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VASTINEITA KANNANOTTO/KIRJELMÄ/MIELIPIDE/VETOOMUS
KANNANOTTO, NUNNASEN KYLÄYHDISTYS (saapunut 13.11.2019)
-

-

-

-

Opetuspalvelut säilyvät edelleen lakien vaatimalla palvelutasolla
Oppilaiden matkat eivät ole liian pitkiä vrt. esim. Näkkälän ja Leppäjärven kylien
oppilaisiin ja Nunnasesta jo Hetan koulukeskuksessa kulkevat oppilaat
Esiopetukseen osallistuvilla oppilailla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen
toimintaan, Hetan koulukeskuksessa opiskelevat esiopetuksen oppilaat osallistuvat jo
tähän toimintaan
Opetustoimella eivät kuljetukset kasvaisi, päinvastoin Peltovuoman koulun taksikyydit
jäisivät pois, oppilaat kulkisivat jo olemassa olevilla kyydeillä
Oppilasennusteet 20.9. ovat virallista tietoa, jotka ovat luotettavia. Emme voi laskea
sellaisia oppilaita, jotka eivät ole kirjoilla Enontekiöllä.
3.-6. luokkien siirrosta Hetan koulukeskukseen on tullut 1-2 opettajan
palkkakustannusten säästö, vaikkakin kuljetuskustannukset ovat iltapäivän kuljetusten
osalta hieman nousseet
oppilaiden siirto Hetan koulukeskukseen ei näivetä kyliä eikä lopeta koulun käyttöä
muihin tarkoituksiin
oppilaiden siirron jälkeenkin opetus on kaksikielistä, peruskoululakien ja asetusten
mukaista ja voidaan paremmin noudattaa opetussuunnitelman yleistä osaa ja
oppiainekohtaista osaa
oppilaiden siirto Hetan koulukeskukseen ei poista lasten harrastus-, leikki- tai
liikuntamahdollisuuksia
Esimerkki Opetussuunnitelmasta, yksi oppiaine:
Liikunta 1.-2. lk.
Opetuksen tavoitteet:
Sosiaalinen toimintakyky T7: ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet:
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä,
tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat
kokemuksia muiden auttamisesta.
Arvioinnin kohteet:
Vuorovaikutus ja työskentelytaidot

MIELIPIDE, MATIAS VIELTOJÄRVI (saapunut 18.11.2019)
- oppilasennusteet 20.9. ovat virallista tietoa, jotka ovat luotettavia. Emme voi laskea
sellaisia oppilaita, jotka eivät ole kirjoilla Enontekiöllä tai syntyneet
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opettajat ovat päteviä ja tekevät parhaansa, mutta eivät voi ryhmää kasvattaa, jolloin
pakostakin OPS:n tavoitteet jäävät jollain tasolla saavuttamatta
sosiaalisista suhteista otetut tiedot ovat OPH:n julkaisusta Turvallinen ja terveellinen
päiväkoti- ja koulurakennus
mikään Enontekiön koulu ei ole suuri koulu
autopahoinvointia voi vähentää istumalla kuljetuksessa edessä ja pitämällä katseen
tiessä
Opetustoimella eivät kuljetukset kasvaisi, päinvastoin Peltovuoman koulun taksikyydit
jäisivät pois, oppilaat kulkisivat jo olemassa olevilla kyydeillä
säästölaskelmat on tehty

KIRJELMÄ, PELTOVUOMAN KYLÄLÄISET RY (saapunut 26.11.2019)
-

koulun toiminta on jatkunut remontin ja päivähoidon siirron jälkeen
oppilaat eivät siirtyisi yhdysluokkaan
lapsia muuttaa muutenkin kesken lukuvuotta
Hetan koulukeskuksessakin on turvallinen ympäristö ja yhteistyö sujuu myös hienosti
päivähoidon kanssa
koulurakennus voi edelleen toimia kylätalona, päivälläkin olisi jatkossa kyläläisten
käytössä
kylät ovat tasa-arvoisia, esimerkiksi Vuontisjärvellä tai Leppäjärvellä ei ole kouluja

VETOOMUS, USEITA ALLEKIRJOITTANEITA ENONTEKIÖ JA KITTILÄ (saapunut 25.11.2019)
-

koulun tiloja voidaan edelleen käyttää harrastustoimintaan ja hyvinvointitoimintaan
vaikutusarviot oppilaille on esitetty
säästöt ovat todellisia, eivät näennäisiä
kylät ovat tasa-arvoisia, esimerkiksi Vuontisjärvellä tai Leppäjärvellä ei ole kouluja

KUULEMINEN, PIGGA JA PEKKA KESKITALO (saapunut 25.11.2019)
-

-

elinvoimalautakunnassa esitetyt seikat tukevat koulun lakkauttamista
kouluverkon muutostarve on esitetty esim. Perlaconin laatimassa taloudellisessa
selvityksessä kunnan tilanteesta
oppilaiden palauttaminen Peltovuoman kouluun lisää henkilökunnan tarvetta ainakin
kahdella opettajalla, mikä tuo enemmän kuluja kuin säästö yhden iltapäiväkuljetuksen
poistumisesta
saman matkan kulkevat Hetan koulukeskuksen 0.-2. luokan oppilaat ovat hyvinvoivia ja
pystyvät tämän matkan kulkemaan
Hetan yhtenäinen peruskoulu on turvallinen ja hyvä kouluyhteisö
opettajat ovat päteviä ja tekevät parhaansa, mutta eivät voi ryhmää kasvattaa, jolloin
pakostakin OPS:n tavoitteet jäävät jollain tasolla saavuttamatta
taloudelliset seikat ovat ihan selvät, henkilöstöä ei irtisanota, vaan henkilöstöä voidaan
paremmin käyttää useamman oppilaan hyväksi
koulumatka on turvallinen
opiskelu on turvallista myös Hetan yhtenäisessä peruskoulussa
koulua ei ole lakkautettu, on vain tehty esitys, että lakkautetaan
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Hetan koulukeskuksessa on myös saamenkielinen opetus ja myös poronhoidossa olevia
perheitä
opetustoimella eivät kuljetukset kasvaisi, päinvastoin Peltovuoman koulun taksikyydit
jäisivät pois, oppilaat kulkisivat jo olemassa olevilla kyydeillä
opettajien virat ovat koko Enontekiön kunnan virkoja, työnantajan tehtävänä on
suunnitella henkilöstön mahdollisimman tehokas käyttö
opettajien opetusvelvollisuus ei tule täyteen Peltovuoman koulussa, koska oppitunteja
on niin vähän, jolloin opettajat joutuvat jo tekemään tunteja muihin kouluihin ja
kulkemisesta koulujen välillä joudutaan korvaamaan työaikana ja matkakorvauksina

