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Arvoisa Juvan päättäjä

Olette varmasti tietoisia tilanteesta Rahulan kylällä Mikkelissä. Mikkelin kaupunki on
lakkauttamassa Rahulan koulua kenties jo vuoden päästä. Koulu on täysin terve, siellä on n. 60 lasta
eikä remonttitarpeita ole. Tilanne on pöyristyttävä. Säästöistä puhutaan julkisuudessa, mutta
todellisia lukuja ei ole esitetty ja todellisuudessa Rahulan koulu on Mikkelin keskiarvoa halvempi
yksikkö. Mikkelin kaupungilla on suuri missio lakkauttaa haja-asutusalueen palveluverkko,
olemmekin erittäin pettyneitä Mikkelin kaupunkiin.
Emme aio hyväksyä Mikkelin kaupungin suunnitelmia ja olemmekin jo selvittäneet muita
vaihtoehtoja. Kaikki katseemme on nyt suunnattu Juvan suuntaan. Olemme selvittäneet asioita,
käyneet puhelinneuvotteluja, konsultoineet eri viranomaisia, tehneet satoja tunteja töitä koulumme
eteen.
Olemme päätyneet kahteen vaihtoehtoon koulun lakatessa.

1. vaihtoehto
Mikkelin kaupungin osoittamien korvaavien koulujen sijaan, toisimme lapsemme Juvan kunnan
Kuosmalan kouluun. Kaikki perheet eivät varmaankaan päätyisi tähän vaihtoehtoon, mutta useat
olisivat tulossa. Kuosmalan koulukiinteistön kunto arveluttaa monia. Toimiva ja aktiivinen
kyläkoulu on se mitä haluamme ja arvostamme, eikä Mikkelissä ole sellaista tarjota tilanteessa, jos
Rahulan koulu lakkautettaisiin.
Jos toisimme lapsemme Kuosmalaan, saisi Juva valtionosuutena n. 6500€ / lapsi. Jos 30 lasta
siirtyisi Juvan kunnan kouluun, olisi summa jo 200 000€. Meidän varovainen toive on, jos lasten
koulukyyti maksaisi n. 30 % valtionosuuksista, niin saisimme neuvoteltua koulukyydin jo näillä
valtionosuuksilla. Jos tämä ei riittäisi, niin meillä olisi myös muita merkittäviä keinoja tukea tätä
hanketta, mm. osakeyhtiöiden kotipaikkojen siirtämistä Juvalle.
Ymmärrämme, että tämä on neuvotteluasia ja me kylänä neuvottelisimme joka vuosi sopimuksen
kyydeistä. Kylälle saatettaisiin perustaa jopa oma kuljetusyritys, mikä toisi lapset Kuosmalaan.
Tästä asiasta olemme jo keskustelleet useiden päättäjän kanssa teidän kunnassa ja Mikkelissä ja
uskomme että tämä asia saataisiin järjestymään.
2. vaihtoehto
Juvan kunta ostaisi Rahulan koulun.
Tämä saattaa kuulostaa aluksi radikaalilta ajatukselta mutta oikeastaan se ei ole sitä. Itä-Suomen
aluehallintovirasto AVI:lta olemme selvittäneet asiaa ja lakien mukaan se olisi mahdollista. Meillä
on Opetustoimen Ylitarkastaja Kari Lehtolan tyhjentävä selvitys asiasta, tässä tiivistelmä:
”...mitään ongelmaa ei ole valtionosuuden saamisen kannalta siinä, että Juva järjestää opetusta
Rahulan koulussa vrt. opetuksen järjestämisen sijaintipaikalla ei ole merkitystä
valtionosuusjärjestelmässä...”

Avi:n Kari Lehtola on myös jo saanut, Valtionvarain- ja Opetus- ja kulttuuriministeriön,
vahvistuksen sille, että opetuksen järjestäminen ja valtionapujen saaminen toteutuisi tässä
vaihtoehdossa.
Rahulan koulu tulee heti myyntiin, jos Mikkelin kaupunki sen lakkauttaa ja hinta ei tule
todennäköisesti olemaan suuri. Mikkeli haluaa vain nopeasti kiinteistöistään eroon. Mikkelin
kaupunginjohtaja Timo Halonen lupasi jo liikuntasalin vuokrata meille 1€/kk, eli se kertoo minkä
arvoisena tuota kiinteistöä pidetään.
Koulun kasvuennuste on vakaa (liite 1) ja sinne mahtuisi kaikki Kuosmalan lapset, niin että koulu
pysyisi 3-opettajaisena. Tällöin koulu olisi tehokkuudeltaan huippuluokkaa. Koulukiinteistö on
rakennettu 1917 ja laajennettu 1993. Samaan yhteyteen kuuluu 2000-luvun alussa rakennettu
Rahula-Sali, joka on aktiivisessa liikunta- ja harrastekäytössä. Molemmat kiinteistöt lämpenevät
nykyaikaisella hakelämmityksellä. Rahulan koulukyydit toimivat tehokkaasti ja monet kävelevät tai
pyöräilevät kouluun. Rahulan ja Kuosmalan koulujen etäisyys on vain n. 15 km (Liite 2.), Rahulan
koululta Juvan ja Mikkelin rajalle on n. 7,5km. Ensi vuonna aloitettavan valtatie 5. remontti
parantaa tilannetta entisestään ja uusi tielinja tuo myös Rahulan kohdalle eritasoliittymän. Silloin
matka Siikakosken eritasoliittymästä Rahulan kohdalle tulee kestämään n. 5 minuuttia.

Mitä etuja Rahulan koulun ostaminen toisi Juvan kunnalle?
* Saisitte terveen koulun missä ei ole tiedossa olevia remonttitarpeita
* Saisitte nykyaikaisen, aktiivisessa käytössä olevan liikuntasalin alueelle
* Välttyisitte Kuosmalan koulun remontilta
* Kasvattaisitte merkittävästi Kuosmalan alueen vetovoimaa nykyaikaisella ja houkuttelevalla
koululla.
* Saisitte kansallisestikin näkyvää PR:ää ennennäkemättömästä koulun ostosta toisen kunnan
alueelta
* Saisitte koulualueelle vakaan kasvuennusteen
* Saisitte Rahulan kylän täyden tuen, mikä pitäisi sisällään kannatusyhdistyksen. Yhdistys tekisi
lahjoituksena:
* lumityöt
* lämmityspuiden lahjoituksen
* pienet korjaustyöt
* Tehokkaat koulukyydit, nykyinen koulubussi tulee jo Juvalta Siikakosken risteyksen ohi.
* Saisitte valtavasti sympatiaa ja huomiota kansallisesti lapsiystävällisestä päätöksestä.

Me Rahulasta olemme jo käyneet neuvotteluja Kuosmalan alueen vanhempien kanssa ja tehneet
kirjallisen aiesopimuksen siitä, että molemmat koulut ovat meille arvokkaita. Rahulan vanhemmat
voivat tuoda lapsensa Kuosmalaan ja Kuosmalan Rahulaan. Tämä on ensisijainen vaihtoehto
molemmille kylille.
Olemme yhdistäneet voimamme Kuosmalan kanssa, koska haluamme että alueilla olisi
tulevaisuudessa edes yksi koulu. Kuosmalan ja Rahulan koulujen lakkaaminen olisi katastrofi
alueen lapsille.
Me Rahulassa olemme olleet erittäin otettuja, miten hyvin Te Juvalla olette suhtautuneet meidän
asiaan. Olette olleet inhimillisiä ja teidän kanssa olemme käyneet monia hyviä keskusteluja. Me
näkisimme tässä nyt hyvän mahdollisuuden kasvattaa elinvoimaa Kuosmalan/Rahulan alueelle.

Aluetta olisi hyvä markkinoida:
* Nykyaikainen kyläkoulu
* Mikkelin palvelut lähellä
* Uusi 5-tie
* Elinvoimainen maaseutu aktiivisine kylineen
Mikkelissä on perheitä, jotka haluavat muuttaa maalle. Toimiva ja ajanmukainen Rahulan kyläkoulu
on houkutteleva vetovoimatekijä Kuosmalan/Siikakosken alueelle. Mikkelin kaupunki ei panosta
lainkaan elävään maaseutuun ja haja-asutusalueiden kouluihin. Tässä olisi nyt todellinen valtti
Juvan kunnalle houkutella uusia asukkaita varsinkin nyt, kun uusi valtatie 5 tuo Kuosmalan
alueen ”lähemmäksi” Mikkelin työpaikkoja ja palveluja.
Ymmärrämme, että tällainen koulun ostaminen vaatii neuvotteluja, selvityksiä ja aikaa. Haluamme
tuoda tämän teidän tietoon todellisena vaihtoehtona. Emme ole toivomassa Kuosmalan koulun
alasajoa, pidämme heistä ja heidän koulustaan kovasti.
Tämä on kuitenkin todellinen vaihtoehto, mikä kannattaa selvittää. Olemme jo keskustelleet asiasta
Mikkelissä kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Osmo Ukkosen, sekä monien Keskusta
puolueen kaupunginhallitus ja – valtuusto jäsenien kanssa. He kaikki näyttävät vihreää valoa ja
pitävät hanketta loistavana.
Meillä Rahulan alueella on paljon asiasta käytännön tietoa, toivommekin että ottaisitte myös meidät
huomioon lisätietoja kysellessä. Vastaamme mielellämme aivan kaikkiin kysymyksiin aiheesta.

Voitte tutustua kouluun ja alueen kyliin uusilla verkkosivuillamme:
www.rahulankylä.fi

Ystävällisesti ja tulevaa yhteistyötä odottaen

Rahulan koulun neuvottelukunta
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Lisätietoja ensisijaisesti antaa Mikko Kankainen.
Liite 1: Rahulan koulun oppilasennuste
Liite 2: Koulujen sijainnit

