
Vetoomus Ruotsalan koulun säilyttämisen puolesta 

Me Ruotsalan koululaisten vanhemmat olemme sitä mieltä, ettei Ruotsalan koulua tule lakkauttaa. 

Osa lapsen opintietä on turvallinen ja terve oppimisympäristö, jossa on siihen soveltuva 

tarkoituksenmukainen toimintaympäristö. 

Tämä on Ruotsalassa jo valmiina olemassa. 

Samasta pihapiiristä löytyvät niin Kyläyhdistyksen omistama Monitoimihalli, kuin omat pallokentät 

ja talvisin jääkiekkokaukalo lämpimällä luistinkopilla, sekä hiihtoladut koulun viereisellä pellolla ja 

metsässä. Mahdollisuudet monipuoliseen tunti- ja välituntiliikuntaan ovat turvallisesti lasten 

välittömässä käytössä. Koulun läheisyydessä olevissa lähimetsissä on vaivatonta retkeillä, lisäksi 

nämä alueet soveltuvat osiltaan tukemaan myös muiden aineiden opettamista. 

Olemme juuri saaneet pitkään odotetut leikkivälineet koulun pihamaalle, jotka ovat tuoneet lisää 

viihtyisyyttä pihapiiriin, samoin kuin välituntiliikuntaa sekä iloa lasten leikkeihin. 

Koulussamme lapsemme saavat käydä kouluaan kohtuullisenkokoisissa ryhmissä, joissa vallitsee 

hyvä yhteishenki ja opettajilla riittävät mahdollisuudet toteuttaa omaa opetustyötään. 

Normaalikokoisessa kyläkoulussa opettajilla on luonnollisesti hyvät mahdollisuudet puuttua 

kiusaamistilanteisiin ja parhaassa tapauksessa jo kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. 

Ruotsalassa lapset saavat olla ikätasoisiaan lapsia, sillä opettajien kertoman mukaan lapset 

leikkivät koulussamme verrattain paljon vielä ylemmilläkin luokilla. Isompien koululaisten 

välitunneilla pelaaminen ja leikkiminen vähenisivät huomattavasti, elleivät jopa loppuisi kokonaan, 

mikäli lapset kokisivat paineita isompien lasten läsnäolosta. Tällainen leikin suojeleminen on tänä 

päivänä erityisen kallisarvoinen asia, joka tulee nähdä näiden lasten tulevaisuuteen 

panostamisena. 

Lisäksi kaupunki on markkinoinut uutta Koppalan asuntoaluetta, käyttäen tässä yhteydessä 

kyläkoulua houkuttimena, saadakseen lapsiperheitä sijoittamaan kotinsa vireälle Ruotsalan kylälle. 

Onko asuntoalueen kaavoittaminen ja sille kunnallistekniikan rakentaminen ollut hukkainvestointi, 

jos lähikoulua ei yhtäkkiä olekaan perheitä houkuttelemassa? Tiedossamme ei ole lakkauttamis-

asiaan oleellisesti vaikuttavaa oppilasluvun vähenemistä, sillä nytkin opintiensä aloittavien 

esikoululaisten ryhmässä on 16 oppilasta. Uskomme kanta-Kauhavan alueella kylämme olevan 

vetovoimaisimpia, ja tätä elinvoimaa haluamme nähdä jatkossakin. 



Jos koulumme lakkautettaisiin, samalla katoaisi myös iso osa yhteisöllisyyttä kylästämme. Koulu 

tekee yhteistyötä kyläyhdistyksen kanssa pyrkien tutustuttamaan oppilaitaan omaan kyläänsä ja 

sen eri-ikäisiin asukkaisiin. Tästä esimerkkinä mainittakoon koulun ja kylän yhteiset juhlat. 

Koemme edellä mainituin seikoin, ettei kouluverkkoselvityksen yhteydessä kaavailtu 

yhtenäiskouluvaihtoehto ole millään muotoa lastemme edun mukaista. Lisäksi herää suuri huoli 

lastemme sijoittamisesta jo osittain käyttökiellossa olevaan rakennukseen (koulukeskus), vaikka 

rakennukselle tehtäisiin minkätahansalainen peruskorjaus. Lasten ja nuorten terveyden 

riskeeraaminen ei ole vastuullista, saati hyväksyttävää toimintaa. 

Tällä hetkellä lastemme koulumatkat ovat kohtuullisia. Kuitenkin kaikkien oppilaiden 

koulukeskukselle ohjaamiseen vaaditaan pyörätie vähintään Jylhäntien varrelle, jonka 

rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat kaupungilta rahaa.  

Entäpä kaikki ne kustannukset, joita vaatisi nykyisen koulukeskuksen muokkaaminen niin pihalta 

kuin sisältä myös alakouluikäisten käyttöön soveltuvaksi. Tiloja täytyisi rakentaa tyhjästä lisää 

siten, että jokaisen ikäluokan taide- ja taitoaineiden opetus mahdollistuisi, liikuntamahdollisuuksista 

ja muista tarvittavista puhumattakaan. 

Toivomme asiasta päättäville henkilöille malttia tarkastella ja tutkia asiaa monipuolisesti huolella 

harkiten, sekä kauaskantantoista päätöksentekoa.  

Emme hyväksy koulumme lopettamista pelkästään säästösyihin vedoten. 

 

Ruotsalan Koulun vanhempainyhdistyksen puolesta, 

Elina  Isomäki  

puheenjohtaja 
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