
KOULUVERKOSTO 

Kuntalaisten informointi ja kuuleminen 3.3.2021 klo.18 Matti Lohen koulun vanha juhlasali. 

Läsnä: paikan päällä 17, Teamsin kautta n.23 

Tiina Puranen: Puheenjohtaja 

Olli Lipponen: Tilaisuuden esittelijä 

Anne Karhunen: Sihteeri 

 

1. Puheenjohtaja avasi tilaisuuden ja esitteli valmistelevan työryhmän. 

2. Sivistysjohtaja esitteli kouluverkoston mahdolliseen muutokseen diasarjan, jossa käytiin läpi  

- Jääviysasiat 

- Kunnan taloustilanne 

- Oppilasennusteet Matti Lohen ja Kerkon koulun osalta 

- Kuljetuskustannukset 

- Tulevaisuuden suunnitelmat 

 

3. Kuntalaisten kysymykset ja kommentit kerättiin ylös ja sivistysjohtaja vastaili kysymyksiin 

paikan päällä heti. 

 

Kysymykset ja kommentit kuntalaisilta: 

 

- Jääviysasia ihmetyttää, ettei lasten vanhempia ole otettu huomioon valmistelussa eikä 

vanhempainyhdistystä ole pyydetty mukaan vanhempien puolesta tuomaan koulujen ja 

oppilaiden näkemyksiä. Eikä ole edes informoitu vanhempainyhdistystä. 

- Korjaus lukemiin, ettei Kerkolla ole kuutta opetusryhmää vaan 3. 

- Koulujen opettajat yhdistetään, minne 3 opettajaa laitetaan. 

- Onko esiopetus laskettu kuljetuksissa ja miten järjestetään täydentävä päivähoito, johon 

kuuluu iso osa eskareista? 

- Laskelmaan laitettu turhaan henkilöstökustannukset 

- Miten voi kustannukset nousta oppilasluvun vähetessä? 

- Mitä koulu maksaa kunnalle tyhjillään? 

- Onko kunnalla mitään suunnitelmia tyhjään kouluun? 

- Kuka ostaisi vajaalla 3 miljoonalla? 

- Alaskirjaus huono puoli. Kunnalla ei ole vara lakkauttaa koulua. 

- Näkökulmat perustuvat ennusteeseen. Kunnan väkiluku on saatava nousuun. 

Kyläkouluista Suomessa lakkautettu 94%, meillä on harvinaisuus Kerkolla ja voi olla 

valttikortti. Tutkimus valmistumassa lähikoulujen lakkautuksesta. saavutetaanko näillä 

mitään. 

- Kiinnostaa miksi ei ole asian eteen tehty mitään. Väkeä on yritetty saada, taloja ja 

mökkejä mennyt myyntiin. Korona vauhdittanut mökkien myyntiä. Kunnan pitäisi 

panostaa kylään. Ei haluta koulun lakkauttamista Kerkolle. 

- Arvopäätöksiä 2milj. Nytkö maksajina lapset? 

- Lapsien kuuleminen hyvä asia 

- Kyläkoulun erikoistuminen esim. vetovoimatekijänä ja muuttovoitto kuntaan 



- Olli tehnyt hyvän esityksen. Lapsia ajateltava, myös kunnantaloutta. Koulun käyttöä 

kehitettävä. 

- Jollain konstilla saatava muuttoa. Ihmisiä lisää kuntaan. Ideoita miten voidaan parantaa 

koulua. 

- Erikoistuminen kouluun. Luontoeskari ja päiväkoti on jo. Mikä on vaikutus koko 

kylälle?  

- Markkinointi ja viestintä tärkeää. Työryhmien pitää jatkaa kehittämistä, että koulu 

säilyy. Oikeasti tehtävä asioille jotain. Tarvitaan määrätietoisia ponnisteluja. Hankkeita 

polkaistava käyntiin. Haastetaan yritykset, naapuri kunnat mukaan Aikaraamit tarkasti 

ylös, jota myös noudatetaan. Monipuolinen luonto käyttöön.  

- Markkinointiin satsattu esim. muuttomarkkinat. Päättäjienkin muistettava, että 

markkinointikin maksaa. Hyvää suunnitelmaa ei ole tyhjään kouluun. Kyläkoulujen 

lakkautus raja oli ennen 20 oppilasta. Onko tämä vielä voimassa? 

- Ketterän saama hankerahoitus kehittää ja markkinoi kylää, ei keskity kouluun. 

- Elinvoiman kannalta Kerkolla suuri merkitys. Kannattaa miettiä muutenkin koulun 

jatkoa kuin rahan takia. Odottaa Ketterän hankkeen alku ja loppu 2 v ennen kuin koulu 

lakkautetaan. Aikalisä! Lapsiperheille pitäisi saada aikaraja paljonko? 

- Tekemisen aika nyt eikä ensi vuonna. Meillä on laadukas perusopetus Kerkolla ja 

kylällä. En haluaisi Kerkkoa lopettaa mutta lapsia tarvitaan lisää. Tukekaa kauppaa. 

Koulun erikoistumiseen tarvitaan taikatemppu, ei helpoin homma. Kunnan investoinnit 

suurimmilta osin kohdistunut lapsiin ja nuoriin. 

- Kun oli Kerkon koulun remontti, niin paljonko lapsia jäi palaamatta remontin jälkeen 

kouluun? 

- Oppilasennusteet ja taloustilanne sama ympäri Suomea pienissä kunnissa. Mietitään 

kokonaiskuvaa, miten koulut ja palvelut jatkossa järjestetään Rautalammilla. 

- Kerkon koulun lakkautuksen myötä oppilaita laitetaan vieruskuntiin joka ei myöskään 

tule kunnalle halvaksi. 

- Kiitos Ollille hyvistä selvityksistä. 

- Kiitokset hyvistä keskusteluista, jopa kiikkeristä. Toivottavasti ei jäänyt kenellekään 

kuvaa riitaisasta kunnasta. 

 

Kouluverkoston selvitys kuntalaisille päättyi klo.20.15. 

 

Muistion kokosi Anne Karhunen  

 


