Ikä
11-16 vuotta

(405 vastaajaa)

Asun…
Kiuruveden kaupungin keskustan alueella

40,7 %

Kiuruveden kaupungin sivukylällä

57,8 %

Muualla kuin Kiuruvedellä

1,5 %

Valitse KOLME tärkeintä asiaa, jotka takaavat hyvän perusopetuksen
Koulun koko
Laadukas opetus

4,7 %
24,4 %

Opetusryhmän koko

7,8 %

Ajanmukaiset opiskeluvälineet

5,9 %

Terve koulurakennus

20,5 %

Valinnaisten kouluaineiden monipuolisuus

7,4 %

Koulun sijainti

7,0 %

Tehokas puuttuminen kiusaamiseen
Liikunnalliset välitunnit

17,6 %
4,7 %

Kiuruveden kaupungin talouden tasapainottamiseksi on ehdotettu kaikkien
sivukylien koulujen lakkauttamista 1.8.2025 alkaen. Miten mahdolliset
lakkauttamiset vaikuttaisivat sinun tai perheenne elämään?
Ei vaikuta lainkaan

46,1 %

Ei vaikuta juurikaan

17,9 %

Vaikuttaa jonkin verran

15,9 %

Vaikuttaa paljon

8,6 %

En osaa sanoa

11,5 %

Jos sinun tai oman lapsesi kyläkoulu lakkautettaisiin, mitkä seuraavista
asioista huolestuttaisivat eniten? Voit valita KAKSI VAIHTOEHTOA.
koulumatkan pidentyminen

28,6 %

ryhmäkoon kasvaminen

12,1 %

koulurakennukseen liittyvä huoli
kaverisuhteiden kehittyminen
valinnaisaineiden tarjonta

5,0 %
10,8 %
0,4 %

opetuksen laadukkuus

8,0 %

kiusaamisen lisääntyminen

22,7 %

ei huolestuta mikään

12,4 %

Jos kaupungin kaikki perusopetuksen oppilaat opiskelisivat samassa
koulussa, mitkä asiat saattaisivat parantua?
Voit valita KAKSI VAIHTOEHTOA.
koulukyydit olisivat sujuvia

9,1 %

koulurakennus varmistaisi hyvän
oppimisympäristön

9,2 %

opetuksen laatu paranisi

4,5 %

syntyisi uusia kaverisuhteita

37,1 %

monipuolisempi tarjonta valinnaisaineita

9,4 %

kiusaaminen vähentyisi

2,7 %

liikuntamahdollisuudet paranisivat

7,9 %

muut harrastusmahdollisuudet paranisivat

7,8 %

mikään ei paranisi

12,3 %

Syksyllä 2025 paras vaihtoehto Kiuruveden kaupungin
perusopetuksessa olisi
Nykyinen malli

45,9 %

Yhteisen alakoulun malli

34,5 %

Yhtenäisen perusopetuksen malli

15,7 %

Muu (alla)






elkää tehkö mitään helarit
en osaa kirjottaaa
En ota kantaa asiaan
En ota kantaa asiaan.

3,9 %












En tiedä, en ole tutkinut ja/tai miettinyt asiaa ollenkaan.
että kaikki pysyisi ennallaan
kouluja ei lakkautettais :)
KYLÄ KOULUJA EI SULJETA JÄKÄTI JÄKÄTI.....
kylä kouluja ei suljettaisi
kyläkoulu
Kyläkoulut jäisivät. Ei ole mitään järkeä tunkea kaikki Kiuruveden oppilaat samaan kouluun. Miettikää
pienempiä. Miten he jaksaisivat pitkät matkat ja päivät.
mitään hyvää siinä kyllä ei ole
olisi samat koulut
yläkoulu ja alakoulu säilyisi

Jos perusopetus keskitetään Kiuruveden kaupungin keskustaan
elokuusta 2025, niin
On rakennettava uusi koulurakennus

48,3 %

Nivan koulua on korjattava ja
laajennettava se isommaksi

32,1 %

Nivan koulun ja yläkoulun rakennuksia
on korjattava

15,5 %

Oppilaat on mahdutettava
nykyisiin koulurakennuksiin

4,1 %

Tällä hetkellä Kiuruveden kaupungin perusopetuksessa tulisi kehittää
Opettajien ammattitaitoa
Koulunkäynninohjaajien ammattitaitoa

16,9 %
3,7 %

Panostaa koulurakennuksiin

41,3 %

Panostaa kouluissa käytettävään
digitekniikkaan

12,1 %

Panostaa oppilashuoltoon

18,3 %

Muu (alla)





























7,7 %

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
enemmän paperikokeita
ilmaiset kaapit kaikille jotka tarvitsevat sitä
Kaappen ilmaiseksi antamista niitä tarvitseville.
Kirsti Soralahdelle potkut
Kiusaamista että se loppuu
koulujen viihtyvyyteen
Puuttua kiusaamiseen, häiriökäytökseen,
Säilytettävä kyläkoulut
Tasavertaiseen opettamiseen
Tuoda lapset ja perheet lähemmäs kouluasiouden päätöksentekoa.
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
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.
panostaa koulurakennuksiin ja kiusaamiseen.
pitäisi kaiken ennallaan
tarvikkeet
Täytyisi auttaa suuria lapsiperheitä, joille tämä on vaikeaa.
varmaan aika monta asiaaa
Blue sky halvemmaks
Järjen käyttö
































Koulunkäynninohjaajien ammattitaitoa
Kaikkiin näihin sekä kiusaamisen poistoon paremmin.
Keskittyä saamaan oppilaista hyviä lupauksia suomen tulevaisuudelle, tämän mahdollistaa pienet
ryhmäkoot ja yksilöihin keskittyminen.
Koulunkäynninohjaajien ammattitaitoa
Koulunkäynninohjaajien ammattitaitoa
Säilyttää kyläkoulut
Säästäkää nekin rahat, jos ette tiedä mihin tällä hetkellä tarvitsee sijoittaa!
Yksilöllisyyden huomioitiin opetuksessa
Antaa opettajille ja oppilaille työrauha omassa lähikoulussa ilman lakkauttamis-suunnitelmia.
Edellisestä kysymyksestä puuttui vaihtoehto säilyttää rakennus nykyisellään. Kyllä Nivaan mahtuu kaikki
lapset.
En voi antaa kehittämis ehdotusta koska en tiedä koulujen tilannetta. Perusta hyvälle koulutukselle toki on
hyvät opettajat.
huolehtia ettei koulumatkat ole lapsille kohtuuttomia
Hyvä näin!
Keskustan koulun kiusaamisiin puututtava tehokkaammin!!!
kiinnostavuus puuttuu tunneista. Myös käden taidot, esim renkaan vaihto
kiusaamiseen puuttumiseen
kiusaamisen ennaltaehkäisy
Koulujen päätöksenteon tuominen lähemmäs perheitä
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. .
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
Panostaa lapsien pieniin ryhmiin, jossa jokainen saa tuntea olevansa tärkeä, arvokas. Opettajilla
mahdollisuus auttaa ja nähdä kaikkien kehitysvaiheet ja tukea heitä erilaisissa vaiheissa.
Oppilasryhmien koot riittävän pieneksi
Ottaa oppilaat huomioon yksilöinä, ei ryhmänä

Mistä ja miten Kiuruveden kaupungin opetus- ja sivistyspalveluissa voidaan
säästää? Voit myös avata tähän aiempia vastauksiasi perustelemalla
näkemyksesi.


En osaa sanoa (59)







jättäkää normaaliks plz donate dls plz mi nab
kyläkoulut pysyy
Kyläkoulut pidettäisiin paikallaan.
pitää kaiken ennallaan
Pidetään samat kunnossa olevat koulu



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






korjataan koulut
korjataan koulut
korjata kouluja
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.



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



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!







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 (**nimi**)
helvetiinniin hyvä tulloo
Ei tarvihe olla 2 tsempparia kun ennen pärjättiin ilman ensimmäistäkään
















Sähköpöydät on turhia,tsempparit pois
kaikki turha paska, kuten sähköpöydät ja tsempparit (varsinkin paskahousu (**nimi**) ja sen kaveri)
Kirjoja kierrätetään monta vuotta ja ostetaan halvat kirjat.
Ei osteta turhia kirjoja.
Ei ostettaisi aina uusia koulutarvikkeita ja kirjoja.
äläkää ostako kalliita oppikirjoja. Käpylehemätkin ovat halavempia.
Kirjoissa. Tehdään enemmän aineita puhelimella, tabletilla tai koneella :D
Kierretätteisiin enemmän koulu kirjoja, ja kaikki varmasti ottaisi omat työvälineet.
kierrätettäisiin enemmän koulu kirjoja
Kierätetään enenmän samoja kirjoja
ei ostettaisi kaikkia mahdollisia kirjoja
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.



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



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



että kouluruokaa rajoitetaan?




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



Koitetaan korjata kaikki nivan-koulun rikkinäiset laitteet.




Ei rakenneta paljoa lisää.
ei ainakaan rakentamalla lisää mitään turhia koulurakennuksia, koska oppilaita on vielä käymään
kyläkouluissakin





pitää entiset koulut
pitää kyläkoulut auki
huono päätös, koska niin pitkä matka kouluun ja siellä olisi liikaa ihmisiä. toivoisin että samat koulut ovat
vielä 2025 !!
pitäisi jättää kaikki miten se nyt on
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...
















ei turhia hankintoja.
ei uusia yloimääräisiä hankintoja mitä ei välttämättä tarvitse.
ei osta mitään turhaa
Ei osteta turhia asioita.
-ei osteta turhia asioita ja myydään tukku tuotteita joilla saa rahaa omg.
Ei käytetä rahaa kaikkeen turhaan.
Ei ostettaisi turhia tavaroita
ei turhia ostoksia
säästämällä.
Säästämällä.
ei käytetä rahaa :)






En tiedä, en ymmärrä. Ehkä netissä tunteja.
tehdään enemmän puhelimilla.
tunteja voisi pitää nettiyhteydellä kotona
käytettäisiin enemmän etäkoulua




ei tuhlata paperia kokeisiin vaan tehdään ne digitaalisesti
Ei tuhlata paperia kokeisiin.




Kiuruvesi säästääsi jos rakennettaisiin uusi iso koulu ja saataisiin sisäilmaongelmat pois.
Parasta rahankäytön kannalta olisi rakentaa uusi koulurakennus, sillä jos syrjäkylien koulujen oppilaat
ahdettaisiin nykyisiin rakennuksiin, tulisi aika ahdasta ja rakennuksia olisi pakko laajentaa.
Kiuruvesi säästäisi jos rakennettaisiin uusi koulu ja saataisiin sisäilma ongelmat pois.
Kiuruvesi säästää jos rakennettaisiin uusi koulu.
Tekemällä yksi iso koulu






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.






Kyläkoulut vois lakkauttaa.
kaikki samaan kouluun
että kaikki olisi samassa koulussa
Jos koulut yhdistettäisiin ei menisi ehkäpä niin paljon rahaa ja jos luokkaretkiä joihin menee rahaa
vähennettäisiin.
Säästyisi rahaa ,että ei tarvitse maksaa muita kouluja.
että ei tarvisi maksaa kuin yhdestä koulusta ja ei monesta eri koulusta.
tehtäis ny se iso yks koulu jonne tulee kaikki kiuruvetiset
kyläkouluista siirretään kaikki oppilaat keskustan kouluihin.
Minun mielestäni olisi ehkä helpompaa, jos olisi yhteinen alakoulu.
Keskitetään kaikki oppilaitokset keskustaan.
Säästetään tottakai ne kyläkoulut ei mitään järkeä tuommosesssa suorassa susi ideassa











Koulu on tarvittava rakennus eikä siinä tarvitse säästää.



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



Esim yläkoulun säilytyskaapit ovat turhia, sillä harva käyttää niitä.



ryhmäkokoja suurentaa



Jos kiusaaminen loppuisi.



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



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



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



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



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



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.
























nimeltämainittomalle opettajalle apua!!!!!!!!"!
ei
uwu
Siinä voisi säätää rahaa
ok
moikys
blök
tekemällä toisille töitä niin saa rahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
leikkittää käpy lehmillä
kaupunki on ihan jonii jootava
Kiuruvesi on vaan niin käpykylä joten täällä on inhottva asua.
en osaa puhua noin sivistys kielellä.....XD
Hallitus on jonniin joutava.
koira
kiuruvesi on vaan niin pieni ja huono paikka
oliko latukone järkevä hankinta
oltaisiin mukavia kaikille ja että kaikki tekisivät töitä parhaansa mukaan
En ymmärrä kysymystä
en halua että minun pikku sisko mennee kylälle kun on liian pitkä mataka
Korjatkaa ensin lapinsalon tie ennen kuin mitään yhtenäiskouluja
Tarvisi vähemmän linja-autoja
ei mitenkään

