Kooste sivistystoimen palveluverkon tammikuun 2018 kuntalaiskyselyn vastauksista
Palaute 17.1. tilaisuudesta kaupungintalolla: idea ryhmäkeskusteluista oli hyvä. Kokonaiskuva
läsnäolleiden mielipiteistä ja aatoksista Hyvinkään kouluverkon kehittämisessä jäi vain nyt hyvin
hataralle, kun ei pystynyt seuraamaan kaikkia ryhmiä yhtäaikaa.
Haluaisin myös nostaa esiin sen, kuinka kätevästi ympäri kaupunkia saapuvien erillisluokkien, kuten
musiikkiluokkien ja enkkuluokkien oppilaat pääsevät keskustassa sijaitsevaan kouluun julkisilla
liikennevälineillä ilman vaihtoja.
Lisäkommenttina vielä, että Jouko Vakkamaan puheenvuoroista hieman kuulsi johtoajatus Aseman
koulun hylkäämisestä uudisrakennuksena tai korjattavana, esitti vahvasti muita vaihtoehtoja
ensisijaisina. Lieneekö tämä saavan enemmänkin tukea perusopetuksen virkaväessä?
Keskusteluillassa painotettiin, ettei päätöksiä ole tehty, mutta tilaisuuden vetäjä kyllä agressiivisen
oloisesti oli Asemankoulun purkamisen kannalla. Koko ajan sanottiin myös, että muut koulut ovat niin
lähellä, että Asema on turha. Mutta nimenomaan Aseman kouluun on lähes yhtä pitkä matka koko
Hyvinkään keskustan taajama-alueelta. Kaikilla oppilailla pitää olla yhtäläinen mahdollisuus hakea
musiikkiluokille, mutta jos esim. musiikkiluokat sijoitetaan Tapikseen tms., ei esim. Paavolasta ja
Vieremästä sinne enää kukaan halua hakea pitkän matkan takia. Aseman koulu ei ole homekoulu, joten
peruskorjaus on aivan perusteltua. Niinhän on tehty Puolimatkalle ja Hämeenkadulle aivan
onnistuneesti. Päättäjät ovat vain vuosi toisensa jälkeen venyttäneet tarvittavaa remonttia, jotta Aseman
koulu olisi tarpeeksi huonokuntoinen purettavaksi ja tontti myytäväksi. Härkävehmaa ja Talvisilta
voitaisiin lopettaa ja vastaavasti Asemankoulu peruskorjata sekä laajentaa ja oppilaat sinne.
Härkävehmaa ja Talvisilta suljetaan. Aseman koululle peruskorjaus ja laajennus. Oppilaat siksi aikaa
vapautuviin Sveitsiin ja Hykiin. Sveitsin koulua turha rakentaa, koska oppilaita ei tältä alueelta tule niin
paljoa lisää, että olisi järkevää näin kauas keskustasta rakentaa. Ja Sveitsin luonnonsuojelualueen
kupeeseen rakentamiselle saatte tuskin koskaan kaupunkilaisten hyväksyntää. Jos Metsäkaltevaan
kerran rakennetaan koulu, voisi sen kerrostalokompleksin rakentaa sinne. Aseman koulun keskeisen
sijainnin takia hyvä, että juuri siellä on musiikkiluokat ja englanninkieliset luokat. Kaikilla samanlaiset
mahdollisuudet hakea niihin. Paavolan kouluun turha satsata lisää, ennen kuin sieltä on sosiaaliset ja
muut ongelmat ratkaistu. Siihen on syy, miksi monet hakevat sieltä muihin kouluihin.
Aseman koulut on syytä remontoida ja säästää. Kulttuurihistoriallinen teko, sitä odottelen!
Ei koko Hyvinkäätä kauppojen kustannuksella, kiitos! Elämä on muutakin kuin shoppailua.
Hyvinkäällä ei ole keskustassa juurikaan historiaa rakennusten osalta. Kaupunki on rakennuksiltaan nuori
ja moderni. Suomi on kuuluisa maailmalla kirjastoista ja kouluistaan. Mielestäni Aseman koulu, joka
edustaa tyyliltään hieman myöhäisempää jugendia, on ehdottomasti säilytettävä. Näiden vastaavien
rakennusten tuhoaikaa elettiin pahimmillaan 70-luvulla. Ne henkilöt, jotka ovat valmiita tuhoamaan sen
pienenkin osan Hyvinkään kaupungin rakennushistoriaa eivät ole kiinnostuneita Hyvinkään historiasta.
Nämä henkilöt jättävät jälkensä tuleville vuosille ja jälkipolville. Näillä kyseisillä henkilöillä on ainoastaan
oma menestyminen, raha ja vallanhimo päällimmäisenä ajatuksena mielessä.
Päättäjät ! Säilyttäkää Aseman koulu harvinaisena ja yksittäisenä palana Hyvinkään historiaa.
Aseman koulu pitää säilyttää. Hyvinkäällä vanhat rakennukset päästetään huonoon kuntoon ja sitten
voidaan vedota siihen, että korjaaminen tulee liian kalliiksi ja puretaan pois. Rahaa ei laiteta vanhoihin
ihmisiin, mutta tähän vanhaan kouluun sitä on syytä laittaa. Koulu on hyvällä paikalla pikkukoululaisia
ajatellen. Keskellä kaupunkia on pieni kenttä, jolla voi harrastaa jalkapalloa, petanqueta ym ja talvella
luistella, jos "luoja suo". Hyvinkäällä löytyy rakennustilaa muualtakin, joten laittakaa koulu kuntoon.
Asemankoulu on säilytettävä, koska koulussa on paljon lapsia. Koululla on hyvä sijainti. Se on hyvinkään
historiaa. Remonttia koulu tarvitsee se on totta. Ei ne uudet rakennukset aina kaikkea korvaa. Niihinkin
tulee suunnittelu virheitä. Ja ihan uusiin rakennuksiin ilmestyy kahden vuoden päästä hometta. Tämä
lause on totta elämästä. Ja jälleen korjataan. Monella koulumatkat pitenee.
Ainakin keskiviikkona 17.1.2018 järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistuneiden kuntalaisten
mielipide Aseman koulun jatkosta oli hyvin yksimielinen: Aseman koulu on säästettävä. Jos Aseman
koulua ei säästetä, niin miksi tilaisuutta edes järjestettiin? Kun osallistetaan kuntalaisia, pitää heitä myös
kuulla.

Haluan tuoda esille näkemykseni Hyvinkään Asemankoulun ja ko. tontin rakentamisen tilanteesta.
Mielestäni Asemankoulu on sijainniltaan ja peruskunnoltaan riittävän hyvä, että se kannattaa korjata.
Kari Juselius, tekniikan päälliköitä esitti remontin hinnaksi 7 - 10 miljoonaa. Olkoon sitten niin. Mielestäni
Asemankoulun tontille mahtuisi myös muutama kapearunkoinen kerrostalokin. Tarkastellaan aluksi
Kauppalankadun viertä, lähellä Urheilukadun risteystä, niin tuossa kulmassa Asemakadun koulun tonttia
on tilaa 1-2 kerrostalon pystytykseen. Talot pitää rakentaa aivan Kauppalankadun jalkakäytävään kiinni.
Tälläinen on normaalia tiheässä kaupunkirakenteessa. Vastaavasti koulun radanpuoleisesta tontista
voitaisiin eroittaa noin 10 metriä leveän kaistaleen koulun piha-aluetta. Samoin poistettaisiin
radanvarren pyörätie. Tälle alueelle voi rakentaa pari peräkkäistä kerrostaloa. Esim. Espoon keskuksessa
taloja on hyvin lähellä rataa, voi siis olla Hyvinkäälläkin.
Aseman koulu tulee säilyttää jatkossakin.
Itselleni on tullut sellainen kuva, että tietyt tahot ovat jo päätöksensä tehneet. Kaikki Aseman koulun
säästämiseen liittyvät seikat esitetty mahdollisimman epäedullisessa valossa tai jopa mahdottomana.
Niinkuin että remontti vaatisi koulun sulkemisen 1-2 vuodeksi. Hämeenkadun koulun täydellinen
saneeraus kuitenkin onnistui 2011-2013 vaiheittain tehtynä ihan hyvin. Kohta pitää alkaa tutkia, ettei
tässä ole jo jonkin asteen lahjonnasta kyse. Koska jos tahtoa on, niin kyllä luulisi keinojakin löytyvän.
Mutta tahtoa tuntuu olevan vain Aseman tontin rahoiksi pistämiseen. Eikö tässä ollenkaan ajatella lapsia
ja muodostuneita ystävyyssuhteita, vai eikö niillä ole merkitystä, kun on isot rahat pelissä?
Puhumattakaan uskomattoman upeasta Aseman koulurakennuksesta, joka huokuu perinteitä. Miksi
kaikki vanha ja kaunis pitää repiä alas ja rakentaa tilalle kerrostaloja, jotka muutamassa
vuosikymmenessä rapistuvat. Aseman koulu on Hyvinkään keskustan ❤️. Se on säästettävä ja
kunnostettava!!!
Mikäli kouluja ja päiväkoteja aletaan urakalla sulkemaan, mihin lapset sitten menevät? Ongelmana jo nyt
Hyvinkäällä on että kun oma päiväkoti on loman vuoksi suljettuna, on lähin avoin päiväkoti sellaisen
matkan päässä että autottoman on erityisen hankalaa lähteä lasta viemään sinne ja ehtiä vielä töihin.
Kaikilla ei yksinkertaisesti talous kestä pitämään useaa autoa.
Koulujen suhteen myös erikoista että lapsiystävälliseksi itseään kutsuvassa kaupungissa on kohta
lähimpään kouluun useiden kilometrien matka. Härkävehmaan koulu esimerkiksi palvelee lukuisia
lapsiperheitä jotka sen lähistöllä asuvat. Hyvinkään houkuttavuus laskee huomattavasti. Myös meidän
perheen tulee harkita toista paikkakuntaa mikäli täällä palvelut huononevat, ottaen huomioon Hyvinkään
surkean julkisen liikenteen tason.
Keskusta-aluetta on kehitetty erittäin hyvään suuntaan viimeisen 10 vuoden aikana! Hienoa, että
kehitystä halutaan edelleen jatkaa. Järkevää kaupungin kehittämistä on se, että eri alueet ovat
monipuolisia, niin palvelutarjonnaltaan kuin väestörakenteeltaan. Myös keskustassa on mitä
ilmeisemmin tavoitteena tämä monipuolisuus. Aivan ydinkeskustaan on rakennettu sekä omistus- että
vuokra-asuntoja, joihin kai tavoitellaan ikärakenteeltaan erilaisia ihmisiä. Mikäli Aseman koulun tontilla
tai muualla aivan ydinkeskustassa ei tulevaisuudessa ole alakoulua, se karsii yhden väestöryhmän eli
lapsiperheet alueen asuntotarjonnan piiristä. Paavolan koulussa on jo nyt aiheuttanut pulmia
maahanmuuttajataustaisten lasten keskittyminen. Ratkaisuna on päätetty ottaa myös Aseman koulu
keskittämiskouluksi. Paine kääntyy takaisin Paavolaan, mikäli keskustassa ei olekaan koulua.
Ehdotan, että Aseman koulu joko remontoidaan vaiheittain tai tilalle rakennetaan uusi, monipuolisessa
käytössä toimiva koulu!
Aseman koulua ei saa ajaa alas. Koulun keskeinen sijainti on erinomainen huomioiden koulun
erikoistoiminnot, englanninkieliset luokat ja musiikkiluokat. Keskeiselle sijainnille on helppo saapua
ympäri kaupunkia ja kauempaakin esim. junayhteydellä. Erikoisluokista pitäisi ennemminkin tehdä
Hyvinkäälle aiempaakin näkyvämpi kilpailuvaltti. Englanninkielinen koulutus Aseman koululla on
laadukasta ja lisää kaupungin kansainvälisyyttä hyvällä tavalla. Näin hyvälle mallille rakennettua
toimintaa ei kannata hukata. Tämä englanninkielisten luokkien toiminta mahdollisesti myös houkuttaa
Hyvinkäälle keskimäärin paremmin koulutettuja ja parempituloisia perheitä tuomaan peruskorjaukseen
tarvittavia verotuloja.

Aseman koulu tulee säilyttää paikallaan; on sitten kyse nykyisten rakennusten korjaamisesta tai uuden
rakentamisesta. Se on osa Hyvinkään keskustaa keskeisellä paikalla, ja palvelee monipuolisena alueena
keskustassa asuvia koululaisia. Keskustaan ja sen välittömään läheisyyteen on rakenteilla tälläkin hetkellä
runsaasti uudisrakennustuotantoa, joiden asukkaiden lapsia Aseman koulu palvelee sijaintinsakin
puolesta erinomaisesti.
Monet koulut, joita on ehdotettu korvaaviksi kouluiksi, eivät sijainniltaan ja tiloiltaan pysty palvelemaan
yhtä tehokkaasti mahdollisesti siirtyviä oppilaita. Esim. Paavolan koulu on pieni ja taatusti sekin on
remontin tarpeessa verrattain lähitulevaisuudessa. Puolimatkan ja Hämeenkadun koulut ovat myös
onnistuttu laajentamaan/remontoimaan joten pitäisi onnistua myös Aseman koululle. Kustannusten
pienentämiseksi isompaa olisi pitänyt toki jo tehdä aiemmin. Ja Rantalaisen tonttihimoitsemisen voi
unohtaa; se ei palvele kuntalaisia vaan häntä itseään.
Onko otettu huomioon Aseman koulun mahdolliset purkukulut jotka ovat varmasti paljon suuremmat
kuin remontti, mutta saadaanhan kavereille hyvää tonttimaata, jolla rikastuu.
Kouluverkon kehittämisessä on huomioitava koulujen tilakapasiteetin tehokkuus. Heikoin tilanne on
Ridasjärven, Paavolan ja Hyvinkäänkylän kouluissa.
Ehdotan seuraavaa:
- Keskuslukion valmistuttua sekä Sveitsin lukion että HYKin tilat jäävät tyhjiksi. Härkävehmaan koulu
puretaan ja koulun oppilaat siirtyvät Sveitsin kouluun. HYK jouduttaneen purkamaan.
- Aseman koulu säästetään, keskeinen sijainti on tärkeää erikoisluokkien vuoksi. Koulun muutakin
käyttöä kehitetään, jotta tilat olisivat tehokkaassa käytössä. Koululla on myös vetovoima- ja
imagovaikutuksia.
- Hyvinkäänkylän koulun tilanne pitää ratkaista, jos Nopon koulun oppilasmäärä laskee, pitänee heidät
siirtää Hyvinkäänkylän kouluun.
- Paavolan koulun tilannetta pitää seurata, koulun yhdistäminen Sveitsin kouluun voi olla tarpeellista.
Toivon, että opetuslautakunta ajaa opetuksen, oppilaiden ja opettajien parasta, eikä anna Aseman
koulun tonttiin kohdistuvan paineen vaikuttaa päätöksentekoon.
Säästäkää Aseman koulu! Korjatkaa se tai rakentakaa uusi koulu keskustaan - samalle tontille.
Reunakaupungilta joutaa purkamaan tai lopettamaan koulun mutta ei keskustasta, jos kerran on pakko
karsia kouluverkkoa. Elinvoimaiseen keskustaan kuuluu koulu! Vaikuttaa aivan varmasti Hyvinkään
vetovoimaisuuteen negatiivisella tavalla, jos keskustassa ei ole koulua.
Kouluverkkokeskustelussa on käsitelty Aseman koulua vain rakennuksena ja tonttina. Olennaisin osa
koulua eli siinä päivittäin työskentelevät ihmiset on unohdettu kokonaan. Heiltä, yli 400 oppilaalta ja
noin 40 henkilökunnan jäseneltä ollaan viemässä koulu ja työpaikka. Koululaiset tullaan suunnitelman
mukaan ripottelemaan eri kouluihin ympäri Hyvinkäätä. Tämä tarkoittaa monelle koulumatkan
pidentymistä ja oman luokan, opettajan ja kaveripiirin menetystä.
Useimmat henkilökunnan jäsenet ovat työskennelleet talossa vuosia, jopa vuosikymmeniä. Heidän
kohtalostaan ei kukaan ole vielä puhunut mitään, mutta se lienee sama kuin oppilailla eli sijoittelu
muihin kouluihin. Tällöin katkeavat koulun yli 100-vuotiset perinteet, ja kuuluisa Aseman henki, joka on
pitänyt työyhteisön harvinaisen muuttumattomana, häviää.
On käsittämätöntä, että tätä on innokkaimmin ajamassa sivistystoimenjohtaja, jonka pitäisi ymmärtää
sekä Aseman koulun seinien, että seinien sisällä työskentelevien ihmisten arvo.
Aseman koulu tulisi säilyttää.
Vanhoille keskustan alueille on jatkuvaa muuttoliikettä ja sukupolvenvaihdos taloihin ja asuntoihin on
käynnissä. Koulun keskeinen sijainti on tärkeä myös oppilaiden liikkumisen kannalta. Myös historiallinen
kerrostuma kaupungissa on tärkeää. Koulu tulisi remontoida sen alkuperäistä arkkitehtuuria
kunnioittaen. Piha-alue tulisi kunnostaa paremmin koululaisten käyttöön. Lukuisilla entisillä ja nykyisillä
opiskelijoilla on muistoja liittyen Aseman kouluun. On tärkeää löytää kotikaupungistaan paikkoja, joihin
voi kiinnittyä ja joilla on merkitystä. Piha-alueen kehittämisessä voisi miettiä myös mahdollista pihan
iltakäyttöä vapaa-ajalla. Mikä on se ratkaisu, josta hyvinkääläiset ovat kiitollisia vielä 50 vuoden kuluttua?

Palveluverkkotyössä kuulostaa osin siltä, että päätöksistä on jo kovin vahvat mielipiteet. Ja tarvittavat
luvut saadaan kysymyksen mukaan näyttämään siltä, että tietyt koulut voidaan purkaa. Kuitenkin
esimerkiksi Aseman koulun tilanne on puheiden mukaan melko hyvä, ja se voitaisiin korjata paremmin
tämän päivän koulutyöhön sopivaksi. Tarvittaessa parkkipaikalle saisi varmasti lisärakennuksen. Se tukisi
kulttuurin kerrostumia keskustassa. Raha ei voi määritellä kaikkea, varsinkaan lastemme hyvinvointia.
Vireä koulu keskustassa lisää Hyvinkään vetovoimaa. Enkkuluokille, musiikkiluokille ja toivottavasti myös
pitkän saksan tai venäjän opintoihin keskustan kokoomakoulu vetää helposti väkeä koko Hyvinkäältä, ja
enkkuluokille jopa lähikunnista. Alue on turvallinen ja helposti lähestyttävä myös harrastustoiminnan
kannalta. Taloudellisia arvoja tärkeämpää on hyvinvoinnin luominen. Elinvoimainen keskusta tarvitsee
siellä liikkuvaa väkeä. Kestävän kehityksen arvot puoltavat koulun säilyttämistä.
Suokadulla tilaa kerrostaloille, Kauppalankadun ja Hämeenkadun kulmauksissa molemmissa parempaa
tilaa kerrostaloille, nyt turhaa rumaa ja remontin tarpeessa olevaa tyhjää liiketilaa. Ventoniemen
bussivarikon vastapäätä tyhjää tonttia. Monessa kohdassa Hyvinkään keskustassa tyhjää liiketilaa.
Kaavoitus uusiksi, niin liiketilaksi määriteltyä tonttia voisi käyttää asuintalojen rakentamiseen, kuten
Tapainlinnan koulun lähellä oleva alue. Paavolan takanakin Riihimäelle päin tehty uusi teollisuusalue,
jossa ei vielä yhtäkään liiketilaa, samaan aikaan Sahanmäessä vaikka kuinka paljon liiketiloja tyhjillään.
Aseman koulun tontti jätettävä rauhaan ja katsottava muita tontteja kerrostaloille.
Hyvä sisältö illassa. Toimintaa ja tekemistä. Uutta kohti.
Aseman koulun tontti asuntorakentamiseen. Lapset sijoitetaan muihin kouluihin. Rohkeasti eteenpäin ja
investoinnit käyntiin. Pidetään Hyvinkään hyvä pöhinä käynnissä.
Aseman koulun henki musiikki- ja kv.luokkineen ei ole muurattu seiniin saati epäkäytännöllisiin ja
ahtaisiin opetustiloihin. En usko, että edes opettajakunta jäisi niitä kaipaamaan. Mutta mitä jäädään
kaipaamaan, niin sitä luovaa, kannustavaa ja oppilaita nostavaa yhteisöä, minkä vertaista ei
monestakaan muusta koulusta löydy. Jos oppilaat ja opettajat hajoitetaan ympäri kyliä, tuhotaan samalla
Aseman henki.
Kun uusi lukio vuonna 2020 on valmis ja HYKin oppilaat muuttaneet sinne, HYKin rakennus voisi kaiketi
toimia Aseman väistötilana, kunnes Uusi Asema on rakentunut uuden monitoimilukion kainaloon tai
mihin Hangonsillan kaavoitus antaakaan myöten. Ehkä tähän uudisrakennukseen voisi suunnitella tiloja
myös Musiikkiopistolle? Luulisi olevan helpompaa yhdistää opiston akustiset tilavaatimukset ja
aikataulullinen käyttö päivisin auki olevan ala-asteen kuin illatkin auki olevan, meluisan urheiluhallin
kanssa. Uusi Aseman koulu rakennettakoon siis myös Hangonsiltaan. 5 milj. jo kasassa :)
Ydinkeskustan alue tarvitsee ainakin alakoulun, mahdollisesti yhtenäiskoulun. Sen ei kuitenkaan tarvitse
välttämättä sijaita nykyisellä Aseman koulun tontilla. Eräs vaihtoehto on että nykyisen HYKin paikalle
tulisi ala/yhtenäiskoulu. Toinen vaihtoehto on rakentaa nykyisen Aseman koulun tontille korttelikoulu,
tämä siis asuntorakentamisen lomaan.
Aseman puukoulu kuitenkin ansaitsee säilyttämisen, se on mahdollista istuttaa mahdollisen
uudisrakentamisen lomaan.
Keskustan säilyttämiseksi elinvoimaisena on ehdottoman tärkeää, että keskusta-alueella on jatkossakin
koulu ja sen myötä muutakin kuin liiketoimintaan liittyvää elämää myös päivisin. Koulun tilaratkaisuja
tulisi lähteä tarkastelemaan koulun tehtävän näkökulmasta: millaisessa oppimisympäristössä pystymme
antamaan parasta mahdollista opetusta. Asemankoulun saneeraus vastaamaan tulevaisuuden
vaatimuksia on erittäin kallista ja haasteellista. Tontille voitaisiin rakentaa uusi pienempi korttelikoulu
puukoulun viereen ja rahoitta tämä tontin osittaisella myynnillä. Korttelikoulussa opetus toteutuisi
yksisarjaisena + esiopetus. Lisäksi koulussa olisi sijaintinsa vuoksi hyvä toteuttaa myös englanninkielinen
opetus.
Jotain päätöksiä tulisi tehdä, ettei kaikkien tarvitsisi koko ajan jännittää ja miettiä, missä lapset koulunsa
käy tai missä niitä töitä jatkossa tehdään. Lapseni ovat nyt Aseman koulussa ja hänellä olisi ihan hyvä ja
turvallinen kävelymatka Tapainlinnaan tai Hakalan kouluun. Opetus on varmasti ihan yhtä hyvää kuin
Aseman koulussa ja olisihan esim. parempi liikuntasali liikuntatunneilla lapseni käytössä.
Päätöksiä ja sitten eteenpäin. Ei tuhlata tämmöisiin jahkailuihin nyt virkamiesten ja kaikkien aikaa.

Kovin on lyhytnäköistä suunnittelua ainakin Pikku-Tapiksen osalta. Siihen investointiin muutamia
kymmeniä tuhansia, tiloihin ja pihaan ja sitten se jo lopetettiin. Nyt oppilaita ängetty Hämikselle ja
Marttiin luokallisien verran. Eivät oikein integroidu mihinkään yhteisöön kun sitten tulee taas muutto
Tapainlinnaan. Nykyisissä kouluissa pidetään eri porukoissa, kun eivät kuulu Hämikseen, eivätkä kuulu
Marttiin.
Keskusta tarvitsee oman ala-asteen. Vaikkei Aseman kivikoulua korjata niin jonnekin pitää rakentaa alaasteelaisille oma koulu. Onko todellakin totta että aseman koulun tontin arvo on 5milj. vai oliko vain
onneton hintaheitto? Tällä uutisella kalastellaan taas hyväksyntää sille että aseman vanhan koulun saisi
purkaa. Räjäyttäkää tien toiselta puolelta rumat rähjäiset liikekiinteistöt. Härkiksen homekoulun saa
purkaa, ihmiset muuten sairastuvat. Rahat koulumuutoksiin voitte ottaa uimalan ja hotellin käytävästä,
jokainen yrittäjä yrittää omilla rahoillaan!!
Aseman koulu upea koulu. Lapset tykkää käydä helppo kulkea.
Uusi koulu ja uudet ongelmat. Hirsikoulu tilalle puukoulun kylkeen olisi oikea ratkaisu, jos halutaan
laittaa rahaa tulevaisuuteen. Erityis opetus ollut loistavaa.
Toivottavasti Aseman koulun ja Härkävehmaan koulun lakkauttamista mietittäessä otetaan huomioon
Vieremässä asuvat lapset, joiden koulumatka Paavolaan on varsinkin pienimmille kohtuuttoman pitkä.
Lähikoulu on myös vetovoimatekijä, jos Härkävehmaan tilalle aiotut asunnot toteutuvat. Vieremän
asukkaille paras olisi Sveitsin lukion remontointi 1-9 luokkien käyttöön.
Tutkimusten mukaan oppilaan ja perheen hyvinvoinnin, koulumenestyksen, uuden opetussuunnitelman
mukaisen yhteisöllisyyden ja monien muiden seikkojen takia on uskomatonta lukea lehdestä, että
kaupunki suunnittelisi massa-alakoulujen tai yläkoulujen tuomista kaupunkiin, juuri kun niistä on 90luvun jälkeen päästy pois. Yhtenäiskoulu (alakoulu, yläkoulu tai yläkoulu, lukio) on toimiva ja hyviä
tuloksia (oppimistuloksia, perheen jaksaminen, perheen tukeminen, oppilaiden kasvatus pitkäjänteisesti
samassa paikassa yhdeksän vuoden ajan = luottamus, johdonmukaisuus) antava yksikkö.
Euromääräisestikin päästään kokonaiskuvassa plussalle (se mitä yhtenäiskoulu voi kustantaa euroina
yksikkönä tulee takaisin sosiaalipuolen rahoissa - sosiaalipuolta tarvitaan, mutta muutaman henkilön
verran vähemmän kouluiässä).
Toivon, että kaupunki järjestää opetuksen edelleen oppilaan ja kuntalaisen etua ajatellen, ei palaten
kasvottomiin massalaitoksiin, jossa kukaan ei kehitä yhteisöä vaan taistelee huomiosta.
Härkävehmaan, vanhojen lukioiden ja Aseman tontit lihoiksi eli myyntiin. Ei rahaa koulujen
rakentamiseen kokonaan uudelleen: Ei yhtään uutta rakennusta rakenteille (koululaisten vähenevä
määrä), jos Metsäkalteva on jo tulossa.
Aseman koululaiset Hakalaan, Tapainlinnaan, Marttiin ja Hämeenkadulle.
Härkävehmään alakoululaiset Puolimatkaan ja Paavolaan.
Puolimatkasta koululaisia "alta pois" Hyvinkäänkylään ja Metsäkaltevaan, Härkävehmaan yläkoululaiset
Pohjoispuistoon ja Puolimatkaan.
Jos tarpeen viimemainittuihin kouluihin kerros lisää tilaa, tai siipi...mutta onnistunee muillakin oppilaiden
koulupiirimuutoksilla.
Pajamuotoinen keskustelutilaisuus 17.1.2018 oli erittäin onnistunut tilaisuus. Kuntalaisen koin tulleeni
kuulluksi monessa eri keskustelu ryhmässä. Kiitos siitä!
Kannatan Asemankoulun purkamista!
Aseman koulu voidaan lakkauttaa, pienille lapsille sopimaton paikka. Keskustassa on kaikki koulut lähellä.

