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Vetoomus Kauhavan kaupungin suunnitelmiin lakkauttaa Hakolan koulu 

Hakolan koulu toimii asutukseen nähden keskeisellä paikalla. Alue on lapsiperheiden suosimaa. 

Oppilaita on 86, jotka tulevat Hakolan, Kivihuhdan, Sorviston ja Ylihärmän alueelta. Kodin, koulun ja kylien 

välinen yhteistyö lasten kasvatuksessa on arvokasta ja kehittämisen arvoista. Pihapiiri on toimiva ja 

turvallinen, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet ovat hyvät ja virikkeelliset. Koulun alueella toimii liikuntasali, 

kenttä, kaukalo, hiihtoladut sekä suunnistusrata. Läheisen mäntymetsän opetus- ja liikuntamahdollisuudet 

ovat korvaamattomat. 

- Koulun oppilasennuste on vahva, oppilasmäärä on tulevaisuudessa lähes vakio. 

Oppilaaksiottoaluetta tarkastelemalla voidaan oppilasmäärää myös nostattaa. Koulun ympärillä on 

runsaasti tilaa sekä kaupungin omistamaa maa-aluetta, mikäli koulualuetta on tarpeen laajentaa. 

- Koulurakennus on tiloiltaan toimiva ja käyttökelpoinen.  

- Sisäilmaongelmia koulussa ei ole havaittu. Oppilailla ja opettajilla ei ole ilmennyt 

sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua. 

- Hakolan koulussa on tehty sisäilmamittaus v. 2008. Terveydelle haitallisia arvoja ei havaittu.  

- Hakolan koulun kuntoarviossa 29.10.2014 ei ole todettu käyttöön tai terveyteen vaikuttavia 

vaurioita. Selvitystyöryhmän esityksessä kuntoarvio on perusteena koulun säilyttämiselle. 

Kuntoarvion toimenpide-ehdotuksena on alapohja- ja valesokkelirakenteiden toimivuuden sekä 

kunnon selvittäminen, kustannusarvioltaan 6000e. Olisi edesvastuutonta sulkea koulu ilman 

tarkempia tutkimuksia.  

- Peruskorjauskustannukset on arvioitu pahimman olettamuksen mukaan. Kuntoarvion 1 milj. 

euron peruskorjauskustannus sisältää koko Hakolan koulun saneerauksen alapohjarakenteita myöten. 

Suurin menoerä on lattiarakenteiden uusiminen 350 000e, mikäli se tarkemmissa tutkimuksissa 

osoittautuu edes aiheelliseksi. Sisätilojen saneerauksen kustannus on 300 000e, jos se katsotaan 

aiheelliseksi. Jäljelle jäävä peruskorjauskustannus jakautuu normaalien huolto- ja ylläpitotoimien 

sekä PTS:n mukaan, ei kertainvestointina. 

- Hakolan koulun oppilaille kaavaillut korvaavat koulut eivät pysty vastaanottamaan oppilaita 

ilman lisätilojen rakentamista. Ylihärmän kk koulun laajennus maksaa arvioiden mukaan 1,4 milj. 

euroa, edellyttäen että 6 lk opetus on yläkoululla. Laajentaminen jo ennestään ahtaalle piha-alueelle 

vaatinee lisäksi kalliin lisämaan hankintaa. 

- Alakoulujen henkilöstömenojen kustannuksia vertailtaessa Hakolan koulu sijoittuu 

keskivertoa paremmin. Opettajien tarpeen on arvioitu vähenevän 4-5 opettajan viralla 

lakkautettaessa Hakola, Kangas ja Vesiluoma. Hakolan koulun osuus tästä säästöstä on vähäinen. 

Onko tällaisessa taloudellisessa tilanteessa tarkoituksenmukaista tehdä mittavia muutoksia ja 

rakennustöitä, terveen ja toimivan koulun ja sen oppilaiden kustannuksella, kun todellisista 

säästöistä ei ole varmuutta?  



- Oppilasmäärän lisääntyminen Ylihärmän kk:n koulussa lisää opetusvelvollisen 

koulunjohtajan työtä.  Tämä johtaa herkästi ylituntien lisääntymiseen tai jopa lisää 

luokanopettajien tarvetta. Hupeneeko tähän koulunjohtajankorvauksesta saatu säästö 

lakkautetun koulun osalta?  

- Kaupungin kouluverkon supistamisen on arvioitu tuovan 800 000e säästöt, joihin ei ole edes 

huomioitu kasvavia kuljetuskustannuksia. Samalla kaupunki on kuitenkin valmis investoimaan 13,8 

milj. e peruskorjattaviin isoihin kouluihin. Tämä ei parhaimmankaan talousopin mukaan ole 

tällaisessa taloustilanteessa suotavaa. 

- Hakolan koulussa toteutetaan kummioppilastoimintaa. Vanhemmat oppilaat ottavat siipien 

suojaan uudet ekaluokkalaiset. Selvitystyöryhmän kaavailema 6 lk:n oppilaiden siirtäminen 

yläkouluun lopettaisi tämän tärkeän kasvatuksellisen toiminnan. 

- 6 lk siirtäminen yläkouluun vapauttaa luokkatilan, johon selvitystyöryhmän mukaan 

sijoitetaan pienet esikoululaiset. Normaali luokkatila yksistään ei ole esikoululaiselle sopiva 

eikä tarkoituksenmukainen tila. Esiopetuksessa oppimisympäristöllä on tärkeä merkitys. 

Ympäristön tulee tarjota lapselle tilaisuuksia leikkiin, muuhun toimintaan ja rauhaan. Esikoululaisen 

päivä muodostuu eri rytmityksellä kuin koululaisen, se ei ole oppituntijakoista. Esikoululaiselle 

kuuluva aamu- ja iltapäivähoito tulee järjestää asianmukaisissa tiloissa. 

Kaupungin erilaisten hankkeiden etusijalle asettaminen kouluverkon kustannuksella on lyhytnäköistä 

asukkaiden viihtyvyyden ja paikkakunnan vetovoimaisuuden kannalta. Ymmärrämme, että säästökohteiden 

etsiminen kaupungin hankalassa taloustilanteessa on välttämätöntä, mutta se ei saa tapahtua väärin perustein, 

pienten koululaisten kustannuksella. Tällä vetoomuksella pyydämme kohteliaammin päättäjiä punnitsemaan 

Hakolan koulun lakkauttamisen järkevyyttä ja sen tuomaa todellista säästöä. Esitämme että Hakolan koulu 

säilytetään. 
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