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Nuorisovaltuuston lausunto Säynätsalon alueen kouluverkon tulevaisuutta koskien

Palvelujohtaja Tuija Rasinen esitteli Säynätsalon alueen kouluverkon tulevaisuutta nuorisovaltuuston kokouksessa 12.3. ja kokouksen päätöksellä nuorten ajatuksista ja huomioista kerättiin lausunto. Nuorisovaltuusto korostaa sitä, että muutokset tulee tehdä oppilaiden etua
miettien, eikä pelkkää lähitulevaisuutta huomioiden.
Nuorten mieleen jäi keskustelu moderneista oppiympäristöistä ja välineistöistä. Keskustelu
oppimisympäristön uudistamisesta on varsinkin toisella asteella opiskeleville nuorille varsin
tuttua, sillä he ovat kantapään kautta oppineet, etteivät modernimmat luokkatilat ja varusteet
ole aina parempia ja käytännöllisempiä, kuin vanhat. Uusia tiloja suunniteltaessa ja niistä
päätettäessä tulee pitää mielessä, että pulpettien ja penkkien tulisi olla enemmänkin sopivan
kokoisia ja opetuskäyttöön soveltuvia, kuin taas jonkin liikkeen kuvastosta. Nuoret muistuttavat, ettei tiloja voida myöskään rakentaa ainoastaan nykyistä tilannetta tarkastelemalla, vaan
katsomalla muutamia vuosia eteenpäin huomioiden alueen muuttoliikenteen ja lapsilukujen
kasvun. Tilaa tulisi olla tarpeeksi, sillä siitä seuraa sopivat luokkakoot sekä koulun viihtyisyys.
Nuorisovaltuusto toivoo, ettei Säynätsalon alueen kouluverkkouudistuksessa käy samoin,
kuin Vesangan päiväkoti-koulussa vuonna 2008, jolloin koulun laajennus tehtiin jo valmiiksi
pieneksi, sillä suunnitelussa ei otettu huomioon alueen kasvavaa lapsimäärää.
Esittelyssä ilmi tuli suunnitelma, jossa koulualueen ensimmäisenä vuonna yhdeksättä luokkaa ei olisi ollenkaan. Idea kuulostaa nuorille hyvältä, sillä näin yhdeksäsluokkalaiset saisivat
viettää viimeisen vuotensa tutussa koulussa tuttujen ihmisten kanssa. Ylimääräinen siirtely
peruskoulun viimeisellä vuositasolla ei olisi nuoren eduksi, jos kuvittelisi nuoren lähtevän
opiskelemaan toista astetta heti seuraavana vuonna, sillä siirtymisessä oppiasteelta toiselle
on jo tarpeeksi hämmennystä nuoren ihmisen elämään. Nuorisovaltuuston mielestä olisi kuitenkin viisasta antaa mahdollisuus vaihtaa koulua niille yhdeksäsluokkalaisille, jotka sitä erikseen painavista syistä pyytävät. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi huono sisäilma, paljon lyhyempi koulumatka tai kiusaaminen.
Ympäristöstä keskusteltaessa nuoret kiinnittivät huomiota siihen, että koulua oltaisiin rakentamassa aivan luonnonsuojelualueen lähelle, sekä siihen, että kyseisellä alueella on havaittu
liito-oravia. Nuorisovaltuusto huomauttaa, että on tärkeää huolehtia, ettei melu- tai muut häiriöt, kuten roskat ja saasteet, häiritse aluetta tai siellä eläviä eläimiä.
Näiden lisäksi nuorisovaltuusto pitää tärkeänä turvallista ja sopivan pituista koulumatkaa kaikille oppilaille. Koulumatka ei saisi olla puolta tuntia pidempi yhteen suuntaan kuljettuna.
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