
KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMINEN                 

 

Raahen kaupunki hakee vimmatusti säästöjä taloutensa kuriin 

saamiseksi. Kohteet eivät ole kuitenkaan kovin mairittelevia 

ainakaan sivukylien asukkaiden mielestä, kun on tartuttu kylien 

pyhimpään eli koulujen lakkauttamiseen. Säästökohteet ovat 

aivan varmasti vääriä, sillä niillä ei Raahen taloutta kuntoon 

saateta. 

Kyläkoulujen lakkauttaminen tarkoittaa sitä, että nämä oppilaat 

on sullottava jo tällä hetkellä oppilasmäärältään liian suuriin 

kouluihin. Ja koska säästösyistä johtuen opettajien määrää ei voi 

lisätä samassa suhteessa, se tietää nykyisten ylisuurien 

luokkakokojen kasvamista entistä suuremmiksi. Entä mihin se 

johtaa? Lehdistä saa jatkuvasti lukea niin oppilaiden kuin 

opettajienkin henkisestä pahoinvoinnista ja loppuun palamisesta. 

Entistä enemmän henkisesti heikompia oppilaita joutuu suurten 

mammuttikoulujen oppilasmäärien "rusentamaksi", ja siitä 

johtuen pitkäaikaiseen ja kalliiseen yksilöterapiaan, joka voi 

kestää vuosia, aiheuttaen suurta kärsimystä asianomaiselle, sekä 

hänen perheelleen. Onko koskaan laskettu , mitä kustannuksia 

tämäntyyppiset säästö- ja kuristustoimet aiheuttavat 

terveydenhoitopuolella? Toden näköisesti ei, muutoin ei voi 

selittää tämäntyyppisiä ratkaisuja, sillä tutkimusten mukaan 

ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen suurin syy on ns. loppuun 

palaminen tai muut mielenterveysongelmat. 

Hyvät päättäjät, antakaa oppilaiden saada kasvaa ja oppia 

mahdollisimman pitkään, tutussa ja turvallisessa kyläkoulussa, 

jossa opettajallakin on vielä mahdollisuus antaa yksilöllistä 

opetusta jos oppilas sitä tarvitsee. 

Raahen kylät ry käsitteli hallituksensa kokouksessa Raahen 

kaupungin suunnittelemia syrjäkylien lakkautuskaavailuja ja 

tuomitsi jyrkästi nämä toimenpiteet. Koulut kuuluvat 

kyläkuvaan ja säilyttävät kylät elinvoimaisina ja kiinnostavina.  

Raahen kylät ry:n hallitus seuraa tarkoin kaupunginhallituksen 

esityksiä säästökohteista, sillä toivomme kaupungin 

ymmärtävän, että kyläkoulut täytyy säilyttää niin kauan kuin 

sovittu 20 oppilaan määrä ylittyy.  

Mielestämme kaupungin on kaikin keinoin tuettava kylien 

toimintaa ja annettava kaikki mahdollinen tuki kylien 

kehitykselle. Ainoastaan näin toimien kylät säilyvät 

elinvoimaisina.  

Raahen kylät ry on nuori yhdistys, se on perustettu 7.5.2003 ja 

rekisteröity 3.10.2003. Yhdistys on perustettu palvelemaan kylä- 



ja asukasyhdistyksiä, yrityksiä ja yksityisiä eli toisin sanoen 

niitä ihmisiä joita kylissä asuu. Kyläkoulujen lakkauttaminen on 

suuri huolen aihe kylillä ja Raahen kylät ry ymmärtää kylien 

huolen. Uskomme, että myös Raahen kaupungin päättäjät 

ymmärtävät kylien asukkaiden syvän huolen ja ottavat sen 

huomioon parempaa Raahea suunnitellessaan. 
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