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Kouluissa mennään
sata lasissa
läheisyydessä.
Lähivuosina joudutaan joka tapauksessa vuosittain tarkistamaan kullekin
koululle osoitettuja koulunkäyntialueita, jotta luokkakoot saataisiin
sopivan kokoisiksi - ja tietysti taloudellisiksi.
Koulujen tuntikehystä eli opetukseen käytettävien tuntien määrää kun
kuitenkin kaupungin taloustilanteen
vuoksi tarkistetaan oppilaiden vähentymän mukaisesti. Tosin maan uuden
hallituksen kaavailut valtionosuuden
muuttamiseksi siten, että luokkakokoja ei kunnissa nosteta tarpeettomasti, saattaa muuttaa kuvioita koulujen
kannalta myönteiseen suuntaan.
Kaiken supistamistohinan keskellä
kouluissa kuitenkin työskennellään
tehokkaasti - sata lasissa.. Varkaudessa
on pyritty siihen, että koko ikäluokka
selviytyisi perusopinnoistaan. Se on
vaatinut erikoisjärjestelyjä. Monestakin syystä varmaan johtuu, että
entistä useammat lapset tarvitsevat
erityistukea pysyäkseen opetuksessa
mukana. Varkaudessa on perustettu
pienryhmiä niille oppilaille, joilla
on vaikeuksia pysyä yleisopetuksen
vauhdissa. Tämä järjestely on osoittautunut tehokkaaksi, ja siihen ollaan
pyrkimässä koko valtakunnassa.
Pienryhmien opetus vaatii tietysti
osansa yhteisestä tuntikehyksestä, ja
kehysleikkaukset kohdistuvat sitten
ankarammin yleisopetukseen.
Opettajat ja koulutuslautakunta
ovat kuitenkin pitäneet pienryhmien
toimintaa tärkeänä nimenomaan
kokonaisuuden kannalta, vaikka
tilastoissa tuntimäärä oppilasta kohden näyttää hieman korkeammalta.
Pudokkaiden määrä halutaan pitää
mahdollisimman pienenä.
Ennen vanhaan kouluissa oli
keväisin kova tohina, kun kokeet
kasautuivat lukuvuoden loppuun,
ja samalla piti valmistella kevätjuhlia. Vaan nyt on kuulemma
toisin. Kuulin olevani jo kyydistä
pudonnut, kun kyselin opettajilta
kevätkiireistä. Minulle kerrottiin
nykyisin painettavan sata lasissa
koko lukuvuoden.
Työskentely kovan paineen alla ei
kuitenkaan tarkoittane vain oppiennätyksiin pyrkimistä, vaan mukana
on muutakin. Kaupungin kieltämättä
heikoissa kantimissa olevaa taloutta
ovat päättäjät pyrkineet kohentamaan
menojen leikkauskuurilla. Kouluissa
se on tarkoittanut opetustuntien
vähentämistä, koulujen sulkemista ja
oppilaiden siirtoja toisiin kouluihin.
Olosuhteiden muutokset, varsinkin
kun ne koetaan huononnuksiksi,
tuovat aina painostavan tunnelman
työpaikoille.
Kaupungin taloustilanne ei kuitenkaan ole ainoa syy koulujen
sulkemisiin. Varkaudessa, niin kuin
suurimmassa osassa Suomea, lapsia
syntyy vähemmän kuin aikaisemmin,
eli kouluihin tulee vuosi vuodelta
aikaisempaa vähemmän oppilaita. Ja
kun rahakin on tiukassa, niin oppilaiden vähenemän myötä myös koulurakennuksia jätetään pois käytöstä.
Varkaudessa on tämän vuosituhannen kuluessa suljettu kolme
koulua: Pitkälänniemen, Tehtaan
ja Joutenlahden koulut. Jokainen
sulkemispäätös herätti melkoisen
vastalausevyöryn. Varsinkin kahden
viimeksi mainitun koulun sulkemispäätökset nostattivat vanhemmat
takajaloilleen.
Yhdeksi syyksi ärtymykseen arveltiin
päätöksenteossa pidettyä kiirettä.
Kun oppilasmäärät edelleen vä-

henevät, koulutuslautakunta katsoi
parhaaksi laatia selvityksen perusopetuksen järjestämisestä Varkaudessa
lähivuosien aikana. Lautakunnan
asettama työryhmä kokosi eri lähteistä ennusteita asukasmääristä sekä
kouluun tulevien lapsien määristä.
Oppilaiden väheneminen on siis
suurin piirtein tiedossa, mutta vaikeampi on ennustaa, minne päin kaupunkia lapsiperheet tulevaisuudessa
sijoittuvat.
Se kuitenkin kävi työryhmälle
selväksi, että Könönpellossa ja Lehtoniemessä näyttää lapsia riittävän
lähivuosina sen, minkä kouluun mahtuu. Repokankaan koulussa myös
oppilaita riittää, koska sinne tulee
oppilaita ympäri kaupunkia. Myös
Kuoppakankaan vasta uusittu koulu
saa oppilaita riittämiin musiikkiluokkien myötä. Tosin muutaman vuoden
päästä saattaa tulla väljää.
Oma lukunsa on Luttilan - Puurtilan alue. Oppilaat kyllä vähenevät,
mutta kouluja ei voi vielä muutamaan
vuoteen sulkea, koska alueen kaikki
oppilaat eivät sopisi esimerkiksi vain
toiseen alueen kouluista tai kaupungin muihin kouluihin. Lisäksi
oppilaiden kuljetukset vain lisäisivät
kustannuksia.
Tuon kaupungin pohjoisen alueen
koulujärjestelyt vaativat lähivuosina
tarkkaa suunnittelua. Työryhmä
esittää yhdeksi vaihtoehdoksi, että
selvitetään (lasketaan) vuoteen 2012
mennessä, tuleeko edullisemmaksi
rakentaa Kankunharjun alueelle
uusi koulu kuin ruveta saneeraamaan
vanhoja kouluja nykymääräysten
mukaisiksi. Se, että kaupungilla on
jo nyt tyhjiä kouluja riittämiin, on
sitten toinen asia. Uusi koulu sijaitsisi
koulumatkoihin nähden sopivassa
paikassa. Lisäksi kaavailtu pienten
koulu saisi hyvät toimintaedellytykset Kankunharjun päiväkodin

Myös lukion ylläpidosta on kuluneen talven aikana pidetty puhetta.
Alkuaan lienee lähdetty siitä, että
lukion siirtäminen kuntayhtymän
ylläpitämäksi toisi rahallista säästöä kaupungille. Valtuusto päätti
budjettikokouksessaan, että asia
selvitetään kaupungin näkökulmasta.
Koulutuslautakunnan asettama työryhmä osoitti valtionosuuslaskelmien
perusteella, että lukion ylläpidosta
luopuminen ei tuottaisi mitään säästöä. Päinvastoin, jos uusi ylläpitäjä
ei ostaisi tukipalveluja kaupungilta,
saattaisi tulla tappioita.
Työryhmä päätyi esittämään, että
ennen lopullisen päätöksen tekoa
kaupunki käy kuntayhtymän kanssa
neuvottelut siitä, millä edellytyksillä
kuntayhtymä rupeaisi lukion ylläpitäjäksi. Valtuusto käsitteli lukioasiaa
seminaarissaan, mutta sieltä kantautuneiden tietojen mukaan asia näyttää
olevan hajallaan.
Pääasia kuitenkin on, että lukion
toimintaedellytykset turvataan. Varkaudessa riittää tulevaisuudessakin
oppilaita lukioon, vaikka ammatillinen koulutus on tullut entistä
vetovoimaisemmaksi.
Vielä tänä keväänä päättäjät tekevät
koulujen toimintaan vaikuttavia
ratkaisevia päätöksiä. Vanhemmat
ovat oikeutetusti olleet huolissaan
opetukseen käytettävien tuntien leikkauksista. Mutta kouluissa varmaan
odotellaan kevätjuhlia ja kesäloman
alkamista. Toivoa vain sopii, että
ensi syksynä koulujen aloittaessa uuden lukuvuoden ei tarvitsisi laulaa
muunneltua suvivirttä: Jo joutui
karvas aika ...
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Kesällä 2007
Harjurannalla
tapahtuu:
TOISET LYPSYJAKKARAN
HEITON MM-KISAT

Harjurannan urheilukentällä.
La 30.6.2007 alkaen klo 12.00Sarjat:
• Yleinen M/N
• Yli 45-v. M/N
• Yli 60-v. M/N
• Yli 70-v. M/N
• alle 17 v. M/N
• alle 10 v. T/P
• Yrityssarja 3-henkinen joukkue
• Joukkuesarja 3-henkinen joukkue
• Perhesarja 3-henkinen joukkue
• Isäntä/emäntä -sarja
”Ukon ja akan veto” SM-kilpailu
Voimamies- ja voimanainen -kilpailu
Ym. varsinainen monipuolinen ohjelma.
Järjestää Kangaslammin Palo-ja Pelastuskerho
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Raimo Laakso, puh. 0400-673 602 tai
Päivi Kettunen, puh. 040-730 2100

HARJURANNAN KESÄTEATTERI
ESITTÄÄ NÄYTELMÄN
”ONNI TULEE PIETARISTA”
Kirjoittanut Eero Schroderus.
Ohjaus Ossi Tynkkynen.
Esitykset:
1.7.
klo 19.005.7.
klo 19.008.7.
klo 19.0011.7.
klo 19.0015.7.
klo 13.00 ja 19.00
18.7.
klo 19.0021.7.
klo 19.0022.7.
klo 19.00Tiedustelut ja varaukset:
Aune Auvinen, puh. 040-586 8017
Irene Laitinen, puh. 040-537 3868

PERINTEITÄ NOUDATTAVA
HARJURANTAPÄIVÄ 28.7.2007
- monipuolinen iltaohjelma alkaa klo 17.00- mukana mm. HALAVATUN PAPAT duo
Tule kylään...Tule kylään

MAASEUTUMARKKINAT
1.9.2007 Taulumäen tori

