseen, ei ole kuntalaisten kukkaron asia maksaa tällaista toimintaa (jonkun
intohimoisen piirtelijän) piirroksia. Kuinka kallis onkaan tuo ”kirja”, joka nyt tehty useana jaksona..?
Tällainen omaehtoinen touhuaminen on karsittava, kun rahat on tiukilla, eikä kuuluisi edes vakaan talouden
kunnassa asialliseen toimintaan.



Vastaan kiinnostavuus puuttuu. Aika monotoonisia tunteja ""hauki on kala hauki on kala"" tyyliin. Pitäisi
saada väriä Hauki terävine hampaineen popsii pieniä kaloja suuhunsa peto kun on. Nuorille joilta on
hieman koulunkäynti hukassa. kiinnostavuutta puhumalla esim lentämisestä, ampumisesta ja sen
fysiikasta. Lisäksi ehdottomasti opettaa 8-9lk esim renkaan vaihtoa autoon. koska missä muualla he sen
oppisivat. Perustaitoja omassa kodissa sulakkeen ja lampun vaihto jne. Käden taitoja ettei ihan olla pihalla
ensimmäisessä kämpässä 18v.
Erikoista minusta on että kouluissa opetetaan esim Bolivian bruttokansantuotteen määrä ja mikä on sen
päävienti artikkelit ja mikä uskontojen jakautuma? Missä ihmeessä kukaan tarvitsee koskaan sitä tietoa?
Sanotaan että yleissivistystä. mutta missä sitä tarvitsee. Ihan kuin breitling huippu rannekellossa on 32
hammasratasta. ketä kiinnostaa :D Myös historia esim koska oli nuija sota ym jotenkin on turhinta tietoa.
Jos tarvitsee google kertoo. Aineita on todella paljon joita opetellaan pänttäämällä ja silti et koskaan
tarvitse? Mikä järki? mikä kustannus! Myös uskonto saa koko lailla paljon tuntikehyksessä tilaa. nyt ollaan
menossa kohti kirkotonta koulua. Yleensä erikoista että kouluissa käytetään paljon aikaa kirkollisiin
menoihin ja asialla on vain kirja jota on kirjoitettu n 2000v sitten useamman sadan vuoden aikana. lisäksi
jokainen sukupolvi on tehnyt käännöksiä ja mukaelmia ja omia tulkintojaan. kohta tyyliin jeesus soitti
whatsapp puhelun 50/ 50% sukupuolikiintiöt täyttäville opetuslapsilleen.. Koska henkilötietolaki estää
nimiä sanomasta ovat opetuslasten nimet jääneet hämärän peittoon..



Kouluverkon suppeneminen on surullista mutta ymmärrän että ehkä välttämätöntä. Tärkein kriteeri olisi
kuitenkin terve (mieluiten hirsirakenteinen) koulu, jossa sisäilmaongelmista ei tarvitse murehtia, ja jossa
opetuksen laatu on korkeatasoista. Näkisin että pitkässä juoksussa kunnollinen koulurakennus tuo säästöä
ja samalla lisää kaupungin houkuttelevuutta kaltaisteni, paluumuuttoa harkitsevien lapsiperheiden silmissä.



Pitkällä aikavälillä säästöjä syntyy rakentamalla kokonaan uusi, laadukas ja terve hirrestä rakennettu
koulurakennus, jolloin elinkaarikustannukset tuovat hyödyt.
o Perheemme (3 lasta) asuu tällä hetkellä isossa kaupungissa, täysin uuden yhteisnäiskoulun
vieressä. Haluaisimme muuttaa takaisin Kiuruvedelle. Yksi ja ylivoimaisesti suurin huolenaihe on
ollut lasten tulevaisuus ja koulurakennukset. Olen positiivisesti yllättynyt uuteen kouluun liittyvistä
investointisuunnitelmista. Toivomme todella, että uusi koulu toteutuu. Näen täysin uuden, terveen
ja modernin koulurakennuksen todellisena positiivisena vetovoimatekijänä Kiuruvedellä.



Kansalaisopiston kurssimaksujen nosto



Turhat hallinnolliset työt pois ja keskittyminen lasten ja nuorten opetukseen. Byrokratia vähemmälle



Digitekniikkaan vähemmän laitteita, käyttö onnistuu vuoro periaatteella



turhanpäiväset korjausrakentamiset pois jos kerran kouluja lakkautetaan



Kouluavustajia on paljon verrattuna isompiin paikkakuntiin.



Itse en ainakaan jo sen yhteisöllisyyden häviämisen, pitkän koulumatkan ja isojen luokka kokojen takia
halua lapsiani kylälle kouluun, koska niillä on hyvä ollut aina olla Luupuveden koululla.
o Ja en kyllä itse suosittele niitä muutamiakaan jotka olisivat Kiuruvedelle jäämässä tai muuttamassa
niin asumaan koska yritätte maaseutua ajaa tyhjäksi toiminnallanne. oon niin pettynyt kun isoissa
luokka koossa ei oo mitään järkeä. Ja samalla tavalla vois kylältä kuskata oppilaita kyläkouluihin
jos aiotaan uutta koulua rakentaa niin täytetään nää jo olevat koulut.



Kouluavustajia on paljon verrattuna isompiin paikkakuntiin.



Yhteinen uusi koulu (ylä- ja alakoulu samassa =voi vaikuttaa yhteisöllisyyteen, kiusaamattomuuteen),
tehdään koulusta yhteinen uusi alku jossa kaikilla on hyvä olla
17

Kiuruveden kaupunki

Kouluverkkokysely 2020



Turhat virat lakkautettava.



Turhat virat pois.



Karsikaa turhia työntekijöitä kaupungilta.



Opettajien muutaman päivän lomautus



Koulujen rehtoreissa



Palkoista



Kouluavustajia tuntuu olevan joissakin kouluissa paljon.



Yhdistetään opettajien virkoja, lukio ja yläkoulu. Tarvittaessa irtisanomisia.



Vähentämällä koulunkäynninohjaajat vain pienluokkiin



Tehtäviä yhdistelemällä. Palkkaamalla moniosaajia.



Koulunkäynninohjaajat eivät ole välttämättömiä kuin muutamassa pienluokassa. Yleisopetuksessa opettaja
on pärjännyt ennen ja on pärjättävä jatkossakin ilman ohjaajaa. Ennen oli 30 oppilaan luokat eikä ohjaajia
ollut olemassakaan. Nyt esim. Nivan koululla on yhtä monta ohjaajaa kuin opettajaa. Haloo Kiuruvesi!!!



Ei ainakaan kyläkouluja lakkauttamalla, sillä se takaa että poismuutto Kiuruveeltä kiihtyy ja maaseutu
kuihtuu. On kohtuutonta ajatella että pienet koulukkaan kulkee jostain esim. Koivujärven perukoilta 2,5
tuntia suuntaasa ja sitten kun viimein kotiin pääsee niin läksyt täytyy tehdä ja sitten onkin jo ilta ja
nukkumaan meno aika. Minne jää siis vapaa-aika!!



Mainostamalla kyläkouluja. Ne jotka tuovat lapsen kouluun oman piirin ulkopuolelta, kustantavat itse
nykyäänkin lapsen matkat. Monilla ei ole edes tiedossa, että voi hakea koulunkäyntipaikkaa kyläkouluista.



Sen tietää sisällä olevat ihmiset. Virkamiehet. Mitä suorittavampi taso, sitä enemmän tietää. Sitä työtä
tekevät. Johto tietää yllättävän vähän. Ongelma on siinä, että harva suostuu sanomaan sitä ääneen, ettei
luopumaan joutuisi. Olisko kerrankin positiivinen haaste tällainen puun ja kuoren väli.



Turvalliset ja terveet tilat lapsille ja aikuisille! Tällä saadaan tulevaisuudessa lisättyä rahallista säästöä ja
inhimillistä hyvinvointia!



Keskittymällä enemmän kenttätyöhön kouluajan ulkopuolella nuorten keskuudessa



Laskelmia olisi syytä tehdä kaikista mahdollisista vaihtoehdoista maaseutukoulut säästäen ja tarkistaa
nykyiset laskelmat.



Nivan koulun purkaminen, sillä rakennus on tiensä päässä. Keskustan koululaiset ainakin väliaikaisesti
syrjäkylän kouluihin, ja uusi alakoulu rakennus sitten ajan kanssa ja hyvin rakentaen keskustaan.
Kyläkoulun käynti, edes lukukauden ajan, olisi kaikille keskustan lapsillekin avartava kokemus.
Luontosuhde paranisi ja erilaisuuden arvostaminen. Yläkoulu on hyvä pitää eri rakennuksena.



Kaupungintalo kiinni ja myyntiin



Kaupungintalo kiinni ja myyntiin



Älkää ainakaan säästäkö erityisopetuksesta!!!



Uusi koulurakennus koko peruskoululle on paitsi huono lapsivaikutusten näkökulmasta, myös kallis.
Kenenkään lasten näkökulmasta ei ole hyvä, että alakoulu keskitetään yhteen paikkaan. Säästöjä voitaisiin
ehkä hakea pohtimalla, ovatko kaikki kyläkoulut tarpeellisia ja mitä säästöjä voidaan hakea yhdistämällä
yläkoulun ja lukion yhteistyötä. Säästettäisiin kuitenkin alakoulu useammassa toimipisteessä, jolloin koulut
pysyisi inhimillisen kokoisina, matkat lyhyinä ja Nivan koulun laajennukselle ei olisi tarvetta. Kyläkouluissa
opetus ON laadukasta ja Luupuvedellä on nyt Kiuruveden sisäilmaltaankin tervein koulu. Varmasti
vetovoimatekijä voi olla koulun käynti myös sivukylällä taajaman sijaan.
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Hallinnosta, varhaiskasvatuksessa 4 hallinnollista johtajaa ja 2 osa=aikaista hallinnollista varajohtajaa,
päällekkäisiä työtehtäviä esimerkiksi palkanlaskentatehtävien osalta



Jos kyläkoulun lapsiluku laskee pysyvästi, silloin lakkautus olisi ymmärrettävä säästökohde.



kesäisin ei tarvita haravaan nojaavia työllistettyjä notkumaan ja tuhlaamaan työtätekevien aikaa.
kulttuuritoimintaa voi vähentää. oli virhe luovuttaa ammattikoulu pois ja rakentaa turha kulttuuritalo tilalle.
virkamiehiä on liikaa.



Ei ainakaan rakentamalla uutta koulua! Täytetään kylänkoulut keskustan oppilailla ja käytetään hyödyksi jo
olemassa olevia tyhjijä tiloja esim yläkoululla ja lukiolta!



Hankinnoille oltava useampi päättäjä



On vaikea sanoa mielipidettäkään näin mututuntumalta ilman laskelmia siitä, mikä on mahdollista. Esim.
nykytilanne olisi ihan hyvä, mutta ei mahdollinen säilyttää.
o Yläkoulu ja alakoulu voisivat olla samankin katon alla, mutta pienten oppilaiden turvallisuuden tunne
säilyttäen. Isot liikkuu isosti ja lähtee iso ääni. Myös hallinnollisesti kouluihin tarvitaan mielestäni
omat rehtorit arjesta vastaamaan.
o Hyvä, että näitä kysytään kuntalaisilta ja tuodaan vaihtoehtoja näytille. Kaipaisin lisää perusteluja
sille, miksi säästöt on tehtävä opetuspuolelta ja kouluverkosta - muita vaihtoehtoja ei ole tuotu
keskusteluun. Ehkä niitä ei ole olemassa, mutta siihenkin kaipaan perusteluja.



Vanhaa home koulua ei kannata korjata lähes joka vuosi niinkuin nyt tehdään!!



Miksi juuri opetus- ja sivistyspalveluissa pitää säästää? Aloitetaan vaikka henkilöstökuluista. Organisaatio
on liian iso kuntakokoon nähden. Juustohoylä mallilla kaikilta hallintoelimiltä säästöä samalla tavalla
yrityksetkin tekevät hankala päätökset.



Kuljetuksissa pitää ottaa inhimillisyys huomioon, jos kyläkoulut lakkaa. Eli ei kerätä joka penniä säästöä,
vaan katsotaan, että koulukyytiaika on inhimillinen



opetus on väärä asia mistä pitäisi säästää, mutta pakon edessä opettajien määrän vähentäminen.
kyläkoulujen sulkeminen, omat eväät koululaisille.



Maksullista iltapäivähoidon tyylistä toimintaa tarjolle myös vanhemmille lapsille. Kirjaston työntekijätunteja
vähemmäksi lisäämällä omatoimiaikaa. Maksullinen kyyti kyläkoululaisille, kyläkoulujen jäät, pihan hoidot
yms yhteisön talkootöiksi.



Säästääkö Kiuruveden kaupunki, jos kyläkoulut suljetaan? Kyläkoulut on säästettävä. Pitkät koulumatkat
on rasitettavia pienille koululaisille. Lähtevät aikaisin kouluun ja palaavat myöhään kotiin. Onko se oikein,
Tämä ns. säästölinja.



Alakoulun ja yläkoulun läheisyys on AINA ollut huono ajatus. Alakoululaisilla täytyy olla mahdollisuus
viettää koulupäivänsä turvallisesti, ilman jatkuvaa huolta isompien tekemisistä. Nämä koulut pitäisi olla
täysin toisistaan erillään. Tapahtui Kiuruveden kouluverkossa mitä tahansa. Nykyisellään myös se että osa
alakoululaisista on yläkoulun tiloissa, on todella negatiivinen asia.



Kouluverkon laajentaminen, oppilaiden kuljetus kyläkouluille oppilasmäärien tasoittamiseksi. Keskustan
koulurakennuksen uusiminen keskustan alueen oppilaille, ei jättikoulua. Lasten etu päätöksentekoon!



Lopettamalla Nivan ala-asteen turha hyysääminen ja oppilaiden siirto kylältä maaseutukouluihin , kylän alaasteelaiset aamulla linja -autoasemalla , josta eri asumisalueiden jako maaseutukouluihin.



Varmasti osa kyläkouluista on suljettava sekä tehtävä keskustaan uusi koulu(mitkään rementtivarat ei tule
riittämään jatkuvaa korjausta vaativassa kiinteistössä).



Keskustassa mahdollisia silloin myös muualta tutut yhdistelmäluokat eli isompi ryhmä, 2 opettajaa.
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Laskennassa pitäisi huomioida myös tulot jotka tulevat tuloveroina ja muina tuloina kunnalle niiltä perheiltä
jotka ovat valinneet asuinkunnakseen Kiuruveden kyläkoulun olemassaolon perusteella. Jo keskituloisella
pariskunnalla tämä tulo suoraan kunnalle työuran aikana on noin puoli miljoonaa euroa. Lisäksi nämä
perheet eivät käytä lähellekkään niin paljon kunnan kustantamia sote palveluja koska ovat töissä yleensä
Iisalmessa ja Vieremällä. Käyttävät tällöin työantajansa kustantamia palveluja näihin. Säästöjä kunnalle
tätäkin kautta. Arviota näistä tietysti mahdoton tehdä, mutta jo omassa tuttavapiirissä näitä perheitä on
useita.
Panostakaa perheiden houkutteluun kyläkoulun ja toimivien nettiyhteyksien perusteella. Etätyö tuli vihdoin
koko kansan tavaksi ja suosimaksi koronan myötä. "



Kiuruvedellä on vielä toistaiseksi useita hyvin ammattitaitoisia yrittäjiä. Kannattaisi nöyränä kuunnella mitä
ideoita näillä yrittäjillä on tarjota eikä aina kateuksissaan tyrmätä kaikkea. Useimmiten ko. ideat ovat paljon
parempia kuin kalliiden konsulttien ja muiden taivaanrannan maalareiden suunnitelmat.



Ei voi säästää, nyt jo liian suuret luokat ja opettajien työ vaativaa.



nivan oppilaat voisi kuljettaa syrjäkylille jotta koulut saadaan tehokkaaseen käyttöön. osa nivan oppilaista
voitaisiin sijoittaa yläkoulun tiloihin koska se on vajaa. miksi ei ole selvitetty mahdollisuutta muuttaa
yläkoulusta vaikka yhtä kerrosta nivan käyttöön?



Yritys kiinteistö yhtiön avustus lopettaa.



että kouluruokaa rajoitetaan?



Jos kiusaaminen loppuisi.



Kansalaisopiston tarjontaa emme itse käytä, sitä voisi karsia. Mahtuisiko tulevaisuudessa lukio ja yläkoulu
samoihin tiloihin? Yhteisiä opettajia yläkouluun ja lukioon?



Suurimmat, terveet kyläkoulut toimivina. Luupuvedellä esim kaksi perhekotia. Paljon yksilöllistä huomiota
tarvitsevia lapsia(muitakin kuin perhekodeista tulevia) Pienempi, maalla oleva koulu tuo lapselle
turvallisemman oppimisympäristön. Kyläyhteisölle tärkeää. Luupuvedellä uudet leikki/harrastuslaitteet
ulkona. Sisällä hyvät, terveet tilat opiskella. Turvallisuuden tuntu, voimakas me henki. Lapsille siis
ihanteellinen kasvu-ja oppimisympäristö. Voihan keskustaan uusia kuolukompleksin, mutta esim.
luupuveden koulun säilyttää toistaiseksi. Luin, että viiden vuoden päästä luupuvedellä olisi vielä 42
oppilasta. Sitten, kun oppilasmäärä pysyvästi menee alle 30,voi heidätkin siirtää keskustaan. Kiitos.



Ei tehdä turhia hankintoja. esim tämä latukone piti väkisin saada. vaikka talous ei oli silloinkin paljon
alijäämäinen.



Lomauttaa opettajat kesäksi...tai yksityistää yritysvetoisaksi opetus,niin loma-ajoilta ei tarvitse palkkaa
maksaa..



Ei korjata vanhoja koulurakennuksia, koska se on kallista eikä poista vanhojen rakennusten
sisäilmaongelmia. Uusi koulurakennus on satsaus lasten tulevaisuuteen ja terveyteen!



Lisätä tuloja.



En näe, että näistä voi säästää mitenkään ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti lasten ja nuorten
päivittäiseen elämään ja sitä myötä mm. mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen jne.



Mm. Iskelmäniittyjen tukemisen lopettaminen. Nykyinen tuki mahdollistaa tapahtumaan osallistumisen
ulkopaikkakuntalaisille kaupungin tarjoamana. Yleensä tapahtumanjärjestäjän kuuluisi hoitaa kulunsa, eikä
veronmaksajien.
o
Kulttuuritalon myynti/vuokraus kokoaikaiseen toimintaan (yritystoiminta). Kansalaisopiston
toimintojen vähentäminen/lakkauttaminen. Uuden koulun rakennuttaminen ja koululaisten kuljetus
keskustaan sekä entisen, tyhjän koulun ylläpitokustannukset eivät tuo säästöjä. Kyläkoulujen
lakkauttaminen vähentäisi myös koko Kiuruveden houkuttelevuutta. Keskusta-alue ei tarjoa sen
mielenkiintoisempaa kulttuuri- tai sivistystoimintaa kuin minkään muunkaan kaupungin keskusta.
Kyläkoulujen lakkauttamisen myötä muuttaminen pois syrjäkyliltä tulisi entistä ajankohtaisemmaksi.
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Tuolloin vaihtoehtona on henkilökohtaisestikin jokin muu kaupunki kuin Kiuruvesi. Säästöjähän ei
koulujen lakkauttamisella näin ollen tule vaan pois muuttaminen kiihtyy.


Tarjoamalla laadukasta ja yksilöt huomioon ottavaa opetusta sopivan pienissä oppilasryhmissä. Samalla
säästetään sosiaalipuolen menoja.



Vapaa-aikapalvelut minimiin ja kun tilanne helpottaa, palataan normaaliin. Huomioidaan talkoohenki eli
jotka tarttee sivukouluja, joku paikallinen ratkaisu niiden pyörittämiseen. Ei saa karkuuttaa lapsiperheitä,
päinvastoin! .



Siinä voidaan säästää ettei remontoida kyläkouluja. Jos sellaiselle tarvetta niin silloin voidaan miettiä
lakkautusta. Säästöä saataisiin myymällä kaupungin metsiä ja Savon voiman osakkeita.



Päällekkäisyyksien poistaminen, byrokratian karsiminen, sähköisten työkalujen käyttäminen



Opettajat lomautetaan koulujen loma-ajaksi ,iskelmä juhlilta peritään uimahallin käytöstä vähintään
10e/leiriytyjä/päivä niin kuin muiltakin asiakkailta,tämän voi tietysti periä myös asiasta päättäviltä tahoilta
jolloin jos leiriytyjiä olisi 1600*10e*4päivää saisi kaupunki 64000e.Myös juhlien markkinointi kuluissa voisi
säästää 370000e jolloin säästö olisi jo yli 100000e.kulttuuritalon voi laittaa koulukäyttöön ja sieltä voi siivota
virkoja esim kulttuurisihteeri ja kirjastonhoitajat voi yhdistellä hommiaan ja hoitaa myös rakennuksen
siivoustyöt.Syrjäkylien lasten vanhemmille voisi maksaa pienen korvauksen lastensa tuonnista
kylälle/lähemmäs koulukyytiä jolloin koulukyyti matkat lyhenisi ja oikealla suunnittelulla säästöt voi olla
merkittävät.Näihin suunnittelu töihin voi osallistua myö nämä kulttuurisihteerit ja muut tämmöset ei ne ole
vaikeita vaatii vain hieman keskutelua ja aikaa eri tahojen kanssa.Tämä on ollut arkipäivää yksityisellä
puolella kehitysalueiden ulkopuolella kasvukeskuksissa,ja nuita kannattaa toteuttaa jos kiuruvesi ei halua
jatkaa suomen afrikkana,missä eletään tukien varassa ja kylä päälliköt jakelee vero euroja tutuille,mikä
heikentää verojen maksu motivaatiota mikä on jo muutenkin aika alhaalla kun ajattelee mitä palveluja täällä
saa.



Säästöjä ei ainakaan tulevaisuuteen katsoen tule kyläkouluja sulkemalla, jos osaisitte katsoa mitä se tulee
maksamaan tulevaisuudessa muiden palveluiden lisääntyvällä tarpeella lasten ja perheiden hyvinvoinnissa.
Toki ymmärrettävää jos jollain koululla on enää se 20 ja alle oppilasta viiden vuoden päästä niin ei varmasti
järkevää ole koulua pitää enää auki, mutta huomioikaa se että jos niitä oppilaita olisi sittenkin se noin 30 ja
enemmän, eikä se mitä kuvittelette määrän silloin olevan niin eikö voisi ajatella sellaisen koulun vielä
jatkuvan? Onko nyt näin kiireellä aikataululla saatava vaan päätös näin isoon asiaan ja sen mukaan on
pakko mennä? Onko järkevää keskustaan rakentaa 700 oppilaan koulua, kun väheneehän lapsimäärä
keskustassakin. Joka tapauksessa jos kyläkoulut päätätte kerralla vaan lopettaa näiden laskelmien
perusteella, ettekä huomioi tulevaisuutta vaan haette tän hetken säästöjä niin vakavasti harkitaan
paikkakunnan vaihdosta ja lähdetään täältä metsän keskeltä, kun tänne ei siinä tapauksessa uusia tulijoita
enää ole, miksi kukaan tänne muuttaisi? Meillä nuorimmat lapset käy pienempää kyläkoulua
tulevaisuudessakin ja jos kiuruvedellä ei ole tarjolla niin sitten muulla paikkakunnalla., meitä ei täällä
pidättele mikään! Terveisin 9 henkinen perheemme



opetus- ja sivistyspuolella ei voi säästää enää lisää



Ehdotan pienluokkien oppilaiden, jotka asuvat laitosmuotoisessa hoitokodissa, niin heidän opetus siirretään
hoitokotiin. Säästetään kalliit erikoistaksi kyydit, useamman ohjaajan työpanos. Opettaja toimittaisi ohjeet
hoitokotiin. Päivät vaikuttivat raskailta lapsille, olen ollut sijaisena luokissa.



Maaseutukouluille on investoitu mm. maalämpöä. Koska lapsiluku on laskeva, on taloudellisinta lakkauttaa
kouluja sitä mukaa kun oppilasluku niissä laskee. Tällöin ei tarvita "ylisuuria" uusia tiloja keskustaan, jotka
sitten 10v. päästä olisi jo vajaakäytöllä.



Kuljetusten järkeistäminen. Tarkisteltava henkilökunnan määrät. Koulujen hankinnat ym. kiinteistöhuolto
tarkistettava.



Koulun sijainnilla tarkoitan, että jokaisella olisi oikeus kohtuulliseen koulumatkaan, että aikaa jää myös
harrastamiselle. Aikuisillekin on joskus iso kynnys jaksamisen suhteen, jos työmatka kestää tunnin tai yli
tunnin yhteen suuntaan! Osaan kysymyksiä on vaikea vastata, koska lähtökohtaisesti oletan, että meillä on
Kiuruvedellä joka koululla pätevät opettajat opettamaan ja opetuksen laatu tulisi olla sama olipa kyläkoulu
tai kylän koulu. Eniten huolettaa lasten koulumatkat,koska tälläkin hetkellä jopa kyläkoulun lapsilla on
joillain todella pitkät koulumatkat, mitkä rajoittavat osaltaan esim. harrastamista - ei tunnu mielekkäältä
lähteä kotoa samantien kylälle harrastamaan, jos juuri saapunut kotiin koulusta yli tunnin bussimatkan
21

Kiuruveden kaupunki

Kouluverkkokysely 2020

jälkeen. Meillä ei ole vielä sitä tilannetta, mutta pelkään, että niin käy,jos kyläkoulu lakkautetaan. Mikä
tahansa ratkaisu onkin niin kuitenkin tulisi pitää huolta siitä, että lapsilla on tasapuolisesti myös vapaaaikaa ja mahdollisuus harrastaa. Kiuruvedellä on hyvät harrastusmahdollisuudet ja toivon, että ne säilyvät.
Kyläkoulun etuja on minusta ollut virikkeellinen metsäympäristö, asioihin on puututtu tehokkaasti, eri ikäiset
ovat kuin yhtä suurta perhettä ja meillä on ollut todella lyhyt koulumatka - lapsilla on myös vapaa-aikaa
koulun jälkeen ja energiaa harrastuksiin. Ymmärrän senkin, että oppilasmäärät vähenevät ja koska en ole
tutustunut opetustoimen prosesseihin niin vaikea sanoa mistä voisi säästää vaihtoehtoisesti. Kannattaa
kuitenkin miettiä aiheutuuko koulujen lakkauttamisesta seurannaisvaikutuksia, jotka tuo kustannuksia
myöhemmin tai voiko se vaikuttaa kuinka paljon asukasmäärään tulevaisuudessa . Lehtijuttuja löytyy, en
tiedä löytyykö tieteellisiä julkaisuja. Kylät ovat myös tietynlainen mainos maaseudulla ja niitä olisi hyvä
oppia hyödyntämään ja markkinoimaan enemminkin kuin näivettämään. Muualta muuttaneena minua on
ilahduttanut esimerkiksi kyläläisten talkoohenkisyys yhteisen hyväksi!


koira



hintti



Ok



koira



moikys



hyvä kysymys



uwu



tekemällä toisille töitä niin saa rahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



oltaisiin mukavia kaikille ja että kaikki tekisivät töitä parhaansa mukaan



blök



pieru housuissa



lissää huoria



Koulut viivat itse valita omat säästökohteena. Tietävät itse parhaiten.



Säästöjä voisi tehdä kiinnittämällä huomiota koulurakennusten energiankulutukseen ja korjaamalla puutteet
ja viat heti sekä lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet tehokkaasti.



Lukio, Nivan ala-aste ja ylä-aste samaan rakennukseen, yhteiset opettajat.



Sivukouluja lakkauttamalla asiat ei parane, eikä säästöjä pitkällä aikavälillä tule tarpeeksi. Lasten
jaksaminen ja hyvnvointi on etusijalla, säästää voi vaikka yhdistämällä lukion ja yläkoulun ja tarjoamalla
oppilaille tunteja netin kautta.



Keskittämällä opetus taajamaan tulee väkisinkin opettajien resurssi paremmin koko ikäluokan käyttöön.



Itse Kiuruvedellä kasvaneena arvostan, että sain käydä ala-asteen kyläkoulussa. Välimatkat ovat todella
pitkät kulkea keskustaan kouluun. Jos muuttaisimme takaisin maalle perheemme kanssa, niin kynnykseksi
tulisi lasten 40km koulumatka. Ei sellaista voi vaatia pieneltä lapselta.



Koulukirjat kierrätetään ,kodin ja koulun välistä yhteistyötä lisäämällä. Ruokahuollossa paljon kehitettävää
maistuvuuden suhteen sekä hukkaruoan osto mahdollistettaisiin työpaikoilla.



Yhdistetään taajaman koulut yhteen kiinteistöön. Uuden/peruskorjattavan koulun koko mitoitetaan v. 2025
taajaman oppilasmäärän mukaan, huomioiden perusopetuksen tarvitsemat tilat ja lukion tilat. Sivukylän
koulujen oppilaat sijoitetaan taajaman yhtenäiskouluun sitä mukaa kuin uuteen yhtenäiskouluun sopii,
pienimmästä kyläkoulusta alkaen. Näin toimien ei sivukylän kouluihin tehdyt investoinnit mene hukkaan ja
taajaman yhtenäiskoulusta ei tule liian iso.
22

Kiuruveden kaupunki

Kouluverkkokysely 2020



Koulukyyditys saatava toimivaksi!! Tunnin/suunta matkoissa ei ole mitään mieltä. Koulurakennukset oltava
kunnollisia. Ei millään ole onnistunut Nivallakaan. Se hirsinen paras.
o Opetus (esim. erityis) on erinomaista kylällä, ja liikuntamahdollisuudet paranee, jos lakkautetaan,
mutta ryhmäkoosta ja koulumatkan kestosta ei voi tinkiä!!"



Yläkoulu ja lukio samaan rakennukseen, yhteisten opettajien työ helpottuisi.



Koulunkäynnin ohjaajat pois. Eivät ole lakisääteisiä toimia.Heidän määränsä suhteessa opettajien määrään
on päässyt parin viime vuoden aikana räjähtämään aivan jätkyttäväksi! Eikö ole mitään ymmärrystä kun
niitä palkataan koko ajan lisää!



Yhteen isoon kouluun siirtyminen mahdollistaisi lapsille monipuolisemmat valinnaiset aineet ja
harrastusmahdollisuudet, mutta tämän ei voi ajatella olevan tarpeen alakouluikäisillä lapsilla. Se vain lisää
arjen hektisyyttä pitkien koulumatkojen lisäksi, mikä tekee hallaa lapsen kehitykselle ja kyvylle rauhoittua.



Kuuntelemalla oppilaiden ja huoltajien toiveita.Tekemällä yhteistyötä sivukylien naapurikuntien kanssa jos
koulut päätetään lakkauttaa.



Kyläkoulujen lakkautus, uuden koulun modularisointi



Lakisääteiset palvelut (perusopetus) jätettävä rauhaan. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei-lakisääteiset
palvelut tarkasteluun. Varhaiskasvatuksessa perhepäivähoito vähenee automaattisesti koska ei halukkaita
hoitajia, mutta onko päiväkotihoito kalliimpaa? Oliko taloudellisesti kannattavaa palauttaa 4 rehtorin virkaa
vuosi sitten?



Säästöä ei synny ainakaan uuden koulun rakentaminen ja koululaisten kyydit, ottakaa nyt järki käteen



tarvikkeiden kierrätystä, kansalaisopiston lukukausi lyhemmäksi, Isossa koulussa kiusaaminen,
häiriökäyttäytyminen ja syrjäytyminen lisääntyy, pitkämatkalaiset eivät jaksa keskittyä opetukseen
viimeisillä tunneilla, laskut näistä lankeaa myöhemmin



Tämänlaatuisella kyselyllä ei mielestäni ole mitään arvoa. Vastaukset voi lukija tulkita ihan niin kuin itse
tahtoo.
o En ymmärrä, miksi pienet lapset pannaan maksumiehiksi. Kaikki koulut ovat hyviä, mutta lapsen
paikka ei ole istua 2,5 tuntia päivässä kyydityksessä. Se pitää jokaisen päättäjän ymmärtää.
o Lehdet ovat täynnä tutkittua tietoa koulujen lakkautusten vaikutuksesta kuntatalouteen. Toivottavasti
te päättäjät olette perehtyneet niihin.
o Kun oppilaat loppuvat, voidaan myös koulu lakkauttaa. Sen ymmärtää jokainen vanhempi.
o Tilastoja silmäilessäni minua ihmetytti se, että muut kunnat olivat koko ajan vertailukohteena.
Kiuruvesihän on itsenäinen kunta!
o Tämä meni nyt vähän kyselyn vierestä, mutta olipahan paikka osallistua keskusteluun.



Hallinnosta; yhteinen rehtori lukioon ja yläkouluun. Kulttuuritoimeen kansalaisopiston johtaminen,
kyläkoulut käytetään loppuun ( käyttöikä vielä 10-15 v.) Keskustaan yksi yhtenäiskoulu, jossa myös lukio



Säästöjen kohteena on tarkasteltava kaikkea Kiuruvedellä järjestettävää opetusta; myös kansalaisopistoa
ja toisen asteen opetusta. Alakoululaisten opetusta ei tule tarkastella erikseen. Ei ole järkevää laittaa
kaupungin pienimpiä oppilaita istumaan pitkiä koulumatkoja. Toisen asteen oppilaat jaksavat kyllä jo
matkustaakin, niinhän nyt tekevät jo kaikki "ammattikoululaiset". Onko lukiolaisten matkustaminen
mahdotonta? Itsekin olen käynyt lukion yli sadan kilometrin päässä kotoani ja siitä on vain hyviä
kokemuksia. Siis Kiuruvedellä on lähiopetuksena huolehdittava ensisijaisesti varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa olevien lasten hyvästä opetuksesta. Ellei se onnistu Kiuruveden itsenäisen kunnan
järjestämänä opetuksena, on uskallettava keskustella myös kuntaliitoksesta ja kuntien välisestä
yhteistyöstä enemmän. Lopuksi: Itse asun "sivukylällä" ja järjestän kaikki omat liikuntamahdollisuuteni itse.
Aukaisen ladut talvella hiihtämällä ja kesällä lenkkeilen. Kunto kasvaa kohisten ja mieli on virkeä.



Samat opettajat voivat opettaa yläkoulussa ja lukiossa.
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o Oppilaaksi ottoalueita tulisi tarkastella uudelleen. Käyttää jo olemassa olevia terveitä
koulurakennuksia, täyttää ne oppilailla, mukaanlukien kyläkoulut. SItten voidaan katsoa, miten
paljon uusia tiloja keskustassa tarvitaan.
o
Tehdä kyläkouluista taajaman alakoulun satelliitteja hallinnollisesti.


Muuttamalla Niva 2-sarjaiseksi. Kyläkoulua ei tule automaattisesti pitää opetuksen tai muunkaan kannalta
huonompilaatuisena. Kuljetukseen panostamisen sijaan panostettakoon esim. kiertävään kielen opettajaan,
tosin en epäile etteikö kielten opetus onnistuisi kyläkouluilla muutenkin.



Varsinkin uuden Luupuveden kyläkoulun lakkauttaminen vaikuttaisi 2 isoon (yli 20 heng.) yrityksen
markkinointiin. myös Kiuruvesi voisi markkinoida itseään kyläkouluilla ja maalaiselämällä



Suoraan säästöön en osaa ehdottaa mistään, mutta välillistä säästöä oppilaan jaksamiseen, opiskelun
motivaatioon, terveyden huoltoon ja tulevaisuuden näkymiin (?) pitämällä ryhmät/koulu maltillisen
kokoisena, kyydit kohtuu pituisina ja koulun sisäilma terveenä



Kirkonkyläläiset voisivat enemmän osallistua talkoisiin; jotta kustannukset tippuisi. alakoulu voisi olla ns.
monimuoto opiskelua sivukylillä. korona-aikaan on etäopetukseen jo opeteltu.



Lukiolaiset Iisalmeen kouluun kuten ovat muutkin yläkoulusta päässeet joutuneet. Lukiolta säästöä syntyy
henkilöstökustannuksista sitten ja ylläpito kustannuksista



Keskustan koulujen tilalle uusi koulurakennus johonkin, esim. jäähallin tiloihin & ympäröiviin rakennuksiin &
tarvittaviin uudisrakennuksiin. Kyläkoulut voisivat toimia niin kauan kuin määritelty vähimmäisoppilasmäärä
täyttyy ja tilat ovat terve oppimis- ja työympäristö.



Johtoportaan karsiminen, osittainen etä opetus mahdolliseksi , avustajien tarve harkintaan. Tilojen käyttö
monipuolisemmaksi. Kyläyhteisö mukaan tiiviimmin koulutoimintaan.



Kaksi kylä koulua suljettaisiin. Oppilaaksiotto alueet tarkistettaisiin, olisiko lisää koululaisia esim.
Luupuvedelle. Uusi yhtenäiskoulu keskustaan voisi näin olla pienempi.



Säästöjä olisi nyt löydyttävä myös muualta kuin koulupuolelta. Kaupungintalon tilanne tulisi kartoittaa ja
tarvittaessa luopua rakennuksesta. Uusien opetttajan virkojen kohdalla tulisi suosia määräaikaisuutta ja
miettiä avoimesti erilaisten opettajan toimien yhdistämistä tai ainakin opettajien tulisi olla yhteisiä lukiolle ja
yläkoululle. Miksei alakoululle ja yläkoulullekin.
o Kyläkoulu on ainoa palvelu, jonka kaupunki tarjoaa maatalousyrittäjille omalle kylälle.
Maatalousyrittäjät ovat kuitenkin keskeisiä veronmaksajia. Ovat kyläkoulut myös melkoinen
myyntivaltti. Moni hakeutuu maalle niiden perässä. Ehkä tähänkin kaivataan somekamppanjaa.
o Kyläkoulujen lakkauttaminen näyttää paperilla tuovan säästöjä, mutta tuoko kuitenkaan?



Kaupungin viheralueiden kunnossapitoa sekä kukkaistutusten vähentämistä. Juna-aseman ja
asemarakennuksen käytön lakkauttaminen. Näillä toimilla olisi mahdollista säästää neljä kyläkoulua ja
näyttää esimerkkiä muulle Suomelle että Kiuruvedellä ajatellaan moninäköisesti ja tulevaa sukupolvea ja
maaseutua kunnioittaen.
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