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Ruotsinkieliselle koulutusjaostolle 

  

Olemme huolestuneina seuranneet miten kaupungin taloudellinen ahdinko on vaikuttanut kaupungin 

talousesitykseen ja eri lautakuntien päätöksiin. Kouluvuosi alkoi synkissä merkeissä, viemällä nuorilta pois 

koulupsykologin palvelut hetkellisesti kun niitä eniten tarvittiin. Saimme myös kokea miten tuntiresurssien 

leikkaukset vaikeuttivat nuorten koulunkäyntiä, erityisesti lukioissa missä osa kolmannen vuoden 

opiskelijoista jää ilman tarvittavia kursseja, ja heidän valmistumisensa uhkaa lykkääntyä. Viimeisimpänä me 

nuoret olemme edellisillä viikoilla saaneet pärjätä itsenäisellä opiskelulla, kun opetushenkilökuntamme on 

ollut lakkautettuna kahdessa erässä.  Tuleeko nuorten peruspalveluita vieläkin heikentää, vaikka juuri 

nuoret ovat olleet merkittävässä asemassa kantaessaan kortensa kokoon kunnan säästöohjelmassa?  

 Tänä vuonna on jo suljettu kaksi kyläkoulua syksyllä, joidenka piti taata tarpeeksi suuret säästöt, jolloin 

jäljellä olevat kyläkoulut saisivat jatkaa toimintaansa. Toisin kävi ja nyt mietitään vakavasti neljän muun 

kyläkoulun sulkemista säästösyistä. Emme ole täysin vakuuttuneita näistä säästöistä, joita uusilla 

lakkautuksilla luvataan.  Ne summat, joilla kyläkoulujamme loppujen lopuksi ylläpidetään, eivät ole 

kohtuuttomia ja emme voi ainoastaan miettiä kyläkouluja mahdollisina säästökohteina, vaan Porvoon 

rikkautena. Kyläkoulut ovat osa Porvoon kansallisperintöä vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille;  

yksittäisessä kyläkoulussa opinahjonsa on voinut aloittaa useampi sukupolvi. Kyläkoulut ovat lähes ainoa 

asia mitä kylissä enää on, muiden palveluiden keskittyessä yksinomaan Porvoon ydinkeskustan alueelle. 

Kyläkouluissa on pystytty tarjoamaan oppilaille turvallinen opiskeluympäristö tutussa koti- ja ystäväpiirissä. 

Kaikki oppilaat on pystytty huomiomaan opetusryhmien ollessa pieniä. Nämä ovat asioita, jotka vetoavat 

myös  kuntaan muuttoa harkitseviin perheisiin, jotka arvostavat Porvoota  kyläkoulumahdollisuuden takia. 

Nämä perheet tuovat mukanaan verovaroja. Kyläkouluja ei pitäisi sulkea ja siirtää oppilaat suurempiin 

koulukeskuksiin, jolloin välimatkat koulun ja kodin välillä kasvavat väistämättä suuriksi. Nuorella 

koululaisella, joka on aloittanut opinahjonsa pienessä kyläkoulussa voi olla isoja vaikeuksia sopeutua 

massiiviseen kouluympäristön. Kun kyse on näinkin nuorista lapsista, he ovat alttiimpia muutoksille kuin 

esimerkiksi ala-asteen päättävä nuori, joka siirtyy ylä-asteelle. Nuorten lasten opiskelun vakaus pitäisi siis 

pystyä turvaamaan tarjoamalla tuttu oppimisympäristö vähintään ala-astevaiheen ajan; kouluympäristö 

mahdollisimman lähellä kotia. 

Mielestämme Ebbo skolan tulisi yhdistää Epoon kouluun, laajentamalla Epoon koulua parilla 

luokkahuoneella. Tällöin Ebbo skolanin oppilaat siirtyisivät ainoastaan eri koulurakennukseen, mutta 

ympäristö kavereineen ja opettajineen pysyisi kutakuinkin samana.  Suuria investointeja ei tarvittaisi, kun 

tuntiresurssit sekä opetushenkilökunnan määrä pysyisivät samoina. Samalla Ebbo skolanin koulurakennus 

vapautuisi, jolloin kaupunki voisi saada säästöjä myymällä tai vuokraamalla vanhan koulurakennuksen.  

Kannatamme siis kaupunginvaltuutettu Kristel Pynnösen tekemää valtuustoaloitetta Ebbo skolanin 

yhdistämisestä Epoon koulun kanssa. 

Kaupungissamme on vilkkaasti kiistelty siitä, voiko suomenkielinen ja ruotsinkielinen perusopetus toimia 

samoissa tiloissa. Porvoossa asiasta on vielä vähän, mutta kuitenkin hyviä kokemuksia.  Tämä on edistynyt 

ja nykyaikainen tapa säilytetään Porvoossa kaksikielisyys, kun molempien kielten edustajat ovat keskenään 

arjen kanssakäymisessä ja molemmat kotimaiset kielet tulevat tutuksi pienestä pitäen. Tämä tuo säästöä ja 

lisää suvaitsevaisuutta mahdollistaen kuitenkin molempien kulttuurien elinvoimaisuuden. 
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On toivottavaa, että kaupunki löytäisi muita ratkaisuja taloutensa tasapainottamiseen kuin 

kyläkouluverkoston jatkuvan harventamisen. Hyvänä ohjenuorana tässä toimisi juuri valmistunut kaupungin 

konsulttitoimistolta tilaama selvitys kaupungin taloudesta ja palveluista.  

Ehdotamme, että ruotsinkielinen koulutusjaosto tekee kielteisen päätöksen kyläkoulujen lakkautuksesta 

(Ebbo, Illby, Pellinge skola). Ehdotamme myös, että mahdollisia uusia lakkautuksia mietittäisiin uudelleen 

vasta vuonna 2013 osana uutta kouluverkkoselvitystä. 
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