
Piehinkiläisten lasten koulutilanteesta, arkea ja todellisuutta.

Tässä sitä todellisuutta koulujärjestelyistä. Haapajoen koulun henkilökunnalle kaikki kiitos siitä että 
hoitavat asiat vaikeassa tilanteessa niin hyvin kuin mahdollista. 
Mutta: Koululaisen arkea evakossa omalta kyläkoululta. 
Syksyllä terveydenhoitajan kanssa keskusteltiin viitosluokkalaisen väsymyksestä. Muuten koulussa 
menee hyvin eikä ongelmia mutta kun on neljänä aamuna kahdeksaksi kouluun ja joutuu 
heräämään puoli seitsemältä että ehtii seitsemäksi linja-autoon. Koulu alkaa vasta kahdeksalta.  
Kahdeksan aamuina tulee koulupäivällä lisää pituutta vähintään 1,30h. Matkaa kouluun on vain 
6km.
Yläasteella ehtii kyllä linja-autossa istua ja aikaisia aamu heräämisiä tulla. Yksi linja-auto kuskaa 
Parhalahdelle ja Haapajoelle ,jokaisella kuljetusoppilaalla tulee vähintään tunti lisää koulupäivään. 
Kahdeksan aamuina siis enemmänkin.
Mietitäänpä mitä se tekee yhteensä, 6 vuotta alakoulua ja kolme vuotta yläkoulua.
Tulee 9 vuodessa melkoinen lisätuntimäärä koulutyön lisäksi.
Tekee vuodessa jo melkoisen tuntimäärän. Onko ihme että oppilaat väsyy?
Eikä Piehinkiläisten lasten kuskaaminenkaan ihan ilmaista ole.
Lisäksi linja-autossa on ongelmana järjestyshäiriöt, Kuskin on tarkoitus keskittyä liikenteeseen 
mikä varsinkin talvella Ylipääntiellä on haasteellista. Hän ei pysty pitämään järjestystä yllä ajon 
aikana. Välillä järjestystä pitävät yllä viidesluokkalaiset tytöt. Jaakko kuski on kyllä hommiensa 
tasalla ja todella hyvä kuski. 
Ainoa mikä huolettaa on että linja-autossa turvavyöt eivät toimi kuin osa. Aiemmin kuskasivat 
vanhalla autolla jossa ei ollut vöitä lainkaan, nyt se auto on ollut poissa käytöstä. Viime syksynä 
sattui yksi ojaan suistuminen, kuskina ei ollut Jaakko vaan tuuraaja. Onneksi ei lapsia ollut 
kyydissä kuin muutama eikä kenellekään käynyt mitään. Lehdessä kiistettiin että olisi ollut kyse 
liian nopeasta vauhdista mutta lapset puhuvat toista, kyseinen kuski ajaa lujaa ja auto ei pysähdy 
siihen mihin pitäisi vaan menee aina pitkäksi. 
Entisen opetuslautakunnan puheenjohtaja kertoili että vanhemmat ovat tyytyväisiä järjestelyihin, 
olemme kyllä tyytyväisiä Haapajoen koulun opettajiin ja henkilökuntaan, mutta emme tilanteeseen 
ja järjestelyihin jotka tällä hetkellä ovat pakosta näin. Opetuslautakunnan puheenjohtaja myös 
hehkutti että Piehinkiläiset ja Parhalahtiset oppilaat ovat luoneet uusia suhteita, ihan varmasti näin 
on mutta sanallakaan ei kerrottu kuinka monta kaverisuhdetta tuhoutui oppilaita erottaessa, luokat 
hajosivat ja täällä maalla välimatkat ovat pikkuisen erilaisia kun kaupungissa. Lähin kaveri saattaa 
asua 2-6 kilometrin päässä. Kaupungissa se tarkoittaa jo toista puolat kaupungista. Miten pidät 
sosiaalisia suhteita yllä jos ei näe päivittäin koulussa?
Pienimpiä on vanhempien kuskattava kyläilemään.

Haapajoen koulun arkea tällä hetkellä:
- eskarilaiset ovat Alatien toimipisteessä, eskarilaisia on kaksi ryhmää
-eka ja kolmosluokkalaisten luokat ovat Rauhanyhdistyksellä
- tokaluokkalaiset liikuntasalissa,kaksi luokkaa yhdistettynä 29 oppilasta yhteensä
-neloset ja viitoset uudessa rakennuksessa, yksi nelosluokka teknisentyön luokassa, nelosluokkia 
on 2
-kuutoset Saloisten yläkoululla 15 km päässä. 

Haapajoen koulun remontin ajan näin. Että on todella koululaisia yhdistävää ja rauhallista koulun 
käyntiä.
Tänään kuulosti olleen tokaluokkalaisilla vaikeuksia kuulla opettajaa. Seinän takana porattiin niin 
että oli pitänyt koettaa saada opettajan huulilta selvää että mitä sanottiin. 
Remontin ajan liikuntasalista on käytössä vain puolet, toinen puoli on luokkakäytössä. Miettikääpä 
miten mahtuu liikkumaan 29 tokaluokkalaista puolikkaassa liikuntasalissa? Pukukopit eivät ole 
remontin aikana käytössä, suihkussa ei voi käydä eikä vaihtaa liikuntavaatteita. 
Liikuntasalia ei voi käyttää silloin kun 2. luokkalaisilla on tunteja.  



Tulevaisuudessakaan oppilaat eivät tule mahtumaan saman katon alle! Haapajoen koulun 
ensimmäisen rakennusvaiheen laajennus suunnitelmia pienennettiin aikanaan niin että ne olivat jo 
valmiiksi liian pienet Haapajoen koulun omille oppilaillekin, nyt remontin myötäkään tilanne ei 
helpotu niin paljon että Piehinkiläiset ja Haapajokiset tulisivat mahtumaan. 130 oppilaan koulu on 
nyt yli 180 oppilaan koulu. Jos kaikki Piehinkiläiset olisivat tulleet Haapajoelle, koulu olisi yli 200 
oppilaan koulu. Enää ei puhuta pienestä kyläkoulusta.

Että niin hyvin toimii nykyjärjestelyillä, kiitokset vain entiselle opetuslautakunnalle myyräntyöstä ja 
Piehingin koulun ja kylän alasajosta. Kylä on kuoleva kylä ilman koulua ja tilaa jossa harrastaa ja 
kokoontua. 
Tällä hetkellä meillä ei ole koululaisille kerhoja eikä mitään yhteistä toimintaa, ei ole paikkaa missä 
pitää. Seurakunnalla on tyttökerho Kultalan leirikeskuksessa, sinne pitää lapset kuljettaa. Meiltä 
matkaa tulee n. 6km Ylipään perukoilta jo yli 10km. Kerho on siis vain tytöille. Pojille ei ole tällä 
hetkellä mitään kerhotoimintaa.
Kouluverkkosuunnitelmissa ei puhuttu enää mitään lähiliikuntapaikoistakaan jotka ovat 
suunnitelmissa aiemmin olleet. 
On muuten aika pitkä matka harrastamaan täältä!
On se kumma kun asioiden ajaminen maalle on kyläpolitikointia mutta samojen etujen ajaminen 
kaupungin alueelle ei sitä ole?! 
Kaupunkilaiset lapset tuntuvat olevan paljon tärkeämpiä kuin lapset täällä maalla. Ensin ei tehdä 
vuosikausiin mitään ja sairastutetaan lapset homekoulussa ja sitten tyrmistytetään eväämällä 
lähikoulu jonka suunnitelmat oli jo hyväksytty. 

Omassa perheessäni on se tilanne että vanhempi tyttäreni on saanut homealtistuksen ja tulee 
kärsimään siitä loppu ikänsä. Kaikki sen tuomat ongelmat eivät ole vielä edes tiedossa. 
Homealtistus on vakava asia, tyttäreni saa oireita heti jos joutuu tilaan jossa on hometta. Hän saa 
allergisen reaktion, henki menee ahtaalle ja kurkunpää turpoaa ja nousee kuume. Tänä päivänä 
hometiloja on todella vaikea välttää niin kuin jokainen sen tietää. Tiedän sen itse kun kärsin 
samasta ongelmasta, kun henki menee ahtaalle, siitä on leikki kaukana. 
Meille kehdattiin väittää että nämä koulun ongelmat tulivat yllätyksenä, se ei pidä paikkaansa.  20 
vuotta on vanhemmat valittaneet että lasten vaatteet haisivat koulupäivän jälkeen.  Meidän 
perheemme ei ole ainoa jossa lapset sairastuivat, 20 vuoden aikana heitä on ehtinyt tulla paljon. 
Moni ei ole vaan uskaltanut avata suutaan, enkä ihmettele. Sen verran naureskelua ja selän 
takana puhumista sekä vähättelyä olemme kohdanneet ja se loukkaa todella!  Kaikki eivät sairastu, 
mutta se ei muuta tosia asiaa että ne jotka sairastuivat ovat liikaa. 
Hirvittää että mihin viidesluokkalaiseni menee yläkouluun? Saloisten koululla kun kuuluu olevan 
ongelmia ja Merikadulla ei pysty olemaan viittä minuuttia kauempaa kun menee henki ahtaalle. 
Homekoulujen ongelmien piilottelu ja niistä välinpitämättömyys tuhoaa koko ajan lasten terveyttä ja 
samalla tulevaisuutta!
Miltään suunnalta ei ole tullut Piehinkiläisille minkäänlaista pahoittelua tilanteesta, me tunnumme 
olevan pelkästään ongelma koko kaupungille. Kuitenkin tällä kylällä on paljon veronmaksajia ja 
lapsia jotka ovat yhtä tärkeitä kuin kaupunkilaiset lapset! 
Lapsissa on kuitenkin kaupunkimme tulevaisuus, nyt olisi aika osoittaa se käytännössä.
Terveisin : Pirita Suhonen, 11 v ja 8v tyttöjen äiti Piehingin Ylipäästä.


