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KANNANOTTO KAUHAVAN KAUPUNGIN OPTIMIKOULUVERKKOVAIHTOEHDOLLE 

Kauhavan kaupungin optimikouluverkkovaihtoehdossa kouluverkkotyöryhmä esittää mm. että ”Pernaan 

koulu: toiminta loppuu koulukeskuksen peruskorjauksen valmistuttua”. Ko. selvityksessä todetaan Pernaan 

koulun oppilasmääräksi tällä hetkellä olevan 50 oppilasta esiopetus mukaan luettuna. Oppilasmäärä ennus-

teen mukaan nousee ensi lukuvuotena 55 oppilaaseen ja seuraavana vuotena määrä on edelleen yli 50 

oppilasta. Pernaan kouluun tulee oppilaita elinvoimaisen Pernaan lisäksi Hahtomaan, Saarimaan alueelta ja 

Annalanmäeltä sekä Kleemolasta. Tällä hetkellä kuljetuksen piirissä oppilaista on 40 % eli 60% Pernaan op-

pilaista tulee omin toimin kyläkouluunsa. Arvo sekin, että pieni ihminen saa itse hoidettua itsensä kouluun. 

Tarkasteltaessa viime aikojen kyläkoulujen lakkauttamisia kyseessä ovat olleet alle 20 oppilaan koulut. Nyt 

kyseessä on toimiva isohko kyläkoulu, jossa lapset viihtyvät hyvin ja tuntevat toisensa. Lisäksi on syytä 

huomioida, että nyt rakennusluvan saanut silta Annalan ja Kankaan kylän välille lisäisi Pernaan koulun oppi-

lasmäärää tulevaisuudessa. 

Kulkeminen koulukeskukselle tai  Kosolaan asti Pernaan suunnasta on lapsille vaikeaa, sillä käytössä olevat 

Hemmingintie ja Kalliokoskentie vaativat valtatien ylityksen tai alituksen tai jopa liikkumisen vilkasliikenteis-

tä valtatie 19 pitkin. Hemmingin- ja Kalliokoskentiellä ei ole pyörätietä, ja tie on vilkasliikenteinen, jolloin 

todennäköisesti liikenneturvallisuus huomioiden kaikki Pernaan koulun oppilaat kuuluisivat koulukyydityk-

sen piiriin. Toivomme, että päättäjät huomioisivat myös valtatien merkityksen Pernaan alueen kehittämisen 

näkökulmasta: mm. Lapualla ja Härmässä uusia asutusalueita on rakentunut valtatien kylkeen,  maalaisky-

liin, joista on hyvät kulkuyhteydet. Toimivan kyläkoulun läheisyydestä löytyvät tontit ovat vaihtoehto kes-

kuksissa asumiseen. 

Kysymmekin nyt, onko järkevää maksaa kuljetus yli 50 lapsen osalta, eri aikoihin kouluun ja koulusta pois? 

Koulukyyditys pidentää lapsen työpäivän pituutta ja isot ryhmät, joihin isoissa kouluissa pyritään, eivät ole 

lapsen kehitykselle parhaimpia mahdollisia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä Pernaan alueelta kuljetaan jo ylä-

kouluun linja-autolla. Linja-autoyhteydet eivät toimi ihanteellisesti, sillä bussi esim. Varpulantien ja Vanhan 

Lapuantien risteyksestä lähtee aamuisin klo 7.15, jolla nuoret ehtivät kahdeksaksi kouluun ja myös iltapäivi-

sin odotusaikaa on vähintään puolituntia.  

Kauhavan Alakylän kyläyhdistys ry. on tukenut koulun toimintaa vuokraamalla koulun ympäristön maa-

alueet, hankkimalla itse tai hankkeiden välityksellä koulun ympäristöön pelikentän, leikkikentän välinei-

neen, korkeushyppypatjan ja uusinut liikuntasalin välineistöä. Kyläyhdistys on markkinoinut Kauhavan kau-

punkia kyläkouluystävällisenä kuntana kaikissa omissa markkinointitoimenpiteissään, joista näkyvin lienee 

suursuosion saavuttanut Lasten maatalousnäyttelyt. Ko. näyttelyiden tuotosta osa on suunnattu Pernaan 

koulualueen kehittämiseen ja välineiden ylläpitoon. Viimeisimpänä hankintanamme on ollut upouusi moni-



toimikaukalo Pernaan koululaisten ja kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Kaukalon jäädytys, auraus ja huol-

to sekä ladut talvisin kylän alueelle ja koulun pihaan koululaisten käyttöön on hoidettu pääsääntöisesti ala-

kyläläisvoimin. 

Terve kyläkoulu on kylän sydän ja ihanteellinen paikka lasten kasvaa. Koulu rakennuksena tarjoaa yhdistel-

mäluokissa oppimisen 1.-6. luokissa, esikouluopetuksen ja pienempien koululaisten ja eskarilaisten aamu- 

ja iltapäivähoidon. Lisäksi täällä toimii erilaisia harrastuspiirejä vapaa-ajalla koulun tiloissa ja liikuntasalissa. 

Koulussa ei ole sisäilmaongelmia.  

Kyläyhdistys on mielellään tulevaisuudessakin kaupungin kanssa yhteistyössä kehittämässä kyläkouluystä-

vällistä imagoa kaupungille. Mielellämme näkisimme myös lapsemme iltapäivisin edelleen esim. 4H-

yhdistyksen kokkikerhossa kuin värjöttelemässä bussipysäkillä odotustunnin jälkeen kotiin lähtevää isoa 

autoa. Veroja me maksamme täälläkin ja toivomme saavamme rahoillemme vastinetta kyläkoulun tarjoa-

man opetuksen turvin. Kantamme on, että Pernaan koulu on säilytettävä yllä mainitut seikat huomioon 

ottaen myös lähitulevaisuudessa. Toivottavasti valtuuston iltakoulussa päädytään inhimilliseen lapsen nä-

kökulman huomioivaan ratkaisuun!  
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