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Aitoo-Kaukkala kyläyhdistys ry vastustaa sivistyslautakunnan esitystä Aitoon koulun 

lakkauttamisesta ja esittää, että Pälkäneen kunnanvaltuusto keskeyttää kouluverkkouudistuksen 

uudelleen arviointia ja prosessin avaamista varten.  

Pälkäneen kunnan tulee antaa laajempaa tunnustusta kylille, ja huomioida aidosti kylät ihmisten 

hyvinvointia ja elämänlaatua parantavina elinympäristöinä kehittämällä tasapuolisesti koko kunnan 

aluetta, pelkän Onkkaalan kuntakeskuksen kehittämisen sijaan. Ehdotettu kouluverkkomalli (Kostia 

ja Luopioinen) asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan eikä ota huomioon uudenlaisia 

oppimisenympäristöjä, joita pienemmät kyläkoulut yhdessä toimien voivat tarjota toteuttamalla 

samanaikaisesti taloudelliset vähennystarpeet (ks. Kukkian koulu-esitys).  

Ehdotettu kouluverkkouudistus ei ole lasten eikä myöskään kunnan tulevaisuuden näkökulmasta 

kestävä ja paras mahdollinen ratkaisu. Kasvuympäristönä pienempi kyläkoulu ja kylän luoma 

yhteisöllisyys ovat tunnistetusti niin lasten kuin perheiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä. 

Näitä tukemalla voidaan kylien kehittämisen kautta vähentää sosiaalipalvelumenoja, kun kylät 

pystyvät luomaan aitoa tukiverkkoa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvoinnin tueksi. 

Kyläkoulu ja sen ympärille muodostuva yhteisöllisyyden arvo tulisikin ottaa numeerisena arvona 

huomioon, kun kyläkoululle tai sen lakkauttamiselle lasketaan hintalappua.   

Aika ry kyseenalaistaa kouluverkkouudistuksen päätöksentekoprosessin, etenkin avoimuuden ja 

aidon kuulemisen osalta. Koemme prosessin epäoikeudenmukaiseksi sekä päätöksenteon pohjalla 

käytettyjen laskelmien luotettavuuden riittämättömäksi.  Erilaisia vaihtoehtoja ei ole selvitetty 

päätöksenteon pohjaksi, jotta vertaileminen eri ratkaisumallien välillä olisi ollut aidosti mahdollista.  

Kuntalaisten kuuleminen on ollut näennäistä ja kuntalaiset ovat kokeneet, että heillä ei ole ollut 

todellista mahdollisuutta vaikuttaa prosessin etenemiseen. Vuorovaikutuksen puuttuessa 

viranhaltijoiden, päätöksentekijöiden ja kuntalaisten välillä, ratkaisuesitys ei ole kuntalaisten 

silmissä hyväksyttävä eikä sen ennakoituja taloudellisia hyötyjä ole pystytty esittämään 

luotettavasti. Esitetty ratkaisumalli ei ole kuntalaisille esitettyjen tietojen valossa kunnan talouden 

tasapainottamisen näkökulmasta paras vaihtoehto, vaan hätiköiden ja puutteellisten tietojen 

perusteella laadittu.  

Esityksessä on jätetty huomiotta kyläkoulun positiiviset taloudelliset vaikutukset niin kuntalaisten 

hyvinvoinnille kuin kunnan kokonaistaloudelle sekä kylien taloudelliset potentiaalit koko kunnan 

kehittämisessä.  

 

Aitoo-Kaukkala kyläyhdistys ry 

Maija Leppälä, sihteeri 

 

 

 



 

AITOON ALA KOULUTOIMINNAN LOPETTAMINEN  8/2021 ALKAEN. 

 

 

Pälkäneen kunnan opetustoiminnan järjestelyissä on päädytty  esitykseen että yhtenä 

talouden tasapainottamistoimenpiteenä  Aitoon alakoulun toiminta loppuisi ja oppilaat siirrettäisiin 

Onkkaalaan Kostian kouluun  elokuun 2021 alusta. Pitkäaikaisena Luopioisten kunnan 

luottamushenkilönä ja valtuutettuna en voi kuin ihmetellä kyseistä ehdotusta. 

Koulun oppilasmäärä ja koulutilojen tekninen kunto eivät mitenkään puolla oppilaiden siirtoa vaan 

ainoastaan ”taloudelliset syyt” ovat asiassa lähtökohtana. 

Kunnan talous on tietenkin tärkeä kriteeri mutta lasten koulutus ja tulevaisuus turvallisessa 

opetusympäristössä tulee olla se tärkein lähtökohta. 

Pälkäneen kunnalla on ollut rahaa laittaa erilaisiin rakennushankkeisiin joihin on uponnut 

miljoonia veronmaksajien rahoja ,ja niitä on perusteltu kunnan elinvoimaisuuden ja asukasmäärän 

lisääntymisellä. Näin ei ole ainakaan vielä käynyt. 

Lopettamalla kyläkoulut ei tätä tavoitetta ainakaan helpoteta. 

Meiltä pitää löytyä tahtoa ja rahaa koulujen ylläpitämiseen ainakin niin kauaksi aikaa kun 

oppilasmäärät ovat riittävät   ja koulut kunnoltaan opetukseen sopivia. 

Näin turvaamme myös  kylien elinvoimaisuutta . 

Virkamiestyönä tehdyt selvitykset lapsivaikutuksista on saatu näyttämään hyvin myönteisiltä 

muutosta kohtaan, tuntui ihan siltä että tässä tehdäänkin palvelus lapsille koulujen lopettamisen 

myötä 

 

KOSTIAN KOULUN KUNTO: On yleisessä tiedossa jo nyt että koululla on erilaisia kosteus ja 

sisä-ilma ongelmia sekä  opetustilojen vähäisyys oppilasmäärään nähden. 

Jo nyt  osa oppilaista käy koulua Onkkaalan VPK:n tiloissa ja nyt sitten koululle ollaan tuomassa 

Aitoosta lähes 50 oppilasta(+Harhala) jo valmiiksi ahtaisiin tiloihin joiden sisäilma ja 

kosteusongelmista ei ole tutkittua tietoa eikä mahdollisen remontin aiheuttamia 

kustannuksia.Mielestäni asiat pitää ensin selvittää kunnolla ja sitten tehdä päätökset saatujen 

faktojen perusteella.Voimme ihan hyvin odottaa niiden valmistumista eikä tehdä hätiköityjä 

päätöksiä nyt. Kunnan talous sen kyllä kestää . 

On suorastaan suurta sinisilmäisyyttä(lue tyhmyyttä) valtuutetuilta jos tälläinen päätös tullaan 

tekemään ja valtuutetut ottavat suuren moraalisen vastuun asiasta. 

Tekeekö valtuusto todella päätöksen ilman todellisia tietoja koulun saneerauksesta ja aiheutuvien 

kustannusten  määrästä? 

MIKÄLI KOULU LOPPUU ,MITEN SE VAIKUTTAA AITOON KYLÄÄN. 

-kylän asukasmäärä ja vetovoimaisuus vähenevät huomattavasti koska lähikoulua ei ole. 

-ei uusia lapsiperheitä kylään,suuriosa nyt asuvista  vaihtaa paikkakuntaa. 

-kaavoitetut tontit jäävät myymättä. 

-kauppapalvelut uhanalaisena asukasmäärän vähetessä. 

-mitä tehdään tyhjäksi jääneelle koulutilalle joka on monen harrastelijaryhmän iltakäytössä. 

-kunnan imago heikkenee entisestään kylän asukkaiden keskuudessa. 

- loppuuko kirjastopalvelut koulun myötä,entä luistinrata ? 

-koulu on ollut todella merkittävä kylää yhdistävä tekijä ja hyvän hengen ylläpitäjä.Siellä   

viimeistään ovat tulleet tutuiksi uudet kylään muuttaneet lapsiperheet. 

  

MITÄ VALTUUSTO VOI TEHDÄ : 

Vähimmäisvaatimus  tulee olla Aitoon koulun osalta ottaa aikalisä ja siirtää päätöstä kunnes 

tiedot ongelmista ja todellisista kustannuksista on saatu selvitettyä. 

 

Aitoossa 12.05.2020 

Kari Keino 



Aitoon koulun vanhempainryhmän lausunto kouluverkkouudistuksesta 

 

Me Aitoon koululaisten vanhemmat vastustamme sivistyslautakunnan esitystä Aitoon koulun lak-

kauttamisesta 1.8.2021 lukien ja vastustamme lastemme siirtämistä Kostian kouluun. Esitämme, että 

Pälkäneen kunnanvaltuusto kumoaa sivistyspalveluita koskevan tasapainotuspäätöksen kahden kou-

lun mallista ja laatii uuden tasapainotuspäätöksen, jossa Aitoon koulua ei lakkauteta.  

 

Pälkäneen kunnan strategialla pyritään turvaamaan Pälkäneen kunnan tulevaisuutta ja ohjaamaan po-

liittista päätöksentekoa oikeaan suuntaan. Kouluverkkouudistuksella on mahdollista toteuttaa ja jal-

kauttaa kuntastrategiaa. Sivistyslautakunnan esitys on osittain kuntastrategian mukainen, mutta esitys 

kokonaisuudessaan on liian yksipuolinen. Sivistyslautakunnan esitys kahden koulun mallista turvaa 

Onkkaalan lisäksi Luopioisten kirkonkylän aseman kunnan toisena kuntakeskuksena. Sen sijaan si-

vistyslautakunnan esityksessä liian vähäiselle huomiolle jäävät Pälkäneen muut kylät. Kylien näkö-

kulmasta tarkasteltuna sivistyslautakunnan esitys ei ole oikeudenmukainen tai tasapuolinen ja toteu-

tuessaan esitys johtaisi lasten alueelliseen eriarvoisuuteen. 

 

Kouluverkkokeskusteluissa tulisi huomioida kylien asukkaat ja kylien asukkaiden oikeudet. Pälkä-

neen kuntaan kuuluvat kylät ovat tärkeä osa Pälkänettä. Pälkäneen kylät ovat virkeitä, aktiivisia ja 

kehittämismyönteisiä yhteisöjä. Kylissä tehdään kovasti töitä vetovoimaisuuden ja houkuttelevuuden 

eteen, jotta uudet asukkaat löytäisivät tiensä maaseudun rauhaan ja puhtaaseen elinympäristöön. Ih-

miset muuttavat entistä enemmän suuriin kasvukeskuksiin, mutta yhä enemmän on perheitä, jotka 

etsivät turvallisempia ja väljempiä asumisratkaisuja maalta. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja 

nähtäväksi jää miten koronaviruksen kaltaiset yhteiskuntaa voimakkaasti muuttavat asiat vaikuttavat 

ihmisten asumisratkaisuihin; ehkä ruuhkaiset kaupungit eivät enää olekaan niin houkuttelevia paik-

koja asua, koska esimerkiksi taudit leviävät niissä nopeasti.  

 

Pälkäneen kouluverkkouudistuksella pyritään tasapainottamaan kunnan taloutta. Tasapainoinen kun-

tatalous on tietenkin tavoiteltava asia. On kuitenkin pohdittava tarkkaan, mitä sen eteen ollaan val-

miina uhraamaan. Kouluverkkouudistus muuttaa kylien tulevaisuutta ja vaikuttaa kylien kehityskul-

kuun. Kyläkoulut ovat kylien sydämiä ja tärkeä osa kyläidentiteettiä. Kylät ja vahva kyläidentiteetti 

ovat Pälkäneen kunnan menestystekijöitä, joita tulisi suojella ja vaalia. Etenkin Aitoossa koululla on 

tärkeä osa kyläidentiteetin muodostumisessa, koska Aitoo on ollut pitkään perinteinen koulupaikka-

kunta. Sivistyslautakunnan esityksen seurauksena syntyisi tilanne, jossa Aitoon koulu lakkautetaan. 

Aitoon koulun lakkauttamisesta aiheutuisi pitkäaikainen vaurio, sillä lakkauttamisen vaikutukset koh-

distuisivat ensisijaisesti Aitoon koulun oppilaaksiottoalueen ihmisiin, yrityksiin ja yhteisöihin. Ai-

toon koulun lakkauttaminen vaikuttaisi kuitenkin pitkäaikaisesti koko Pälkäneen kuntaan. Esimer-

kiksi kolmen koulun mallilla vauriot koulujen lakkauttamisesta jäisivät vähäisemmiksi kuin kahden 

koulun mallissa.  

 

Pälkäneen kunnan päättäjien olisi hyvää pitää mielessä myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvin-

vointia tukevat perus- ja ihmisoikeudet. Pälkäneen kunta on velvollinen tukemaan näiden oikeuksien 

toteutusta. Aitoon koulun lakkauttaminen vaikuttaa monen lapsen hyvinvointiin. Lapsilla on oikeus 

esimerkiksi terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Pälkäneen kunta voi turvata Aitoon 

koulun lasten ja lapsiperheiden TSS-oikeudet mahdollistamalla Aitoon koulun toiminnan myös tule-

vaisuudessa. Aitoon koulurakennus monipuolisine tiloineen tarjoaa erinomaiset puitteet perusopetuk-

sen järjestämiselle ja muille lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia tukeville toiminnoille. Aitoon 



koulun tilat mahdollistavat oppilaiksi oton myös perinteisen oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta tar-

peen vaatiessa. Aitoon koulun lakkautus vaikuttaisi suoraan ja välittömästi myös Kostian koulun op-

pilaisiin. Olemme huolestuneita siitä, miten Kostian koulun tilat riittävät tulevaisuudessa Onkkaalan, 

Harhalan sekä Aitoon oppilaille. Kostian koulu kamppailee sisäilmaongelmien ja tilanpuutteen 

kanssa. Oppilasmäärillä saattaa olla vaikutusta koulujen sisäilman laatuun ja Kostialla, kuten muis-

sakin kouluissa, sisäilma saattaa parantua, kun oppilaita on rakennuksessa sopiva määrä. Taloudelli-

set säästöt eivät oikeuta ohittamaan lasten perus- ja ihmisoikeuksia. Aitoon koulun jättäminen Pälkä-

neen kouluverkostoon turvaa myös Pälkäneen kunnan muiden alueiden lasten perus- ja ihmisoikeuk-

sia.  

 

Aitoon koululla on tärkeä rooli myös Aitoon kyläläisten hyvinvoinnissa ja yhteisöllisessä toimin-

nassa. Aitoon koulu muodostaa kylän toiminnan keskipisteen, jossa on iltaisin ja viikonloppuisin vil-

kasta harrastustoimintaa. Koulun lakkauttaminen siirtäisi koulunkäynnin lisäksi harrastustoiminnan 

kauemmaksi. Oppilaiden koulumatkojen lisäksi myös oppilaiden ja kyläläisten harrastusmatkat pi-

dentyisivät. Maaseudulla asutaan väljästi ja välimatkat ovat pidempiä, mutta pidentyneistä koulumat-

koista ja harrastusmatkoista voi tulla monelle perheelle ylitsepääsemätön ongelma. Koulun lakkaut-

tamisen seurauksena moni lapsi voisi jäädä ilman tärkeää harrastustaan. Maaseudun asukkailla, eten-

kin lapsilla ja nuorilla, tulisi olla oikeus ja mahdollisuus myös harrastustoimintaan. Harrastustoiminta 

lisää lasten hyvinvointia. 

 

Sivistyslautakunta perustelee Aitoon koulun lakkauttamista Pälkäneen kunnan vaikealla taloustilan-

teella ja Aitoon, Harhalan ja Rautajärven koulujen lakkautuksilla haetaan taloudellisia säästöjä. 

Emme ole nähneet sivistyslautakunnan tekemiä laskelmia, jotka osoittavat koulujen lakkautuksista 

koituvat säästöt. Koulujen lakkauttamisesta ei välttämättä seuraa suunniteltua säästöjä. Esimerkiksi 

Opetushallituksessa on pantu merkille, että koululakkautusten väitetyt säästöt eivät ole realisoituneet. 

Päinvastoin; perusopetuksen kustannukset ovatkin nousseet. (Yle 2019). Emme yrityksestä huoli-

matta löytäneet yhtäkään tieteellistä, vertaisarvioitua tutkimusta, jossa olisi pystytty osoittamaan kou-

lulakkautuksesta aiheutuvan säästöjä. Ymmärrämme, että talouden tasapainottaminen on erittäin 

haastavaa ja säästöjä on löydyttävä. Harhalan ja Rautajärven koulujen lakkautusten tarve saattaa se-

littyä jotenkin oppilasennusteilla ja oppilasmäärillä, mutta Aitoon koulun kohdalla tämä ei pidä kui-

tenkaan paikkaansa. Aitoon koulu on Pälkäneen kunnan toiseksi suurin koulu. Aitoo on houkutteleva 

asuinpaikka lapsiperheiden näkökulmasta katsottuna. Aitooseen on muuttanut tämänkin kevään ai-

kana lisää lapsiperheitä. Tilastoilla, kuten oppilasennusteilla ei voida selittää Aitoon koulun lakkau-

tussuunnitelmia. Aitoon koulun lakkautus näyttäytyykin enemmän politikoinnilta. Sivistyslautakun-

nan esityksellä vankistetaan entisestään Onkkaalan asemaa, koska valitettavasti myös Luopioisten 

koulun oppilasennusteet näyttävät synkiltä. 

 

On hyvä muistaa ja ottaa huomioon tulevassa kouluverkkoja koskevassa päätöksenteossa, että kylä-

koulujen lakkauttaminen vaikuttaa myös Pälkäneen väestörakenteeseen ja johtaa alueelliseen eriyty-

miseen. Pälkäneen kunnassa väestö vanhenee ja syntyvyys on laskussa, kuten monessa muussa maa-

seutukunnassa. Kyläkoulujen lakkauttaminen kiihdyttää väestörakenteen muutosta ja alueiden eriy-

tymistä. Lapsiperheiden määrä saattaa vähentyä kylissä, joista koulu lopetetaan. Näin tulee käymään 

hyvin suurella todennäköisyydellä Aitoossa, sillä Aitoon kyläkoulu on usealle lapsiperheelle se ainut 

syy asua Aitoossa. Jos koulua ei ole, ei ole enää syytä asua Aitoossa. Lapsiperheiden muutolla on 

myös taloudellisia seurauksia, sillä muualle muuttavat lapsiperheet aiheuttavat suuren loven Pälkä-

neen kunnan verotuloihin. Kirsi Oeschin tekemän selvityksen mukaan Aitoon koulun lakkauttami-

sesta seuraa vuosittain 78 000 euron vähennys Pälkäneen kunnan verotuloihin (Oesch 2020). 



Todellisuudessa lapsiperheiden muutosta seuraava vuosittainen tuloverojen vähennys saattaa olla vie-

läkin suurempi, koska osa perheistä ilmoitti muuttoaikeista vasta Oeschin selvityksen jälkeen. 

 

Kouluverkkoasiassa tarvitaan laajakatseista näkemystä, positiivista suhtautumistapaa ja kehittä-

mismyönteistä otetta päättäjiltä. Koulua ei tulisi tarkastella pelkästään kapea-alaisesti peruskoulun 

toteuttamisen näkökulmasta ja sen ensisijaisten tehtävien kautta. Koulu tulee ymmärtää sen monien 

merkityksien kautta ja koulua tulisi tarkastella ennen kaikkea sen vaikuttavuuden kautta. Talousvai-

keuksien kanssa kamppailevan kunnan olisi hyvä ymmärtää, että vaikka koulun tehtävänä ei ole lisätä 

kuntien elinvoimaisuutta, kouluilla on suuri merkitys kuntien ja kylien elinvoimaisuuteen. Elinvoi-

maisuuden hyvä mittari on tyytyväiset kuntalaiset ja asukkaat. Elinvoimaisesta kunnasta ja kylistä 

eivät asukkaat muuta pois. Pälkäneen kouluverkkouudistus tulee vaikuttamaan elinvoimaisuuteen ja 

tämä on syytä huomioida kouluverkkouudistuksen valmistelussa. 

 

Kouluverkkoasiaa ei tule tarkastella myöskään pelkästään talouden näkökulmasta, vaan tarkastelussa 

on syytä pitää mukana myös muita näkökulmia. Koulujen sosiaalinen merkitys on ollut vahvasti nä-

kyvillä koronatilanteen aikana, kun hallitus päätti avata koulut toukokuun viimeisiksi viikoiksi ennen 

kaikkea sosiaalisten tekijöiden perusteella. Sosiaalinen näkökulma täytyy pitää mukana myös koulu-

verkkokeskustelussa. Koulut ja kylät ovat hitsautuneet yhteen ja kylien näkökulmaa ja kylien kehit-

tämistä ei tule sivuuttaa tai unohtaa. Kyläkoulut ovat ehdottomasti yksi parhaista asioista Pälkäneellä 

ja kylät ovat Pälkäneen kunnan tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Jos kouluverkkouudistusta tarkastel-

laan pelkästään koulun varsinaisten tehtävien näkökulmasta, tarkastelukulma on liian kapea. Asia on 

vastaava, jos kuntien tehtäviä tarkasteltaisiin pelkästään ns. pakollisten tehtävien näkökulmasta. 

Tämä ajattelutapa johtaisi esimerkiksi siihen, että perustelut ja olemassaolon kriteerit poistuisivat 

Pälkäneen lukiolta.  

 

Pälkäneen kunnan teettämän lapsivaikutusten arvioinnissa on sivuutettu kylien elinvoimaisuuteen 

liittyvät asiat. Tämän takia pyydämme, että Pälkäneen kunta teettää myös maaseutuvaikutuksien ar-

vioinnin. Tämän arvioinnin avulla maaseutunäkökulma tulee huomioitua kouluverkkouudistuksessa. 

Pälkäneen kouluverkkouudistus tulee vaikuttamaan yli puoleen Pälkäneen kunnan asukkaista. Esi-

tämme, että arvioinnin tekee ns. riippumaton tai puolueeton taho. Ei ole vakuuttavaa, jos koululak-

kautuksia ajavat tahot toteuttavat näitä arviointeja. 

 

Olemme edellä esittäneet, että mahdollisilla koulujen lakkauttamisilla on paljon erilaisia vaikutuksia. 

Lasten alueellinen eriarvoistuminen tulisi mahdollisuuksien nimissä minimoida ja jokaisen Pälkä-

neellä asuvan lapsen hyvinvointi tulisi olla kouluverkkoja koskevassa päätöksenteossa etusijalla. Ar-

voiset päättäjät, te näytätte kouluverkkouudistuksella meille vanhemmille, miten korkealle arvotatte 

lapsemme edun päätöksiä tehdessänne. Aitoon koulu on meidän lastemme etu nyt ja tulevaisuudessa. 

Toivomme, että te otatte nämä tässä lausunnossa esiin tulleet seikat huomioon päättäessänne Pälkä-

neen kunnan kouluverkosta.  

 

Aitoon koulun vanhempainryhmän puolesta, 

Anu Kostiainen 

Johanna Kankaristo 

Katja Sorri 
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Vetoomus Aitoon koulun säilyttämiseksi. 

Aitoon Martat ry ilmaisee vakavan huolensa Aitoon koulun lakkauttamissuunnitelman takia.  

Marttaliitto on vuonna 1899 perustettu kotitalousneuvontaa ja -koulutusta antava poliittisesti 

sitoutumaton kansalaisjärjestö, jolla on ollut paikallisyhdistys Aitoossa vuodesta 2009 lähtien. Yhdistys 

tekee yhteistyötä useiden järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kanssa.  

Aitoon koulu on ollut oleellinen yhteistyökumppanimme koko toimintamme ajan. Aitoon Martat järjestää 

viikoittain koulun tiloissa kaikille avointa ohjattua liikuntaa , useita taide-, kädentaito-, ja ruokakursseja sekä 

on järjestänyt säännöllisesti mm. leivontapäiviä ja välipalakokkauskursseja koulun oppilaille.  

Yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa olemme olleet mukana myös Mestari-kisälli-hankkeessa, jossa ns. 

hiljaista tietoa esim. perinteisistä työtavoista on voitu siirtää uusille sukupolville. Tämä hanke on ollut 

mahdollista integroida koulun opetukseen. Olemme myös jakaneet vuosittain kädentaitostipendejä koulun 

oppilaille. 

Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöiden kaltaiset asiat nousevat Marttaliiton omissa koulutuksissa entistä 

vahvemmin esille. Koulutuspalvelujen keskiöön asettuvia teemoja ovat resurssiviisaus sekä kotivara ja 

varautuminen. Vallitsevan poikkeustila on saanut meidät pohtimaan myös äärimmilleen kasvatettujen 

opetusyksiköiden turvallisuutta. Miten nykyisen tai tulevien epidemioiden hallinta tullaan järjestämään 

isojen opetusyksiköiden mallissa? Millaiset ovat rakennusterveyteen ja sisäilmaongelmiin liittyvät riskit 

suunnitelluissa vaihtoehdoissa? 

Koulun lopettamisella olisi myös vakava vaikutus kylämme vetovoimaisuuteen lapsiperheiden suhteen. 

Kylämme pystyy nyt tarjoamaan turvallisen kasvuympäristön ja kohtuullisen määrän palveluita. Yhteisöt 

pysyvät elinvoimaisina vain monimuotoisuuden kautta. Valtakunnallinen Marttaliitto vaatii kunnilta 

vastuullisuutta julkisissa hankinnoissa. Vastuullisuusvaatimus tulee ulottaa myös tilaratkaisuihin, varsinkin 

kun kyseessä on yhteisömme pienimmät ja haavoittuvimmat jäsenet. 

Marttaliiton tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää sekä tukea perheiden 

hyvinvointia. Vuoden 2020 toimintakauden tunnuslause on: Hyvä arki kuuluu kaikille. Katsomme, että ala-

asteikäisille hyvä arki tarkoittaa mahdollisuutta käydä koulua mahdollisimman lähellä kotia 

mahdollisimman terveessä ja turvallisessa ympäristössä. Aitoon koulu on säilytettävä. 

Aitoossa 11.5. 2020 

Aitoon Martat ry:n hallitus 

 

 



HYVINVOINTILAUSUNTO PÄLKÄNEEN KUNTAAN 
 
Me Aitoon koululaisten vanhemmat vastustamme esitystä Aitoon koulun lakkauttamisesta. 
Oman kyläkoulun lakkauttaminen vaikuttaisi merkittävästi lastemme koulunkäynnin ulkoisiin 
olosuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, mahdollisuuteen toteuttaa itseään ja jopa fyysiseen 
hyvinvointiin.  Esitys ei tue lastemme hyvinvointia mm. seuraavista syistä: 
 
Alakouluikäiselle esityksen mukainen koulupäivä Kostialla muodostuu pitkäksi. Päivään 
sisältyy monia hyvinvoinnin kannalta riskialttiita tekijöitä. Koulumatkat ilman aikuisen 
läsnäoloa eivät suju ongelmitta. Miten selvitetään mahdolliset kiusaamiset, sanaharkat tai 
riitatilanteet? Pienelle koululaiselle osallisuus konfliktiin tai pelkkä sen näkeminen luo 
turvattomuutta. Pitkään jatkuneena se voi aiheuttaa ahdistusta ja haitata koulunkäyntiä. 
Pitkät koulumatkat taittuvat taksilla tai bussilla polkupyörän sijaan. Ulkoilu voi monen 
kohdalla jäädä taksimatkan jälkeen vähäiseksi, päivittäisen liikunnan määrä vähenee ja 
yleiskunto laskee.  
 
Koulunkäynti pienessä koulussa on turvallinen yhteisö, missä kaikki tuntevat toisensa, lapset 
leikkivät yli luokkarajojen ja isommat lapsetkin leikkivät. Koulun kaikki aikuiset tuntevat kaikki 
lapset, mahdollinen kiusaaminen huomataan ja siihen puututaan nopeasti. Aitoon koulussa 
on paljon luokkarajat ylittävää yhteistä toimintaa, mikä opettaa eri-ikäisten huomioimista ja 
auttamista, vahvistaen tunnetaitoja. 
 
Aitoon koulu on kylän sydän; harrastusten, tapahtumien ja kokoontumisen paikka 
kaikenikäisille kyläläisille. Koulun yhteisissä tapahtumissa ja harrastuksissa lapset ovat 
yhdessä tekemässä aikuisten kanssa. Yhteinen toiminta opettaa sosiaalisia 
ihmissuhdetaitoja kaikenikäisten kanssa. Se kasvattaa kantamaan vastuuta yhteisön 
hyväksi, sekä vahvistaa lasten identiteettiä osana yhteisöä. Aitoon koulun merkitys 
sosiaalisen pääoman luojana ja vahvistajana on lapsillemme korvaamaton. Meidän 
vanhempien mielestä tätä elämässä tarvittavaa, välttämätöntä sosiaalista pääomaa ei saa 
lapsiltamme evätä ainoastaan taloudellisin perustein. 
 
Vastustamme esitystä myös vedoten yhdenvertaisuuslakiin. Emme halua lapsiamme 
eriarvoiseen asemaan kunnan muiden lasten kanssa -ei ainoastaan pidempien koulupäivien, 
vaan myös harrastusmahdollisuuksien vähenemisen takia. Siirtyminen Kostian kouluun 
eväisi pieniltä Aitoon koululaisilta mahdollisuudet harrastuksiin. Kuljetusoppilailla 
koulupäivän jälkeiset harrastukset jäisivät kokonaan väliin kuljetusaikataulujen takia. Illalla 
harrastukseen lähteminen vaatisi uudelleen matkustamista, mikä pienelle oppilaalle 
muodostuisi liian raskaaksi. Harrastusten positiivinen vaikutus lasten koulumenestymiseen ja 
henkiseen hyvinvointiin on tutkitusti kiistaton. Onko oikein että vain osalla kunnan lapsista on 
niihin mahdollisuus? Ovatko lapset tässä suhteessa yhdenvertaisessa asemassa 
perusopetuksen jälkeen jatko-opintoihin hakeuduttaessa?  
 
Opetusministeriön laatukriteereissä suositeltu ryhmäkoko on 20-25 oppilasta. 
Tämänhetkisen Aitoon koulun lakkautusesityksen mukaan syksyllä 2021 nämä laatukriteerit 
ylittyvät Kostian koulussa. Tilastojen mukaan sekä tehostetun että erityisen tuen kasvava 
tarve, sosiaaliset haasteet, keskittymisen vaikeudet ja henkiset ongelmat kuormittavat jo nyt 



niin opettajia kuin oppilaita kaikkialla Suomessa. Mikäli sivistyslautakunnan esityksen 
mukaan luokkakoot kasvavat samalla kun opettaja- ja koulunkäyntiavustajakuluissa 
säästetään, oppilaiden ja työntekijöiden hyvinvointi kärsii. Tämänhetkisessä 
arviolaskelmassa ei ole lainkaan huomioitu kasvavaa avustaja-, kuraattori- ja 
psykologipalveluiden tarvetta. Uupuneiden opettajien sijaiskustannuksetkin ovat menoerä. 
Pelkkä oppilaan yksikköhinnan varaan laskettu säästö ei mielestämme riitä perusteeksi kun 
suunnitellaan radikaaleja kouluverkkouudistuksia. Vaikka lieveilmiöiden kustannuksia ei 
pysty euromääräisesti arvioimaan etukäteen, niitä voi ennaltaehkäistä viisailla päätöksillä. 
 
Vuoden 2016 opetussuunnitelmassa painotetaan alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheen 
tärkeyttä. Yhteistyö Aitoon alakoulun ja Anna Tapion koulun välillä on tähän asti toiminut 
saumattomasti, oppilailla on ollut turvallinen siirtymä alakoulusta yläkouluun. 
Aitoon koulun sijainti Anna Tapion koulun vieressä tarjoaa Pälkäneen kunnalle 
ainutlaatuisen mahdollisuuden kahteen kohtuullisen kokoiseen kouluyksikköön. Tässä 
suhteessa Pälkäne on etulyöntiasemassa suhteessa muihin Suomen pieniin, 
talousvaikeuksien kanssa kamppaileviin kuntiin. Kostianvirran yhtenäiskoulu ja Aitoon 
koulukeskus tarjoaisivat kunnalle kaksi kohtuullisen kokoista kouluyhteisöä jossa olisi 
paremmin voivat opettajat ja oppilaat, tyytyväisemmät vanhemmat ja kyläläiset, sekä ennen 
kaikkea tilaa toivottaa kuntaan tervetulleeksi uudet lapsiperheet.  
 
Aitoon koulu on lapsillemme turvallinen, sosiaalisesti ja kognitiivisesti kehittävä, 
sisäilmaltaan terve koulu, jonka henkinen ilmapiiri tukee lastemme tasapainoista kehitystä ja 
vanhempien kasvatusperiaatteita. Olemme tarkoituksella valinneet tämän kasvuympäristön 
lapsillemme. Aitoon koulun lakkauttaminen ja koululaisten siirtäminen Kostialle on 
mielestämme politiikkaa, jossa aikuisten päätöksistä suurimman hinnan maksavat  lapset. 
Kyläkoulun lopettamisesta seuraavia lieveilmiöitä sensijaan maksaa ennen pitkää jokainen 
kuntalainen. Tätä emme voi hyväksyä.  
 
Aitoon koulun vanhempainryhmän puolesta 
 
Salla Poukkanen 
Päivi Marko 
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Pälkäne

Lähettäjä: Anssin Kauppa 

Aitoon koulun lopettamiseen pyydän ottamaan huomioon seuraavat asiat: 

PIENENEVÄT KUSTANNUKSET 

Kunnanjohtajan tekemät laskelmat osoittavat Aitoon koulun lopettamisen tuovan säästöjä seuraavasti 
(verrattuna siihen, että koulu jätetään ja Kostian ja Harhalan koulu yhdistetään): 

- Opettajien palkkakulut: säästöä 0 €
- Erityisopetuksen vähentyneet palkkakulut: säästöä enintään 17 500 € (edellyttäen, ettei Kostian koulun
erityisopetus lisäänny)
- Koulunkäyntiavustajien palkkakulut: säästöä enintään 40 000 € (edellyttäen, ettei Kostian koulun
avustajien tarve lisäänny)
- Keittiöhenkilökunnan palkkakulut: 18 300 €
- Siivouksen palkkakulut: 21 900 €
- Lämmityskustannukset: säästöä 20 000 € (huomioitu, ettei Aitoon päiväkotia ja koulutiloja voi jättää
täysin lämmittämättä)
- Hallinnon laskennalliset kulut: säästöä 7 500 €
SÄÄSTÖÄ TULEE YHTEENSÄ 125 200 €

Kunnanjohtajan laskelmissa on myös, että MIKÄLI AITOON KOULUN OPPILAAT KULJETETAAN 
KOSTIAN KOULUUN, TULEE KULJETUKSIIN LISÄKUSTANNUKSIA YHTEENSÄ 96 580 € 

Tämä tarkoittaa, että säästöä tuleekin todellisuudessa vain 125 200 € - 96 580 € = 28 620 € 

(Lisäksi kunnanjohtajan laskelmissa on "muu käyttökustannus": säästöä 42 000 €. Kukaan ei tiedä, mitä 
tämä pitää sisällään.) 

Eli kunnanjohtajan laskelmien mukaan todellinen säästö Aitoon koulun lopettamisesta on 28 620 euroa, 
josta siitäkin hallinnon kulujen väheneminen ei ole todellista.  

POIS MUUTTAVIEN PERHEIDEN VEROTULOT 

Mikäli Aitoon koulu lopetetaan, on kunnasta (huom: koko Pälkäneeltä, ei vain Aitoosta) muuttamassa pois 
kahdeksan tai yhdeksän perhettä. Näistä seitsemän perheen verotulot tiedetään, ja ne ovat yhteensä n. 84 
000 €.  

Tämä tarkoittaa, että Pälkäneen kunnan välitön, rahallinen tappio tulisi tällöin olemaan yli 55 000 €. Ja 
tämän tappion kunta aiheuttaa ihan itse, omatoimisesti. Imagotappioista puhumattakaan. 

KORONAVIRUS JA PÄLKÄNE 

Pälkäneellä on myös tärkeää huomata, että maailma on viimeisen kahden kuukauden aikana muuttunut 
täysin. Koronavirus on muuttanut ihmisten työntekemisen ja vapaa-ajan perusteellisesti, eikä maailma enää 
palaa ennalleen. 

Kuten Ylen uutisessa (Kääntääkö korona muuttoliikkeen Kehä III:n sisältä maakuntiin? Kiinteistövälittäjä: 
"Kyllä siellä seinät alkavat kaatua") kerrotaan, havaittavissa on selvää muuttohalua maaseutumaisempaan 
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asumiseen. Kun sekä työntekijät että työnantajat ovat huomanneet etätyön edut (työpäivän lyhentyminen, 
lisääntynyt tehokkuus), on selvää, ettei läheskään kaikkien tarvitse asua työpaikkakunnallaan.  

Tämän perusteella koronavirus voi olla Pälkäneelle todellinen syöttö suoraan lapaan. Pälkäne pystyykin 
tarjoamaan  
⦁ Parhaat mahdolliset tietoliikenneyhteydet 
⦁ Siedettävän työmatkaetäisyyden Helsinkiin ja Tampereelle 
⦁ Esimerkillisen tonttivalikoiman (sekä Roholassa että muualla) 
⦁ Edullisia taloja 
⦁ Hyvät lähipalvelut (ainakin vielä, ennen kuin koulut suljetaan) 

Eikö nyt jos koskaan Pälkäneen ole syytä muuttaa strategiaansa? Eikö nyt jos koskaan kannata alkaa 
tosissaan markkinoida elinvoimaista maaseutukuntaa parhaalla mahdollisella sijainnilla? Eikö nyt jos 
koskaan kannata satsata elinvoimaisiin kyliin, joihin ihmiset todistetusti haluavat muuttaa? 

Anssi Kukkonen 
Anssin kauppa, Aitoo 



1<annahotto l<ou'lujeh lakkauttamiseen 

Hannu Järvinen 

Aitoon koulun lopettaminen olisi suuri virhe 

Minulla ei ole ollut pääsyä tarkkoihin tilastoihin eikä muihin tietoihin, joten seuraavat näkemykseni 

pohjautuvat sekä kaikkeen asiasta kuulemaani että omiin paljasjalkaisen aitoolaisen, paluumuuttajan ja 

tavallisen kansaiaisen kokemuksiin. On vähintään seuraavat kymmenen hyvää syytä siihen, miksi Aitoon 

koulua ei pidä lakkauttaa: 

1. Pälkäneen kunta ei voi olla niin rikas, että sillä olisi varaa jättää kouluverkkonsa ylläpidossa ja

kehittämisessä hyödyntämättä kunnan toiseksi suurin, täysin hyväkuntoinen ja

sisäilmaongelmaton, rakenteeltaan monipuolinen ja toimiva koulurakennus. Aitoon koulun

hyödyntämättä jättäminen kuulostaisi silkalta tuhlaukselta.

2. Suuressa koulussa oppilaita per opettaja on aina enemmän, muutenhan keskittäminen ei toisi

mitään säästöjä. Tämä tarkoittaa vääjäämättä merkittävää yksilöllisen opetuksen tason ja

tehokkuuden heikkenemistä. Tämä on fakta, jonka vuoksi vetoaminen opetuksen tason

paranemiseen suuressa koulussa ei vakuuta kansalaisia.

3. Mitä suurempi on koulu, sitä suuremmalla todennäköisyydellä siellä esiintyy koulukiusaamista, ja

sitä vaikeampaa on myös sen huomaaminen ja tehokas valvonta. Riskiryhmässä ovat erityisesti

"sivukyliltä" kunnan keskustaajaman suureen kouluun tulevat oppilaat. Tästä on paljon kokemuksia

siltä aikakaudelta, kun sivukylistä käytiin Pälkäneen yhteiskoulua.

4. Kodin ja kcu!un hyvä yhteistyö on paljon haasteellisempaa ja todennäköisesti heikkenee, kun kcul-u

on matkan takana toisessa ympäristössä eikä koulua koeta yhtä paljon "omaksi". Aitoossa

eJityis_e_sJi kyJä_Qn tunnettu. s_u.u.re_sJa. talkQQhe_nkisyyde_s_tää.n ja tä.mä on heijastunut myös kodin ja

koulun poikkeukselliseen hyvään yhteistyöhön. Vanhempainyhdistyksen aktiivisen toiminnan tuella

opetustyötä on pystytty monipuolistamaan mm. kouluretkillä, oma lapseni sai aikanaan kokea jopa

ikimuistoisen leirikoulu n Lapissa. Aitoossa myös koulun yhteistyö kylän järjestöjen kanssa on ollut

toimivaa, mm. Aitoon VPK ja SPR:n Aitoon osasto ovat käyneet antamassa valistusta pienille

koululaisille.

5. Aitoon koulun lopettaminen lisäisi tuntuvasti koulukuljetuksia, niistä aiheutuvia kustannuksia ja

epämukavuutta ja vapaa-ajan menetystä koululaisille. Aitoo on Pälkäneen kunnan

maantieteellisessä keskipisteessä, joten koulukuljetusten kannalta keskustaajaman (Onkkaala)

lisäksi koulutoimintaa olisi luontevaa keskittää myös maantieteelliseen keskustaan. Pitkällä

tähtäimellä, kouJuver:kon. kutistumin.en kunnan. r:euna,-a luei lla. jobtaisLsuperpitki i n, koulumatkoihin,

jos maantieteellisen keskuksen tarjoamista mahdollisuuksista nyt luovuttaisiin. Lapsivaikutuksia

koskeva selvitys toi selkeästi esille sen, että pidentyneet koulumatkat koettiin voittopuolisesti

suurena haiti,Hlct, sc1rnoin kuin kodiiin myös kouiu11 ioJJeiiarninen koko11c1isuuie11c1.

Koulukuljetukset edustavat myös muita riskejä, jotka korostuvat parhaillaan vallitsevan

koronaepidemian aikana (turvavälien noudattaminen kuljetusne-uvoissa on.käytännössä,

mahdotonta).

6. Oppilasennusteet eivät saisi rajoittua paikkakunnan nykyisen asujaimiston tarkasteluun. Pälkäneen

kunnaiiahan tuiisi oiia tavoite houkuteiia kuntaan uusia asukkaita, erityisesti iapsiperheitä, ja

edistää tätä tavoitetta tehokkaalla markkinoinnilla. Aitoa on yksi vetovoimaisimmista kunnan

taajamista, jonne-muuttoa-tulisi markkinoida, ei suinkaan keulun-·lopettamisella, vaan





Kannanotto kunnanhallitukselle suunnitelmaan perusopetuksen koulujen lakkautuksesta 

Pälkäneen kunta on strategiassaan linjannut kylät ja niiden kehittämisen tärkeäksi osaksi kunnan 

tulevaisuutta. Sen vuoksi jo hallintojohtaja Tuomas Hirvonen jos oikein muistan kiersi haastattelemassa 

kylien edustajia kehittämisnäkymistä. Viime vuonna kunta toteutti kylien markkinointihankkeen, jossa 

laadittiin kyläsuunnitelmia. Aitoo ja Rautajärvi ovat Pälkäneen aktiivisimmat kylät sekä oman 

kehittämistoimintansa, että kylän toiminnan puolesta. On jotenkin strategisesti käsittämätöntä sulkea 

koulut niistä kylistä. 

Aitoo, vasta valittu Pirkanmaan vuoden kyläksi, Pälkäneen tunnetuin tuote, valitsi strategian johtolangaksi 

koulujen kylä. Ja seuraavana vuonna kunnan johtajat päättävät sulkea koulun. Miltä näyttää teidän 

mielestä? 

Jos on taas pakko säästää, pitäisi välillä säästää jostakin muusta kuin lapsista ja kouluista. Olisiko välillä 

vanhusten vuoro osallistua säästötalkoisiin ? Suljetaan välillä joku vanhusten palvelu. 

Entä lasten ahtaminen Kostian kouluun – jo nyt ilmeisesti liian ahtauden aiheuttamat sisäilmaongelmat 

vaivaavat taloa. Ennen kuin suljetaan yhtään koulua olisi syytä paremmin selvittää, mihin oppilaat saadaan 

sopimaan. Ei vain mahtumaan, vaan siten, että siellä voi voida hyvin. Kokeilkaapa työskennellä 

kunnantalolla kun jokaiseen toimistohuoneeseen laitetaan 10 ihmistä. Ilma loppuu ja home kasvaa. 

Onko kunnan kehittämisestä ja markkinoinnista luovuttu kokonaan ? Jos kuntaan oikeasti halutaan perheitä 

asumaan, tulisi ihan ihan ensimmäiseksi keskittyä kunnan imagoon. Kolme tärkeintä syytä valita 

muuttokunta on imago, koulut ja imago. Kun koko Pirkanmaa on jo muutaman vuoden nauranut 

asukkaansa parin sadan euron takia hylkääville Pälkäneen kunnanisille, ei ole ihme ettei tonttikauppa käy. 

Kun ainoa uutinen moneen vuoteen on ollut koulujen sulkemiskeskustelu ja lasten ahtaminen 

sisäilmaongelmaiseen vanhaan kirkonkylän (Kostian) kouluun, ei ole ihme ettei tonttikauppa käy.  

Vielä ei ehkä olisi liian myöhäistä osoittaa, että Pälkäneellä on kunnon koulut. Siihen menee muutama 

satatuhatta euroa vuodessa. Yritetään unohtaa uppoavan talon juristeille ja tuleviin korvauksiin menevät 

sadattuhannet ja Roholan mutaan uponneet miljoonat. Jätetään virheet historiaan ja nostetaan 

parrasvaloihin ja uutisiin miten Pälkäne pitää huolta ihmisistä ja lapsista pitämällä koulut toiminnassa 

tärkeimmissä kylissä.  

Pekka Linnainmaa 

Laitikkala 

 



KANNANOTTO HARHALAN KOULUN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA   12.5.2020 
 
 
Vastustamme Harhalan koulun lakkauttamista. Se olisi huono ratkaisu monesta syystä. 
 
- Pikkukoulujen lakkauttaminen toimii itseään toteuttavana ennustuksena, mitä tulee kylien 
autioitumiseen. Muualla maassa on nähtävillä, että kunnat joissa on mahdollisuus käydä kyläkoulua, 
saavat asukkaita näihin kyliin, kun taas kouluttomat kylät tyhjenevät. Myöskään koulu, joka on 
jatkuvan lakkautusuhan alla, ei houkuttele kylään asukkaita. Maaseudun elinvoimaisena pitämisen 
yksi osa on oma koulu. Se on myös osa kuntastrategiaa, jonka visioksi Pälkäneellä on kirjattu mm. 
elinvoimaiset kylät ja ihmisläheiset palvelut. Tämän kuntastrategian yli kävellään, jos kyläkoulut 
lopetetaan. Suuri osa meistäkin on muuttanut maalle koulun ollessa yksi suurimmista 
vetovoimatekijöistä, ja osa suunnittelee myös muuttoa pois paikkakunnalta, jos koulu lakkautetaan. 
Tämä ei rajoitu vain Harhalaan, vaan myös muiden pikkukoulujen oppilaiden perheillä on olut 
samansuuntaisia suunnitelmia. Lasten koulunkäynnin sujuvuus on yksi arjen sujuvuutta eniten 
määrittelevistä tekijöistä. 
 
- Lapset viihtyvät pienissä yksiköissä, joissa kaikki otetaan mukaan. Harhalan kouluun on aiemmin 
siirtynyt oppilaita, joita on kiusattu Kostialla. Piilokiusaaminen on paljon helpompaa suurissa 
yksiköissä, joissa valvottavia lapsia on paljon ja niin toisaalta kiusaajajoukkoakin. Lapset joutuvat 
olemaan aikaisemmin isompia isossa koulussa. Harhalassa kaikki luokka-asteet toimivat yhdessä. 
Yhteisöllisyys, aktiivinen välituntitoiminta, metsä, luonnonläheisyys ja turvallisuus ovat pienen 
koulun vahvuuksia. Yksilöllinen huomioiminen heikkenee suuressa joukossa. Kaikki eivät enää 
tunne toisiaan vaan koulussa on paljon tuntemattomia niin lapsia kuin aikuisiakin. Opettajien on 
vaikea tietää kunkin lapsen yksilöllisiä tarpeita. Pienessä koulussa koko henkilökunta tuntee lapset. 
Tällä on iso merkitys erityisesti erityistarpeisille lapsille. Tutut aikuiset luovat lapsille turvallisuutta. 
 
- Koronavirus ja muut virukset ja taudit tarttuvat tehokkaasti suurissa yksiköissä, samoin kaikki 
loiset kuten täit, syyhy, kihomadot.. Koronaepidemian on ennustettu jatkuvan eri tasoilla vielä 
pitkään, ja valitettavasti senkin jälkeen epidemioita tulee. Erilaiset loiset ovat jokavuotinen riesa 
isoissa yksiköissä. 
 
- Koronaepidemia on lisäksi osoittanut etätyöskentelyn ja koulunkäynnin osalta, että suppeampaa 
opetustarjontaa ei voida pitää perusteena yksiköiden kasvattamiseen, kun opetusta pystytään 
järjestämään tarvittaessa myös etänä. Harhalan koulun oppilaiden siirtoon Yhteiskoululle esim. 
hyvässä valmiudessa olevan Aitoon koulun sijaan oli eräänä syynä esitetty pääsemistä parempien 
palveluiden äärelle esim. liikuntasalin osalta, jota Harhalan koulussa ei ole. Kuitenkin oppilaat 
joutuivat opiskelemaan liikuntasalissa, joka ei täten ollut heidän käytettävissään liikuntaan. 
Harhalan koulun oppilaat olisi pitänyt ilman muuta siirtää Aitoon kouluun eikä Yhteiskouluun 
kevääksi. Aitoossa oli valmiit luokkatilat, ruokala ja muu tarvittava. Pelättiinkö, että harhalalaiset 
huomaavat Aitoon olevan hyvä paikka, jossa olisi voitu jatkaa vähintään vuosi, jos Harhala 
lakkautetaan? Moni harhalalaisen vanhempi on kertonut, että laittaisi lapsensa mieluummin 
Aitooseen kuin Kostialle seuraavaksi vuodeksi/ kokonaan / Harhalan remontin ajaksi, jos Harhala 
säästetään lakkauttamiselta ja korjataan, mikä on tietenkin ensisijainen toiveemme, ja mikäli 
korjaus kestää pitempään kuin kesän ajan. 
 
- Sisätilaongelmaa Kostialla ei ole edelleenkään ratkaistu. Me emme halua laittaa lapsiamme 
siäsilmaongelmaiseen kouluun. Korjauksen selvittämiseen myönnettiin juuri 100000 euroa. Korjaus 
ei etene kovin nopeasti, eikä Kostialla ole varmasti valmista syksyyn mennessä, jolloin 
harhalalaisten pitäisi aloittaa siellä opinnot. Nytkään koululla ei ole terveellisiä tiloja tarpeeksi 
nykyistenkään oppilaiden tarpeisiin, miten sitten aina vaan isommalle oppilasmäärälle? Jos 
oppilasmäärä jatkossa vähenee, miksi lakkauttaminen tehdään jo nyt, kun molemmissa kouluissa on 



oppilaita aivan riittävästi ja Kostialla jopa liikaa tiloihin nähden? Mahdolliset parakkirakennukset ja 
muu korjauksen aikainen kalusto vievät myös ulkona tilaa jo nykyisellään ahtaan välituntialueen 
jäädessä entistä pienemmäksi. Harhalan lakkauttamisen piti alunperinkin toteutua vain, jos Kostialle 
ei enää tarvita ylimääräisiä tiloja, ja tällä hetkellä niitä tarvitaan entistä enemmän, joten pienten 
koulujen lakkauttaminen ei ole missään nimessä ajankohtaista! Myös kustannukset pienenevät, jos 
parakkitilaa tarvitsee hankkia pienemmälle joukolle eli vain Kostian nykyisille oppilaille. 
 
- Erityislapsille muutos isoon kouluun siirryttäessä on negatiivisin. Esimerkiksi luonnon 
häviäminen koulupäivistä, välitunneista ja iltiksestä (vesivahingon takia keskustaan siirryttäessä) 
ehti jo keväällä näkyä huomattavasti aiempaa suurempana levottomuutena. Välituntialueen 
pienentyminen on jopa normaalioloissa (epidemia-ajoista puhumattakaan) erittäin huono asia. Jos 
Kostian koulun pihaan, jonka välituntialue per oppilas on jo nykyisellään paljon Harhalan pienempi, 
tulee parakkeja tai rakennuskalustoa, välituntialue pienenee entisestään. 
 
- Vaikuttavuusarvioinnissa oli sivuutettu haittoja mainiten, ettei vaikutuksia ole. Esimerkki tästä on 
ensimmäisen Kuntalaisvaikutukset-kohdan "Terveys ja hyvinvointi, ei ole vaikutuksia." Lapsen 
elämässä koulu on kodin jälkeen suurin vaikuttaja, ja iltapäiväkerhossa oleva lapsi saattaa viettää 
arkena koulussa suuremman osan valveillaoloajastaan kuin kotona, jolloin koulun sijainnilla, 
sisäilmalla ja henkisellä ilmapiirillä on häneen hyvinkin suuret vaikutukset. Samoin joitain ison 
koulun ilmeisiä haittoja oli luettu eduiksi. Turvallisuuden oli ennakoitu paranevan, kun taas 
lapsivaikutusten arvioinnissa mm. koulujen henkilökunnankin näkökanta oli, että esim. 
kiusaaminen voi lisääntyä ja sitä voi olla hankalampi huomata ja siihen puuttua isossa koulussa. 
Miten ihmeessä turvallisuus paranisi sillä, että suuri määrä oppilaita tuodaan opiskelemaan samaan 
taloon sen sijaan että oppilaat opiskelisivat omassa pienessä koulussa maalla? Turvallisuuteen 
ennakkoarviointilomakkeessa liitetty tietoturva on varmasti hyvällä tahdolla järjestettävissä 
toimivaksi myös pienessä yksikössä jopa ilman lisäkustannuksia. 
 
- Lapsivaikutusten arvioinnissa oli ikävällä tavalla yritetty johdatella tarinan avulla lapsia 
piirtämään uuteen kouluun menemisestä positiivisia asioita, jotta saataisiin näyttämään asia siltä, 
että lapset pitävät koulujen lakkauttamista asiana, joka ei heihin liiemmin vaikuta tai on jopa 
positiivinen. Kuitenkin Harhalan vesivahinko on jo osoittanut lasten oireilun kautta ison koulun 
ongelmien olevan tosiasia. Harhalan koulun oppilaat laitettiin iltapäiväkerhoon Kostian oppilaiden 
kanssa, jolloin ryhmä suureni ja joustavuus väheni. Lisäksi kehyskertomuksen tapaus muutosta 
uuteen kouluun siirtymisen syynä poikkeaa täysin tilanteesta, jossa oma tuttu koulu lakkautetaan. 
Tästä tarkoitushakuisuudesta huolimatta lapsivaikutusten arvioinnin tuloksissa näkyy, että 
heikkouksia ja uhkia on kautta linjan enemmän kuin vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tämä on tullut 
esille niin vanhempien ja lasten kuin koulujen henkilökuntiin kuuluvien ihmisten vastauksissa. 
Toivomme, että tätä huolta kuunnellaan ja kunnioitetaan. 
 
- Myös aikaisemmilla koulujen lakkautuksilla oli paljon negatiivisia seurauksia. Lapsivaikutusten 
arviosta ilmenee, että lapset kokivat olevansa vain palikoita, joita voi siirrellä mielensä mukaan. 
Lakkauttamisilla ei mitä ilmeisimmin saavutettu toivottuja taloustuloksia, joten voisi sanoa 
kärsimyksen olleen turhaa. Eräs vastaus "Se sai tekemään asioita, joita muuten ei olis tehny" saa 
miettimään, onko turvallisesta pikkukoulusta isoon kouluun siirtyminen tuonut mukanaan esim. 
varhaisia päihdekokeiluja vai mitä. Jotain negatiivista toimintaa joka tapauksessa. Ero lasten välillä 
eri kouluissa on selkeästi se, että isoissa keskustan kouluissa ollaan aikaisemmin "isompia" niin 
pukeutumisen kuin tekemistenkin puolesta kuin pikkukouluissa maalla, ja tämä lapsuuden 
lyheneminen on yhteinen huolemme.  
 
- Joustavuus vähenee, kun ollaan suuressa koulussa, jossa ruokailut ja kaikki muut toiminnot pitää 
aikatauluttaa tarkasti. Tämä on huomattu ikävästi jo tänä keväänä, kun hammaslääkärin, 
toimintataerapian tai minkä tahansa poikkeuksen takia lapsi ei saanut lainkaan joko koululounasta 



tai iltapäiväkerhon välipalaa. Tällaisissa asioissa olisi joustettu Harhalan koulussa, jossa on 
esimerkiksi otettu ruokaa lounaalta talteen. Isossa koulussa ruokailijoita on paljon, jolloin 
ruokailuaika lyhenee ja saattaa olla liian aikaisin tai myöhään suhteessa koulupäivän alkamiseen tai 
loppumiseen. Tällä on suuri merkitys oppilaan hyvinvoinnille. Harhalan koulusta löytää aina 
oppilaan vaikkapa hammaslääkäriä varten, ja myös silloin, kun tulee yllättävä meno. Kostian 
kouluun on kyllä puhelinnumero, mutta sieltä ei vastaa kukaan, joten opettajaa on vaikeaa tai jopa 
mahdotonta saada kiinni päivän aikana, ja oppilaat eivät saa puhelimia pitää auki. Tästä on 
kokemusta. 
 
- Harhalan ja Aitoon oppilaiden tuominen Kostialle ei ole haitaksi ainoastaan näille meidän 
pikkukoulujen oppilaille, vaan siitä kärsivät myös Kostian koulun nykyiset oppilaat, jotka kärsivät 
tilanahtaudesta jo nyt. Erityisesti remontin aikana on järjetöntä tuoda kouluun lisää oppilaita. Myös 
parakkikontteihin menevää rahaa säästyy, kun remontinaikainen oppilasmäärä on pienempi. 
 
- Kunnan aiemmin tekemiä virhearvioita ja huonoja valintoja taloudessa ei pidä maksattaa 
lapsiemme hyvinvoinnilla. Kuntatalouden paikkaamiseen löytyy varmasti parempiakin keinoja kuin 
heikoimmilta ottaminen, ja ongelmien ennaltaehkäisyyn käytetyt varat ovat lopulta kuitenkin 
edullisempia kuin haittojen korjaamiseen tarvittava raha myöhemmin, puhumattakaan inhimillisestä 
kärsimyksestä. Edellisten koululakkauttamisten tuomista säästöistä ei ole vieläkään saatu nähtäville 
luotettavaa laskelmaa, joten kyseenalaistamme myös merkittävien säästöjen realisoitumisen 
koulujen lakkauttamisista. Edellisistä lakkauttamisesta on tehty laskelmia, joiden mukaan säästöt 
ovat jääneet toteutumatta, mutta näitä laskelmia kunta ei ole ottanut huomioon, vaan käyttänyt 
laskelmia jotka on todettu kelvottomiksi. Kerran lakkautetun koulun avaaminen uudestaan on paljon 
vaikeampaa kuin sen pitäminen auki, joten nyt olisi järkevää odottaa, kunnes oppilasmäärät oikeasti 
ovat ennustetun pienet ja Kostian remontti on valmis.  
 
Lopuksi vielä linkki tuoreeseen Ylen juttuun: 
 
https://yle.fi/uutiset/3-11346196?utm_source=facebook-
share&utm_medium=social&fbclid=IwAR2hLE9TuLGC0p3V-
GKke257dSSorZXyX4IkrrBctkftDOmFMSvoOMzGrR8 
 
Ystävällisin terveisin  
Kati Valkonen, Elisa Lohtander, Heli Ruusunen, Marika Ruokoniitty, Katja Nieminen-Wenning  
(Harhalan koululaisten puolesta)  
 



Lausunto suunnitellulle Rautajärven koulun lakkauttamiselle  7.5.2020  

 
 
PÄLKÄNEEN KUNNANHALLITUS 
   
Toivomme, että Rautajärven koulun lakkauttamispäätöstä ei toimeenpanna niin kauan kuin 
oppilasmäärä nykyisellä oppilaaksiottoalueella säilyy vähintään 25 oppilaassa. Tätä puoltaa seuraavat 
seikat: 

1. Rautajärven koulu on itäiselle Pälkäneelle erityisen tärkeä, koska sen lakkauttaminen 
merkitsee lähipalvelujen heikentämistä. Tämä vaikuttaa alueen houkuttelevuuteen 
asuinpaikkana. 

2. Koulun lakkauttaminen pidentää huomattavasti lasten koulumatkojen pituutta. Joillakin 
oppilailla koulumatkalain määrittämä 2,5h raja odotustunteineen on jo nyt lähellä ylittyä. 

3. Rautajärven koulun rakennukset ovat olleet sisäilmaltaan terveitä. Huonosta sisäilmasta 
johtuvia sairastumisia ei ole ollut. 

4. Koulurakennukset ja luonnonläheinen viihtyisä pihapiiri yhdessä harjun kanssa luovat  
poikkeuksellisen hyvät puitteet leikeille ja kannustavat  liikkumiseen. Lisäksi ne ovat 
oleellinen osa Rautajärven idyllistä kylä- ja maalaismaisemaa. 

5. Rautajärven koululla on aloitettu v. 2019 ensimmäisenä kouluna Pälkäneellä 
ympäristöopetus,Vihreä lippu.  

6. Rautajärvellä on erittäin aktiivista ja innovatiivista kolmannen sektorin toimintaa. 
Rautajärvellä on erittäin aktiivinen kyläyhdistys.  Sen lisäksi Rautajärven seudun Kylät Oy on 
käynnistänyt innovatiivisen ”Rautajärven torppakylä -vanhasta uutta” Leader- hankkeen. 
Kolmannen sektorin merkitys kasvaa yhä enemmän seudun elinvoimaisuuden ylläpitäjänä ja 
edistäjänä. 

7. Kyläkouluilla on tärkeä merkitys Pälkäneelle, kunta ei voi kasvaa saati kehittyä ellei 
kyläkouluille löydy sijaa kunnan strategiassa.  
 

Toivomme, että Pälkäneellä kehitetään tulevaisuuden koulua rohkeasti ja niitä kokemuksia 
hyväksikäyttäen ja rikastaen, joita tänä keväänä on saatu. Väljyys ja toimivat nettiyhteydet ovat tärkeä 
osa nykypäivän koulunkäyntiä. Toivomme, että tulevaisuuden koulussa voitaisiin käyttää hyväksi 
etäopetusta ja sillä tavalla vähentää koulukuljetuksia. 

Toivomme, että seudun kolmannen sektorin kanssa keskustellaan ja kuunnellaan toiveita, jos koulu 
lakkautetaan ja mietitään koulun tulevaa käyttötarkoitusta. Toivomme, että Rautajärven koulun 
oppimisympäristöä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa esim. ympäristöopetuksessa. 

Toivomme myös, että mikäli koulu lakkautetaan, koulu jatkuisi Luopioisten kirkolla. Näin 
koulumatkat säilyisivät kohtuullisina ja myös lainsallimissa aikarajoissa. Koulun sijainti Luopioisissa 
takaisi myös koko itäisen alueen elinvoiman.  
 

Rautajärven koulun vanhempaintoimikunta 

 

 

 


	Aika ryn kouluverkkouudistuksen kannanotto_12.5.20
	Aitoon koulun puolesta, Keino
	Aitoon koulun vanhempainryhmän lausunto kouluverkkouudistuksesta
	Aitoon-koulu-Martat
	HYVINVOINTILAUSUNTO_Aitoon_vanhempainryhmä
	Kannanotto Aitoon koulu_Anssin kauppa
	Kannanotto koulujen lakkauttamiseen_Hannu Järvinen_10.5.2020
	Kannanotto kunnanhallitukselle koulujen lakkautuksesta
	kannanotto_harhala
	Lausunto Rautajärven koulun lakkauttamiselle 110520

