Koulusta monipalvelukeskukseksi:

lähikoulut mahdollistajana maakuntauudistuksessa
Voisiko koulu olla muutakin kuin koulu? Mitä uusia mahdollisuuksia löytyy lähikoulujen olemassaololle, kun säästöt vaanivat nurkan takana? Tule kuulemaan ja keskustelemaan kouluasioista – mukana innostavia esimerkkejä ja tutkittua tietoa.
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Puhujaesittelyt:
Sanna Hautamäki toimii Kannuksen Eskolan
kylän vanhempainyhdistyksen, HanhiKukko
ry:n aktiivina. Yhdistys tukee toiminnallisesti

ja taloudellisesti vuonna 2014 Eskola-talon
koululaisryhmään
siirtyneitä
oppilaita.
Ryhmä toimii kotikoululainsäädännön puitteissa, palkatun opettajan johdolla. Syksyllä
2017 opetusvastuu siirtyy Uudellamaalla sijaitsevalle Lapinjärven kunnalle ja Eskolan
koulusta tulee sikäläisen Porlammin kyläkoulun etäoppilaita.

Mari Laurell on Asikkalan Kalkkisten
koulun rehtori ja kyläkoulujen puolestapuhuja. Kalkkisten palvelukeskus
(koulu, esikoulu ja päiväkoti) sijaitsee
Kalkkisten kylällä keskellä kaunista
Järvi-Suomen maalaismaisemaa. Kalkkisten palvelukeskuksen tarkoituksena
on taata yhtenäinen kasvunpolku vauvasta alakoulun kuudenteen luokkaan
saakka Kalkkisten seudun lapsille.

Kari Lehtola toimii opetustoimen ylitarkastajana
Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Hänet tunnetaan virkamiehenä, joka puolustaa koulutusta ja
lasten oikeuksia. Lehtolalle myönnettiin vuonna
2015 OAJ:n Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustus, jonka perusteluissa mainittiin mm. hänen
nostaneen rohkeasti esiin lainsäädännön puutteita ja kysyneen miksi päätöksen teossa ei arvioida päätösten vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Hänen on todettu antaneen kasvot koulutusta ja lasten oikeuksia puolustavalle viranomaiselle.

Suvi Pesonen on Suomen Lähikoulut ry:n puheenjohtaja ja kyläaktiivi, joka puolustaa kyläja lähikouluja. Hänen mukaan lähikoulu on lapsiperheiden tärkein palvelu ja alueen elinvoiman tae. Tämä on päässyt "kouluraivossa" päättäjiltä unohtumaan. Homma on kuitenkin hoidettava kuntoon omin voimin, kuten kaikki
muutkin "kummalliset" lähipalvelut! Pesonen
tunnetaan somemaailmassa aktiivisena Äiti Kiljusena.

Riina Rahkila toimii kyläaktiivina ja Tyrnävän
Markkuun seudun kyläyhdistyksen puheenjohtajana. Kyläyhdistys ja Markkuun kyläkoulu aloittivat
keväällä 2016 yhteisen, maatalouteen liittyvän
monialaisen oppimiskokonaisuuden. Yhteistyö kylän ja koulun välillä on monipuolista, saumatonta
ja uutta kehittävää.

Sami Tantarimäki toimii suunnittelijana Turun yliopiston kehittämispalveluissa ja on tutkinut mm.
koulujen lakkauttamisprosessia ja sen vaikutuksia.
Vuonna 2011 julkaistu tutkimus ”Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, prosessi, säästöt ja vaikutukset viimeaikaisessa keskustelussa” avasi kyläkoulujen lakkauttamisprosessiin liittyvän keskustelun ja kiistelyn
syitä ja seurauksia esimerkkitapatusten avulla.

Miia Tiilikainen toimii projektipäällikkönä Eskolan kyläyhdistyksen hallinnoimassa Palveleva Yhteisö -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää kylän olemassa
olevia ja tulevia lähipalveluita. Hankkeessa luodaan kylän monipalvelupisteen yhteyteen kylätoiminnan opastuskeskus. Eskolan palvelukeskus toimii aiemmin lakkautetulla kyläkoululla.

