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Kyläkoulu on kautta aikojen ollut kylän tärkein keskus; lähikouluna lapsille
ja verrattomana pitopaikkana juhlille, harrastuksille ja erilaisille kokoontumisille. Nyt kuitenkin kyläkouluja lakkautetaan yhä enenevässä määrin.
2000-luvulla koulujen määrä on vähentynyt melkein sadan koulun
vuosivauhtia eikä toiminnalle ole näkyvissä muutosta. Koulun lakkautuminen vaikuttaa niin koulun henkilöstöön, oppilaisiin kuin myös heidän
vanhempiinsa.
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin 33
kyläkoulun lakkauttamisien erilaisia vaikutuksia ihmisten elämään vuosina
1983 – 2005. Tutkimuskunnat Pohjois-Lapissa olivat Sodankylä, Inari ja
Utsjoki sekä Tunturi-Lapissa Kittilä, Muonio ja Enontekiö. Tutkimus oli
kvalitatiivinen teemahaastattelututkimus koulujen johtajille, opettajille,
kuntien sivistysjohtajille ja oppilaiden vanhemmille. Haastatteluissa tarkasteltiin kyläkoulun merkitystä ja sen antamaa kulttuuriperintöä tutkimusalueilla, käytiin läpi ihmisten tuntemuksia koulun lakattua, etsittiin
vastauksia kysymykseen, miksi koulu lakkautettiin ja paneuduttiin
lakkautusprosessien tapahtumiin. Lisäksi kartoitettiin lakkautusten yleiset
vaikutukset ja visioitiin tulevaisuuden kyläkuvaa. Tutkimus korostui
fenomenologisena tutkimustyyppinä, koska sisältöä teemoitellessaan
tutkijan tarkoitus oli ymmärtää tekstin tai toiminnan merkitystä, myös
reflektiivisesti. Reflektiivisessä fenomenologiassa tutkija perehtyy
syvällisen yksityiskohtaisesti tutkittaviin asioihin. Sisällön analyysissä
etsittiin erilaiset teemat ja tyypit.
Kyläkoulun kulttuuriperintöön liittyivät oman alueen tunteminen ja sen
hyödyntäminen monella tavalla lappilaisesta luonnosta. Koulujen
teemaviikkoja saamelaiskulttuurin ylläpitäjänä pidettiin tärkeinä. Huolta
kannettiin saamenkielten vahvana pysymisestä ja esitettiin saamelaiskoulun
perustamista kielen ja kulttuurin turvaamiseksi. Äitienpäivä- ja joulujuhlat
koettiin merkittävinä kyläläisiä yhdistävinä koulun toimintoina. Lakkautustuntemukset vaihtelivat vihasta ja surusta lopulta periksi antoon ja
sopeutumiseen. Syyllisyyttäkin koettiin. Lakkautussyinä olivat oppilasmäärien pienenemiset ja säästösyyt, jotka osittain ymmärrettiinkin.
Ymmärrystä ei kuitenkaan riittänyt lakkautustavoille, vaan ne nähtiin

erittäin huonosti hoidetuilta. Lakkautusten välittömiksi vaikutuksiksi
katsottiin lasten pidentyneet koulumatkat, josta seurauksena oli ajan puute
lepoon, harrastuksiin ja rentoutumiseen. Koulutoiminnan loppumisen
myötä loppui kyläläisiltä myös kokoontumispaikka ja kansalaisopiston
kurssitarjonta väheni. Kyläkuvavisioissa kylien elämä hiljenee työ- ja
opiskeluikäisten muuttaessa kasvukeskuksiin, eikä lapsiperheitä muuta
kylään, koska ei ole koulua. Toiveikkaitakin näkymiä löytyy matkailun
luodessa työpaikkoja ja mökkirakentamisen lisääntyessä.
Koulujen lakkauttamiset ovat suuria muutosprosesseja yhteiskunnassa,
johon ihmisiä pitäisi valmistella etukäteen. Lakkautuksista tiedottamisessa
koettiin puutteita. Neuvottelut ja arvokeskustelut jäivät vähäisiksi.
Kauaskantoisiin hankkeisiin pitää varata tarpeeksi aikaa ja huolehtia
kouluhenkilöstön jaksamisesta myös henkisellä tasolla. Haastatteluista ja
artikkeleista kävi ilmi, että esimerkiksi pienten koulujen opetuksen laatuun
on kohdistettu arvostelua. Myös lakkautuksia hoitaneita virkamiehiä
kohtaan on mahdollisesti jäänyt kaunoja. Oppilas puolestaan voi kokea
isossa koulussa turvattomuutta ja itsearvostuksen puutetta, jolloin
pahimmassa tapauksessa voidaan ajautua syrjäytymisvaaraan. Lapin
harvaanasuttujen seutujen elämisen ja asuttamisen pelastuksena voisi olla
kokeileva monitoimikeskusmalli, jossa yhdistyisivät koulutoiminnan ohella
esimerkiksi etäopetus, päivähoito, vanhustyö, leirikoulutoiminta, kansalaisopisto ja muu harrastustoiminta. Koulun olisi mahdollista myös
erikoistua oman alansa kouluksi. Saamelaisalueella siinä voisi osittain
keskitetysti toimia kunnan saamenkielinen opetus. Monitoimikeskuksessa
olisi myös mahdollista saada kunnan yleisiä palveluita kyläläisiä ajatellen.
Tätä mallia voi soveltaen käyttää myös muualla Suomen harvaanasutuilla
seuduilla.

Avainsanat: kyläkoulu, kulttuuriperintö, lakkautus, prosessi, vaikutus,
visiointi ja monitoimikeskus.
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Through the ages, village schools have been in the center of village life. In
addition to providing schooling for children, the schools have offered
premises for festivities, hobbies and different kinds of gatherings.
Nowadays, an increasing number of village schools are being closed down.
During the 21st century the number of schools has been reduced almost by a
hundred schools per year and there is no indication that this trend is going
to change. A school shutdown affects not only the school personnel and the
pupils but their parents as well.
The present study set out to investigate how the shutdown of 33 village
schools influenced people's lives during the years 1983 – 2005. The study
was conducted in the municipalities of Sodankylä, Inari and Utsjoki
(Northern Lapland) and Kittilä, Muonio and Enontekiö (Fell Lapland).
Theme-centered interview was applied for data collection in this qualitative
study and the interviewees included head teachers, teachers, heads of local
education and culture departments and the parents of the pupils. The goal
was to obtain information about the village school and its significance and
the cultural heritage to a given community. The reasons for the school
shutdown and the actual shutdown process were discussed. In addition, the
interviewees were encouraged to share their own feelings after the events.
The general consequences of a school shutdown were discussed along with
the visions about the future of the village. The present study applied the
methodology of reflective phenomenology. Thus, the aim was to
understand the meaning of a text or an action also in a reflective sense
while thematizing the content of the data. In reflective phenomenology, the
examined themes are approached in a detailed manner. Content analysis
provided the different themes and types for the present study.
The cultural heritage of a village school was closely entwined with the
knowledge of one's own region and the surrounding nature. The themed
weeks at schools were seen as important contributors in maintaining Sámi
culture. Keeping the Sámi languages alive was a reason for concern and,
for instance, establishing a Sámi school was suggested as a means to secure
the position of the language and culture. Furthermore, festivities on

Mother's day and at Christmas were considered significant in bringing
people together. The emotions the school shutdowns elicited varied from
anger and grief to yielding and adaptation. Even some guilt was expressed.
Financial reasons and the reducing number of pupils were the factors
leading to school shutdowns. These factors were considered understandable
to an extent. However, the manner in which the school shutdowns were
carried out was not met with sympathy. Instead, the shutdowns were
perceived as badly conducted. The immediate effects the interviewees had
experienced included longer school transports for children which resulted
in the lack of time for rest, hobbies and relaxation. The villagers also felt
they no longer had a place for gatherings and, as a consequence, the adult
learning center offered fewer activities. The interviews unfolded a future
vision of the village life as significantly more quiet since students and
people in working life tend to move elsewhere. Families with children are
not likely to be drawn to villages because there are no schools. However,
some interviewees expressed some hopeful views due to the increased
number of jobs in tourism and recreational building business.
The changes a school shutdown brings about are enormous and, therefore,
people should be given a chance to prepare in advance. Quite often the
information people received about the upcoming closing was regarded as
inadequate. There was not enough room for negotiation or discussion about
values. Consequently, enough time should be allocated to these processes
and take the mental well-being of the school personnel into account. The
interviews and the articles indicated that, for instance, the educational
quality of the small schools has been questioned. Likewise, some people
possibly had a grudge against the officials who carried out the actual
shutdown processes. The pupils, in turn, may lack a sense of safety and
have poorer self-esteem in bigger schools which in the worst case scenario
could lead to exclusion.
In order to keep the sparsely populated areas of Lapland populated,
multifunctional centers could be established in the villages. The centers
would combine schooling with distance learning, day care, elderly care,
adult education center and other spare time activities. Alternatively, the
schools could specialize to certain themes. In the Sámi area the teaching of
Sámi language could be partially concentrated to a certain school in a
municipality. The municipality could also offer some of the general
services in this multifunctional center. This particular model can be applied
in other sparsely populated areas in Finland too.
Key words: village school, cultural heritage, shutdown, process, effect,
future visions, multifunctional centre.
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1 JOHDANTOA AIHEESEEN
1.1 Kyläkoulujen lakkautukset
Johdattelen lukijaani aluksi kyläkoulujen lakkauttamisiin
Suomessa ja eritoten Lapissa, lakkauttamisiin, jotka jo pitempään
ovat olleet päivänpolttavia asioita. Vuonna 2003 Suomessa oli
3520 peruskoulua. Määrä on vähentynyt 260:lla vuodesta 1999.
Eniten on hävinnyt alle 50 oppilaan kouluja. Yli 500 oppilaan
koulujen määrä on lisääntynyt. 2000-luvulla lakkauttaminen
uhkaa kyläkoulujen lisäksi pieniä keskuskouluja, yläasteita ja
yksisarjaisia lukioita. 90-luvulla Suomessa lakkautettiin joka
vuosi keskimäärin 70 kyläkoulua. (Opettajalehti, 24.3.2005.)
Lapissa on vähentynyt 2000-luvulla 64 peruskoulua. Ängeslevän
Opettajalehdessä (2006) olevassa artikkelissa syksyllä 2005
perusopetuksen kouluja oli Opetushallituksen tietojen mukaan
vajaat 3600. Lukuvuoden 2006 aikana Lapissa oli 162
peruskoulua. (Lapin Kansa 11.1.2006.) Tällä hetkellä koko Lapin
alueella on yhteensä 120 peruskoulua. Näistä kouluista 1-6 luokka-asteisia on 81 kappaletta, 1-9-asteisia 31 kappaletta ja 7-9
-asteisia 8 kappaletta. (Enbuska / Lapin aluehallintovirasto,
29.9.2011.)
Useat ja hyvinkin nopeaan tahtiin tapahtuneet lakkautukset ovat
johtaneet siihen, että lapsella ei ole enää lähikoulua, vaan hän
joutuu kuljetusoppilaaksi monien muiden kaltaistensa joukossa.
Pitkät koulumatkat väsyttävät oppilasta, joten harrastuksiin ja
rentoutumiseen ei juuri enää ole aikaa. Lakkautukset ja
kuljetukset toisiin kouluihin selitetään esimerkiksi säästösyillä,
mutta riittäviä näyttöjä säästöistä ei kuitenkaan ole esittää.
Lakkautukset vaikuttavat myös kyläkoulun opettajaan monin
tavoin. Pieni kyläkoulu katsotaan mainioksi opinahjoksi
koululaiselle, jossa myös oma opettaja viihtyy. Oppimistulokset
eivät poikkea ison koulun oppilaan oppimistuloksista. Koulun
loppuminen vaikuttaa myös itse kylän toimintaan. Kokoontumiset, erilainen kurssitoiminta ja kerhot yleensä lakkaavat
koulun lakkauttamisen myötä. Kylän elämä hiljenee senkin takia,
että lapsiperheet eivät muuta kouluttomaan kylään.
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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuuden kunnan alueella olevia
33 koulun lakkauttamisia Pohjois- ja Tunturi-Lapissa vuosina
1983 – 2005. Tutkimuskunnat Pohjois-Lapissa olivat Sodankylä,
Inari ja Utsjoki sekä Tunturi-Lapissa Kittilä, Muonio ja
Enontekiö. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltiin lakkautettujen koulujen opettajia, johtajia, sivistysjohtajia ja lasten
vanhempia. Haastatteluteemoina tutkimuksessa olivat: a) kyläkoulun merkitys haastateltaville b) tuntemukset koulun
lakkautuessa c) miksi koulu lakkautettiin d) millaiset olivat
lakkautusprosessit e) millaisia olivat lakkautusten vaikutukset
sekä f) miltä kyläkuva näyttäisi viiden – kymmenen vuoden
kuluttua. Teemahaastattelujen ohella käytettiin aineiston teorian
vahvistamiseksi kirjallisuutta, taustamateriaalina erilaisia
lehtiartikkeleita ja internet-lähteitä. Lehtiartikkeleista käy ilmi se
asia, että lakkautukset ovat koskettaneet ihmisiä monin tavoin.
Artikkelit eivät ole niin sanottua tieteellistä aineistoa, mutta otan
malliksi muutaman artikkelin haastatteluiden ohessa sekä
johtopäätöksissä. Artikkeleiden mukaan pieni koulu on
esimerkiksi arvokysymys, pitäisi ajatella lapsen etua ja myös
koulun henkilöstön asemaa, tutkimustulokset pitäisi ottaa
huomioon koulua kehitettäessä ja muistaa kansalaisten
perusoikeudet sekä tasa-arvo. Peruskoulut voisivat myös olla osa
koululaitoksen kehittämistä. Eräs artikkeli pohtii muun muassa
koulumatkan vaikutuksia lasten hyvinvoinnille.
Miksi halusin haastatteluteemoiksi edellä mainitut tutkimustehtävän teemat? Ensimmäisessä mietitään kyläkoulun merkitystä
haastateltaviin. Ihmisellä mielestäni on elämässään tiettyjä asioita,
jotka merkitsevät hänelle enemmän kuin jotkut muut asiat.
Kyläkoulu on ollut merkittävä kasvattaja, kyläyhteisön yhteinen,
oma voimavara ja esimerkiksi sotien jälkeen kansakuntaa
elvyttävä laitos. Oppilas on jokaisena päivänä tiennyt, minne
mennä ja mihin kuulua. Identiteetin myönteinen kasvu on tällöin
mahdollistettu ja yhteisöllisyys taattu. Toisin sanoen
pysyvyydellä on merkityksensä. Myös Tantarimäen (2011, 89)
tutkimuksen mukaan koulun lakkautus maaseudulla vaikutti
eniten lasten yhteisöllisyyteen sekä lasten kylätoimintaan
osallistumiseen. Uuden koulun myötä lasten ja nuorten

9

sosiaalinen toimintaympäristö laajeni kylän ulkopuolelle, jolloin
yhteisöllisyys sirpaloituu aiempaa nopeammin.
Toisena tutkimustehtävän teemana on haastateltavien tuntemukset
koulun lakkautuessa. Kaikki tiedämme, miltä tuntuu, kun jotakin
hyvin läheistä tai tärkeää omasta elämästä katoaa tai jopa viedään
pois. Ihminen tuntee paljon tietämisensä ohella. Onneksi. Olen
sitä mieltä, että voimme tehdä uusia parempia asioita sen jälkeen,
kun olemme tunnistaneet ja tunnustaneet omat tuntemuksemme
ikävienkin asioiden jälkeen. Tämä koskee myös haastateltavien
tuntemuksia lakkautuksen kohdatessa.
Kolmas teema käsittelee kysymystä, miksi koulu piti lakkauttaa.
Tällainen konkreettinen kysymys tulee ensimmäisenä mieleen,
kun puhutaan koulujen lakkauttamisista. Mediauutisoinnista on
ilmennyt ainakin oppilasmäärien pieneneminen, jolloin on alettu
puhua lakkautuksista säästöjen aikaansaamiseksi. Vaikka tällaiset
asiat tiedetäänkin yleisesti, on hyvä kuitenkin kysyä tarkemmin
lakkautuksien syyt.
Neljäntenä teemana pohditaan lakkautusprosesseja. Mielenkiintoista oli tietää, millaiset prosessit käytiin eri kouluissa. Oliko se
helppoa ja yksinkertaista vai tuliko hankaluudet esiin. Ainakin
Shaw (2011) mainitsee tutkimuksessaan, että koulun johto ja
henkilöstö ovat niin turhautuneita ja pettyneitä lakkautukseen, että
he eivät pysty muiden kanssa yhteistyöhön koko prosessin aikana.
Prosessin sanana mieltäisin niin, että siinä voi olla kokonaistoiminnaltaan alku, välivaihe ja lopetus. Yleensä prosessi on
jonkin jakson mittainen, jossa asioita tapahtuu. Se ei välttämättä
ole kovinkaan lyhyt ajanjakso, mutta ehkä lakkautuksen tärkein
osa.
Lakkautusten vaikutukset ovat viidennen teeman aiheena.
Konkreettisia asioita lakkautusten jälkeen tietenkin tulee
tapahtumaan. Kuinka paljon ja millaisia vaikutukset ovat
suoranaisesti tai välillisesti selviää tämän teeman vastauksista.
Kuudennessa teemassa visioidaan kyläkuvanäkymiä. Kun faktat
on todettu, voidaan ruveta vielä sen jälkeen arvelemaan ja
kuvailemaan tulevaa aikaa lakkautusten päätteeksi.
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Olen itse ollut opettajana Inarin kunnan useassa koulussa, jotka
nyt ovat lakkautettu. Kouluja lakkautettiin hyvinkin rivakoin
ottein, joten rupesin miettimään niiden vaikutuksia ihmisten
elämään. Koulu on kylän keskus, joka niin monesti on todettu.
Varsinaisen opetustehtävän ohella se antaa monenlaisia
positiivisia aineksia kylän ja kyläläisten elämään. Yhteisöllisyys
korostuu ja voimistaa sosiaalista kanssakäymistä koulun
antamana mahdollisuutena. Koulu onkin neutraali paikka
kokoontua järjestämään erilaisia juhlia, se kutsuu harrastamaan ja
pitämään kokouksia sekä erilaisia kerhoja. Lapsiperheet katsovat
myös toiveikkaina sen kylän suuntaan, jossa on koulu. Näin kylän
ja koulun elämä olisi turvattu, jos siihen annettaisiin
mahdollisuus. Lapin kouluverkkojen liiallinen supistaminen
voidaan nähdä myös niin, että nämä alueet ovat eriarvoisessa
asemassa muuhun maahan verrattaessa. Tiheästi asutetuilla
alueilla on kouluja jopa mistä valita, mutta laajan Lapin alueella
mieluummin kuljetetaan lapsia pitkiä matkoja keskustan
kouluihin kuin ylläpidettäisiin lapsen lähikoulumahdollisuutta.
1.2 Työn eteneminen luvuittain
Johdantoluvussa esitellään lakkautuslukuja Suomen peruskouluista ja esitetään haastatteluteemat tutkimukselle. Toisessa
luvussa kyläkoulu tarinoi entistä ja tulevaa. Siinä esitellään
tarkemmin kyläkouluhistoriaa ja mukana esimerkkinä kirjoittajan
käymä kyläkoulu. Samassa luvussa esitellään saamelaisuutta ja
sen kulttuuria sekä tutkimusta saamen kielen asemasta Pohjoismaissa. Luku kahden teemassa käsitellään myös kouluverkoston
supistamista peruskouluun siirtymisen kautta.
Kolmas luku käsittelee koulua mahdollisena monitoimikeskuksena ja aikaisempia tutkimuksia siihen liittyen.
Neljännessä luvussa tarkastellaan tutkimuksen toteutusta ja
metodologiaa. Tutkimuksen tulokset alkavat luvusta viisi ja
empiiriset osuudet sisältävät haastatteluaineistot lakkautettujen
koulujen johtajille ja opettajille sekä oppilaiden vanhemmille ja
kuntien sivistysjohtajille. Tutkimuksen tulosten teemat ovat
kyläkoulun merkitys ja sen antama kulttuuriperintö Pohjois- ja
Tunturi-Lapissa, tuntemukset koulun lakkautuessa, miksi koulu
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lakkautettiin, millaiset olivat lakkautusprosessit, millaiset olivat
lakkautusten vaikutukset ja lopuksi visioidaan kyläkuvaa Pohjoisja Tunturi-Lapin alueilla.
Kuudes luku käsittelee tutkimuksen tyypittelyä, jossa esitellään
keskeisimmät aineistosta nousseet tyypit. Informaatiosisällön
tietyt yhdistävät elementit katsotaan edustavan jotakin
esimerkkityyppiä. Viimeisen luvun johtopäätökset ja pohdintasisällössä tarkastellaan ja analysoidaan tutkimustuloksia, joten se
antaa myös mahdollisuuden tulosten kertaamiseen sekä
syvälliseen reflektointiin. Kirjoittaja pohtii myös syitä
tutkimuksen tekoon, miksi työ oli tarpeellista tehdä Pohjois- ja
Tunturi-Lapin alueilla.
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2 KYLÄKOULUN TARINAA
Vanhassa joululaulussa kerrotaan miten lahjat peittyi kääröihin,
ukset kiinni pantihin, vaan on hauska sentään! Tätä laulua on
varmasti laulettu monissa kouluissa entisinä aikoina ja yhä
vieläkin. Joululaulun salaperäisyys ilmenee juuri lauseessa ukset
kiinni pantihin. Ymmärsivätkö lapset ukset -sanan merkityksen?
Ehkä opettaja oli kertonut sen oppilailleen heti laulun alussa tai
sitten joku utelias, sanan merkityksestä kiinnostunut koululainen
kysyi sitä sen jälkeen, kun laulu oli laulettu. Ukset eli ovet
laitettiin kiinni, jotta vanhemmat saivat rauhassa paketoida
joululahjoja lapsilleen. Ovien takana oli varmaan kihelmöivän
jännittävä mieliala ja ovien kiinni laittamiset olivat mieleenpainuva ja merkittävä tapahtuma. Muistan samanlaisia tilanteita
kotona lapsena, kun tätä joululaulua laulettiin niin kotonani kuin
Kiviojan kansakoulussakin.
2.1 Kyläkoulu – Pieni koulu
Kävin Tervolan kunnassa olevaa Kiviojan kansakoulua muutaman
vuoden, ennen kuin menin kirkonkylällä sijaitsevaan oppikouluun. Kiviojan kansakoulu oli kyläkoulu, joka sijaitsi lähellä
Kemijokea ja jonka kupeessa sijaitsi meidän lasten mielestä
Suomen suurin mäki. Vain rohkeimmat yläluokan pojat uskalsivat
siitä mäestä laskea. Onneksi heti vieressä oli pienempi mäki,
johon me tytötkin uskaltauduimme. Hiihtolatu kiemurteli koulun
vieressä olevassa metsikössä ja latu jatkui peltoja pitkin taas
takaisin koululle. Syksystä jäi mieleen mukavina muistoina
perunannostotalkoot ja puolukoiden keruu. Koulun tontilla oli
isohko perunamaa, josta koulu sai talven perunat. Yhden päivän
koululaiset, opettajat ja keittäjä ahersivat, eikä se ainakaan näin
vuosikymmenten jälkeen tuntunut yhtään hassummalta.
Puolukassa kävimme myös yhtenä syyspäivänä, josta keittäjä Alli sai ainekset makoisaan puolukkapuuroon.
Kyläkoulu oli juhlien pitopaikkana verraton. Kiviojan
kansakoulussakin pidettiin joulujuhlat, äitienpäiväjuhlat ja
kevätjuhlat. Kaikkiin juhliin sai koko kylän väki mennä ja koulu
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oli pannut parastaan juhlien onnistumiselle. Muistan ne
ikimuistoiset hetket, kun saimme hiipiä koulun portaita ullakolle
hakemaan laatikoista ja kaapeista erilaista rekvisiittaa juhlia
varten. Kaivoimme esille tonttupuvut, keijupuvut, Tiernapoikien
asusteet ja paljon muuta. Siellä ullakolla oli jännittävä,
taianomainen ilmapiiri aistiessamme juhliin valmistautumisen.
Äitienpäivään valmistauduimme myös niin, että valmistimme
äideillemme kakut koulun omassa keittolassa. Muistan myös sen,
että kakkutaikina piti vispata tavallisella vispilällä. Sähköt toki
olivat, mutta ei sähkövatkaimia. Askartelimme äideille juhlaa
varten ruusut, jotka opettaja oppilaan avustamana asetti äidin
puvun rintapieleen. Tällä tavalla oppilaat mielestäni saivat tuntea
olevansa osa tuota koulua. Tunteina saattoi olla iloa, odotusta,
jännitystä ja riehakkuuttakin. Kyläkoulun opettaja oli tietysti se
henkilö, joka mahdollisti näiden tunteiden kokemisen. Liston
(2000, 82–83) puhuu opettajuuteen liittyvästä kahdenlaisesta
rakkaudesta: romanttisesta kouluaikojen haaveisiin perustuvasta
rakkaudesta ja muuntuvasta, lisääntyvästä rakkaudesta.
Lisääntyvä rakkaus toimii vastavuoroisuuden periaatteella.
Jakamalla itseään, myös omia tunteitaan, opettaja voi vastaanottaa
oppilaiden kiintymyksen (Talib 2000, 66).
Lassilan (2001, 55) mukaan kansakoululaitoksen perustamisen
jälkeen kunnan eri kylissä toimivia kansakouluja kutsuttiin
yleisesti kyläkouluiksi ja kyläkoulu-nimitystä käytettiin myös
1900-luvun lopussa peruskoulun ala-asteen kouluista.
Millaisia nämä kyläkoulut ovat olleet? Kansakoulu syntyi vuonna
1866, jolloin alettiin huolehtia kansan opetuksesta ja kehittää
yleistä oppivelvollisuutta. Vuonna 1906 asetettiin Mikael Soinisen johtama erityinen oppivelvollisuuskomitea, joka esitti
mietinnössään suunnitelman oppivelvollisuuden toteuttamiseksi
vuonna 1907. Sota-ajan takia oppivelvollisuuslakia ei vahvistettu,
mutta maamme itsenäistyttyä se säädettiin vuonna 1921 (101 /
21). Oppivelvollisuuden toteutuminen oli kuitenkin hidasta sodan
jälkeisissä taloudellisissa oloissa ja syrjäseuduilla oppivelvollisuus näkyi vasta toisen maailmansodan jälkeen. (Laukkanen,
Muhonen, Ruuhijärvi, Similä & Toivonen 1981, 18-19.)
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2.2 Koulurakennus ja sen varustelu
Kun kansakoulu aloitteli toimintaansa, rakennukset olivat melko
vaatimattomia puurakennuksia, varsinkin maaseudulla. Koulurakennuksen yhteyteen rakennettiin yleensä myös opettajien
asunnot ja palkkauksen luontaisetuna he saivat viljelysmaata
ulkorakennuksineen. Siihen aikaan ulkorakennuksen yhteyteen
rakennettiin aitat ja navetat. Koulurakennukset olivat suunnittelemattomia ja vailla hallinnollista ohjausta, mutta vuonna 1892
julkaistiin kokoelma Kiviojan kansakoulu, joka oli myöhemmin
myös matkailijoiden käytettävissä, oli mielestäni melko suuri
koulu maalaiskylää ajatellen. Yläluokka oli suuri ja valoisa ja
alaluokassakin oli mukavasti tilaa. Koulu oli perinteinen
puurakennus ja se sisälsi myös keittolan, opettajien huoneet ja
vinttikerroksen. Ulkorakennuksessa olivat puuliiteri, opettajien
sauna ja puuseet. Koulu lämmitettiin puilla ja joka luokassa sekä
sisäeteisessä oli kakluuni. Oppilaat hakivat välituntisin
talvipakkasilla liiteristä lämmitykseen tarvittavat halot. Koulun
tontilla oli opettajille kasvimaata ja koulun perunamaa, josta me
oppilaat yhdessä opettajien kanssa nostimme syksyllä talven
perunat.
Laukkasen ym. (1986) mukaan koulurakentamisessa vaadittiin
1900- luvun alkukymmeninä halpuutta ja taloudellista
rakentamista, joten tarkoituksenmukaisuus ja viihtyisyys kärsivät.
Kuitenkin mallipiirustuksissa huomioitiin pienen koulun
välttämättömät tilat kuten yhdistetyt voimistelu- ja käsityötilat.
Sähköistys toi maaseudun kouluihin myös sähkövalot ja
viihtyisyyttä lisättiin vaaleilla väreillä ja luokkien akustiikalla.
Isompiin kouluihin asutuskeskuksissa rakennettiin myös
keskuslämmitys sekä vesi- ja viemärijohdot. Koulurakennustoiminta kehittyi 50-luvulla ja huonokuntoisia rakennuksia
perusparannettiin ja saneerattiin. Lisärakennuksella myös
laajennettiin entisiä koulurakennuksia. Pienet koulut saivat
tyyppipiirustuksia.
Kirjan tekijöiden mukaan vanhojen koulurakennusten oppilaseteinen on oppilasmäärään nähden tarpeettoman suuri ja sille
pitäisikin löytää hyötykäyttöä. Muistan omasta kansakoulustani
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myös isokokoisen eteisen, joka oli yhden luokan suuruinen.
Naulakot riittivät kahdelle seinälle ja yhdessä nurkassa oli
puulämmitteinen kakluuni. Eteisestä päästiin yläluokkaan ja
alaluokkaan sekä keittolan kautta myös opettajien asuntoon. Kyllä
isoa eteistä hyödyksikin käytettiin esimerkiksi harjoiteltaessa
ohjelmia ennen joulu-, kevät- ja äitienpäiväjuhlia. Siinä oli
mukavasti tilaa harjoitella tonttu- ja keijuleikit ja isossa eteisessä
seistiin myös jossakin nurkkauksessa arestissa.
Aivan ensimmäiset kansakoulut tutkimuskunnissani aloittivat
toimintansa seuraavasti: Utsjoella vuonna 1878, Inarissa vuonna
1902 ja Sodankylässä vuonna 1889. Tunturi-Lapin alueella
ensimmäiset kansakoulut pääsivät alkamaan Enontekiöllä vuonna
1888, Muoniossa vuonna 1898 ja Kittilässä vuonna 1886. (Lassila
2001, 107–664.) Lakkautetut koulut kuuden kunnan alueella,
johon tutkimukseni keskittyy, olivat myös puusta rakennettuja ja
sijaitsivat yleensä kauniilla paikalla. Koulu saattoi sijaita mäen
päällä, josta oli komeat näköalat ympäristöön. Useimmiten
koulujen lähistöllä oli vesistöjä, metsää ja peltoja. Koulut
rakennettiin 1940–60 luvuilla, jokin koulu oli vielä huomattavasti
vanhempi kuten Outakosken koulu Utsjoella, joka aloitti
toimintansa jo 1885. Yleensä kaikki lakkautetut koulut olivat
tyypeiltään samanlaisia niin luokiltaan kuin varustelultaankin.
Vanhoja kaksin istuttavia pulpetteja ei enää näkynyt kuin
muutama. Puiset karttatelineet olivat vielä käytössä ja myös
harmoneja näkyi pianojen ohella luokissa.
2.3 Saamelaisuus ja kulttuuri-identiteetti
Lakkautettuja kyläkouluja sijaitsi myös omassa tutkimuksessani
saamelaisalueella. Tähän alueeseen kuuluu Inari, Utsjoki,
Enontekiö ja Sodankylän pohjoisosa. Saamelaiset ovat Euroopan
Unionin alueella ainoa alkuperäiskansaksi luokiteltu etninen
ryhmä. He ovat myös neljän valtion alueella asuva vähemmistö,
jolla on oma kieli ja kulttuuri. Saamelaisia on laskutavasta
riippuen 60 000 – 100 000 henkeä. Saamelaisten asuttama alue
(Sápmi) ulottuu Keski-Norjasta ja -Ruotsista Suomen pohjoisosan yli Kuolan niemimaalle. Eniten saamelaisia, noin 40 000–45
000 asuu Norjan valtion alueella, puolet heistä Finnmarkissa.
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Ruotsissa saamelaisia on 15 000–25 000, Suomessa runsaat 6000
ja Venäjän puolella noin 2000 (Lehtola 1997, 8).
2.3.1 Kulttuurin merkitys
Pohjois-Lapissa saamelainen kulttuuri koetaan merkittävänä
asiana kyläkouluissa saamelaisten keskuudessa. Kulttuuriin
liitetään monia asioita, mutta esimerkiksi saamen puku kuuluu
ehdottomasti kielen ohella saamelaisuuteen. Opettajana ollessani
saamelaiset lapset käyttivät saamen pukua koulun juhlissa ja
muissakin tärkeissä tilaisuuksissa. Kulttuuripiirteet saamelaisessa
maailmassa ovat muotoutuneet erilaisiksi ja eräs konkreettisimpia
symboleita on Lehtolan (1997, 10) mukaan saamenpuku. Kun
saamelaisia kokoontuu pitkien matkojen päästä yhteen, varma
keino tunnistaa toisen kotiseutu on katsoa hänen pukuaan.
Pukujen mallit ja koristelut ovat erilaisia eri alueilla. Puvun
yleisistä tuntomerkeistä saamelainen on perinteisesti tunnistanut
toisen taustan, vivahde-eroista jopa kylän ja suvun. Puku on eräs
saamelaisen ihmisen identiteetin symboleita. Siihen liittyy monia
hienovaraisia, vaikeasti selitettäviä piirteitä, jotka sisältävät
samanlaisen kulttuurisanoman, koodin, kuin esimerkiksi
äidinkielen sanasto sävyineen. Se myös paljastaa tottumattoman
tai ulkopuolisen kantajan. (Lehtola 1997, 10–12.)
Kulttuurista ei ole olemassa yksiselitteistä käsitesisältöä. Tiettyjä
perusaineksia liitetään kuitenkin kulttuurin käsitteeseen.
Yhtäläisesti ollaan samaa mieltä siitä, että kulttuuri muodostuu
ihmisen luovan toiminnan avulla aikaansaaduista aineellisista ja
henkisistä arvoista. Nämä voivat olla aatteita, taideluomuksia,
käyttäytymistä ohjaavia arvo- ja normijärjestelmiä. Henkisen
toiminnan arvot esiintyvät usein aineellisessa muodossa kuten
esimerkiksi kirjallisuutena, maalauksina, veistoksina, rakennuksina jne., mutta voivat säilyä muistinvaraisena kulttuuriperintönä
sukupolvelta toiselle esimerkiksi puhe- ja musiikki-ilmaisuna.
Katson, että niin sanottu koulukulttuuri tuottaa omalla
toiminnallaan ja omalla alueellaan tietynlaista kulttuuria, joka
siirtyy sukupolvelta toiselle. Tällaista kulttuuria voivat olla
perinteisesti vuodesta toiseen järjestettävät juhlat ja kilpailut eli
perinne säilyy tuottamalla juhla- ja kilpailukulttuuria sekä
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siirtämällä sitä seuraaville ikäluokille. Kyläkoulukulttuuri on
vuosikymmeniä edistänyt perinnettä eteenpäin.
Niin sanotussa nykyaikaisessa yhteiskunnassa kulttuurin
tuottamiseen ja siirtämiseen on olemassa joukko laitoksia kuten
esimerkiksi koulu, kirjasto ja teatterilaitos. (Komiteanmietintö
1973: 46) Myös Apple (1996) on kirjassaan ”Cultural Politics and
Education” pohtinut erilaisuutta valtakulttuurin rinnalla.
Alakulttuurin ilmentyminä ovat mm. ihonväri, sukupuoli ja
politiikka. Gordon´n ja Lahelman (1999, 167) mukaan ymmärtääksemme kulttuurin eri muotoja, meidän on myös kytkettävä
kulttuuri valtaan. Jotkut kulttuuriset näkemykset, tavat ja
käsitykset ovat voimakkaampia ja vaikutusvaltaisempia kuin
toiset. Niistä käytetään nimitystä valtakulttuuri. Lisäksi eräillä
sosiaalisilla ryhmillä on enemmän kulttuurista valtaa, kykyä
siirtää omia käsityksiään väärästä ja oikeasta niin arvostuksissa
kuin toiminnoissakin oman ryhmänsä ulkopuolelle.
Kähkönen (1989, 11) on kirjassaan ”Katekeetat Suomen Lapissa
200 vuotta” valottanut niin sanottua valtakulttuuria ja
alakulttuureja näin: ”Suomalaista kulttuuria voitaisiin nimittää
Entwistlen kulttuuritasojen mukaan valtavirtakulttuuriksi, joka
tarkoittaa kansallista kulttuuria. Tämän valtakulttuurin alueella on
ala-kulttuureja, joita tutkimusaikaa ja aluetta koskevana on
erityisesti saamelaiskulttuuri.”
2.3.2 Kieli, kulttuuri ja muuttuva saamelaisuus
Kaikilla ihmisillä mielestäni oman kulttuurin säilyminen ja
tunnetuksi tekeminen on sidoksissa kieleen. Kielen avulla
pystymme kommunikoimaan ja osoittamaan oman kulttuuritaustamme. Kieltä täytyy myös opettaa ja oppia. On huomattava
asuntolaelämän vaikutukset saamen kieleen 1950- ja 60-luvuilla.
Lehtolan (1997, 62) mukaan pitkien välimatkojen ja erämaaolosuhteiden takia lapset koottiin koulukeskuksiin, joiden asuntoloista he pääsivät kotiin viikonloppuisin, keskikouluaikana usein
vain pitkillä lomilla ja kesäisin. Matka esimerkiksi Tenojokilaakson Outakoskelta Ivalon asuntolaan oli parisataa kilometriä,
jota kuoppaisilla, mutkaisilla ja kelirikkoisilla teillä ei voinut
taittaa kuin korkeintaan pari kertaa lukukaudessa. Myös
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asuntoloiden elämä oli kovaa. Eläminen vieraskielisessä ja
vierasmielisessä ympäristössä aiheutti epävarmuuden tunteen,
siitä juontuva erilaisuus johti kiusaamiseen ja kiusaamista seurasi
häpeä oman itsensä ja taustansa takia. Asuntola-aikana katkesi
myös lasten luonnollinen yhteys kotikieleensä. Kouluissa ja
asuntoloissa lapset totutettiin suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin ja tapoihin. Se koski niin vaatetusta, käyttäytymistä kuin
henkisiä arvoja. Saamen kieltä ei kouluissa eikä asuntoloissa
luettu eikä kuultu.
Veli-Pekka Lehtola (2005) on tarkastellut saamen kielen asemaa
ja kehitystä Pohjois-Lapissa. 1970-luvun vaihteessa saamen kieltä
opetettiin melko sattumanvaraisesti kouluissa. Kuitenkin 1970–71
saamen kieltä opetettiin kuudessa saamelaisalueen kansakoulussa.
Pulmana oli usein se, että opetusta ei pystytty järjestämään, koska
ei ollut aina saatavilla opetukseen kykenevää opettajaa.
Huomattava osa Utsjoen oppilaista oli kuitenkin saamenkielisiä.
Nykyisin, vaikka kouluverkko on harventunut, saamenkieliä ja
saamenkielistä opetusta on saamelaisalueen kouluissa. Ylioppilaskirjoituksissa on ollut Lehtolan (1997, 89) mukaan mahdollista
kirjoittaa pohjoissaame vuodesta 1994 äidinkielenä ja vieraana
kielenä vuodesta 1980. Sekä inarinsaame että koltansaame
äidinkielenä on ollut mahdollista kirjoittaa vuodesta 1998.
MÄÄRITELMÄ SAAMELAISELLE
Saamelaisena pidetään henkilöä, joka puhuu itse saamea tai jonka
vanhempien tai isovanhempien joukossa on saamea äidinkielenä
puhuva henkilö. Lisäksi määrittelyssä on oleellista se, pitääkö
henkilö itse itseään saamelaisena. Saamelaisen identiteetin
tunnustaminen on tärkeä osa saamelaisen kulttuurin nykyisyyttä.
Nyt saamelaisten asema on tunnustettu, saamen kielen asema on
parantunut ja saamelaisille on tunnustettu kulttuurinen itsehallinto, jonka toiminta keskittyy saamelaiskäräjille. Saamelaiset
ovat kyenneet säilyttämään etnisen identiteettinsä muuttuneista
olosuhteista ja muuttuvista yhteiskunnan vaatimuksista huolimatta. Osa saamelaisista asuu kaupungeissa, heitä on kutsuttu
city-saamelaisiksi. Saamelaisväestö on ottanut aktiivisen roolin
kulttuuriperimänsä ja kulttuuristen oikeuksiensa puolustamisessa.
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Saamelaista perinnettä kerätään, opetetaan ja tutkitaan nyt myös
akateemisella tasolla. Saamelaisen väestön aseman kannalta on
ollut ehdottoman välttämätöntä, että heidän kulttuurinen
statuksensa on tunnustettu. (Lehtola, 1997, 8; www.kookas.fi.)
2.3.3 Kolttasaamelaisuus
Kolttasaamelaisuutta, joka on yksi etnisistä vähemmistöistä sekä
siihen liittyvää kulttuuria pidettiin yllä joissakin Pohjois-Lapin
kyläkouluissa. Kolttasaamelaisia oli esimerkiksi Inarin kunnassa
Saamelaiskäräjien tilastojen mukaan 583 henkilöä vuonna 1999.
Heidän kulttuurinsa on omaleimainen sekä suomalaisiin että
muihin saamelaisiin verrattuna. Se on saanut vaikutteita muun
muassa ortodoksisen uskonnon, karjalais-venäläisestä kulttuurista.
(Lehtola 1997, 67.) Kun Neuvostoliitto vuoden 1939 lopulla
hyökkäsi Suomeen, aiheutti se suuria mullistuksia kolttien
elämässä. Kolttia evakuoitiin muun muassa Inarin Nellimiin ja
Rovaniemen lounaispuolelle Tervolaan. Talven 1944–45 he
asuivat Kalajoella, josta he sitten siirtyivät Nellimin-Luton
alueelle Inarin kunnan itäosiin. Rauhanteossa kolttasaamelaisten
sukualueet jäivät Neuvostoliiton puolelle, ja neljän suunnitteluvuoden jälkeen Petsamon koltat sijoitettiin Inarinjärven pohjoisja eteläpuolelle. Suonikylän koltat asutettiin Sevettijärven
alueelle, muut koltat Nellimin seudulle. (emt. 67.)
Tilanne ei ole ollut helppo heti sodanjälkeisinä vuosikymmeninä,
kun elämisen perusta oli kaikin puolin muuttunut ja elinkeinoihin
liittynyt kiinteä ja irtain omaisuus oli menetetty.
Kolttasaamelaisten identiteetti on kärsinyt näistä seikoista ja he
ovat kokeneet alemmuutta niin suomalaisiin kuin muihinkin
saamelaisiin nähden. (Jefremoff, 2005, 43.) Vaikka koltat ovat
Linkolan (2000, 255) mukaan elinkeinoltaan muistuttaneet muita
saamelaisia, heidät on Suomessa yleensä erotettu omaksi
ryhmäkseen kielensä, uskontonsa ja itäisen kulttuuriperintönsä
takia. Heidän maantieteellisesti rajallinen ja eristynyt asumaalueensa sekä erityisesti uskonnollinen kulttuuriero muihin alueen
asukkaisiin nähden ovat edistäneet oman kulttuurin säilymistä.
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Kolttakulttuurin keskuksena pidetään Sevettijärveä, joka sai oman
yläasteen vuonna 1990. Koltankieltä pidetään melko vieraana
kielenä, koska harvat lapset ja nuoret puhuvat kolttaa
äidinkielenään. Vuonna 1993 valtio myönsi Linkolan (2000, 256)
mukaan varoja (alkuperäiskansat) koltansaamen kielipesäkokeiluun ja sitä on jatkettu vuodesta 1997. Kokeiluun osallistui
13 lasta, joista osa tuli jopa 200 kilometrin päästä Nellimistä.
Kielipesässä lapset pyritään pitämään täysin koltankielisessä
ympäristössä, ja he oppivat koltankielisiä lauluja ja leikkejä.
Kielipesästä on saatu hyvin positiivisia kokemuksia. Nyttemmin
kielipesä on perustettu myös Ivaloon. Inarin kunnassa on 222
henkilöä Saamelaiskäräjien vuoden 1999 tietojen mukaan, joilla
koltansaame on ensimmäisenä opittuna kielenä.
2.3.4 Tutkimusta saamen kielen opetuksen asemasta
Pohjoismaissa
Aikio-Puoskarin (2006, 122) mukaan pohjoismaisissa peruskouluissa annetaan opetusta viidessä saamenkielessä ja viidellä
saamenkielellä. Nämä kielet ovat pohjois-, luuleo-, etelä-, inari- ja
koltansaamen kielet. Näistä kielistä suurimpana on pohjoissaamen
kieli ja noin 90 % kaikesta saamen opetuksesta annetaan tässä tai
tällä kielellä. Muiden kielien asema opetuksessa on heikompi ja
viime vuosina onkin pyritty erityisesti tukemaan näiden kielien
tilannetta opetuksessa.
Saamen opetuksen asemaa on määritelty pohjoismaissa eri
tavalla. Norjalainen laki opetuksesta määrittelee saamelaisten
oppilaiden oikeudet omaan kieleen ja opetukseen omalla kielellä.
Ruotsalainen opetuslaki sisältää erityisiä säädöksiä erityisistä
saamelaiskouluista. Suomen peruskoululaki määrittelee velvollisuudet, jotka koskevat opetuksen järjestämistä. Yhteenveto
maiden opetuslainsäädännöstä on, että ne antavat saamelaiselle
opetukselle voimakkaamman aseman tietyillä alueilla. Näiden
alueiden ulkopuolelle on saamen opetus supistettu monella
tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että saamenkielistä
opetusta annetaan hyvin vähän valtioiden virallisesti määriteltyjen
saamelaisalueiden ulkopuolella. On myös tuntuvia hankaluuksia
saamelaisopetuksen järjestämisessä.
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Norjassa annetaan saamenkielessä ja saamenkielellä eniten
opetusta tavallisissa peruskouluissa. Sen lisäksi maassa on kaksi
valtion omistamaa erityistä saamen koulua eteläsaamelaisalueen
sisällä ja valtion rahoittama saamelaiskoulu pohjoissaamen
alueella. Pohjois-Ruotsissa on kuusi erityistä saamelaiskoulua,
joiden opetus vastaa opetusta 1-6 luokilla yleisissä peruskouluissa. Kunnallisissa kouluissa saadaan integroituna saamen
opetusta ja opetusta omassa äidinkielessä, joka on kohdistettu
vähemmistöille. Suomessa saamen opetusta annetaan saamen
kielellä ja saamessa tavallisissa peruskouluissa.
Lukuvuosina 2003 - 2004 meni suurin osa saamelaisista oppilaista
vielä norjan-, ruotsin-, tai suomenkieliseen kouluun. Norjassa oli
52 prosenttia saamenopetusta saavia oppilaita kuudessa
saamelaisten hallitsemissa kunnissa. Suomessa 90 prosenttia
neljässä kunnassa saamenopetusta saavilla oppilailla oli saamelainen kotiseutualue. Ruotsissa sai noin 62 prosenttia saamenopetuksen oppilaista opetustaan neljän kunnan sisällä, jotka
kuuluvat saamelaisten hallitsemaan alueeseen.
Valtiot ovat siirtäneet osia saamen opetuksen hallinnollisista,
pedagogisista ja koulutuspoliittista tehtävistä saamelaisten omiin
poliittisiin ja opetushallinnollisiin elimiin. Nämä toimivat
enimmäkseen asiantuntija- ja valmistelueliminä ja niillä juuri ja
juuri on jotakin päätösvaltaa asioissa, jotka koskevat oman
väestön opetusta. Raportissa ehdotetaan toimenpiteitä, joiden
avulla olisi mahdollista parantaa saamelaista opetustilannetta ja
opetuksen koulutuspoliittista asemaa. Ehdotuksen perusta
muotoutuu periaatteesta, joka ilmaistaan saamelaispoliittisessa
ohjelmassa. Sen mukaan saamelaiset ovat kansa, jonka
yhteenkuuluvuutta ei saa valtion rajoin murtaa.
2.3.5 Kuvausta kyläkoulusta ja opettajista
Kyläkoulun opettaja oli kasvattaja ja osoitti omalla toiminnallaan
arvostavansa koulun juhlatilaisuuksia ja oppilaiden luovaa
toimintaa yhdessä kyläläisten kanssa. Juhlien järjestämiseen
entisessä koulussanikin nähtiin mielestäni paljon vaivaa ja niinpä
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ne yleensä onnistuivat hyvin. Oli yksinlaulua, kuorolaulua,
leikkejä, lausuntaa, kuvaelmia ja näytelmiä. Isoissa kouluissa ja
osaksi myös oppilasmäärältään pienemmissä kouluissa on tänä
päivänä esimerkiksi sähköiset soittimet musiikinopetuksen apuna.
Tällöin ne tuovat lisäväriä myös juhlatilaisuuksiin. Vaikka
kyläkoulujuhlissa niitä ei silloin ollut, on sieltä kuitenkin jääneet
mieleen hyvin tehdyt ohjelmanumerot ja erityisen herkkä,
omanlaisensa tunnelma.
Rainan ja Haapaniemen (2005, 12) mukaan kasvatus-sana viittaa
kielessämme sekä fyysiseen että henkiseen toimintaan. Ruusun
kasvattaja valvoo kasvin kehittymistä nimenomaan ruusuksi. Hän
ei yritä tehdä ruususta porkkanaa. Samalla lailla lasten kasvattajan
tulee ottaa huomioon jokaisen kasvatettavan persoonallinen laatu.
Kari Turunen (1986) määrittelee kasvatuksen suhteen saamiseksi,
ei vain lapseen, vaan myös niihin elämän ja kulttuurin
ulottuvuuksiin, jotka ovat lapsen kehityksen virikkeinä.
Kasvatuksellinen ymmärrys on kykyä tunnistaa sitä, mitä on
ihmisessä ja hänen kulttuurisessa ympäristössään. Kasvatus on
tietoista ja tiedostamatonta virikkeiden valmistamista kehittyvälle
yksilölle. Kasvatettavan laadun ymmärtäminen ei estä yhteisten
kasvatustavoitteiden asettamista tai toteutumista, pikemminkin
päinvastoin. Kasvattajan työ helpottuu, jos hän tunnistaa ja
ymmärtää temperamentista johtuvaa käyttäytymistä.
Entinen kyläkoulu antoi mielestäni paljon erilaisia virikkeitä
kasvatettavalle. Otan esimerkiksi koulun pitämät juhlat ja myös
niin sanotut henkiset kilpailut kunnan koulujen välillä. Henkisissä
kilpailuissa oli muun muassa runon lausuntaa, yksinlaulua ja
kuvataidetta. Jännittäväksi muodostui oman koulun tilanne siitä,
ketkä pääsivät edustamaan koulua kunnan koulujen kilpailuun.
Opettaja loi samalla kasvatuksellisen suhteen niin lapseen kuin
hänen elämänsä ja kulttuurinsa ulottuvuuksiin. Oletan opettajan
huomanneen myös soveliaat henkilöt esimerkiksi näytelmärooleihin oppilaan temperamentista johtuvaa käyttäytymistä
apuna käyttäen.
Raina ja Haapaniemi (2005, 13–14) huomauttavat, että heidän
käsiinsä osui koulumuseoon (!) menossa ollut mainio kirja
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vuodelta 1949, Opettajapersoonallisuus. Kirjan tekijä on
professori Martti Haavio. Kirja käsittelee ”yksityiskohtaisesti
monia opettajalle välttämättömiä psykologisia ja eetillisiä
ominaisuuksia sekä opettajatyyppejä ja työvuosien vaikutusta
opettajaan”. Rainan ja Haapaniemen mielestä huolimatta
vanhahtavasta kielestä ajatukset olivat varsin raikkaita ja täysin
aikaamme soveltuvia. Persoonaan ja sen laatuun liittyvät
kysymykset säilyttävät ajankohtaisuutensa kauan, jopa
vuosisatoja. Kasvatus- ja koulutusalalla ei tällä hetkellä puhuta
niinkään yksilöistä, vaan huomio kiinnittyy suunnittelussa ja
arkityössä toiminnan sisältöön, tuloksiin ja taloudellisuuteen.
Uusien opetussuunnitelmien perusteista voidaan kuitenkin
päätellä, että yksilöllisen kehityksen ja hyvinvoinnin vaaliminen
tulee yhä enemmän kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme osaksi.
Lisäksi virallisesti käytössämme oleva oppimiskäsitys korostaa
oppimisen yksilöllistä, vuorovaikutuksellista luonnetta. Kasvattajien olisi ymmärrettävä yhä paremmin toisten, sekä varsinkin
omaa persoonaansa voidakseen toimia hänelle asetettujen
vaatimusten mukaisesti. Silti koulutuksessa, jopa työnohjauksessa, kasvatusalalla toimivien persoonaa pidetään yleensä
koskemattomana alueena. Se on kasvatustyössä joka tapauksessa
läsnä. Ammattitaito on persoonallista omaisuutta.
Nummisen (2001, 109) mukaan koulun johtokunta päätti
itsenäisesti opettajan ottamisesta ja kyläläisillä oli läheinen suhde
kouluunsa. Sen punamullattujen, usein myös keltamullattujen
seinien takana opiskeltiin lähes jokaisen opettajan luoman
itsenäisen opetussuunnitelman mukaan. Koulun opettaja oli usein
kylän keskeinen henkilö yhteistyössä ja erilaisissa sivistysriennoissa. Hän johti kuoroa, hän piti opintopiiriä, hän perusti
nuorisoseuran, hän hoiti kylän kirjastoa, hän ahersi koulun
puutarhassa ja usein hänen kotinsa ja hänen tapansa olivat
esikuvina muille. Tarjamon (1979, 52) kirjassa ”Opettaja
Suomessa” kuvataan 20 opettajan kertomuksia siitä, mitä opettajat
itse työstään ajattelevat vuonna 1979. Erään opettajan mukaan
paheksutaan sitä, etteivät opettajat enää sillä tavalla ota osaa
kulttuurielämään ja muuhun toimintaan kuin ennen. Vielä
odotetaan, että kylän opettaja vetäisi eri yhdistyksiä ja toimisi
niissä niin kuin joskus 20 vuotta sitten. Ehkä opettajan
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toimenkuva on muuttunut. Kalaojan (1988, 15–20) mukaan
pienten koulujen opettajan ihanteena näyttäisi olevan opettajan
osallistuminen koulua ympäröivän yhteisön toimintaan
muuallakin kuin Suomessa. Opettajan toimenkuva maaseudulla
on perinteisesti ollut hyvinkin laaja. KOKKE- projektissa (koulu
kylän keskuksena) toivottiin taas opettajan tulevan virkamiehen
roolista perinteiseen maaseutuopettajan rooliin. Strömberg (1983,
34) kysyykin, että olisiko kyläkoulun opettajan toimenkuvan
laajentaminen mahdollista? Voisiko opettaja osapäivätoimisesti
vastata lasten päivähoidon, esikoulun ja vanhustenhuollon
organisoinnista tai jopa itse toimia elinkeinojen piirissä asuessaan
kylällä?
Uusikylän (2003, 136–137) mielestä yhteiskunta, jonka pää tai
sydän voi huonosti, ei voi kauan olla hyvinvointiyhteiskunta: siitä
kehittyy nopeasti pahoinvointiyhteiskunta. Opettajat ovat yksi
tärkeimmistä avaimista Suomen ja suomalaisten hyvinvointiin ja
korkeatasoiseen osaamiseen – ei vain tänään, vaan myös
huomenna. Hyvä koulu on luotava joka ikisenä päivänä
uudestaan. Se on arvokas tehtävä. Sivistynyt kansakunta huolehtii
sekä päänsä että sydämensä hyvinvoinnista. Sivistyneen kansakunnan pitäisi mielestäni huolehtia pään ja sydämen hyvinvoinnista myös harvaanasutuilla seuduilla kehittämällä kyläkoulut
esimerkiksi monitoimikeskuksiksi. Opettaja on yksi avainhenkilöistä suunnittelemaan ja toteuttamaan oppilaiden ja koko
kylän hyvinvointia korkeatasoisen koulutuksen ja kokemuksellisen tietämisensä ansiosta.
2.4. Kansakoulusta peruskouluun siirtymisen kautta
kouluverkoston supistamiseen
2.4.1 Siirtyminen peruskoulun aikaan
Koulujärjestelmälaki syntyi vuonna 1968. (Arola 2002, 23.)
Rinnakkaiskoulu- ja yhtenäiskoulukysymys oli puhuttanut eri
vaiheissa kouluväkeä ja valtakunnallisia päättäjiä. Ensimmäisen
kerran siitä keskusteltiin laajemmin oppivelvollisuuskysymyksen
yhteydessä. Sittemmin asia tuli ajankohtaiseksi toisen
maailmansodan jälkeen, kun koululaitos koetti sopeutua uuteen,
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muuttuneeseen toimintaympäristöön. Peruskoulua ruvettiin
toteuttamaan vuonna 1972. Tällöin oppikoulun keskikoululuokat,
kansakoulu ja kansalaiskoulu yhdistettiin peruskouluksi, ja alaasteen ja yläasteen rajaksi vakiintui peruskoulun 6. luokka
(Viitattu teoksissa Kiuasmaa 1982, 455–458; Virta 1998, 47–49).
Lassilan (2005, 39–40) mukaan Suomessa olivat kouluikäiset
yleensä neljän kouluvuoden jälkeen aina kansakoulun alkuajoista
lähtien jakaantuneet kansa- ja oppikouluihin. Oppikoulun
keskikouluasteen neljä alinta luokkaa vastasivat oppivelvollisuuden suorittamista. Vielä 1950- luvun alussa maaseudulla
oppikouluun pääsi opiskelemaan vain kymmenisen prosenttia
ikäluokista, mutta vuosikymmenen lopussa ja 1960-luvulla
kunnallisten keskikoulujen perustamisen myötä useimmissa
maalaiskunnissa oppikouluun siirtyi noin puolet ikäluokasta ja
toinen puoli suoritti oppivelvollisuutensa varsinaisessa kansakoulussa ja viimeiset luokat kansalais-koulussa.
2.4.2 Pohjoiset alueet ensin peruskoulujärjestelmään
Lassila (2005, 40) mainitsee vielä, että peruskoulun puitelakiin
eduskunta sisällytti sellaisen lausuman peruskoulun toimeenpanoaikataulua koskevaan pykälään, että erityistä huomiota
kiinnitetään vähävaraisten ja syrjäisten kuntien kouluolojen
kehittämiseen. Pohjois-Suomessahan kansakoulu oli satavuotisen
olemassaolonsa ajan ollut vähintään yhden askeleen jäljessä
rintamaita, niin Lapin lääni ja Oulun läänistä Koillismaa ja
Kuivaniemen kunta saivat ensimmäisenä yhtenäisenä alueena eri
puolilla maata sijanneiden kokeilukuntien kanssa siirtyä
peruskoulujärjestelmään. Tämä aloittaminen toi Lappiin runsaasti
sekä pedagogisia että taloudellisia etuja ja parannuksia
aikaisemmin kuin muualle. Tosin oltiin sitäkin mieltä, että EteläSuomessa epäiltiin peruskoulun onnistumista ja annettiin
lappilaisten ruveta puuhamiehiksi. Paljon on tapahtunut Nurmen
(1989, 195) mukaan peruskoulusuunnittelukauden ja peruskoulusta päättämisen jälkeen. Maaliskuussa 1972 valtioneuvosto
vahvisti kouluhallituksen esittämät alueelliset toimeenpanosuunnitelmat, joiden mukaan siirtyminen tapahtuisi 1972–77,
lähinnä pohjois-eteläsuunnassa. Näiden 58 toimeenpanoalueen
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viimeisimmät kolkat olivat 1977 Helsinki ympäristökuntineen;
aikataulu piti siis hyvin paikkansa.
Pitkästä valmisteluajasta huolimatta suomalainen peruskoulu
luotiin Lampisen (2000, 61) mukaan aikaisemmin kuin monissa
muissa maissa. Varhaisia esikuvia yhtenäiskoululle olivat 1900luvun alussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa perustetut yhtenäiset
alakoulut ja niiden jatkona yhtenäisperiaatteella toimivat
keskiasteen koulut, joista viime vuosisadalla kehittyivät sikäläiset
monivalintaiset lukiot (highschools). Euroopassa ensimmäisenä
koko kansalle tarkoitetun yhtenäisen koulun ennätti luomaan
Norja vuonna 1920. Norjalainen koulu kesti 14 ikävuoteen saakka
ja sen opetusohjelma oli yhtenäinen koko ikäluokalle. Toisen
maailmansodan jälkeen Skandinavian maat toimivat uudisraivaajina ja 16 ikävuoteen ulottuva peruskoulu ennätettiin ennen
Suomea perustaa Ruotsiin ja Norjaan. Muista Euroopan maista
yhtenäisperiaatteella toimivat koulut luotiin Suomen jälkeen
Englantiin, Ranskaan, Italiaan ja Hollantiin. Rinnakkaiset
järjestelmät ovat pitäneet pisimpään pintansa saksankielisen
Euroopan maissa: Sveitsissä, Itävallassa ja monissa Saksan
osavaltioissa.
Perusopetuslain (21.8.1998 / 628) ensimmäisen luvun toisessa
pykälässä kerrotaan opetuksen tavoitteista:
Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden
kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa
lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasaarvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua
koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen
tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa
koko maan alueella.

Kansakoulujen vakiinnutettua asemansa ja myöhemmin
peruskoulujen kattavuus koko Suomeen mahdollisti perusopetuksen saatavuuden kaikille perusopetusiässä oleville lapsille.
Yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella eli tasa-arvo
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alueellisesti toteutui. Koska peruskouluja oli paljon, lapsien
koulunkäynti tapahtui lähikoulu-periaatteella. Samalla oman
lähialueen kulttuurin ja paikallishistorian oppiminen tuli
mahdolliseksi. Lapsi niin sanotusti juurtui ja kehittyi tutussa ja
turvallisessa koulussa ja sen ympäristössä. Tästä oli hyvä
ponnistaa eteenpäin mallikkaan, suomalaisen koulutusjärjestelmän pohjalta.
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3 KYLÄKOULU – MONITOIMITALO?
3.1 Yhteisön merkitys
Tässä luvussa tuon mielestäni tärkeimmät asiat esille, kun
valaisen kyläkoulun käyttöä monitoimitalona tai monitoimikeskuksena. Koulu kylän keskellä tarkoittaa mahdollista
koulunpitoa ja ympärillä olevan yhteisön osallistumista erilaisiin
toimintoihin siellä eli yhteisöllä on vankka merkitys monitoimitalon syntymiseen. Tutkimuksia asiasta on tehty vuosikymmeniä
sitten ja myös nykyään.
Ensimmäiset kansakoulut Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin alueilla
käynnistyivät jo 1800-luvun loppupuolella. Niistä ajoista
kouluverkot ovat vain tihentyneet tyydyttäen kauimmaisenkin
kylän koulutarpeen. Nyt ei oikeastaan voi enää puhua kattavasta
kouluverkosta Lapissa, koska lakkautukset ovat tehneet
tehtävänsä karsiessaan verkostoa. Kyläkoulu, opettaja ja
kyläläiset ovat olleet ja ovat vielä tänäänkin yhteisöllisesti
hyväksyttävänä arvoperustana suomalaisessa yhteiskuntajärjestelmässä. Kun koulu oli ennen yhtä kylän ja kyläläisten kanssa,
miksi se ei voisi olla sitä myös tänään? Hyväksi havaittu yhteistyö
on huomattu myös joidenkin lakkautettujen koulujen kohdalla
muun muassa kyläyhdistysten muodossa. Joissakin lakkautetuissa
kouluissa toimii nykyään esimerkiksi erilaisten luonnontuotteiden
jalostamista ja niissä pidetään monenlaisia tilaisuuksia,
unohtamatta myöskään kansalaisopiston tarjoamia kursseja.
Tantarimäki (2011, 20) toteaa koulun merkityksestä kylälle, että
koulun merkitys kylän elinvoimaisuudelle perustuu niin
opetuksen jatkumiseen kuin toimimiseen palvelukeskuksena tai
monitoimitilana. Erittäin merkittävää on, pysyykö tyhjilleen jäävä
koulukiinteistö kyläläisten käytössä vai ei, tai onko kylässä
koulun ohella joku muukin kokoontumistila, kuten kylätalo,
nuorisoseurantalo tai työväentalo. Vaikka perusasiat koulusta
kylän keskuksena, yhteisön osana ja monitoimitilana olisivatkin
kylällä ennallaan, vaihtoehtoja tarjottaessa ja perusteluna
käytettäessä ei enää kuitenkaan riitä, että asia itse tiedetään.
Jatkuvien rakennemuutosten ja keskittämistoimien myllerryksessä
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mikään ei ole ollut muuttumatonta tai itsestään selvää enää
aikoihin,
vaikka
maaseudun
vetovoimaisuuteen
tietty
nostalgiahenkinen pysyvyys mielletäänkin. Shaw (2011, 2) lisää
vielä, että jos koulu lakkautetaan kylältä, merkitsee se
epävarmuutta ympäröivään yhteisöön. Koulu on nimittäin
kyläläisten majakka, joka on ohjannut heitä kaikin tavoin.
Hyyppä (2002, 6) kirjoittaa, että Muumilaakso on yhteisö, jossa
rauha, luottamukseen perustuva vuorovaikutus, toisista
välittäminen ja kiireettömyys vallitsevat. Silti siellä tapahtuu koko
ajan. Asukkaat toimivat yhdessä ja erikseen, mutta aina he
löytävät toisensa. Vaikka yhteisö on näennäisesti suljettu ja
asustaa laaksossa, sieltä matkustetaan pois, sinne tullaan takaisin,
vieraat tulevat sinne ja heidät oitis hyväksytään. Muumilaakso on
salliva yhteisö. Voisi sanoa, että Muumilaakso kasvaa
luottamuksesta, joka yhdistää asukkaita. Luottamuksen
kyllästämää keskinäisen vuorovaikutuksen verkostoa kutsutaan
nykykielellä sosiaaliseksi pääomaksi. Tove Janssonin Muumikirjasarjassa
suomenruotsalaisen
väestön
yhteisöllisyys,
(gemenskap), on Muumilaakson taustalla. Maailmanlaajuisesti
kyse on ihmeestä, sillä yleensä vähemmistö voi huonommin kuin
enemmistö. Väestötutkimukset osoittavat, että yhteisöllisyydestä
koituu hyvinvointia ja terveyttä.
Pienet kyläkoulut, joihin voisi liittää muitakin kylän tarvitsemia
palveluja, näyttäisivät mielestäni olevan tulevaisuudessa näitä
yhteisöllisiä ”Muumilaaksoja”. Nämä tulevaisuuden Muumilaaksot eivät toki saisi olla edes näennäisesti suljettuja kuten Tove
Janssonin kirjasarjassa kerrotaan, vaan ne ovat luonnollinen osa
elävää elämää, joka kutsuu luokseen. Siellä välitetään sekä
oppilaista, koulusta, vanhemmista, kyläläisistä ja koko kylän
hyvinvoinnista. Vanhemmat ja muut kyläläiset ovat mukana
pienen koulun toiminnassa, josta hyvinvointia pursuaa joka
puolelle.
Otan seuraavan artikkelin mukaan tähän työhön, koska siinä
pohditaan poikien heikkoa koulumenestystä mahdollisesti
ympäröivän yhteisön kautta.
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Opettajalehdessä (17.12.2010) kerrotaan Lapin yliopiston
hallinnoimasta hankkeesta, jossa pyritään tunnistamaan pohjoisen
poikien heikon koulumenestyksen syitä. Johtuuko poikien heikko
koulumenestys pikemminkin ympäröivästä yhteisöstä, asenteista
ja sukupuolirooleista kuin koulusta? Hankkeeseen on osallistunut
seitsemän lappilaista peruskoulua kuuden kunnan alueella.
Halusin ottaa tämän esimerkin mukaan tähän työhöni, koska
esimerkkitutkimuksessa näyttää tulevan monta mielenkiintoista
argumenttia esille. Hankkeessa mukana olevat yläkoululaiset
käyvät yhtenäistä peruskoulua kylä- tai taajamakouluissa,
kaupunkikouluja ei ollut mukana. Haja-asutusalueella asuvia
rasittavat aikaiset aamut ja pitkät päivät, koska koulumatkoihin
menee paljon aikaa. Tämä asia näkyi myös tässä tutkimuksessa
tulevan esille. Tasa-arvoisuus ei toteudu näiltä osin, kun verrataan
esimerkiksi kaupunkikouluja käyviä lapsia haja-asutusalueiden
lapsiin. Vaikkakin lehden esimerkkitapauksessa kouluista neljä on
yhtenäiskouluja, niihin mitä ilmeisimmin joudutaan kuljettamaan
oppilaita myös muilta kyliltä.
Toinen mielenkiintoinen asia esimerkkitutkimuksessa liittyy niin
sanottuun poikien paapomiseen. Poikien keskimääräistä heikompi
koulumenestys pohjoisen haja-asutusalueilla tunnetaan Pohjoismaissa Jokkmokk-efektinä. Syyksi arvellaan pikemminkin
ympäröivää yhteisöä, asenteita ja sukupuolirooleja kuin koulua.
Äidit olivat tutkimushanketta johtavan professori Anneli
Laurialan mielestä huolissaan siitä, miten poikien koulunkäynnille saisi miespuolisen tuen. Poikien ja tyttöjen
kasvatuksessa on nimittäin eroja. Tytöt joutuvat selviytymään,
mutta äidit paapovat poikia kotona, jotka puolestaan ovat
itsenäisempiä esimerkiksi isän kanssa liikkuessaan metsällä tai
kalareissussa. Monet isistä ovat sitä mieltä, ettei peruskoulun
jälkeen tarvitse käydä kouluja. Tutkija Marjo Laukkanen toteaa,
että pienessä kyläyhteisössä eläminen vaikuttaisi sekä edullisesti
että haitallisesti koulunkäyntiin. Yläkoulussa poikien koulussa
viihtymättömyys liittyy koulun huonoksi koettuun ilmapiiriin,
epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin, koulutyön rasittavuuteen
ja yksitoikkoisuuteen sekä kokemukseen koulun ja muun elämän
vastaamattomuudesta. Pahimmillaan edessä on syrjäytyminen
jatkokoulutuksesta ja työelämästä, pahoittelee Anneli Lauriala.
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Tässä olisikin mielestäni asenteiden muokkauspaikka niin kotona
kuin koulussa. Jos isät saataisiin esimerkiksi järjestämään
kalareissuja ja moottorikelkkaretkiä koulun kanssa, voisivat pojat
ehkä mieltää koulunkäynnin positiivisemmaksi asiaksi. Tällaisten
retkien tekeminen ei ehkä tuntuisi enää pojista niin itsestään
selvältä asialta vaan yhteistyö kodin ja koulun kanssa voisi
merkitä heille läheisyyden ja yhteisöllisyyden tuntemista ja
tunnustamista. Moni edellä mainittu negatiiviseksi tunnustettu
asia voisi kääntyä päinvastaiseksi lasten vanhempien ja
muidenkin kyläläisten tullessa koulun toimintaan mukaan.
Erilaisten toimintojen asiantuntijoita kyläyhteisössä luultavasti
löytyy suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutyötä yhdessä
opettajien kanssa.
Kansalaisaktiivisuuden vahvistamista kutsutaan ”empowermentiksi” eli täysivaltaisuudeksi. Se tarkoittaa pysyviä toimia ja
prosesseja, joilla tuetaan yksilöiden ja yhteisöjen aktiivista
osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. Asuinalueen yhteisöllisyys syntyy yhteisistä tavoitteista, joita esiintyy kaupunginosittain, talokunnittain tai vaikkapa kyläkoulun puolustamisessa.
Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että traditiot ja kulttuuri ovat
yhteisöllisyyden kasvualusta. Kouluttaminen luo ensisijaisesti
henkistä pääomaa, joka toissijaisesti lisää sosiaalista pääomaa.
Koulussa opitaan sosiaalinen yhteistoiminta ja keskinäinen
vuorovaikutus. Koululuokat ovat yhteisöjä, joista voi kehittyä
elinikäisiä ihmissuhteita ja pienryhmiä. (Hyyppä 2002, 178–182.)
3.2 Aikaisempia tutkimuksia
3.2.1 Koulujen lakkauttamiset alkavat
Kouluja ruvettiin lakkauttamaan kaikkialla Suomessa aluksi
harvakseltaan, mutta sittemmin hyvinkin nopeassa tahdissa,
vedoten esimerkiksi säästösyihin. Myös yleinen taloudellinen
tilanne heikkeni jo vuonna 1975 ja valtiontaloutta kiristettiin
radikaalisti. Peltosen (2002, 39) mukaan 1990-luvun lama oli
suhteellisesti syvempi kuin 1930-luvulla. Siihen kuuluivat
pankkikriisit, työttömyys, konkurssit sekä valtion koulutusmäärärahojen leikkaukset. Leikkaukset näkyivät kyläkoulujen
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lakkautuksina, opetusryhmien koon kasvuna, tuntikehyksen
supistuksina ja opettajien virkajärjestelyjen muutoksina;
oppilaiden hyvinvointiin kohdistuvat leikkaukset näkyivät
oppimateriaali- ja laitehankintojen supistamisina, tukiopetus- ja
erityistuntien vähentämisinä, valinnaisuuden ja kerhotoiminnan
supistuksina. (Viitattu teoksissa Antikainen 1998, 99, Kääriäinen,
Laaksonen & Wiegand 1997, 268.)
Lama kouraisi Lappia raskaasti 1990- luvulla. Yhdeksän vuoden
aikana lähes 30 prosenttia peruskoulun ala-asteen kouluista
jouduttiin sulkemaan. Lasten määrä ei näinä vuosina juuri
muuttunut, mutta muuttoliikettä syrjäseuduilta varmasti tapahtui,
ja koko Lapin läänin väkikin rupesi muuttoliikkeen vaikutuksesta
1990- luvun loppuvuosina vähenemään. Lapin työttömyysluvut
olivat koko 1990- luvun hyvin korkeat. Vuoden 1993 alusta
tapahtunut
valtionosuussäännösten
muutos
oli
yksi
koulukuolemien jouduttaja. (Lassila 2001, 770.)
Seuraavissa tutkimuksissa paneudutaan koulujen lakkautuksiin eri
näkökulmista:
a) lakkautuksen syyksi katsotaan valtionosuusjärjestelmän
muutos
b) aluekehittämisen näkökulmasta tarkastellaan tapaustutkimuksen kautta kouluverkon suunnittelua, tarkistusta ja / tai
koulun lakkautusprosessia
c) mitä virkamiesten tulee tietää, kun kouluja lakkautetaan
d) näkökantaa koulujen ja alueiden yhdistämiseen
e) erään opettajan tarina
Narkaus (1999) on tarkastellut neljän Lapin läänin kuntien
kyläkoulujen lakkauttamisia valtionosuusjärjestelmän muutoksen
pohjalta. Narkauksen (1999, 26) mukaan peruskoulun menot
olivat kiistämättä kasvaneet kustannustasoa nopeammin ja
peruskoulusta oli tulossa ennakoitua kalliimpi. Kuntien
valtionosuusjärjestelmä uudistettiin vuoden 1993 alusta.
Uudistetussa
järjestelmässä
valtionosuudet
määräytyvät
laskennallisesti. Valtionosuudet eivät ole käyttötarkoitussidonnaisia. Järjestelmässä laskennalliset perusteet eivät sido kuntia
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valtionosuuksien käytössä, vaan valtionosuusjärjestelmä antaa
kunnille liikkumavaraa palvelujen järjestämisessä. Kustannussäästöt koituvat suoraan kunnan hyväksi, koska valtionosuudet
eivät määräydy kustannusten mukaan (ks. Laki opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta 705/92 ja asetus 820/92). Peltonen
(2002, 39) esittää, että vuonna 1993 voimaan tulleen peruskoululain mukaan kunnille annettiin vapaus päättää omista koulupiirirajoistaan. Tämä vapaus yhdessä valtionosuusjärjestelmän muuttumisen kanssa johti enenevään koulujen lakkauttamiseen ja
yhdistämiseen (Viitattu teoksessa Viertola 1997, 6).
Uuden järjestelmän tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja
yhtenäistää aiempaa tehtäväsidonnaista ja kustannusperusteista
valtionosuusjärjestelmää. Koulutoimessa peruste muodostuu
laskennallisesta yksikköhinnasta, jonka valtioneuvosto tai
opetusministeriö vuosittain vahvistaa. Tuntikehysindeksin käyttö
on merkinnyt sitä, että kunnille ei jää merkittäviä nettosäästöjä
pienten koulujen lakkauttamisesta. Suomen kuntaliiton mukaan
kouluverkko määrää järjestelmässä liian suoraan valtionosuuden
tasoa, joka johtaa siihen, että koulun lakkauttamisesta tuleva
säästö siirtyy lähes kokonaan valtiolle. Laskennallinen
valtionapujärjestelmä palvelee parhaiten Etelä-Suomen kuntia,
joissa etäisyydet kylien välillä ovat lyhyemmät kuin PohjoisSuomessa, jossa kunnat ovat pinta-aloiltaan laajoja ja
harvaanasuttuja. Kaikkia kuntalaisia tulee palvella tasapuolisesti
ja yhdenvertaisesti. (Narkaus 1999, 48, 66.)
Valtionapujärjestelmän perusteiden muuttuessa kuntien osuudet
pienenivät. Alettiin laskea kouluille kuntakohtaiset tunnusluvut,
joista saatiin kunnan tunnusluku. Sen jälkeen määriteltiin kunnan
asukastiheys. Laskettiin tunnusluvun mukainen yksikköhinta, jota
painotettiin asukastiheysosalla ja vielä painotetulla yksikköhinnalla. Tätä hintaa korotettiin vielä, jos opetuksessa oli mukana
vammaisoppilaita. Näin lasketuista valtionosuuksista vähennettiin
kunnan yleinen valtionosuus ja jäännös olivat yhteensä opetus- ja
sivistystoimelle.
Kouluverkkotyöryhmien esitysten jälkeen kouluja alettiin
lakkauttaa, koska oppilasmäärä koulupiirissä oli reilusti laskeva.
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Kouluja yhdisteltiin ja kouluverkkoja Narkauksen tutkimuskunnissa karsittiin reippaasti. Valtionosuudet eivät olleetkaan
enää korvamerkittyjä ja näin ollen kunnat voivat käyttää
valtionosuuksia vapaasti. Lakkautuksiin tutkimuskunnissa ovat
vaikuttaneet myös perusopetusryhmien suurentaminen, tuntikehyksen vähentäminen muun muassa tukiopetuksen kustannuksella ja kerhotuntien vähentämisellä. Oppilaiden viikoittainen
tuntijako oli minimituntimääräinen ja lisäksi ryhmäjakosäädökset
oli poistettu. Vaikka kouluja suljettiinkin, haastatteluista ilmenee
opettajien aktiivisuus, yhteistyökykyisyys ja koulutushalukkuus.
Tyhjät koulukiinteistöt mietityttivät; löytyykö ostajia ja onko
kyläläisillä kokoontumispaikkaa. Kuitenkin niitä esimerkiksi
pidetään ympäri vuoden lämpiminä valvottuina.
Narkaus (emt. 96) toteaa, että jokaiselle mukana olleelle kunnalle
ennen 1.1.1993 voimassa ollut valtionosuusjärjestelmä oli
edullisempi kuin nykyinen. Valtionosuusjärjestelmä huononi,
koska nykyinen järjestelmä ei ottanut huomioon laajoja ja
harvaanasuttuja kuntia. Maan yksikköhinnan keskiarvo ei kata
laajojen kuntien kyläkoulujen ylläpitämistä. Kuljetuskustannuksia
eikä kiinteistöjen menoja oteta erikseen valtionavun piiriin.
Onhan laskennallisesti helppo osoittaa säästöt, kun koululta lähtee
opettajat ja henkilökunta.
Narkaus (emt. 31, 34) lisää vielä, että koulun lakkaaminen on
vain luonnollinen seuraus pitkään jatkuneessa kehityksessä.
Voidaan sanoa, että se on tulosta epäonnistuneesta ja
vinoutuneesta yhteiskunta- ja talouspolitiikasta. Elinkeinoelämän
rakennemuutos on toteutettu keskittyneesti ottamatta huomioon
alueellisia eroja. Koko maata koskevat peruselinkeinojen
supistamistoimenpiteet ovat olleet kohtalokkaita siellä, missä on
puututtu ainoaan toimeentuloperustaan, maa- ja metsätalouteen.
Esimerkiksi alueellisen työttömyyden esiintymiseen on osittain
ollut vaikuttamassa elinkeinorakenteen nopea muutos. Alueelliset
erot työttömyydessä ovat verrattain suuria. Työttömyysongelmat
ovat pahimmillaan maan pohjois- ja itäosissa, joissa
alkutuotantoelinkeinot, pääasiassa maa- ja metsätalous, ovat
pääelinkeinoja. Kunnat ovat myös omilla toimenpiteillään
saattaneet jouduttaa kyliensä autioitumista ja samalla koulujen
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lakkauttamista. Haalitut teolliset työpaikat kasaantuvat luonnollisesti taajamiin. Kaavoitus, asuntotuotannon suuntaaminen erinäisin toimenpitein taajamiin tai sen välittömään läheisyyteen ovat
lisänneet kuntakeskuksen imua.
Tantarimäen (2011, 69) ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
(YTR) rahoittamassa tutkimuksessa Alakoulusta ale-kouluksi?
Mitä lakkautuksista opimme? havainnoidaan tapaustutkimuksena
sitä miten koulukeskustelu- ja suunnittelu prosessina toteutuvat,
miten talous liittyy kokonaisuuteen, miten kouluverkkosuunnittelussa koulu, yhteisö ja kunta pelaavat yhteen, mikä
merkitys koululla on kunnan tai kunnanosan elinvoimaisuudelle,
miten kunta ja koulua ympäröivä yhteisö kohtaavat muutoksen ja
mitä haasteita näihin kaikkiin sisältyy. Tutkimuksessa oli mukana
11 koulua Kanta-Hämeestä, Pirkanmaalta, Päijät-Hämeestä,
Pohjois-Savosta, Keski-Suomesta sekä Etelä-Pohjanmaalta.
Kiistanaiheiksi nousi monenlaisia asioita. Niitä olivat ne, että
lakkautusesitys ja päätöksenteon kiire yllättivät. Alkusysäyksen
jälkeen ja kouluverkko- tai taloussuunnitelmien esittelyn edetessä
oli epäselvyyttä, epävarmuutta ja kiistaa ruokki entisestään niin
yleinen huoli kylien tulevaisuudesta ja maaseudulla asumisen
mahdollisuuksista, kuin kuntayhteistyön niukkuus, suunnitelmien
heikko valmistelu (päätöksenteon sulkeutuneisuus, epäselvät
laskelmat, vaihtoehdottomuus, poukkoileva päätöksenteko), asian
”jyrääminen” jo päätettynä, muodollinen kuuleminen, joustamattomuus jatkoajan suhteen (armovuosi), päättäjien osallistumattomuus ja näkymättömyys sekä koulukyydit. Tai se, että kyläkouluja ei haluttu nähdä kunnan ja kunnan profiloitumisen
kannalta merkittävinä investointeina.
Millaisiin tuloksiin päästiin? Tutkimuksen myötä lakkautuksista
opittiin se, että lakkautusesitys ja päätöksenteon kiire voi yllättää,
avoimella ja ennakoivalla keskustelulla päästäisiin realistisiin
ratkaisuihin, luottamus luo uskottavuutta päätöksentekoon ja koko
kuntaan, päätösesitys vaatii perusteellisen valmistelun, säästöä
voidaan saada, kunta voisi olla ratkaisuissaan myös edelläkävijä
ja hyvin olennaisena seikkana se, että arviointi ja päätöksen
jälkihoito ovat osa prosessia. Kouluja koskevissa ratkaisuissa vain
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avoin keskustelu päättäjien, virkamiesten ja asukkaiden kesken
voi tuottaa ajantasaista suunnittelutietoa, realistisia vaihtoehtoja
sekä toteuttamiskelpoisia suunnitelmia päätöksineen. Koulukeskustelussa lopputuloksena pitäisi koko ajan nähdä elinvoimainen,
vetovoimainen ja yhteistyökykyinen kunta, joka linjaa itse
”koulutiensä”. Asiat pitää myös valmistella kiireettä ja kunnolla.
Pohjaksi tarvitaan vaihtoehtoja. Vastuu on huomioitava vielä
päätöksenteon jälkeen, oli se sitten mikä tahansa. Keskustelut on
käytävä loppuun asti. Tavoitteena olisikin ”meidän malli” muille
monistettavaksi.
Luottamusta ja päätöksenteon uskottavuutta ajatellen päättäjien ja
virkamiesten tulisi osallistua järjestettyihin keskustelu-,
seminaari- ja kuulemistilaisuuksiin. Esimerkiksi lakkautusta
kannattavien osapuolien osallistumishaluttomuus järjestettyihin
kyläkouluseminaareihin tai keskusteluiltoihin vaikuttaa nyt
olevan enemmän valitettava käytäntö kuin harmiton sattuma.
Tilaisuuksissa on kyse tiedosta, sen jakamisesta ja vaihtamisesta,
jolloin ensi käden tieto on aina toisen käden tietoa arvokkaampaa.
Kunnan ja sen päätöksenteon uskottavuuden kannalta ei ole
hyväksi myöskään lyhytjänteinen päätöksenteko. Tällä
ylläpidetään jatkuvaa lakkautusuhkaa, mikä puolestaan ruokkii
osaltaan negatiivisen kehityksen kierrettä kylillä ja kunnassa.
Koulun säilyessä kylän ja kouluyhteisön velvollisuutena on
puolestaan vastata koulun lisäaikaa tai jatkuvuutta tukeneiden
arvioiden ja argumenttien todenmukaisuudesta ja toteutumisesta.
Tarvitaan sitovia ja pitkäjänteisiä päätöksiä, jotka ovat linjassa
kunnan strategiassa tai muuten määritettyjen tavoitteiden kanssa.
Kouluverkkosuunnitelmassa tarvitaan päätöksenteon, mielipiteen
muodostamisen ja kokonaisuuden ymmärtämisen pohjaksi vaihtoehtoja. Talouden niukkuuden jakamisen näkökulmasta kyse on
valinnoista, mutta silloinkin pitää olla jotain mistä valita.
Esitystavalla pystytään vaikuttamaan siihen, että asiat avautuvat
ja hahmottuvat halutulla ja ennen kaikkea oikealla tavalla.
Kysymykseen ”säästetäänkö kouluja lakkauttamalla”, ei ole
yksiselitteistä vastausta. Yhtä ainoaa ja oikeaa laskentatapaa
tuskin pystytään kehittämään. Säästölaskelmissa on olennaista
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varmojen peruskulujen ohella esittää arvio myös uudelleen
järjestelyn kustannuksista (muun muassa kuljetukset, ruokahuolto, oppilassijoittelu, ryhmäkoot, erityisopetus, iltapäivä- ja
esikoulutoiminta, henkilöstöresurssit, korjauskulut). Tärkeää on
aina myös avata ja perustella esitetyt luvut. Säästöjen
toteutumisen jälkiarviointi on tarpeen tulevaisuuden kouluverkkotarkistuksia ajatellen. Myös talkootyö voi olla taloudellisesti
huomattava. Vapaaehtoistyön rahallisen arvon on tutkitusti
todettu olevan huomattava, mikä korostaa järjestöjen vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnassa (Laasanen 2011). Esimerkiksi kunnan ja kylä- tai vanhempainyhdistyksen kesken
voitaisiin tehdä selkeitä sopimuksia talkoilla hoidettavista
ylläpito-, korjaus- ynnä muista mahdollisista töistä. Kunta saisi
näin tarvitsemaansa taloudellista säästöä, kylä kaipaamaansa tilaa
ylläpidettyä sekä talkootyö ansaitsemansa tunnustuksen ja
”numeroarvonsa” kustannusarvioissa. Lisäksi on huomattava, että
alkuperäisen kouluverkko- ja/tai lakkautusprosessin aikataulun
venyminen kuukausilla tai siirtyminen kokonaan seuraavalle
vuodelle, vaikuttaa niin virkamiestyöhön kuin kunnan budjettiarvion toteutumiseen. (Tantarimäki 2011, 6, 92–96.)
Mitä tulee kiireen hillitsemiseen tai armovuosiin, voisi toimia
erään kyläkoulujulistuksen mukaisesti tai sitä soveltaen:
Jos kyläkoulu päätetään lakkauttaa, sille tulisi antaa kolmen
vuoden harkinta-aika, jonka aikana kyläkoulu sitoutuu
etsimään ratkaisuja vallitsevaan tilanteeseen. Koulua, kylää,
oppilaita ja opetustoimea koskevan työrauhan julistaminen
toteutuu pitämällä kiinni sovituista aikatauluista ja
sopimuksista (emt. 2011, 92).

Kanadalainen Shaw (2011, 1-7) on tehnyt tutkimusta siitä, mitä
virkamiesten tulee tietää, kun kouluja aiotaan lakkauttaa. Kun
virkamiehet päättävät sulkea koulun suoraan neuvottelematta ja
ilman jatkoaikaa, he asettavat itsensä outoon valoon erityisesti
vanhempien ja oppilaiden silmissä. Juuri perus- ja keskiasteen
koulut tarjoavat tiettyä itsenäisyyttä koulujen johtajille, jotka
edustavat vanhempien ja oppilaiden valintaa. Koulun sulkeminen
syrjäyttää vanhempien valinnan, jättämällä heidät voimattomiksi
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vaikuttamaan jollakin toisella tavalla tai taistelemaan koulunsa
puolesta.
Kun kouluja ruvetaan sulkemaan, viranomaisten on ymmärrettävä, miksi prosessi on kivulias jokaiselle asiaankuuluvalle
ryhmälle. Heidän pitäisi osata ennakoida se informaation tarve,
jota jokainen ryhmä tarvitsee koko ajan. Sulkemisprosessin
aikana virkamiehet tulevat kohtaamaan ahdistuneisuutta ja
epävarmuutta vanhempien ja oppilaiden taholta. Viranomaisten
tulisi ennakoida seuraavia asioita:
1. Opiskelijat. He kadottavat jo kehitetyt suhteet niin aikuisiin
kuin muihin opiskelijoihin, kun koulu lopettaa toimintansa.
He haluavat tietää, mihin he seuraavana kouluvuotena
menevät ja mitä heidän on tehtävä pystyäkseen jatkamaan
opintojaan. Opiskelijat, jotka ovat panostaneet paljon omiin
opintoihinsa, ottavat koulun epäonnistumisen henkilökohtaisesti, jos koulu lopetetaan huonojen tulosten takia.
(Viranomaiset eivät välitä siitä, miten heidän keksimänsä
lakkautussyy vaikuttaa opiskelijoihin)
2. Vanhemmat. He tuntevat voimattomuutta ja vihaa valitsemastaan koulusta, joka ei olekaan enää lasten saatavilla.
Vanhemmat haluavat tietää, mitkä lasten vaihtoehdot ovat ja
miten he saavat lapsensa hyvään kouluun. Vanhemmat
saattavat tulla epäileviksi perus- ja keskiasteen kouluja
kohtaan käyttökelpoisena valintana lastensa opetukseen tai
he saattavat syyttävät virkamiehiä siitä, että he eivät ole
olleet tarpeeksi nopeita välttää koulun lakkautus.
3. Henkilökunta. He ovat huolissaan loppuvuoden palkanmaksusta ja heillä on kysymyksiä siitä, mitä tulee etuihin ja
eläkkeisiin. He saattavat ruveta katselemaan muita
työpaikkoja kesken vuotta, mikä jättäisi koulun ikävään
tilanteeseen, koska koulu ei pysty helposti korvaamaan
opettajia lakkautuspäätöksen jälkeen. Lopulta tieto koulun
lakkauttamisesta voi murtaa opettajien motivaation, johtaen
keskinkertaiseen opetukseen. Viranomaisten tulisi hoitaa
koulun henkilöstöä koko lakkautusprosessin ajan.
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4. Johtajat. He katsovat luovuutensa
kuolleen ja
todennäköisesti reagoivat erittäin raskaasti lakkautuspäätökseen. Vaikka kentän muut johtajat suostuisivatkin
lakkautusprosessiin, koulun johtajat eivät sitä tee. On
äärimmäisen tärkeää saada koulun johtajat mukaan
lakkautusprosessiin ja toimimaan siinä aktiivisesti. Koulun
johtaja, joka ei lähde mukaan toimintaan ja on ilman
toimilupaa, on myrkkyä koululle.
5. Johtokunta. Jäsenet voivat tuntea itsensä turhautuneiksi ja
pettyneiksi, josta on tuloksena ei-toimiva prosessi.
Johtokunnan jäsenet saattavat olla huolissaan maineestaan ja
ovat enimmäkseen täysin kyllästyneitä epäonnistuneeseen
organisaatioon. Merkittävän positiivisen vaikutuksen tuo se,
että henkilökunta saadaan aktiivisesti mukaan toimimaan
koulun lakkautusasiassa. Tämä varmistaa myös täyden tuen
niin opiskelijoille kuin vanhemmille.
6. Lakkauttaminen vaikuttaa kaikkiin osapuoliin ja he
edellyttävät viranomaisten huomioivan myös yhteisön muut
jäsenet, joille koulu on tärkeä ”majakka”, varsinkin, jos
lähistöllä ei ole muita varteenotettavia vaihtoehtoja. On
huomioitava ne uudet koulut tai alueet, jotka ottavat
muuttavat oppilaat vastaan sekä kaikki koulua koskevat
viranomaistahot ja muut julkiset sekä yksityiset yhteisöt,
jotka tarvitsevat tarpeelliset tiedot lakkautuksesta.
Seuraava amerikkalainen tutkimus käsittelee koulujen ja alueiden
yhdistämistä. Koulujen ja alueiden yhdistämisellä ja hallinnon
keskittämisellä on haettu pääasiassa kahta hyötyä: a) taloudellista
tehokkuutta ja b) korkeampaa koulutuksellista laatua.
Yhdistämisen laajuus vaihtelee Howley ym. (2011, 11–13)
mukaan eri valtioissa. Tämä johtuu siitä, että siellä on
huomattavia eroja historiassa, maantieteessä, asukastiheydessä ja
politiikassa. Koska talouskriisit usein aiheuttavat sen, että lisätään
hallinnollista tehokkuutta, ei nykyisin kiinnostus yhdistämiseen
ole yllättävää.
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Tarkastellessa tutkimustuloksia yksityiskohtaisesti, ne viittaavat
siihen, että vuosisadan yhdistelyt ovat jo tuottaneet saatavissa
olevan tehokkuuden. Itse asiassa suurimmilla määrätyillä alueilla
tehokkuus on toden-näköisesti ylitetty eli yhdistäminen on
tuottanut suurta haittaa, vähentäen tehokkuutta. Lisäksi uusi
tutkimus ei tue väitteitä yhdistämisen laajoista eduista. Oletukset
tällaisista väitteistä ovat useimmiten vaarallisesti yksinkertaistettuja. Tutkimukset viittaavat siihen, että köyhät alueet
hyötyvät pienistä kouluista ja piireistä, ja ne voivat kärsiä
peruuttamattomia vahinkoja, jos yhdistäminen tapahtuu. Näihin
syihin vedoten päätökset purkaa tai yhdistää alueet, on parasta
tehdä tapauskohtaisesti. Vaikka valtion tason yhdistäminen
ehdottaa tarjoavansa PR:ää kriisiaikana, ei se ole luotettava tapa
saada aineellista tai koulutuksellista parannusta asiaan.
Päättäjille suositellaan seuraavaa:
1. Kysykää väitteet yhdistämisen oletetuista eduista heidän
osavaltiossaan; Mistä syystä siellä odotetaan huomattavia
parannuksia, sillä nykyinen tutkimus viittaa siihen, että
säästöjä veronmaksajille ei synny, vaikka verotusta
tehostetaan ja opetussuunnitelmia parannetaan?
2. Välttäkää osavaltion toimeksiannoissa yhdistämistä ja
välttäkää koulujen ja piirien vähimmäiskokoja. Nämä
osoittautuvat aina mielivaltaisiksi ja toimettomiksi.
3. Harkitkaa muita vaihtoehtoja, joilla parannetaan
verotuksen tehokkuutta tai koulutuspalveluita.
4. Tutkikaa purkamista keinona parantaa talouden
tehokkuus ja keinona parantaa oppimistuloksia.
Tulokset ovat, että monin paikoin koulut ja piirit ovat jo liian
suuria edistääkseen taloudellista tehokkuutta tai koulutuksellista
laatua; yhdistämisen purku on toden-näköisempää kuin
yhdistäminen saada aikaan olennaista tehokkuutta ja tuottoa
parantaa lopputulosta. Nykyinen tutkimus kustannussäästöistä on,
että talousväitteet yhdistämisen laajoista eduista ovat
todistamattomia. (enimmäkseen, mutta ei yksinomaan, tutkimus
alue-yhdistämisestä) ja oppiminen (enimmäkseen, mutta ei
yksinomaan, tutkimus koulualueesta).
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Väitteet
koulutuksellisista
hyödyistä,
jotka
saadaan
järjestelmällisesti koko osavaltiota käsittävästä koulusta ja piirin
yhdistämisestä, ovat valtavan yliarvioituja ja ovat olleet
maksimoituja. Mitkä purkamiset mahdollisesti tuottaisivat
parannusta, on arvioitava ainoastaan tapauskohtaisesti, mutta
samalla on huomioitava laajat eri osavaltioita koskevat politiikat,
jolloin täysipainoiseen arviointiin ei ehkä ole mahdollisuutta.
Etenkin köyhtyneet alueet hyötyvät pienemmistä kouluista ja
piireistä ja voivat kärsiä suunnatonta vahinkoa, jos yhdistäminen
tapahtuu. Kaiken kaikkiaan kansallisen tason yhdistämiset
palvelevat ensisijaisesti markkinataloutta ja vasta sitten
koulutuksellista tasoa.
Viimeisenä tutkimuksena tutustutaan Karlberg-Granlundin (2011,
62–70) artikkeliin, jossa kerrotaan Suomessa toimineesta
ruotsinkielisestä kyläkoulun opettajasta ja hänen työstään. Tämä
artikkeli on osa Suomessa käydystä tutkimusprojektista vuosina
2002–2008. Projekti käsitteli pienten koulujen tilaa syventämällä
tietoutta niiden pedagogisesta ja rakenteellisesta merkityksestä.
Tutkimuksessa haastateltiin 12 ruotsinkielistä kyläkoulun
opettajaa, joilla oli vähemmän kuin 30 oppilasta. (Suomessa on
kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Noin 5,4 % väestöstä puhuu
äidinkielenään ruotsia.)
Työskentely sulkemisuhan alla olevassa koulussa tekee opettajan
tietyllä tavalla herkäksi. Analysoitaessa yhden opettajan
kertomusta, tämä artikkeli edesauttaa ymmärtämään, miten
opettajat selviytyvät ulkoisista ja sisäisistä opettajuuden ja
johtajuuden muutoksista pienissä kyläkouluissa. Tutkimus
käsittelee opettajan työtä pienessä kyläkoulussa Suomessa, jossa
noin 100 koulua on suljettu joka vuosi. Tutkimus perehtyy siihen,
miten aidon moraalipohjan omaava opettaja pystyy reflektoimalla
edistämään omaa kestävyyttään muutoksissa. Opettaja vahvistaa
pedagogista ajatteluaan ja käytännön tietämystään ajallisesti ja
moraalisesti. Opettaja arvioi omaa olemistaan samassa koulussa
koko ikänsä ja kertoo syyt jäämiseensä sinne. Tämä artikkeli
yrittää tutkia pienen kyläkoulun opettajan alttiutta olla opettaja,
opettaja, jolla on epävarmat, mutta sisäiset vaatimukset omaan
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opettajuuteensa, alati olevasta lakkautusuhasta huolimatta.
Epävarma tulevaisuus ja jatkuvat neuvottelut pienten koulujen
taloudellisista ja koulutuksellisista eduista ja haitoista saattavat
olla uhkana opettajan ammatilliseen kehittymiseen, identiteettiin
ja itsetuntoon yhtä hyvin kuin haittana koulutussuunnitteluun ja
koulun parantamiseen (Korpinen, 1998; Solstad, 2009).
Opettajana oleminen on moraalinen voima. Opettajana olemisen
ydin tarkoittaa sitoutumista ja huolenpitoa. Fullan ja Hargreaves
toteavat, että perusopetuksessa monet opettajat arvostavat
ensisijaisesti sitoutumista eettiseen huolenpitoon (1996, p.22).
Huolehtivan opettajan on jatkuvasti luotava luottamusta
opetussuhteessa. Noddings (2001) päättelee, että todennäköisesti
jokainen opettaja luo enemmän tai vähemmän sellaista
luottamussuhdetta. Näkemällä oppilaan eteneminen, huomioimalla oppilaan työ, heidän positiiviset oppimiskokemuksensa ja
ilo, se kohottaa myös opettajan motivaatiota. Opettajan
pedagoginen ajattelu ja käytännön tietämys kehittyvät
vuorovaikutuksessa heidän tekemänsä työn kontekstissa
(Connelly & Clandinin, 1999; Elbaz, 1983; Goodson, 1996).
Ympäristö vaikuttaa opettajan ammatilliseen identiteettiin ja
sitoutumiseen yhdistyen henkilökohtaisiin ja ammatillisiin arvoihin, jotka saattavat vaihdella ajoittain (Day, Elliot & Kington,
2005; Fessler, 1992; Kelchtermans & Vandenberghe, 1994).
Opettajien urakertomukset heijastavat koulutuksellisia muutoksia,
joita opettajat ovat kokeneet.
Kuuntelemalla opettajia, pystytään ymmärtämään heidän työnsä
arvo ja suhteensa oppilaisiin: toisin sanoen pystytään ymmärtämään opettajien pedagogiset suunnitelmat ja tehtävät ja sen,
mitä he tarkoittavat (Fullan & Hargreaves, 1996). Opettajien
kertomukset liittyvät heidän persoonallisesti tulkittavaan kehykseen, joka Kelchterman´a mukaellen toimii linssinä, jonka lävitse
he havaitsevat työtilanteensa, tajuten asian, miten toimia siinä
(2005, 1000). Tämä taas johtaa kuvaileviin ja arvioiviin osatekijöihin siitä, mitä tarkoittaa olla ”oikea opettaja”. Työskentely
lakkautusuhan alla olevassa pienessä koulussa tarkoittaa kilpailua
sosiaalisten muutosten ja kasvatuksellisten arvojen kanssa. Nämä
jännitteet yhden opettajan koulussa ovat aivan omaa laatuaan.
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Vaikka tämä nähdään erityisessä kontekstissa ja tilanteessa, Siwin
henkilökohtainen tarina kertoo yleisestä haavoittuvuudesta
opettajana olemiseen, joskin toivon sävyttämänä. Työskentely
yksiopettajaisessa koulussa on moniulotteinen urakka, missä
opettajan on käytettävä kaikki taitonsa. Pienen koulun opettajalta
vaaditaan taitoa tasapainottaa työn tavoitteet, vaatimukset ja
resurssit sopivalla tavalla, kunnioittaa itseään yhtä hyvin kuin
oppilaitakin ja olla myös kriittinen. Kun koulun kohtalo liitetään
kylän kanssa yhteen, opettajan uratarinassa sidotaan yhteen
samalla koulun mennyt ja tuleva (Kelchtermans & Ballet, 2002b).
Opettajan ammatti-identiteetti ja itsetunto yhdistyvät siinä, kuinka
hänen työtään ja taitojaan tunnustetaan ja tuetaan. Reflektoimalla
ja ottamalla etäisyyttä on mahdollista sietää ja olla taitava opettaja
yksiopettajaisessa koulussa. Tutkimushaastattelussa kysymys on
siitä, miten oman henkisen tilan huolenpito edesauttaa
reflektointia ja itsetutkistelua. Kun Siw arvioi omaa työtään eri
näkökulmista, hän samalla vahvisti pedagogista ajatteluaan ja
käytännön tietämystään kontekstuaaliseen, ajalliseen ja moraaliseen kehykseen, joka lopulta johti hänet siihen johtopäätökseen,
että, huolimatta vaikeuksista ja monivuotisista koulun
lakkauttamisuhista, hänen työnsä on ollut merkittävä. Pitkän
aikavälin suhde oppilaisiin ja perheisiin antaa kyläkoulun
opettajalle ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata ja katsoa lasten
pitkän ajan kehitystä. Tämä tuottaa tyydytystä työhön. Oppilaiden
elämät kertovat Siwille heidän omia kertomuksiaan, kertomuksia,
jotka eivät noudata yhteiskunnan suuria kertomuksia vaan
toteavat, että pienet koulut ovat tehottomia ja ne pitäisi
lakkauttaa. Huolimatta tästä, nämä kertomukset kertovat meille,
että tämäkin pieni koulu ja tämän opettajan kova työ oli hintansa
arvoinen.
Opettajien kertomusten painopiste on, että epävarmoina aikoina
opettajat tarvitsevat sekä virallisia että epävirallisia tukiverkostoja, kuin myös mahdollisuuksia luotettavaan keskusteluun työnsä muutoksista ja pulmatilanteista. Kun löytää yhden
lujan pohjan muutosten saatossa, on se avain hallita kasvavia
vaatimuksia. Siw´n kertomus muistuttaa meille, että opettajana
oleminen on moraalinen voima, missä inhimillisyys, uskollisuus,
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vastuu ja huolenpito ovat arvoja, jotka parantavat sekä oppilaiden
että opettajan oppimista ja kasvua. Sellaista oppilaan oppimista
tai opettajan suorituskykyä ei pystytä mittaamaan kansainvälisesti
tai globaalisti, mutta pitkällä aikavälillä arviointia tapahtuu
yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.
Yhteneväisyyttä edellisiin tutkimuksiin nähtiin muun muassa
siinä, että Tantarimäen (2011) mukaan jatkuva lakkautusuhka
lisää negatiivisen kehityksen kierrettä kylillä ja kunnissa monella
tavalla, ja yksiopettajaisen koulun Siw`llä oli jatkuvasta
lakkautusuhasta jo henkisiä paineita, miten selvitä työstään. Tuen
tarpeesta kerrotaan myös niin kanadalaisen Shaw`n (2011) kuin
Karlberg-Granlundin (2011) tutkimuksissa. Lakkautusprosessit
koetaan kivuliaina tapahtumina, joihin tarvitaan yhteistä tukea
kaikille osapuolille. Tantarimäki puhuu myös päätösten
jälkihoidosta, joka tarkoittaa sitä, että asiat hoidetaan loppuun
asti. Tämä luo myös uskottavuutta ja luottamusta päättäjiin.
Howley ym. (2011) tutkimuksessa kerrottiin keskittämisen vaaroista, jolloin pienet koulut ja köyhät alueet kärsisivät.
Samantyyppiseen tulokseen tuli myös Narkaus (1999), jonka
mukaan esimerkiksi elinkeinoelämän rakennemuutos on toteutettu
keskittyneesti ottamatta huomioon alueellisia eroja. Kunnat ovat
muun muassa saattaneet jouduttaa omilla toimenpiteillään kylien
autioitumista ja koulujen lakkauttamisia.
3.2.2 Koulun merkitys yhteisössä
Purokuru (1997, 52) on luonut kolmijakoisen mallin koulun
merkityksestä kyläyhteisössä. Hän käsittelee koulun ja yhteisön
suhdetta lähinnä siltä kannalta, kuinka keskeinen toimintakeskus
kyläkoulu on ja kuinka paljon koulu tekee yhteistyötä muiden
kylällä toimivien organisaatioiden kanssa. Ensimmäisessä mallissa koulun merkitys kyläyhteisössä on irrallinen ja pieni, joten
palvelut karkaavat keskustaan. Toisessa mallissa koulun merkitys
koko yhteisöön on kiinteä ja merkittävä, joten yhteistyötä on
muiden organisaatioiden kanssa. Kolmannessa mallissa koulu on
toimintakeskus eli koulu ja kylä palveluineen on sulautunut lähes
yhteen. Vesa Purokuru (1999) kirjoittaa Opettajalehdessä, että
Yhteys koulun ja kyläläisten välillä on tärkeä: yhteisö kasvattaa
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lasta ja koulu tukee maaseutuyhteisöä. Kyläkoulu on parhaimmillaan kylän ja sen asukkaiden houkutteleva toimintakeskus.
Kolehmaisen (2002, 59) mukaan kyläkoulu ei ole vain paikka,
missä lapset oppivat lukemaan ja laskemaan, vaan se on tärkeä
osa koko kyläyhteisöä. Kyläkoulun ja yhteisön yhteistyöstä
hyötyvät sekä koulu että koko kyläyhteisö. Toiminnassa oleva
oman kylän koulu koetaan koko kylän elinvoimaisuuden
symbolina ja merkkinä elävästä kylästä. Niin Suomessa kuin
muuallakin maailmassa kyläkoulujen moninainen rooli ja
erityisyys on huomioitu. Esimerkiksi Maxwell (1981) toteaa, että
yhteisön ja koulun lähentäminen näyttäisi nykyään kuuluvan
muidenkin kuin maaseutukoulujen kehittämistavoitteisiin
(Viitattu teoksessa Kalaoja 1988, 51). Myös Kilpimaa (2008, 54)
huomauttaa tutkimuksessaan kansakoulun rakentamisen olleen
alun perin kytkeytyneenä vahvaan paikalliseen osallistumiseen.
Koulujen kautta ihmiset ymmärsivät, että heillä oli siihen oikeus.
Niinpä he järjestäytyivät kylissä sosiaaliseen asemaan katsomatta,
ja samalla kansalaistoiminta haastoi kunnallisen päätöksenteon ja
kehitti sitä edelleen.
Mielestäni niin sanotut monitoimikeskukset, joissa ympäröivä
yhteisö on mukana koulun toiminnassa, pystyisivät paremmin
myös koulujen keskinäiseen yhteistyöhön. Lapissa pienet koulut
ovat harventuneet lakkautusten myötä, joten välimatkat jäljellä
olevien koulujen välillä ovat jo melko pitkiä. Yhteistoiminnallisessa suunnittelussa resurssivarat lisääntyisivät myös koulujen
yhteistoiminnassa. Esimerkiksi saamelaisalueella poronhoitoelinkeinoon voitaisiin tutustua koulujen välillä myös poronajokilpailujen muodossa. Koska ympäröivä yhteisö on mukana
koulun toiminnassa, helpottaa se käytännön järjestelyjä ym.
Kolehmaisen (emt. 60–63) mukaan Solstad (1997) jaottelee
koulun ja yhteisön suhteet kolmeen eri luokkaan sen mukaan,
kuinka aktiivista koulun ja yhteisön välinen yhteistyö on. Solstad
painottaa mallissaan myös molempia osapuolia hyödyttävän
yhteistyön merkitystä. Koulu voi olla a) yhteisönsä suhteen
välinpitämätön koulu b) yhteisönsä suhteen passiivinen koulu tai
c) yhteisönsä suhteen aktiivinen koulu. Tärkeimmäksi kouluksi
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nousee mielestäni tämä viimeinen malli, joka edellä mainitun
Purokurun (1997) kolmannen mallin kanssa näyttää samantyyppiseltä mallilta. Tässä Solstadin mallissa koulu tuo koulun
ulkopuolisen maailman kouluun, sijoittaa itsensä paikalliseen
yhteisöön ja ottaa aktiivisen osan yhteisön elämästä. Tämä
tarkoittaa sitä, että koulu tekee yhteistyötä muiden julkisten
sektoreiden, paikallisten organisaatioiden, teollisuuden ja
yksityishenkilöiden kanssa. Sen lisäksi koulu jakaa näiden
sektoreiden kanssa vastuun lasten ja nuorten kasvuympäristön
fyysisistä ja sosiaalisista oloista. (Solstad 1990, 56; 1997, 151.)
Koulun rooli on laajentunut, ja se vastaa osaltaan paikallisen
yhteisön toiminnasta. Jokainen aktiivisesti ympäristönsä suhteen
toimiva koulu on myös yksilöllinen, toista samanlaista ei ole.
Jokainen yhteisö on omanlaisensa.
Rasku-Puttosen & Rönkän (2004, 177) mukaan esimerkiksi
Hargreaves (2000) kehottaa myös nykyopettajia avaamaan
luokkansa ja koulunsa ovet yhteiskuntaan. Tämä voisi tarkoittaa
myös sen näkemistä, että oppimista ei tapahdu pelkästään
luokassa tai koulussa. Harrastukset ja muu vapaa-ajan toiminta ja
niissä tarjoutuvat mahdollisuudet ihmissuhteiden ja taitojen
rakentamiseen nähdään yhä useammin tärkeinä oppimisympäristöinä myös koulun näkökulmasta.
Suutarinen (2006, 63–64) toivoisi yhteiskunnallista keskustelua
myös kouluihin. Tarve keskustelulle on ilmeinen, koska yhden
sukupolven aikana sekä kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen
että globalisaatio ovat muuttaneet toimintaympäristöä olennaisesti. Vaikenemisen vaatimus on muuttunut vaatimukseksi ottaa
kantaa. Artikkelissa päädytäänkin ehdottamaan yhteiskunnallisen
keskustelun ja sen edellytysten lisäämistä oppilaitoksissa ja
opettajankoulutuksessa. Niissä yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri olisi mahdollista elvyttää suhteellisen nopeasti ja sitä
kautta aikaansaadun muutoksen on mahdollista edetä näistä
instituutioista laajemmin yhteiskuntaan.
Mitä sitten oppimisympäristöllä tarkoitetaan? Piispasen (2008,
41–43) mielestä oppimisympäristö voidaan kokoavasti määritellä
sellaiseksi paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi,
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missä pyritään edistämään oppimista (Manninen ym. 2007, 15).
Siten, mikä tahansa vuorovaikutteinen ympäristö, jossa oppimista
tapahtuu, voisi toimia oppimisympäristönä (Williams ja Sheridan
2006, 83, 85). Näillä perusteilla oppimisympäristöllä ei siis aina
tarkoiteta kouluympäristöä vaan ihminen on koko elämänsä ajan
tekemisissä erilaisten oppimisympäristöjen kanssa. Kaikilla
suomalaisilla oppivelvollisuuden suorittaneilla tai parhaillaan
opiskelevilla ihmisillä on siten jonkinlainen tuntuma siitä, mitä
kouluoppimiseen liittyvä oppimisympäristö sisältää ja millainen
sen tulisi olla. Kokemukset voivat tietenkin osaltaan olla joko
positiivisia tai negatiivisia. Oppimisympäristössä on niin ulkoiset
kuin sisäiset tekijät mukana. Ulkoisesti jonnekin mennään
oppimaan, mutta sisäisesti ihminen ajattelee ja käsittelee asioita
aivoissaan. Näin oppimisympäristö on koko ajan läsnä yksilön
elämässä. Oppimisympäristössä voidaan erottaa neljä ulottuvuutta; fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen.
Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan ulkoista oppimispaikkaa, joka sisältää myös psyykkisen eli kognitiivisen ja
vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyvän, sosiaalisen,
ulottuvuuden. Pedagoginen ulottuvuus tulee mukaan, kun siihen
liitetään kouluoppimiseen liittyvät opetus- ja kasvatustavoitteet.
(Brotherus ym. 1999, 77; Nuikkinen 2005, 14.)
Karlberg- Granlund (2009, 200–201) haastatteli omassa
tutkimuksessaan 12 suomenruotsalaista kyläkoulun opettajaa,
kouluissa, joissa oli vähemmän kuin 30 oppilasta. Tässä
tutkimuksessa nivoutuivat yhteen kyläkoulun pedagogiikka,
kulttuuri ja rakenne sekä analysoitiin keskusteluja kyläkoulujen
lakkauttamisista ja hallitsevasta koulutuspolitiikasta. Samalla
siinä pohdittiin opettajan työtä ja pedagogista ajattelua koulun
toiminnassa ja yhteiskunnassa. Kyläkoulun opettajan pedagogista
ajattelua kuvataan kynttilämallina, jossa eri osat nivoutuvat
saumattomasti toisiinsa. Sitä voidaan selittää ja lukea monella
ulottuvuudella niin, että kuvion jokainen viiva sitoo yhteen eri
näkökulmat. Teoreettinen ja empiirinen materiaali esitetään
viitenä mallina, joita seuraa teoreettinen ankkurointi ja
yhteenveto. Myös kirjallista kuvausta voidaan nimittää
suunnitelmaksi. Lopuksi ylinnä oleva liekki valaisee yksilön
optimaalisen kehityksen monine upeine ominaisuuksineen. Teksti
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tai teoria nousee esille opettajien kertomuksien selityksistä
tavalla, jota voidaan verrata Ricoeursin (1988, 60) kuvaukseen:
Tulkitseminen on sitä, että seuraa sitä ajatuksen suuntaa, joka
avautuu tekstin avulla (Ödman 2004).

PEDAGOGISEN AJATTELUN KYNTTILÄMALLI
Kynttilän alimmaisena mallina ovat oppilaan juuret eli
sosiaalinen miljöö, kulttuuri, historia ja luonto. Seuraavaan
malliin saumattomasti liittyy yksilön kuuluminen johonkin. Tästä
mallista viivat johtavat seuraavaan malliin eli kyläkoulupedagogiikkaan. Pedagogiikkaan kuuluu käytännön tietoutta,
johon liitetään asioiden kokemukset ja elämykset. Niissä ovat
mukana haasteet ja myös velvoitteet sekä mukaan luettuna
oppilaan taso. Näin syntyy merkittävää oppimista. Merkittävää
kokonaisuuksien oppimista syntyy, kun työskennellään ryhmissä.
Siinä korostuvat kokonaisuus, holistinen ajattelu ja myös
asiayhteys. Neljäntenä mallina on yksilön kasvu, johon liittyy
yhteenkuuluvuus ja toisaalta vapaus. Siivet kantavat lopulta
yksilön parhaaseen kehitykseen eli kynttilän liekkiin, josta
säteilyä lähinnä loistavat seuraavat yksilön ominaisuudet:
Itsetunto, luovuus, harkitsevuus, avoimuus, ainutlaatuisuus,
kypsyys, tasapaino, oppimisen ilo, rohkeus, tarmokkuus ja
identiteetti. Tämän säteilyn ulkopuolella on vielä seuraavia
asioita: Oppilaan oikeus ja seuraaminen, turvallisuus ja
haastavuus, leikin- ja luovuuden tila sekä luonto, vanhempien ja
nuorempien lasten yhdessä oleminen, aitous, aika ja tila, erilaiset
samassa ryhmässä, haasteet lapsen tasolla, rehellisyys ja
hienotunteisuus, luottamus ja toimintaedellytykset sekä kokonaisnäkemys yksilön tilanteesta.
Tässä mallissa mielestäni on onnistuttu löytämään kaikki ne asiat,
miksi juuri pieni kyläkoulu toimii lapsen parhaana
kasvupaikkana. Mallissa lähdetään aivan alusta eli hyvän perustan
antamisesta lapselle pienestä pitäen. Tämä on lähikoulu, joka on
lähellä kotia ja tuo oppilaalle turvallisuutta ja läheisyyttä niin
oppilaalle itselleen kuin myös ympäröivään yhteiskuntaan. Kun
turvataan historiallinen ja kulttuurinen ympäristö, lapsi tulee
olemaan tietoinen omasta identiteetistään ja siitä, mihin hän voi
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ja saa kuulua. Viittaan tässä Matti Koskenniemen (1948, 11)
tutkimukseen maalaiskansakouluista näin: Maassa, missä
välimatkat ovat pitkiä ja liikenne kehittymätöntä, on kansakoulu
paikkakunnan tärkeimpiä sivistystekijöitä. Kansakoulu oli aikanaan myös oppilaan lähikoulu, jonka läheisyydessä ympäristöön
oli juurruttu historiallisin ja kulttuurisin sitein.
Myös kokemukset ja elämykset, unohtamatta luontoa ovat
kynttilämallin tärkeitä osia. Tämän myötä oppilas saa myös
käytännön tietoutta, jota hän voi yhdistää opetettavaan ainekseen.
Kyläkoulut ovat sijainneet ja sijaitsevat yleensä luonnonkauniilla
paikoilla, joissa merkittävää oppimista voi tapahtua. Tähän liittyy
mielestäni myös uuden oppimisen luovuus. Kun on tilaa, aikaa,
aitoutta ja leikinomaisuutta, lapsen oma luovuus tulee parhaiten
esille. Kyläkoulussa ovat myös vanhemmat ja nuoremmat lapset
yhdessä, useimmiten yhdysluokissa, koska oppilaita ei ole paljon.
Sosiaalisuus korostuu esimerkiksi niin, että vanhemmat oppilaat
auttavat nuorempiaan. Myös suvaitsevaisuus ja hienotunteisuus
tulevat esille erilaisten lasten ollessa samassa ryhmässä. Kun
tuetaan lapsen kasvua monin eri tavoin hänen omalla tasollaan,
syntyy oppimisen iloa, joka mielestäni on tärkeimpiä asioita
lapsen elämässä. Samalla kyläkoulupedagogiikka auttaa lasta
löytämään itsestään tietyn kypsyyden ja tasapainon, josta on hyvä
ponnistaa eteenpäin elämässä.
Ahonen ym. (2008) ovat tehneet tutkimusta oppilaiden
hyvinvoinnista Barentsin alueella. Kirjassaan Crystals of
Schoolchildren's Well-Being esitellään projektia, jossa pilottikouluja oli mukana Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.
Kirjan ensimmäisessä osassa kuvaillaan psykososiaalisen hyvinvoinnin kampanjointia koulukasvatuksessa ja mitä se merkitsee
opettajan työssä. Toisen osan sisältö kuvaa tilannetta, missä
rajanaapureiden opetusmateriaali on laadittu ja laitettu yhteen,
koskien Barentsin aluetta ja koulumuotoja Pohjois-Suomessa,
Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa ja pohjoisläntisessä osassa
Venäjää.
Ahosen (2008, 15) mukaan Lapin yliopiston taiteen opetuksen
osasto on muun muassa kehittänyt yhteisö- ja ympäristö-
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taidekasvatusprojekteja pohjoisen kylien ja kaupunkien
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Nykytaiteen avulla
projekteissa ”Kulttuuri ja identiteetti”, pyritään vahvistamaan
monikulttuurisen alueen sosiokulttuurista ymmärtämistä pohjoisissa kylissä. Viime vuosina esimerkiksi taidekasvatuksen laitos
on työskennellyt toteuttaakseen ympäristö- ja yhteisöperusteista
taidekasvatusta kouluissa vahvistamaan lasten oman paikalliskulttuurin ja ekologisten asioiden ymmärtämistä sekä taiteita,
jotka ottavat paikalliset olosuhteet huomioon. Tämän hankkeen
päämääränä oli kampanjoida psykososiaalista hyvinvointia
kouluissa yhteistyössä perheiden ja muiden sosiaalisen elämän
toimijoiden kanssa. Hankkeen tarkoituksena ei ollut tuoda taidetta
koteihin vaan olla väylänä nykyhetken ja tulevaisuuden
ymmärtämiseen. Juuri maaseutualueilla tarvittiin paljon yhteistyötä taidekasvatusprojekteissa. Yhteistyötä tarvitaan opettajien,
vanhempien ja muiden yhteiskunnan jäsenten kesken, jotta
paikallista osaamista ja historiaa voidaan viedä eteenpäin.
Taidekasvatukselliset opetussuunnitelmat pitääkin pohjautua
paikallisten ihmisten uniikkiin ja rikkaaseen elämisen taustaan,
jota voidaan hyödyntää koulujen innovatiivisissa taidemuodoissa
pohjoisten kulttuurien inspiroimana. Kirjassa esitelläänkin
monenlaisia taideteoksia eri kouluissa Barentsin alueella.
Kyläkoulu on kaikin puolin tärkeä kasvupaikka lapsen oman
identiteetin tukemiseksi ja säilyttämiseksi. Kyläkoulu tuottaa
myös psykososiaalista hyvinvointia niin lapsille kuin heidän
vanhemmilleen sekä koko kylälle ja kyläläisille. Kulttuuri,
etninen identiteetti ja psykososiaalinen hyvinvointi ovat etusijalla
myös Ahosen ym. (2008) kirjassa Barentsin alueen maaseutukylien ihmisille. Tärkeätä onkin toimia yhdessä ja löytää sellaisia
yhteistyön kanavia, joiden myötä pohjoisten ihmisten ja
harvaanasuttujen kylien elämä paranee.
Myös Schjetnen (2008, 141) mukaan yhteistyön malli on
perustana hyvinvoinnin edistämiseksi pohjoisilla alueilla. Perheet
ovat avainasemassa kulttuurisesti ja sosiaalisesti kautta sukupolvien, kun rakennetaan jokaisen lapsen tietoisuutta omasta
itsestä lapsuudessa ja nuoruudessa. Kouluprojekteissa identiteettiteoriat ovat johdattelijoina ja jatkumoina. Tuen tärkeys
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paikallisille ihmisille ja yhteisölle kehittää sosiaalista osaamista
esimerkiksi opitun avuttomuuden poisoppimisessa. Tällöin myös
kunnalliset hallintoelimet tarvitsevat tukea ympäristönsä muuttamiseen. Ensimmäiseksi nousevat keskustelujen käynnistämiset
hallintojohtajien kanssa, joita analysoiden edetään yhteisön
nykytilanteeseen asukkaiden omista lähtökohdista lähtien,
huomioiden niin kunnan työntekijät kuin myös paikallinen
poliittinen hallinto. Psykososiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi pohjoisilla alueilla kasvatusmenetelmillä on tärkeä osuus.
On otettava huomioon paikallinen luonto, historia ja ekologisuus.
Tämä yhdeksi teoriapohjaiseksi suunnanantajaksi ottaen voidaan
kehitellä jatkumoa myös tutkimusalueitteni kylille. Kehittämällä
mahdollisuuksia esimerkiksi alueen monitoimikeskusmalliksi
olemme me kasvattajat ja kunnan asioista päättävät suunnannäyttäjiä lasten tulevaisuudelle ja heidän oman identiteettinsä
turvaajia. Kun lapsi tai nuori huomaa, että heistä välitetään, avaa
se taas uutta uskoa tulevaisuuteen myös näillä harvaanasutuilla
seuduilla. Olen jo aikaisemmin toivonut oppiaineisiin lisättävän
vuorovaikutussuhteiden oppimisen jo esikoulusta alkaen. Tämä
lisäisi omalta osaltaan ymmärrystä myös etnistä pohjaa omaaviin
lapsiin. Monikulttuurisuuden huomioiminen on tärkeä asia.
Kasvatus ja arvot liittyvät kiinteästi toisiinsa. Yleensä kasvatuksella pyritään välittämään muille ihmisille sitä, mitä syystä tai
toisesta pidetään arvokkaimpana. Yhteiskunnassa vallitsevat arvot
siis ohjaavat kasvatuksessa tehtäviä valintoja. Toisaalta se, mitä
pidämme arvokkaana, koko arvojen rakennelma ja arvokkuutta
koskeva lähestymistapa ja käsitteistö, ovat kasvatuksen tulosta.
Itsenäisinkin arvofilosofi lähtee ajattelussaan niistä lähtökohdista,
jotka hän on vanhemmiltaan, koulusta, tovereiltaan, kirjallisuudesta ja julkisesta keskustelusta omaksunut. Voidaan siis
sanoa, että kasvatus on yhteiskunnan arvoperustan jatkuvuudesta
huolehtiva yhteiskunnallinen toiminta (Nurmi 1988, 100).
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3.2.3 Itsetunto ja identiteetti
Fadjukoffin (2009, 179–180) mukaan identiteetin käsitteen esitteli
ensimmäisenä Erik H. Erikson (1950; suom.1982) toisen maailmansodan jälkeen ja sitä on käytetty monenlaisin painotuksin.
Identiteetin rakentaminen merkitsee käsityksen muodostamista
omasta yksilöllisyydestä, omista arvoista ja niistä päämääristä,
joihin elämässä pyrkii. Yhteiskunta ja lähiyhteisö asettavat rajat,
joissa identiteetin etsiminen on mahdollista; identiteetti rakentuukin aina yksilön ja ympäristön vuorovaikutusprosessina.
Saavutettu identiteetti on osoittautunut aikuisiän hyvinvoinnin
voimavaraksi; suomalaisaineistonkin mukaan se ennakoi elämänhallinnan tunnetta, generatiivisuutta eli halua ja kykyä huolehtia
muista, erityisesti seuraavasta sukupolvesta esimerkiksi perheen
piirissä ja työssä, sekä psykososiaalista hyvinvointia keski-iässä
(Fadjukoff & Pulkkinen, 2006).
Helve (2008, 281) mainitsee myös sanan kulttuuri-identiteetti.
Kulttuuri muodostaa selviytymisstrategian, sillä kulttuuri
mukauttaa yhteiskunnan ympäristöön. Kulttuuri pitää sisällään
arvot, asenteet, uskomukset, taidot ja tiedot. Tässä kulttuuriidentiteetillä tarkoitetaan kulttuurisia arvoja, asenteita ja tapoja,
joita arvostetaan ja halutaan siirtää esimerkiksi kasvatuksessa
sukupolvelta toiselle. Mielestäni vahva kulttuuri-identiteetti
heijastaa ympäristöönsä esimerkiksi kyläkoulun arvoja. Kyläkoulu itsessään on jo oma kulttuurinen kompleksinsa, jollaiseksi
se on muovautunut aikojen saatossa. Kyläkoulun kulttuuriidentiteetin saaneet kasvatit tietävät, mitä tarkoitetaan arvoilla,
asenteilla ja tavoilla, joita arvostetaan. Tutkimuksessani esiintyy
vahvasti myös saamelaiskulttuuri osana kyläkoulukulttuuria.
Saamelaisesta kulttuuri-identiteetistä pitäisi saamelaisen oppilaan
ammentaa omat arvonsa, asenteensa ja tapansa. Saamelaista
kulttuuria arvostettiin ja vaalittiin pienissä kyläkouluissa, jotka
osaltaan pitivät yllä kulttuurin selviytymisstrategiaa. Aika näyttää,
millaisin kulttuuriaskelin tässä asiassa mennään eteenpäin.
Kun puhutaan itsetunnosta, kuvastuu siinä mielestäni esimerkiksi
kyläkoulun opettaja ja oppilas. Nimenomaan hyvän itsetunnon
omaavina heistä näkyy oman itsensä tiedostaminen ja hyväksyntä.
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Kyläkoulu antaa eväät ja lujan pohjan itsetunnon rakentumiselle.
Perusturvallisuudesta se lähtee eli perusturvallisuus on kivijalka,
jolle Viljamaan (2008, 32–33) mukaan itsearvostus, turvallisuus
ja ihmisen sosiaalisuus rakentuvat. Perusturvallisuus alkaa
muodostua heti lapsen synnyttyä. Paha olo katoaa aikuisen
ilmestyttyä paikalle. Vauva oppii yhdistämään aikuisen miellyttävään oloon. Perusturvallisuuden pohjana on säännönmukaisuus ja
turvallinen kuva hoitajasta on itsearvostuksen ja itsetunnon pohja.
Sinkkonen (2008, 172) puolestaan pohtii itsetunnon määritelmää.
On puhuttu esimerkiksi minäkuvasta, itsetunnosta, narsismista,
itseluottamuksesta ja itsearvostuksesta. Vaikka hän antaa termille
itsetunto kuvauksen terveestä kehityksestä ja narsismin itsetunnon
häiriintymisestä, itsetunnon käsite jää hänelle epämääräiseksi.
Sinkkosen mielestä itsetuntoa voi verrata vesisäiliöön, jonka pinta
nousee ja laskee sen mukaan, mitä omassa itsessä, ympäristössä,
ja itsen ja ympäristön välisissä suhteissa tapahtuu. Joskus
itsetunto voi nousta tai laskea, vaikka ihminen seurustelisi ihan
vain oman itsensä kanssa. Kuten identiteetissäkin, myös itsetunnossa voin huomioida yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen.
Onhan selvää, että vesisäiliössä kuin myös meissä ihmisissä vesi
välillä velloo sinne tänne, mutta se on vain mielestäni ihmisen
omaa kasvua ja vahvistumista. Tietenkään ei sallisi veden nousevan tulvaveden lailla peittäen kaiken alleen.
Ahon ja Laineen (1997, 22–23) mukaan Michele Borban’in
(1989; 1993) ja Robert Reasoner’in (1982; 1994) käsitys ihmisen
itsetunnon rakenteesta muodostuu seuraavista viidestä ulottuvuudesta:
1) Turvallisuuden tunteet (security), joka tarkoittaa ihmisen
hyvää oloa ja luottamusta muihin ihmisiin myös muutostilanteissa.
2) Itseys eli itsensä tiedostaminen (selfhood) kuvaa, kuinka
hyvin ihminen tuntee roolinsa, ominaisuutensa ja yksilöllisyytensä. Itsensä tiedostava ihminen on ylpeä yksilöllisyydestään.
3) Yhteenkuuluvuuden tunteet (affilation), jossa on kyse
samastumisesta johonkin yhteisöön tai ryhmään ja ko.
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ryhmän tai yhteisön hyväksynnästä, siis laajemmin yksilön
sosiaalisista taidoista.
4) Tehtävä- ja tavoitetietoisuus (mission, purpose) tarkoittaa
vastuun ottamista, aloitteiden tekemistä, ongelmanratkaisutaitoja ja realististen tavoitteiden asettamista.
5) Pätevyydentunteet (competence), jotka ovat eräänlaisia
onnistumisen kokemuksia. Yksilö pitää itseään taitavana ja
arvostettuna, jolloin hän uskaltaa ottaa riskejä ja sietää
pettymyksiä
Itsetunto kuvastaa yksilön käsitystä ja näkemystä itsestään ja
omasta voinnistaan. Itsensä hyväksymistä pidetään psyykkisen
terveyden ja elämään sopeutumisen osoituksena. Ihminen
hyväksyy itsensä ja muut ympäristössä toimivaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, ymmärtäen asioiden ja tapahtumien
jatkuvuuden ja kausaalisuhteet. Positiiviseen itse hyväksyntään
kuuluu usko tiettyihin arvoihin ja periaatteisiin sekä halu
puolustaa niitä, kuitenkin avoimena myös uusille, ehkä
paremmille ratkaisuille. Myös omien arvojen mukaan eläminen
on tärkeää; jos on kokenut jonkun asian omakseen ja tietää sen
oikeaksi, pitää myös osata puolustaa sitä ja elää sen mukaan.
Hyvän itsetunnon omaava myös kokee itsensä tasavertaiseksi
muiden kanssa huomioiden oman ihmisenarvonsa ja on
kiinnostunut muista ihmisistä. Hyvä itsetunto ja tuntemus näkyvät
väistämättä yksilössä iloisuutena, onnellisuutena sekä tekemisen
ja olemisen nautintona maailmassa, jossa tunnetaan niin vihaa,
rakkautta, surua kuin iloakin.
3.2.4 Yhteisöön integroituva opetus
Esimerkiksi Loughran & Reed 1980; Kexiao 1980; Roy 1980;
Dove 1982; Roymaekers & Bacquelaine 1985; Khama ym. 1985
mukaan yhteisöön integroituvalla opetuksella on omia erityispiirteitään, jossa painotetaan paikallisuutta. Integrointi näyttääkin
onnistuneen parhaiten silloin, kun opetussuunnitelman sisällöt
ovat liittyneet suoraan koulua ympäröivän yhteisön elämään ja
oppilaiden tarpeisiin. Integroidussa, paikallispainotteisessa
opetuksessa on melkoisia eroja, verrattuna perinteiseen oppiainekeskeiseen opetukseen. Muun muassa lähes kaikissa kehitys-
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maiden yhteisöpainotteisten opetussuunnitelmien kehittämiskokeilujen opetusmuodoissa ovat painottuneet osallistuminen,
toiminta ja työ. Käytäntöön on kuitenkin tarvittu myös teoriaa,
joiden mielekkääseen jaksottamiseen on alettu kiinnittää
huomiota. Yleensä teoriaa painottaneet oppikirjat ovat jääneet
pelkäksi oheislukemistoksi. Äidinkielen ja matematiikan opetuskin on koettu välineenä ihmisten elinolojen parantamisessa
(Viitattu teoksessa Kalaoja, 1990, 78–82).
Nurmen (1984, 90) mukaan Dewey on sanonut, että koulu on osa
yhteiskuntaa. Esimerkiksi luokan sosiaalinen rakenne oli
muutettava sellaiseksi, että toisten auttaminen oli luonnollista ja
arvokasta toimintaa. Dewey analysoi lapsen toimeliaisuutta ja
löysi siitä, ikäkausivaihtelusta riippumatta, neljä pääharrastusta:
sosiaaliseen vaistoon pohjautuvan kiinnostuksen keskusteluihin ja
seurassa oloon, halun tutkia ja keksiä asioita, halun tehdä, luoda
ja rakentaa sekä halun taiteelliseen toimintaan. Niitä kaikkia piti
koulussa hoivata ja vaalia. Deweyn pedagogiikan pääkäsitteisiin
kuului myös kokemus. Se oli jopa tärkeämpi kuin tieto, koska
tieto yksin saattoi olla varsin ulkokohtaista. Siispä kaiken
kaikkiaan – deweyläinen kasvatus oli osa yhteiskunnan elämää, se
oli sosiaalinen tapahtuma ja rakentui kokemuksen pohjalle.
Kalaojan (1990, 84–86) mukaan myös Suomessa on paikallisen
opetuksen kehittämiseen ja oppiaineiden integrointiin tähtäävissä
kokeiluissa toteutettu uusia opetusmuotoja. Esimerkiksi 1900luvun alkupuolella Aukusti Salo (1928) vaati, että lapsen oli
saatava oppia nähden, kuullen, haistaen, tunnustellen ja maistaen.
Tällainen tekemällä oppiminen korostuikin esimerkiksi Salon
suosimassa kasvitarhatyöskentelyssä. Myös Soinisen johtamassa
Pukinmäen kokeilukoulussa kansakoulua pyrittiin lähentämään
käytännön elämään. Huomioon otettiin ympäröivän yhteisön
kulttuurisia, hengellisiä, hallinnollisia, oikeudellisia ja
elinkeinoelämän oloja. Tavoitteena oli tutustua kohteisiin paikan
päällä. Ongelmaksi muotoutui kuitenkin ajan riittämättömyys,
runsas etukäteissuunnittelu ja liian suuret ryhmät, joita oli vaikeaa
viedä esimerkiksi ahtaaseen kyläkauppaan. Opetus jäi tällöin
luokassa tapahtuvan keskustelun varaan. Tosin maa- ja metsätaloutta (ojitus, lannoitus, maanmuokkaus, metsän kylvö ja
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käpyjen keräys) pyrittiin opettelemaan käytännössä sekä kodeissa
että kokeilukoululla. (Soininen, 1916.)
KOKKE–projekti toteutettiin 1970–1980 vuosikymmenen vaihteessa. Opetusmenetelmiä olivat muun muassa luontoretkien tekeminen, vanhojen koulupuutarhojen uudelleen käyttö, kyläläiset
opettajina koulussa, kutomista ja veistämistä yhdessä kyläläisten
kanssa, Lapissa kootun saamelaiskulttuuriin liittyvän aineiston
pohjalta laadittu ympäristöopin oppikirja sekä tutustuminen
lähiympäristön työpaikkoihin kuten lampaiden hoitoon, kaupan
pitoon sekä sorsien ja peltopyiden koetarhaukseen. OKOprojektissa opetuksen koettiin sitovan opettajat työhönsä ja
yhteisöönsä entistä paremmin. Tässä projektissa paikalliset
sisällöt ovat helpottaneet opetuksen eheyttämistä ja erilaisten
opetusmuotojen joustavampaa käyttöä. Opettajat ovat kokeneet
paikallispainotteisen integroidun opetuksen toteuttamisen melko
helpoksi pienillä kouluilla niiden oppilasmäärien pienuuden ja
yhteisön läheisyyden vuoksi. (Korteniemi & Luostarinen 1988.)
OKO–projektissa käytettyjä opetusmuotoja ovat olleet (Kurtakko
1987a):
1. Fyysiseen todellisuuteen liittyvä toiminta, kuten retkien
tekeminen lähiympäristöön, leirikoulu ja ympäristöongelmiin tutustuminen.
2. Sosiaaliseen todellisuuteen liittyvä toiminta, kuten järjestöihin ja laitoksiin tutustuminen, yhteisön ammatteihin tutustuminen, kylätutkimus, esimerkiksi väestötietojen ja vapaaajan tottumusten kartoittaminen sekä kylän yleiskaavan
laatiminen ja tiedotustilaisuuden järjestäminen.
3. Elinkeinoelämään tutustuminen, kuten vierailut elinkeinoelämän eri alueille, yhden päivän työskentely maatilalla ja
oman kylän elinkeinoelämän tulevaisuudennäkymien pohtiminen.
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YHTEENVETO YHTEISÖÖN INTEGROITUVASTA
OPETUKSESTA
Yhteisöön integroituvassa opetuksessa variaatioita esiintyy eri
maissa. Kuitenkin opetuksen punaisena lankana eri maiden
yhteisöissä nähdään niiden kehittäminen. Paikallisen yhteisön
kehittämisprojektiin voivat osallistua esimerkiksi oppilaat ja
heidän vanhempansa, opettajat, kyläläiset ja muut alan asiantuntijat. Opetuksessa voidaan korostaa osallistumista, toimintaa ja
työtä sekä teorian mielekästä jaksottamista. Useimmiten
ympäröivään yhteisöön tutustutaan esimerkiksi retkien muodossa
ja kuulemalla asiantuntijoita. Yhteisöön integroituvassa opetuksessa pyritään myös toteamaan yhteisön ongelmat ja etsiä niihin
ratkaisut. Usein korostetaan myös oppilaskeskeisyyttä työskentelyssä kuten esimerkiksi tutustumista elinkeinoelämään ja työelämään.
3.2.5 Pienten koulujen kehittäminen
Tässä alaluvussa tarkastellaan pienten koulujen opetuksen
kehittämistä. Kyläkoulut ovat yleensä pieniä kouluja, joten
sopinevat siksi tarkastelun alle, ajateltaessa myös pientä koulua
mahdollisena monitoimitalona. Kalaojan (1990) Maaseudun
pienten koulujen kehittämistutkimuksessa osassa IV esitellään
maaseudun pienten koulujen opetuksen ideoinnissa kontekstuaalista kehittämistä, prosessin kehittämistä ja resurssien
kehittämistä. Pohjana on australialaisten Brownin ja Maiseyn
(1980) maaseutukoulutustutkimuksessaan käytetty luokitus. Eri
puolilla maailmaa on varsin yleisesti hyväksytty periaate, että
kouluja tulisi kehittää niiden omasta kontekstistaan käsin.
Käytännössä kuitenkin esimerkiksi maaseudun kouluja on usein
evaluoitu ja kehitelty urbaanin ympäristön suurten koulujen
mallien pohjalta. (Viitattu teoksissa Edington 1976; Mayne 1980;
Dixon 1985; Nelson 1983.)
Amerikkalaisen maaseutututkijan Nachtigalin (1980) mielestä
kehittämistyön perustana tulee olla maaseudun todellisuuden
hyväksyminen. Todellisuus on sitä, että maaseutuyhteisöt ja–
koulut poikkeavat kaupunkiyhteisöstä ja -kouluista. Toiseksi
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maaseutuyhteisöt poikkeavat toinen toisistaan, ja nämä eroavuudet on otettava huomioon pyrittäessä parantamaan maaseudun
kouluoloja. Kolmanneksi maaseutukoulut ja maaseutuyhteisöt
toimivat integroituneena sosiaalisena rakenteena.
Onhan selvää, että koulut sijaitsevat eri alueilla, niin maalla kuin
kaupunkiyhteisössä. Maaseudulla sijaitsevat kyläkoulut ovat
mielestäni aivan erinomaisia oman alueensa innoittajia mietittäessä pikkukoulun opetuksen kehittämistä. Tämän voi kääntää
myös toisinpäin eli maaseutu toimii kyläkoulun innoittajana ja
kekseliäisyyden luovana lähteenä. Kaupunkikoulut ovat puolestaan kontekstuaalisesti vastakohtana maaseutumiljöölle. Mielestäni kouluja pitää voida kehittää niiden omista tarpeista ja
ympäröivän yhteisön tarpeista, sijaitsivat koulut sitten kaupungissa tai maaseudulla. Tämä olisi suurta rikkautta ja todellista
kehittämistä. Kuitenkin näyttää siltä, että juuri maaseutujen
koulut ovat jääneet kehityksestä huimasti jälkeen. Vanha sananlasku arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin kertoo uskomattoman paljon, josta voisi ottaa opiksi.
Maaseutuyhteisöt poikkeavat myös toisistaan. Tämäkin on
mielenkiintoinen seikka pohdittaessa opetuksen kehittämistä
pienillä kouluilla. Jos näiden yhteisöjen erilaisuuden asetan omien
tutkimuskuntieni kontekstiin, väite pitää paikkansa. Tutkimuskunta-alueet olivat Tunturi- ja Pohjois-Lapin alueella, jossa
esiintyy eroavaisuuksia esimerkiksi elinkeinoelämän alueella.
Saamelaisalueella maaseutuyhteisön elinkeinona on muun muassa
poronhoito. Tähän voi yhdistää jo kaksi asiaa, niin saamelaiskulttuurin kuin varsinaisen elinkeinon harjoittamisen. Joissakin
kunnissa on vielä myös maanviljelyä ja karjanhoitoa, mutta
matkailun kasvu näkyy monin tavoin kuntien alueella, joka antaa
ja luo uusia työpaikkoja kuntalaisille. Matkailua voisi hyödyntää
pienten koulujen opetuksessa esimerkiksi niin, että pyydetään
matkailijoita vierailemaan koululla ja kertomaan omasta maasta ja
sen kulttuurista. Samalla kyläkoulu voi esittää vierailijoille,
kuinka se toimii nyky-yhteiskunnassa. Ideointia kyläyhteisön
edustustosta varmaan löytyy. Myös maaseudun luontaistalous,
kuten kalastus, metsästys, marjojen ja sienien poiminta sekä omat
kasvimaat voisivat olla pienten maaseutukoulujen opetuksen
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lähteenä. Nämä edellä mainitut asiat voidaan mielestäni katsoa
kuuluviksi koulun kulttuurisiin piirteisiin.
Useissa maissa koulut tekevät yhteistyötä ympäröivän yhteisön
kanssa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa koulun ja yhteisön
läheisestä suhteesta kertoo maaseutuoppilaiden opiskelutapa. Sen
on huomattu heijastavan ympäröivän yhteisön arvoja, asenteita ja
elämäntapaa. Australiassa vanhemmat osallistuvat innokkaasti
koulun toimintaan ja ovat ylpeitä koulustaan. Tämän on katsottu
parantavan koulun laatua. Suomessa pidetään tärkeänä koulun ja
paikallisen väestön vuorovaikutusta, mutta se on todettu
vähäiseksi esimerkiksi peruskoulun ala-asteella. Syinä on pidetty
opetussuunnitelman sisällöllistä laajuutta, ajan ja resurssien
puutetta sekä koulukohtaisen päätösvallan vähyyttä (esim.
Jatkuvan koulutuksen toimikunnan mietintö 1983, 83–84).
Vuorovaikutuksen lisääntymistä on kuitenkin havaittu
vuosikymmenien kuluessa. Lakkautetut kyläkoulut ja niiden uhka
mielestäni myös lisää ja vauhdittaa koulun ja yhteisön
vuorovaikutusta. Suomessa on jo useita kyläkouluja, joilla
suunnitelmat ja niiden toteutukset ovat ympäröivän yhteisön
kanssa onnistuneet. Mielestäni menetämme koulutushistorian ja –
perinnekulttuurin alalla huomattavan ison arvolohkareen, jos
annamme maaseudun näivettyä oman onnensa nojaan, emmekä
tee kauaskantoisia suunnitelmia kylien ja koulujen pelastamiseksi.
Tantarimäen (2011, 19) mielestä koulun kokemista lähipalveluna
sekä sen yhteisöllistä merkitystä korostaa entisestään se, että
koulu on monella kylällä sekä viimeinen julkinen palvelu että
ylipäätään viimeinen palvelu kaupan, postin ja pankin jo
lopetettua. Usein kuuleekin kyläkouluja puolustettavan toteamuksilla, kuten kylä kuolee koulun myötä tai viette meiltä viimeisenkin
palvelun. Mikäli muita palveluita alueella vielä on, niin
luonnollisesti lakkautuskeskusteluun liittyy pelko niidenkin
menettämisestä koulun loppumisen myötä.
Viimeisenä pienten koulujen opetuksen kehittämisessä on
resurssien kehittäminen. Sisältönä ovat fyysiset resurssit, oppimateriaali ja opetusvälineistö sekä muut resurssien kehittämiset.
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Maaseudun pienten koulujen fyysiset tilat on yleisesti koettu
vanhanaikaisiksi, heikoiksi ja epätarkoituksenmukaisiksi. Etenkin
taito- ja taideaineiden opetustilat jopa usein puuttuvat niin meidän
kuin muidenkin maiden pieniltä maaseutukouluilta. Niissä kouluissa, joita tutkimuksessani Pohjois- ja Tunturi-Lapin alueella
esiintyi, oli suurimmassa osassa urheilukentät, joissa pystyi
talvella myös luistelemaan. Tunturi–Lapin alueella oli yksi koulu,
johon oli ehditty tehdä upea liikuntatila hieman, ennen kuin se
lakkautettiin. Joitakin kouluja oli saneerattu niin, että niissä oli
tarkoituksenmukaiset opettajainhuoneet. Erään koulun opettajainhuoneena toimi kuitenkin entinen pieni keittiötila. Nykyään ei
pienillä kouluilla ole varsinaisia kirjastoja vaan kirjastoautot
liikennöivät kouluilla.
Maaseudun pienille kouluille ja yhdysluokille soveltuvaa
oppimateriaalia on esimerkiksi Dunnen (1977) mukaan vähän.
Materiaalin puutteen on katsottu aiheutuvan yhdysluokkaopetussuunnitelman kehittymättömyydestä ja asiantuntijoiden puutteesta. Yhtenä syynä on pidetty valmistamisen kannattamattomuutta niiden pienen menekin vuoksi. Omankielisestä oppimateriaalista on ollut puutetta myös esimerkiksi inarinsaamelaisilla ja koltansaamelaisilla. Koululaisten vanhemmat
vaativat päättäjiltä lisää rahaa inarinsaamelaisiin koulukirjoihin.
Joillakin luokka-asteilla ei inarinsaamenkielisiä kirjoja ole
ollenkaan, joten esimerkiksi opettajat joutuvat kääntämään materiaalia omalla ajallaan. Niinpä inarinsaamelaisten lasten ja heidän
vanhempiensa karvakenkälähetystö matkasi Helsinkiin tapaamaan
päättäjiä ja jättämään kantelun inarinsaamenkielisen oppimateriaalin puutteesta YK:n Lapsen oikeuksien päivänä
20.11.2009. Kantelu jätettiin vähemmistövaltuutettu Johanna
Suurpäälle. Opetusministeriön saamenkielisen oppimateriaalin rahoitus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 1993, vaikka saamenkielisten koululaisten tarpeet ovat radikaalisti lisääntyneet.
Inarinsaamenkielisiä oppikirjoja ei ole juuri lainkaan, vaikka
inarinsaame on ollut kouluopetuksen kielenä jo kymmenisen
vuotta. Eduskunta päättikin sitten antaa rahaa ja valtiovarainvaliokunta sopi 20 000 euron lisäyksestä inarinsaamenkielisen
oppimateriaalin tuottamiseen.
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Opetusministeriön Saamelaiskäräjille osoittamat oppimateriaalirahat ovat pysyneet samalla tasolla 16 vuotta. Ministeriö ei ole
lainkaan huomioinut inarin- ja koltansaamenkielen elpymisen
myötä kasvanutta määrärahan tarvetta. Saamelaiskäräjät on jo
vuosia yrittänyt saada enemmän rahaa oppimateriaalin tekemiseen, mutta summa on pysynyt 258 000 eurossa. Saamelaiskäräjät käyttää valtion rahat pohjoissaamen-, inarinsaamen- ja
koltansaamenkielisten oppimateriaalien valmistamiseen. Saamelaiskäräjien mukaan inarinsaamenkieliseen materiaaliin on voitu
osoittaa joinakin vuosina vain alle kymmenen prosenttia
määrärahoista, mikä ei välttämättä riitä edes yhden kirjan
tuottamiseen. Oppimateriaalipula koskee kaikkia kolmea saamenkieltä, mutta pahiten inarin- ja koltansaamea.
Tässä katsotaan olevan kysymys myös tasa-arvosta. Vanhemmat
huomauttavat, että Euroopan neuvoston ministerikomitea on jo
kaksi kertaa huomauttanut Suomen valtiota inarin- ja koltansaamenkielisten lasten kehnosta oppimateriaalitilanteesta. Oppikirjat ovat tärkeitä symboleja koululaisille heidän kulttuuriidentiteettinsä kehittymisen kannalta. Pahimmillaan inarinsaamenkieliset lapset ja nuoret kokevat, ettei heidän kieltään ja
kulttuuriaan arvosteta, koska heille ei valmisteta kirjoja kuten
muille kieliryhmille. Mikäli kielen kehittymistä ei tueta
koulumaailmassa, tällöin myös kielipesässä aloitettu kielenelvytystyö valuu hukkaan. (Tiedote 20.11.2009. Helsinki.)
Pieniä kouluja pidetään arvokkaina maaseudun elävöittäjinä
ympäri maailmaa ja kehittämistutkimuksia on tehty koulujen
säilyttämiseksi ja yhteiseksi hyvinvoinniksi ympäröivän yhteisön
kanssa. Mielestäni kehittämiskohteita pitäisi pohtia aluekohtaisesti myös tänä päivänä. Suunnitteluun tulisi osallistua
yhteiskunnan eri osaajia kuten koulutoimesta, kunnan virkamiehistöstä ja kyläyhteisöistä. Yhteisesti toimien ongelmat kartoitetaan, tavoitteet ja ratkaisut selvitetään. Kuntakohtaisessa kouluverkkosuunnitelmassa pitäisi etsiä tehokkaat ratkaisut kyläkoulujen säilyttämiseksi.
Varsinkin Lapissa tämä on tärkeää, koska Lappi on omaleimainen
ja ainutlaatuinen niin kulttuurinsa kuin sijaintinsa takia. Kun
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esimerkiksi matkailu on yksi Lapin vetonauloista, uskon, että
matkailijaa kiinnostaa Lapissa sen omaleimaisuus ja kulttuurin
tuntemus matkailukeskuksien ohella. Koulu on ennenkin ollut
paikallisen kulttuurin säilyttäjä ja eteenpäin viejä. Näin ollen
kyläkoulut ympäröivine yhteisöineen ovat avainasemassa säilyttää Lappi elinkelpoisena. Miten on, olisiko mahdollista ottaa
matkailuyritykset mukaan suunnitteluun, jotka olivat ennen
paikallisia kyläkouluja? Tässä olisi haastetta kaikille osapuolille!
Matkailutoiminta jatkuisi tietenkin entisessä kyläkoulussa, mutta
rakennustiloja voitaisiin laajentaa koulun omaan käyttöön. Näin
ollen matkailuun elinkeinona päästäisiin mahdollisesti tutustumaan saman rakennuskompleksin sisällä. Tällainen monitoimitalo piristäisi kyläkuvaa, antaisi uusia virikkeitä matkailuyrittäjille sekä yhteisölle.
Pienten koulujen kehittäminen koetuista ongelmista käsin oli
muun muassa opetussuunnitelman kehittäminen, aika- ja
ajoitusongelmien minimoiminen, itsenäisen työskentelyn kehittäminen ja apuopettajajärjestelmän kehittäminen. Yksimielisyyttä löytyi siitä, että yleiset opetussuunnitelmat eivät sellaisenaan sovellu maaseudulle. Samaa mieltä ollaan myös siitä, että
aiempi opetussuunnitelmatutkimus on ollut usein kaupunki- ja
erillisluokkapainotteista. Kuitenkin jo pelkästään yhdysluokkaopetuksen on huomattu eroavan erillisluokkaopetuksesta. (esim.
Cornall 1986.)
Leino & Leino (1988, 55–57) esittävät erilaisia käsityksiä opetussuunnitelmasta. On olemassa a) ainejakoinen (oppiainepohjainen) opetussuunnitelma b) yhteiskuntaa uusintava opetussuunnitelma (social reconstructionist curriculum), c) humanistinen opetussuunnitelma ja d) teknologinen opetussuunnitelma.
Ainejakoinen opetussuunnitelma vaikuttaa muun muassa opettajankoulutukseen, ainedidaktiikkojen kehittymiseen ja oppimateriaalien laadintaan. Opetussuunnitelmissa tehdyt muutokset
heijastuvat myös opettajien työllisyystilanteeseen. Ainejakoisen
opetussuunnitelman katsotaan pirstovan tietoa ja siten vaikuttavan
epäedullisesti oppilaiden persoonallisuuden kehitykseen. Eräät
ovat sitä mieltä, että opetussuunnitelman ja opetuksen tulisi
korostaa yhteiskunnallista toimintaa. Yhteiskuntaa uusintavan
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opetussuunnitelman huomattavana kokeilijana ja kehittäjänä on
Dewey (1938), jonka mielestä opetussuunnitelman lähtökohtana
on auttaa oppilasta sopeutumaan olemassa olevaan yhteiskuntaan
ja uudistamaan sitä omalta osaltaan.
Humanistinen opetussuunnitelma lähtee yksilöllisyydestä ja pitää
tärkeänä taata jokaiselle oppilaalle palkitsevia oppimiskokemuksia. Keskeinen pyrkimys oppilaan sisäisessä kehittämisessä on saada hänet tuntemaan itsensä, mahdollisuutensa ja
taipumuksensa. Edullista on myös oppilaan ja opettajan välinen
lämmin vuorovaikutus. Montessori-koulujen perusideoita voidaan
pitää yhtenä käytännön muotona humanistisen opetussuunnitelman toteutustavoista. Teknologisen opetussuunnitelman
suuntauksena voidaan pitää tehokasta ja tuloksekasta toimintaa.
Ensin määritellään tavoitteet ja haetaan vaihtoehtoisista tavoista
ne, joilla tavoitteisiin parhaiten päästään. Parhaiten viittaa tässä
joko oppimisen määrään, nopeuteen tai toiminnan taloudellisuuteen tai näiden kaikkien yhdistämiseen. Käytetään
materiaaleja ja välineitä kuten itseohjautuvia opetussuunnitelmia,
tietokoneavusteista opetusta ja AV–opetusta kuva- ja ääninauhoineen jne. tavoitteiden määrittelyssä pyritään tarkkoihin
ilmaisuihin saavuttamiskriteereineen, jotta tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida (Tyler, 1949). Opetussuunnitelmaa pidetään rationaalisena ja yksioikoisena. Eniten sijaa se on saanut
ammatillisessa koulutuksessa.
Yhteiskunta on kehittynyt ja koulu sen mukana, myös
opetussuunnitelmat ovat muuttuneet. Kun vertailee edellisiä
neljään osaan eriteltyjä opetussuunnitelmia, huomaa, että
yhtenevyyttä varmaankin niihin on verrattuna tähän päivään.
Nykyiseen opetussuunnitelmaan voisi ottaa palasen jokaisesta
suunnitelmasta. Ainejakoinen opetussuunnitelma mielestäni oli
vallalla 60-luvulla käydessäni oppikoulua. Humanistinen
opetussuunnitelma on yhä tärkeä ja nyt myös yhteiskuntaa
uudistava. Teknologinen opetussuunnitelma osaltaan on tätä
päivää ja tulevaisuutta.
Suomessa esimerkiksi peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat
kaksi kertaa työharjoittelussa (TET) lukuvuoden aikana. Oppilaat
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pyrkivät itsenäisesti löytämään sopivan työpaikan, jossa he viikon
kerrallaan ovat tutustumassa työelämään. Työpaikka ratkaistaan
useimmiten oman kiinnostuksen pohjalta. Tällaisesta työharjoittelusta voi oppilas saada kipinän omaan ammattiin ja sen
harjoittamiseen. Lapin harvaanasutuilla alueilla olisi tärkeää
havaita nykyinen kehitys. Samalla se on katsaus menneisyyteen,
kartoitus nykyhetkeen ja luo myös tulevaisuudenkuvan. Monilla
alueilla Lapissa poronhoito esimerkiksi on antanut elannon
ihmisille satoja vuosia ja antaa sitä edelleenkin. Maa- ja
metsätalous on ollut tärkeä elinkeino vuosikymmeniä
lappilaisessa elämänmuodossa ja on sitä osaltaan myös tänään.
Näiden elinkeinojen lisäksi on tullut uusia kuten matkailun
voimakas lisääntyminen. Opetussuunnitelmissa pitäisi pystyä
hyödyntämään koulun ja yhteisön hyväksi olemassa olevat
elinkeinot.
Patrikaisen (1999, 8) mielestä opetussuunnitelman olisi valmistettava oppilaita muutoksessa elämiseen. Yksilöiden ja ryhmien
on opittava itse luomaan uusia muutosten kohtaamis- ja
ohjausstrategioita. Liiallisen tiedonhankinnan ja osaamisen sijasta
olisi painotettava enemmän taitojen, ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämistä. (ks. Ropo 1992.) Tulevaisuuden
yhteiskunnassa keskeistä ei ehkä ole asioiden muistaminen ja
mieleen painaminen, vaan ajattelu ja ongelmanratkaisu,
innovointi ja kyseenalaistaminen. Siksi opetussuunnitelman olisi
simuloitava todellisuutta riittävän kompleksisella tasolla. Vain
kompleksinen opetussisältö luonnollisissa tilanteissa inspiroi
oppilaiden ja opettajan ajattelua riittävän haasteellisella tasolla.
Oppimistilanteen kompleksisuus on edellytys sille, että opitaan
hyväksymään myös ympärillä esiintyvä kompleksisuus ilmiöiden
olennaisena piirteenä. Uusiin opetussuunnitelmiin tulisi kuulua
opetussisällöt, opetusmenetelmät, tarkoitetut ja kirjoitetut opetustavoitteet (piilo-opetussuunnitelma) sekä koulukulttuuriin
kuuluvat käytänteet. (Achtenhagen 1991; Doll 1989; Preiss 1991;
Ropo 1992.)
Aika- ja ajoitusongelmat näyttäisivät olevan yhteydessä
yhdysluokilla käytettyihin opetusjärjestelmiin. Ongelmia on
pyritty ratkaisemaan myös itsenäisen työskentelyn ja apu-

65

opettajajärjestelmän kehittämisellä. Helmke ja Schrader (1988)
tutkivat viidesluokkalaisten matematiikan opetukseen liittyvää
itsenäistä työskentelyä 39 luokassa. Opetuksesta 20 % oli
itsenäistä työskentelyä. Saatujen tulosten mukaan itsenäiseen
työskentelyyn käytetty aikamäärä ei korreloinut oppimistulosten
kanssa. Sen sijaan itsenäisen työskentelyn laatu oli yhteydessä
tuloksiin. tekemänsä tutkimuksen pohjalta Helmke ja Schrader
(1988) päätyvät seuraaviin tuloksiin:
1. Itsenäisen työskentelyn ulkoiset olot on järjestettävä siten,
että häiriötekijät voidaan minimoida.
2. Itsenäisen työskentelyn jatkuvuudella on merkitystä. Se
täytyy valmistella huolellisesti etukäteen. Oppilailla täytyy
myös jo etukäteen olla tietoa opittavasta asiasta. Opettajan
selitykset, kyselyt ja luennointi itsenäisen työskentelyn
aikana osoittavat, että asiaa ei ole valmisteltu.
3. Paras tapa ohjata itsenäistä työskentelyä on se, että opettaja
ohjaa yhtä oppilasta kerrallaan häiritsemättä muita.
Opettajat voivat parantaa oppilasdiagnosointitaitojaan itsenäisen
työskentelyn aikana a) kartoittamalla ne ongelmat, joita oppilaille
tulee itsenäisen työskentelyn aikana b) pyrkimällä ennustamaan
etukäteen kunkin oppilaan saavutukset c) vertaamalla ennustettuja
tuloksia todellisiin tuloksiin. Muita itsenäisen työskentelyn
kehittämisehdotuksia ovat olleet oppimateriaalin kehittäminen,
tietokoneavusteinen opetus, opetuksen jaksottaminen ja periodiopetus, apuopettajien ja kouluavustajien käyttö, ohjelmoitu opetus
sekä opetuksen huolellinen etukäteissuunnittelu.
Nykyisin, kun tietotekniikka on tullut jäädäkseen myös kouluihin,
niitä voidaan tehokkaasti käyttää itsenäisessä työskentelyssä kuin
myös opettajan johdolla. Äidinkielen ja matematiikan opetuksessa
esimerkiksi oppilas saa välittömän palautuksen koneelta, jos
tehtävät on kirjoitettu väärin. Samoin tietokoneavusteinen opetus
soveltuu itsenäiseen työskentelyyn etäopetuksessa. Myös
Pennanen ja Rautio (1986) pitävät opettajien ohella tietokoneen
antamaa välitöntä palautetta pedagogisesti arvokkaana
oppimiselle. Kokeilijoiden mielestä se vähentää oppilaiden
virheellistä työskentelyä tilanteissa, joissa opettaja ei ehdi
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kontrolloida itsenäistä työskentelyä. Oppilaan ei tarvitse odottaa
opettajan antamia työskentelyohjeita, koska tietokone antaa
välittömästi tarkat jatkotoimintaohjeet. Maassamme tietokoneavusteisen opetuksen kokeilu on aloitettu pienillä maaseutukouluillakin. Kalaojan (1990, 23–25) mukaan Kurtakon (1988)
johtamassa Tuku–projektissa oli mukana kolme Ranuan syrjäistä,
pientä koulua. Tietokonetta pyrittiin käyttämään esimerkiksi
paikallisen aineksen suhteuttamisessa globaalisiin sisältöihin.
Apuopettajajärjestelmän käyttö eri kouluasteilla näyttää
lisääntyneen eri puolilla maailmaa. Aikaisemmin apuopettajina
käytettiin lähinnä oppilastovereita (esim. Kouluhallitus 1979).
Nykyisin erilaisten apuopettajien variaatio on suurempi. Usein
apuopettajien käyttö on helpottanut yhdysluokkaoppilaiden
itsenäistä työskentelyä. Yksi Indonesiassa tehdyn itsenäisen
työskentelyn kehittämiskokeilun keskeinen periaate oli erilaisten
apuopettajien käyttäminen. Apuopettajina saattoivat toimia
oppilastoverit, opetusharjoittelijat, palkatut kouluavustajat sekä
yhteisön asukkaat. Yhteisön eri alojen asiantuntijat toimivat jopa
varsinaisina opettajina. (Unesco 1980.)
Pienryhmien valvonta, yksilöllinen ohjaus (apuopettajana toimiminen), leikkikenttävalvonta, lounaan valvonta, uuden oppimateriaalin valmistus, retkien avustus, kirjallisten töiden avustus,
opetuksen seuraaminen, oman alansa asiantuntijana toimiminen
(esimerkiksi musiikki, liikunta jne.), ammatinvalintapäivät, vanhempainillat, varojen kerääminen koulun ja kotien yhteistoimintaan, talkootoiminta, paikallisen lehden toimittaminen, yleisökampanjoiden suunnittelu ja toteutus, koulun erilaiset informaatiotilaisuudet, oppilastöiden näyttelyt ja alueen eri ammattien
harjoittajien kanssa työskentely.
Vanhemmat ovat paljolti mielestäni tänä päivänä koulujen
toiminnassa mukana. Varoja kerätään esimerkiksi leirikoulutoimintaan ja luokkaretkiin. Niitä kerätään koulujen erilaisissa
tilaisuuksissa kuten musiikki-illoissa ja juhlatilaisuuksissa. Oppilaat toki itsekin ovat mukana varain keruussa, myymällä
esimerkiksi arpoja ja erilaisia tuotteita. Nykyisin tehdään
varsinkin meillä pohjoisessa retkiä etelän lämpöön ulkomaille ja
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siellä useat aktiiviset vanhemmat ovat mukana valvojina. Myös
Poutalan (2010, 59) mukaan vanhemmat ja huoltajat voivat olla
aktiivisia kodin ja koulun yhteistyössä ja ilmoittautua vapaaehtoisiksi toimijoiksi kouluyhteisössä. He voivat tarjoutua
resurssipulasta tai lomautuksista kärsivälle koululle valvojiksi tai
apuopettajiksi.
3.2.6 Opettajankoulutuksen kehittäminen maaseudun
näkökulmasta
Pienet kyläkoulut sijaitsevat maaseutumaisemissa. Siksi se,
millaiset opettajat siellä toimivat, on mielestäni mielenkiintoinen
näkökulma.
Kalaojan (1991, 26) tutkimuksen toisessa osassa kartoitettiin
maaseudun opettajien ihanneominaisuuksia. Tiettyjen luonteenpiirteiden on todettu helpottavan maaseutuympäristöön ja
maaseudulla opettamiseen sopeutumista. Sellaisina on pidetty
muun muassa sopeutuvaisuutta, itsenäisyyttä ja sosiaalisuutta.
Näitä luonteenpiirteitä on eri yhteyksissä toivottu opettajankoulutuslaitosten valinnoissa otettavan huomioon. Maaseutukoulutusohjelmiin on toivottu valittavan myös opiskelijoita, jotka
viihtyvät maaseudulla ja haluavat opettaa siellä. Mielestäni nämä
ihanneominaisuudet kuten sopeutuvaisuus, itsenäisyys ja sosiaalisuus kuuluvat jokaisen opettajan eettiseen olemukseen, olipa
kysymys kaupunkikoulun tai kyläkoulun opettajan ominaisuuksista. Tietysti nämä ominaisuudet voivat korostua maaseudulla positiivisemmin, koska siellä ne tulevat esille ja siellä ne
huomataan. Opettajan, joka sopeutuu työskentelemään ja asumaankin maaseudulla, on myös itsenäinen toiminnoissaan.
Sosiaalisuus on myös yksi parhaita hyveitä, kun ollaan tekemisissä esimerkiksi ympäröivän yhteisön kanssa.
Suomessa pienten koulujen opettajat näyttävät viihtyvän työssään.
Viihtymättömyyttä on jossain määrin aiheuttanut syrjäisyys,
koulutilojen puutteellisuus ja yhdysluokkaopetus. (Kalaoja
1988b.) Omassa tutkimuksessani huomasin opettajien viihtyvän
kyläkoulujen opettajina niin Tunturi- kuin Pohjois-Lapissa.
Lakkautukset koettiin erittäin raskaina kokemuksina.
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Nash (1980, 62–67) teki luokittelun maaseudun 26 koulun
opettajista. Tutkimuksensa perusteella opettajat luokiteltiin
viiteen kategoriaan. Luokittelun tuloksena oli opettajia, jotka
olivat omistautuneet työlleen. Toinen luokitteluryhmä oli niin
sanotut kunnianhimoiset opettajat. Kolmanneksi ryhmäksi
muotoutui vakiintuneet opettajat ja neljänteen ryhmään sisältyivät
mutkattomat opettajat. Viidennen ryhmän opettajat olivat
opettajia, jotka olivat kohta eläkeiässä. Opettajien työskentelyssä
huomattiin hyvinkin paljon erilaisuutta.
Ne opettajat, jotka olivat vihkiytyneet eli omistautuneet työlleen,
olivat olleet ammatissaan muutaman vuoden, kun taas eläkeikää
lähestyvät opettajat olivat työskennelleet koulussaan 20–30
vuotta. Työlleen omistautuneet opettajat eivät välittäneet eivätkä
juuri pohtineet virkaylennyksiä, vaan noudattivat tunnontarkasti
opetusmetodejaan. Tunnelma tuntui leppoisalta heidän luokkahuoneessaan, sillä opetuksesta oli tullut heidän elämänsä tärkein
asia. Pian eläkeiässä olevat opettajat olivat opettaneet saman
opetussuunnitelman mukaan jo kauan ja pitivät eläkkeelle
siirtymistä elämänsä ainoana tehtävänä. Opetussuunnitelma oli
mielikuvitukseton ja opetus mielenkiinnotonta. Ellei pienten
lasten opettaja ole halukas ja ohjaava opettaja, lapset tekevät
vähän, mutta istuvat pulpeteissaan koko päivän – joissakin
tapauksissa televisiota katsoen kolmanneksen heidän kouluajastaan. Keskiarvovertailussa työlleen omistautuneiden opettajien oppilaat saivat korkeammat pistemäärät kuin eläkeikää
lähestyvien opettajien oppilaat. (emt. 62–67.)
Kolmissakymmenissä olevat miehet ja naiset puolestaan
sijoitettiin kunnianhimoisiin opettajiin. Tämä sen vuoksi, koska
he pitivät nykyistä kouluaan askeleena suurempaan kouluun
tulevaisuudessa. Tavoitteena heillä oli suoriutua erittäin menestyksekkäästi pienessä koulussa ja usein he esittelivätkin
nykyaikaisia menetelmiä kuten avointa suunnittelua, päivän
aiheiden integroimista tai itsenäisiä opetusohjelmia. (emt. 62–67.)
Vakiintuneet opettajat olivat hyväksyneet asemansa kyläkoulun
opettajina ja olivat luopuneet mahdollisista muista viroista.
Kyläkoulun opettajan rooli on tärkeä. Opettajasta tulee yhteisön

69

ohjaaja ja hän on esimerkiksi mukana kylätoimikunnissa. Ihmiset
pitävät opettajaa neuvonantajana laajan alueen paikallisissa
asioissa. Vaikka opettajan työ on rutinoitunutta ja opetussuunnitelma hieman epätasapainossa, vanhemmat ovat enemmän
kuin tyytyväisiä, koska oppiaineet opettaja osaa käsitellä oikein
hyvin. (emt. 62–67.)
Yksi luokiteltu opettajaryhmä oli nimeltään mutkattomat
opettajat. Nämä opettajat ovat mahdollisesti joskus epäonnistuneet ylenemishaastattelussa liikaa ja joista on sittemmin tullut
hieman ikävystyneitä. He omaksuvat ja imevät itseensä kaiken
mielenkiinnon jostakin muusta. Tällainen opettaja saa suurimman
tyydytyksensä esimerkiksi kilpaillen jostakin tai kirjoittaen
saarnoja kuten lakimies. Hänen koulutyönsä tehdään kello 9:00 ja
15.30 välillä ja oppilaat on totutettu siihen, että he joutuvat
tekemään itsenäistä työtä opettajan osallistuessa esimerkiksi
jollekin kurssille. (emt. 62–67.)
Tämän luokituksen pohjalta tehtyjä opettajakuvauksia löytyy
varmasti myös tänä päivänä kaikkialta maailmasta, samoin näiden
luokittelujen yhdistelyjä. Maaseudun kyläkoulun opettajan sopeutuvaisuuden, itsenäisyyden ja sosiaalisuuden lisäksi ominaisuuksina voisi olla myös hitusen ylpeyttä siitä, että voi ja saa olla
opettajana pienessä yhteisössä rakentamassa kylän hyvinvointia.
Ehkä luokittelun vakiintuneet opettajat kuvaavat kyläkoulun
ihanneopettajaa. Opettaja toimii myös eettisten arvojen sanelemana koulussaan ja yhteisössään. Hirsjärven (1987, 85)
mielestä opettajan etiikka on puhtaimmillaan itsesäätelyä. Itsesäätely on periaatteessa vapaaehtoista arvojen sisäistämistä.
Yhteiskunnan asettamat normit eivät korvaa sitä eettisten arvojen
edistämistä ja puolustamista, jota opettajien ja muiden
kasvattajien tulisi harjoittaa. Onkin sanottu, että pikemmin juuri
kouluyhteisön eettinen itsesäätely takaa oikein toteutettuna
parhaiten sen, ettei koulun ulkopuolinen valvonta pääse
muodostumaan pakkopaidaksi, joka veisi opetustyöstä ilon ja
vapauden. Opettajalla pitää olla kelpoisuus ja moraalinen rohkeus
muodostaa perusteltu kanta, jonka takana hän voi seistä ja
kohdata sen arvostelun, jonka hän yhteisössä saa osakseen. Ilman
kannanottoa tietyissä perusasioissa ihmisen henkinen kasvu tuskin
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on mahdollinen. Opettajan ja kasvattajan työ on Cantellin (2010,
226) mukaan myös ihmissuhdetyötä, jossa kohdataan aikuisia,
nuoria ja lapsia. Se, että opettajalla on näissä kohtaamisissa
tunteet mukana, ei tarkoita, että hän olisi ailahtelevainen tai
kykenemätön hoitamaan työtään. Tunteiden läsnäolo ja inhimillisyys ilmenevät välittämisenä, huolehtimisena ja asioihin
tarttumisena.
Opettaja–lehden pääkirjoituksessaan (28.1.2011) Hannu Laaksola
toteaa, että koulutuksen tulee olla ennakoivaa. Hänen mukaansa
koulutusjärjestelmän on otettava nykyistä paremmin huomioon
globalisoituminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos, jotka kaikki
vaikuttavat kaikkien elämään. Suomessa Laaksolan mielestä
kunnat eriarvoistuvat selvästi koulutuksellisesti. On olemassa
jopa vaara, että koko maa jakautuu koulutuksellisesti kahtia, kun
osa kunnista lakkauttaa kouluja, perustellen sitä köyhillä
liiketalousopeilla, jatkaa lomautuksia, jotka koituvat myöhemmin
koko yhteiskunnan rasitteeksi sekä leikkaa koulutuksen voimavaroja kauttaaltaan. Laaksola jatkaa, että koulutuksen merkitys
suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle on ensiarvoisen tärkeä.
Koulutusjärjestelmä on muutettava sellaiseksi, joka ottaa
huomioon ennustettavan kehityksen yhteiskunnassa. Ja koska
kuntien erilainen suhtautuminen koulutukseen vaarantaa koulutuksellisen tasa-arvon, pitäisi vakavasti miettiä, vaatiiko se
toimenpiteitä kuten valtiovallan nykyistä voimakkaampaa
ohjausta. Koulujärjestelmän kehittämisessä pitää miettiä myös
uusia ja radikaaleja vaihtoehtoja.
Hyvä, että koulutusjärjestelmän kehittämiseen on herätty
laajemmalti. Juuri ennakointi tulevaan on mielestäni ensiarvoisen
tärkeää. Valtiovallalta kaivataan voimakkaampia otteita ja on
mietittävä monella taholla, mitä uudet ja radikaalit vaihtoehdot
koulutuksessa voivat olla. Ei voida ajatella asiaa niin, että kunnat
hyvin lyhytnäköisesti lakkauttavat esimerkiksi kouluja alueilla,
joissa voisi olla potentiaalia jatkaa opetusta toisenlaisissa
raameissa kuin ennen. Aikaisemmin mainittu monitoimikeskus
Lapissa ja muualla harvaanasutuilla seuduilla olisi mielestäni uusi
ja radikaali vaihtoehto koulujärjestelmän kehittämisessä. Samalla
tulisi huomioida yhdysluokkaopetus maaseudulla ja kehittää
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opetussuunnitelmia ympäröivän yhteisön kanssa niin, että tasaarvo koulutuksellisesti toteutuu sekä alueellisesti että
yksilöllisesti. Vai onko tässä käymässä niin, että niissä kunnissa
ja kylissä, missä lakkautetaan, lomautetaan ja leikataan, elämisen
tason halutaan loppuvan, toisten porskutellessa eteenpäin?
Lehtisalo ja Raivolakin (1992, 70) pohtivat jo parikymmentä
vuotta sitten, että Suomessa on kohtuullisen hyvä ja
demokraattinen koulujärjestelmä, mutta meiltä puutuu tasa-arvoa
lisäävä systemaattinen koulutusjärjestelmä. Voitaisiinko tämän
rakentamista pitää suurena koulutuspoliittisena haasteena?
3.2.7 Tulevaisuus ja muutos
Useissa lähteissä mainitaan valmistautumisesta muutokseen tai
muutoksessa elämiseen. Näin on ollut kautta aikojen. Muutosta on
tapahtunut monien sukupolvien ajan niin oppimisessa kuin
koulutusjärjestelyissä. Aluksi lähdettiin opettamaan kansaa; oli
kirkollista opetusta ja muuta kansanopetusta. Sitten muutosten
virrassa kehittyivät paikalliset opinahjot eli koulut. Opetussuunnitelmat tulivat mukaan ohjaamaan opettajan työskentelyä.
Muutosta tapahtuu edelleen, yhteiskunnan muuttuessa, globaalisti
ja paikallisesti. Koulujen lakkauttaminen ja kylien haavoittuvuus
sen johdosta on yksi vakava muutos, johon tulee suhtautua jyrkän
muutoksen aiheuttamalla vakavuudella ja pystyä vastaamaan
siihen.
Poikela ja Nummenmaa (2002, 35–36) ovat sitä mieltä, että
muutoksen yhteiskunnassa vasta viimeaikaisessa oppimisen ja
asiantuntijuuden tutkimuksessa on yksilön oppimisprosessien
sijasta kiinnitetty huomiota ryhmän, yhteisön, organisaation tai
asiantuntijaverkoston vuorovaikutukseen ja tässä vuorovaikutuksessa tapahtuvaan tiedon ja osaamisen määrityksiin. Flecther
(1996) kuvaa oppimista osallistumisen prosessina – oppimiskumppanuutena, jossa ryhmän tai yhteisön jäsenten erilaiset tiedot
ja taidot toimivat oppimisen voimavaroina. Kumppanuuden
keskeisiä periaatteita ovat yhteinen toimintakonteksti, vastavuoroisuus, reflektiivisyys ja dialogisuus. Tiedon oppiminen ja
tiedon käyttäminen eivät ole erillisiä, vaan toisiinsa liittyneitä
prosesseja. Tieto, oppiminen ja osaaminen nähdään sitoutuneena
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tiettyyn fyysiseen, psykologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen
kontekstiin, jossa ne ovat muotoutuneet tai johon ne viittaavat.
Konteksti määrittelee merkityksen ja näin sillä on voimakas rooli
myös oppimisessa.
Luukkaisen (2005, 94–95) mukaan yhteiskunnan ja koulun
sanotaan olevan jatkuvassa muutostilassa, jota ei voi ennakoida,
mutta jonka haasteisiin on vastattava, sekä yksilöinä että
yhteisöinä. Joudumme usein kyseenalaistamaan perinteen, ainakin
aiemmin valitut toimintamallit. Näin ollen muutoksen kohtaamisessa tärkeää onkin tulevaisuushakuisuus. Turvallisuuden tunnetta
ei enää voida etsiä asiantilojen ja elinolosuhteiden pysyvyydestä.
Turvallisuudentunteen pitää jatkossa syntyä siitä oivalluksesta,
että eletään jatkuvasti muutoksen maailmassa sekä muutosten
ennakoimisesta ja valmiuksista muutosprosessien kohtaamiseen.
Kasvatuksen tavoitteena tuleekin olla kyky kohdata millainen
tulevaisuus tahansa, kohdata epävarmuutta ja kokea hyvinvointia
myös epävarmuuden tilassa. Rooman klubin perustaja Aurelio
Peccei on optimistisesti todennut: ”Järkevinä ihmisinä voimme
toteuttaa sen tulevaisuuden, jonka todella haluamme” (Viitattu
teoksessa Meristö 1994, 6). Koska tulevaisuus ei ole vielä
määräytynyt, se voi olla monenlainen sen mukaan, millaiseksi
ihmiset sen tekevät. Oleellista on nähdä ihminen aktiivisena
toimijana ja vaikuttajana.
Luukkainen (emt. 99) toteaa, että tulevaisuuden rakentamisen
hyväksi lähtökohdaksi Lehtisalo (2002, 19) näkee kolme
näkökulmaa: mennyttä tarkasteleva muisti, nykyhetkeä havainnoiva ymmärrys ja tulevaa tarkasteleva huolenpito. Näiden
näkökulmien aktiivinen tarkastelu on tulevaisuussuuntautuneen
opettajan ja oppilaitoksen tunnusmerkki. Päämäärähakuinen ja
visionäärinen tulevaisuussuuntautuneisuus luo elämänhallintaa.
Koulutuksen ja kasvatuksen tehtävänä on valmistaa oppilaita
tulevaisuuden maailmaan. Hietala ja Kämäräinen (1998, 22–23)
huomauttavat, että ihmisen alituinen tarve edistyä tekemisissään
edellyttää myös ihmisen kehittämistä. Inhimillisten ja luonnollisten voimavarojen käyttöä tulisi osata suunnata niin, että
tulevaisuuden tuomiin haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan.
Koulun tehtävä on toimia eräänlaisena suunnan näyttäjänä tällä
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tiellä. Tulevaisuuden ennakointi voidaan siis nähdä yhdeksi
koulun tärkeimmistä tehtävistä.
Uusikylän (2003, 24–25) mukaan meidän pitäisi yhteistuumin
alkaa rakentaa kouluissa turvallisia, komeita purjealuksia. Kukin
osallistuisi rakennustyöhön taitojensa ja kypsyytensä mukaan.
Tulevaisuudessa koululaivat lipuisivat arvokkaasti ja rauhallisesti,
liput liehuen, uljaina rinnakkain kohti päämääräänsä, tiedon,
taidon, yhteisvastuun, inhimillisyyden ja elämän kunnioittamisen
mannerta. Laivojen kapteenit olisivat turvallisia viisaita ihmisiä.
Jokainen laivalla kulkija, pienintä tyttöä ja poikaa myöten, saisi
tuntea kelpaavansa, kuuluvansa joukkoon. Yhtään ihmistä ei voisi
korvata toisella, saati heittää yli laidan haiden ruoaksi. Kaikista
pidettäisiin huolta.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
4.1 Tutkimusongelma
Tutkimuksessa asetettiin seuraavat tutkimusongelmat:
1. Millainen oli kyläkoulun merkitys?
2. Millaiset olivat tuntemukset koulun lakkautuessa?
3. Miksi koulu lakkautettiin?
4. Millaiset olivat lakkautusprosessit?
5. Millaisia olivat lakkautusvaikutukset?
6. Miltä kyläkuva näyttäisi viiden – kymmenen vuoden
kuluttua?
1. Millainen oli kyläkoulun merkitys?
Kun selvitellään koulujen lakkautustapahtumia, on kysyttävä,
mitä merkitystä kyläkoululla on ollut. Koulu on kylän keskus ja
se on tuonut paljon hyviä asioita niin oppilaille kuin kyläläisille.
Shaw (2011) huomauttaa, että koulu on kylän tärkeä majakka.
Sen valot ovat vilkuttaneet kyläläisille omasta tutusta yhteisöstä ja
kokoontumispaikasta.
Kyläkoulu toimii kasvupaikkana lapsen oman identiteetin
tukemiseksi ja säilyttämiseksi. Se tuottaa myös psykososiaalista
hyvinvointia niin lapsille kuin heidän vanhemmilleen sekä koko
kylälle ja kyläläisille. Myös Ahonen ym. (2008) korostavat
kulttuuria, etnistä identiteettiä ja psykososiaalista hyvinvointia
esimerkiksi Barentsin alueen maaseutukylien ihmisille. Kyläkoulusta voidaan ammentaa kaikkea tätä. Lapset voivat solmia
jopa elinikäisiä suhteita toisiin oppilaisiin ja opettajiin, jolloin
jatkuvuus erilaisissa ihmissuhteissa mahdollistaa itsensä
tiedostamisen tärkeänä osana omaa elämää. Shaw (2011, 2)
huomauttaa, että koulun sulkeutuessa oppilaat menettävät ne
suhteet, jotka ovat kehittyneet aikuisiin ja muihin oppilaisiin. He
myös haluavat tietää, mihin he menevät seuraavana kouluvuonna
ja mitä mahdollisuuksia heillä on jatkaa opiskeluaan. Epävarmuus
saattaa nakertaa monella tavalla.
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Tutkimusalue on osaksi saamelaisaluetta, jolloin tulee
kysymykseen myös sen alueen kulttuuri ja toimintatavat.
Kyläkoulu heijastaa näitäkin arvoja ja on tuonut oman panoksensa
elämäntavan jatkumiselle ja oppimiselle. Karlberg-Granlundin
(2009, 200–201) mielestä pedagogisessa kynttilämallissa muun
muassa korostetaan yksilön kuulumista johonkin. Tämä on
lapselle tärkeä kiinnekohta. Mallin mukaan sosiaalinen miljöö,
kulttuuri, historia ja luonto pohjustavat lasta yhteenkuuluvuuteen
toisten kanssa sekä myös omaan vapauteensa kasvun myötä.
Kyläkoulupedagogiikalla on oma tärkeä tehtävänsä. Siivet
kannattelevat lopulta kynttilän liekkiin, jossa yksilön hienot
ominaisuudet pääsevät loistamaan.
2. Millaiset olivat tuntemukset koulun lakkautuessa?
Toisena tutkimustehtävänä pohditaan sitä, miltä tuntuu, kun koulu
lakkautetaan. Mielestäni on hyvä pureutua asioiden ytimeen ja
antaa ihmisten kertoa julki kaikki se, mikä mieltä painaa. Kaiken
kaikkiaan lakkautus ei ole ollut mikään yhdentekevä asia, vaan
tunteet ovat niin sanotusti nousseet pintaan. Voimattomuutta,
syyttelyä, vihaa ja surua kätkeytyy tuntemuksiin. Lakkautusta
vastaan on voitu taistella jopa kymmenen vuotta, joten ihmisen
mielessä tunnemyrsky voi olla melkoinen. Shaw (2011) lisää, että
yleensä esimerkiksi koulujen johtajat suhtautuvat omaan
kouluunsa erittäin tunnepohjaisesti ja reagoivat lakkautukseen
raskaasti, jopa niin, että tuntevat luovuutensa kuolleen. Opettajien
motivaatio on myös kadonnut. Shaw’n tutkimuksesta nousee
useita muitakin erilaisia tuntemuksia koulun loputtua. Oppilaiden
vanhemmat tuntevat itsensä voimattomiksi vaikuttamaan asioihin
millään tavalla. Se lisää heidän ahdistuneisuuttaan, epävarmuuttaan, voimattomuuttaan, epäileväisyyttään, vihaa ja
syyttelyä. Oppilaat ovat myös ahdistuneita ja epävarmoja ja
tuntevat itsensä syypäiksi koulun loppumiseen. Yleisesti
tunnettiin huolestuneisuutta myös henkilökunnan sisällä. Karlberg
– Granlundin (2011) tutkimuksessa yksiopettajaisen koulun
opettaja koki kovia henkisiä paineita jatkuvan lakkautusuhan
keskellä. Arvioiden ja jatkuvaa reflektointia tehden elämä jatkui,
mutta lakkautusuhka saattoi pilata opettaja ammatillisen
kehittymisen ja laittaa säröjä identiteettiin ja itsetuntoon.
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3. Miksi koulu lakkautettiin?
Kolmannessa tutkimustehtävässä kysytään, miksi koulu
lakkautettiin. On selvitettävä, mitkä ovat todelliset syyt siihen,
että elinvoimaiseltakin tuntuva koulu saa lakkautustuomion.
Säästettävä on, mutta mistä säästetään? Oppilasmäärien
pieneneminen on yksi syy säästöihin, mutta esimerkiksi
Tantarimäen (2011) mukaan ei pystytä yksiselitteisesti
vastaamaan siihen, säästetäänkö kouluja lakkauttamalla ne.
Kaikkia tyydyttävää laskentatapaa ei ole keksitty. Voimavarojen
uudelleen kohdentaminen oli myös syynä, jota ei ymmärretty.
Narkaus (1999) ja Peltonen (2002) mainitsevat tutkimuksissaan
lakkautuksien syyksi valtionosuusjärjestelmän muutoksen ja
koulutusmäärärahojen leikkaukset. Valtionosuusjärjestelmä antoi
kunnille liikkumavaraa palvelujen järjestämisessä, koska
laskennalliset perusteet eivät sido kuntia valtionosuuksien
käytössä. Toisin sanoen valtionosuuksia kunnat saivat käyttää
täysin vapaasti haluamiinsa kohteisiin. Järjestelmässä ei
huomioitu myöskään laajoja ja harvaanasuttuja kuntia. Kaiken
kaikkiaan Narkauksen mielestä lakkautuksien syynä on pitkään
jatkunut epäonnistunut ja vinoutunut yhteiskunta- ja talouspolitiikka, joka ei huomioinut alueellisia eroja.
4. Millaiset olivat lakkautusprosessit?
Prosessi ei välttämättä ole yksioikoinen tapahtuma, joka
aloitetaan, käsitellään ja lopetetaan, vaan saattaa olla hyvinkin
hankala omine moninaisine sivujuonteineen. Onko yhteistyö
saumatonta kouluväen ja virkamiesten välillä, ja miten toimitaan
lakkautusprosessin aikana? Tutkimusongelma on mielestäni
tärkeä senkin takia, että virheistä, joita on tehty, voidaan jatkossa
oppia jotakin. Lakkautusprosessit olivat erittäin hankalia ja
tuntuivat haastateltavista huonosti hoidetuilta. Informaation
puute, arvokeskustelemattomuus ja ihmisten jättäminen yksin
huoliensa keskelle leimasivat prosessien kulkua. Tantarimäen
(2011) tutkimuksessa yllätti se, että lakkautusesityksissä ja
päätöksenteossa oli kova kiire. Koulujen jatkoajassa oli täysi
joustamattomuus. Asiat oli ”jyrätty” tavallaan jo etukäteen.
Ilmeni päätöksenteon sulkeutuneisuutta, epäselviä laskelmia,
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vaihtoehdottomuutta ja poukkoilevaa päätöksentekoa. Se oli myös
tavallista, että päättäjiä ei näkynyt eikä kuulunut osallistumaan
keskusteluihin ja eri tilaisuuksiin. Tutkimuksessa päästiin siihen
tulokseen, että prosessi on hoidettava alusta loppuun asti
arviointeineen ja jälkihoitoineen.
5. Millaiset olivat lakkautusvaikutukset?
Viidentenä tutkimusongelmana on lakkautusten vaikutukset.
Millaisia vaikutuksia lakkautukset tuottivat ja mahdollisesti
tuottavat myöhemmässä vaiheessa. Lakkautusten vaikutukset
ulottuvat monelle eri taholle. Yllättävää, miten monia vaikutukset
koskettavat. Yhdestä kylän rakennuksesta sammutetaan valot ja
toiminta lakkaa. Olettaisi, ettei sillä nyt niin ihmeellisiä
vaikutuksia voi olla, mutta sittenkin on. Vaikutukset kohdistuvat
tässä tutkimuksessa saamelaiskulttuuriin, oppilaaseen, opettajaan,
vanhempiin ja koko kylään. Samansuuntaisia havaintoja teki
myös Shaw (2011) oman tutkimusalueensa eri vaikutuksista.
Howley’n (2011) amerikkalaisessa tutkimuksessa käsiteltiin
koulujen ja alueiden yhdistämisiä ja tultiin siihen tulokseen, että
köyhät alueet esimerkiksi hyötyvät pienistä kouluista ja piireistä
ja yhdistäminen koettiin erittäin vahingollisena toimenpiteenä.
6. Miltä kyläkuva näyttäisi viiden – kymmenen vuoden
kuluttua?
Kuudes tutkimusongelma on kartoittaa kyläkuva viiden –
kymmenen vuoden kuluttua. Nyt katsottiin kuitenkin eteenpäin
vaikka sitä koulua ei kylällä enää ole. Ihmiset saavat visioida
tulevaa oman tietämyksensä, mutta myös omien haaveidensa
kautta. Positiivisuutta ja uskoa tulevaan löytyi tutkimusalueelta,
vaikkakaan kaikki ei ollut enää aivan kaunista ja hyvää. Moni asia
saattaa olla nyt juuri kuin on visioitu, ja jotkut asiat ehkä hieman
muuttuneet. Aika vierii eteenpäin ja näyttää joskus visioinnin
todellisuuden.
Miettiessäni tutkimusongelmia ja laajaa tutkimuskenttää, tulin
siihen tulokseen, että tältä alueelta ei vielä ole tehty tutkimusta,
jossa pohditaan lakkautusta myös ihmisten tuntemuksien ja
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koulun merkityksen kautta. Lisäksi halusin kysyä, miksi koulu
piti lakkauttaa, millaiset olivat lakkautusprosessit, millaisia
vaikutuksia lakkautukset ovat tuoneet ja miltä kyläkuva näyttänee
vuosia myöhemmin. Rinnalle nousi muitakin syitä tutkimuksen
tekoon, kuten se, että olen itse aikoinani ollut kyläkoulun kasvatti,
ja asuinkunnassani Inarissa koulujen lakkautusvyyhti rupesi
mietityttämään.
Tutkimuskunnistani noin puolet kuuluu saamelaisalueeseen, joten
on selvää, että saamen kieli ja saamelainen kulttuuri näkyy myös
sen alueen kouluissa ja kuuluu osana tutkimustyöhön. Työssäni
kuvaan saamelaisuutta monin tavoin, koska esimerkiksi Inarin
kunnassa suomen kielen lisäksi puhutaan ja opetetaan kolmea eri
saamen kieltä. Niitä ovat pohjoissaame, inarinsaame ja
koltansaame. Etniset kielet halutaan säilyttää niin hyvin kuin
mahdollista lakkautuksista huolimatta. Työssä tuodaan myös
esiin, kuinka kyläkoulu omalta osaltaan on edesauttanut
saamelaiskulttuurin (muun muassa kieli, pukeutuminen ja
elinkeinot) olemassaoloa saamelaisalueen kouluissa.
4.2 Tutkimusmetodin valinta ja sen esittely
Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen teemahaastattelututkimus. Tutkimustehtävää täsmentäen laadittiin tutkimuskysymykset, joiden pohjalta saadusta aineistosta muodostettiin
yhteneväiset tai erilaiset teemat sekä katsottiin tyypittelyjen
suhdetta toisiinsa. Kysymykset sinänsä ovat laajoja ja pohdittavaa
niissä riittää, joten oli luonnollista nostaa aineistosta teemat, jotka
haastatteluissa tulivat esille. Mielestäni tällainen haastattelu tuntui
mielekkäältä tässä tutkimuksessa, koska, kuten Hirsjärvi, Remes,
ja Sajavaarakin (2007, 200–201) toteavat, että haastattelun
suurena etuna muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna on se, että
siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen
edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. On myös enemmän
mahdollisuuksia tulkita vastauksia kuin esimerkiksi postikyselyssä. Myös se on tärkeää, että vastaajiksi suunnitellut
henkilöt saadaan yleensä helposti mukaan tutkimukseen.
Haastateltavat on mahdollista tavoittaa helposti myöhemminkin,
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jos on tarpeen täydentää aineistoa tai jos halutaan tehdä vaikkapa
seurantatutkimus.
Teemahaastattelu on (emt. 203) mukaan lomake ja -avoimen
haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että
haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta
kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Hirsjärven ja
Hurmeen (1965) mukaan teemahaastattelussa eli kohdennetussa
haastattelussa keskeisinä piirteinä ovat a) laajuus, joka tarkoittaa
sitä, että haastateltavat voivat tuoda esille kaikki haluamansa
näkökohdat b) haastateltavien reaktioiden pitäisi olla mahdollisimman spesifejä c) haastattelussa tulee olla syvyyttä niin, että
haastateltavat pystyisivät kuvaamaan tutkittavan ilmiön
affektiivisia, kognitiivisia ja evaluatiivisia merkityksiä ja d)
henkilökohtaisen kontekstin tärkeys. Suurella todennäköisyydellä
täyttyivät nämä neljä keskeistä piirrettä, joten tutkimuksen
reliabiliteetti todennettiin.
Koska tutkimusongelmana olivat kyläkoulujen lakkautukset,
haastateltavat halusivat todella tuoda esille laajasti kaikki
lakkautukseen liittyvät näkökohdat. Asiat koettiin kipeinä ja
lakkautuksen vastarintaan hyökättiin yleensä hyvinkin kiivaasti.
Kun ajatellaan haastateltavien reaktioita, ne kuvastivat usein
pohjatonta raivoa, kun huomattiin, että lakkautus sittenkin
tapahtui, kaikesta työstä huolimatta. Toisaalta saattoi havaita jopa
pientä pilkettä silmäkulmassa, kun omaa koulua ei lakkautettukaan, kiitos taas kovan, vuosikausia kestäneen vaivannäön.
Vaikkakin haastateltavien tunteet olivat pinnalla, koulun
säilyminen pystyttiin hyvin tarkoituksenmukaisesti selittämään ja
arvioimaan. Vuorovaikutustilanne (face to face) haastateltavan ja
haastattelijan välillä koettiin tärkeäksi, koska haastattelija näki
haastateltavan ilmeet, eleet ja äänen painon. Toisaalta
haastateltava pystyi tukeutumaan haastattelijaansa (kuuntelijaansa) saaden kertoa kasvoista kasvoihin kaiken tapahtuneen.
Teemahaastattelua käytetään paljon kasvatus- ja
kuntatieteellisessä tutkimuksessa, koska se hyvin vastaa
kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia. Hirsjärven ym.
156) mukaan ihmiset asettavat kysymyksiä ja tulkitsevat
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kulloinkin valitsemastaan näkökulmasta ja sillä ymmärryksellä,
joka heillä on. Kun etsitään erilaisia teemoja, kyse on (emt. 162)
mukaan tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtämisestä.
Tällöin kysymyksessä on fenomenologinen tutkimustyyppi. Tässä
tutkimuksessa korostuu myös tutkijan reflektiivisyys, toisin
sanoen hän käsittelee syvällisesti aineistoaan ja sen näkemyksen
(intuitionkin) valossa, joka on syntynyt yksityiskohtaisen
perehtymisen avulla. Tällöin voidaan puhua reflektiivisestä
fenomenologiasta. Syvällistä reflektointia olenkin ”joutunut”
käyttämään miettiessäni lakkautustapahtumia. Monivivahteiset
haastateltavien tunnelataukset, lakkautustapahtumaketjun raadollisuudet ja lakkautusten moninaiset vaikutukset eivät ole jättäneet
tutkijaa kylmäksi tai ulkopuoliseksi asioita pohdiskellessaan.
Ojasen (1999, 57) mukaan kreikan sana fenomenologia eli oppi
ilmiöistä oli 1900-luvun keskeinen filosofinen suuntaus, jonka
perustaja oli saksalainen Edmund Husserl. Hänen fenomenologian tunnuksiansa ovat ”itse asioihin meneminen” ja
”olemuksen näkeminen”. Wilenius, Oksala, Mehtonen ja Juntunen (1989, 132) kuvaavat Husserlin filosofiaa ihmisen ajattelusta
niin, että se on aina suuntautunut tarkoittaen johonkin. Toisin
sanoen tällä ajattelulla on aina kohde, joka saa ajattelutapahtumassa tietyn merkityksen. Sitä seikkaa, että ajattelumme ja
myös tavalliset aistihavaintomme ovat ”merkityksiä antavia”,
Husserl kutsuu tajuntamme intentionaalisuudeksi. Tämän termin
määrittelyssä Husserl tukeutui Määttäsen (1995, 222) mukaan
Franz Brentanoon, joka puolestaan lainasi käsitteen keskiaikaisesta kielifilosofiasta.
Tutkimus voidaan katsoa kuuluvaksi myös hermeneuttiseen
tutkimustraditioon, koska tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään ja
tulkitsemaan haastateltavia. Hermeneutiikkaa voidaan pitää
Mäkisen (2005, 101) mukaan sekä tulkintatieteenä ja humanistisen tieteen metodina että eksistentiaalisena hermeneutiikkana,
jossa pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään yksilön maailmaa
analysoimalla inhimillisen olemassaolon perusteita. Ymmärtäminen ja olemassaolo nähdään perustavanlaatuisina inhimillisen
olemassaolon kategorioina. Määttä (1991, 19) sanoo myös fenomenologis-hermeneuttisen menetelmän keskeisenä asiana olevan
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tutkittavan toimijan aikomusten (=intentioiden) ja päämäärien
ymmärtäminen. Oleellista ei niinkään ole, miltä toimijan
ulkoisesti havaittava käyttäytyminen näyttää kuin se, miten
tutkittava itse tilanteen kokee. Ymmärtävä ote edellyttää, että
tutkija paneutuu tutkittavan elämys- ja kokemusmaailmaan –
tutkijan ei ole mahdollista ymmärtää ihmisen toimintaa, ellei hän
tunne niitä käsityksiä, joita tutkittavalla on omasta todellisuudestaan. Tavoitteena ei niinkään ole yleistävien lainalaisuuksien löytäminen, vaan nimenomaan tutkittavan ilmiön
ytimeen pääseminen. Tutkimus pitää sisällään joitakin tapaustutkimuksenkin elementtejä, mutta tapaustutkimukselle tunnusomaista aineiston intensiivisyyttä ja monipuolisuutta siinä ei
kuitenkaan ole. Tutkimus keskittyykin lähinnä lakkautuksien
kokemiseen.
Jos katsotaan laadullista tutkimusta kokonaisuutena, voidaan
miettiä sitä kaksisuuntaisena tapahtumana. Ymmärränkö minä,
tutkija, haastattelija, toista ihmistä, haastateltavaani? Toisena
suuntana on taas haastattelijan laatiman tutkimusraportin ymmärtäminen toisen ihmisen kannalta. Toisin sanoen, osaanko
kirjoittaa raportin niin selkeästi, että lukija todella ymmärtää sen,
mitä haluan sanoa? Koska lähestyn haastateltaviani niin, että otan
haastattelut nauhalle, näen heidän ilmeensä, eleensä ja kuulen
äänen painotukset, voin mielestäni ymmärtää haastateltavaani.
Grönfors (1982, 177) on sitä mieltä, että mitä parhaimmin tutkijan
saamat tulokset vastaavat sitä, miten tutkittavat itse asiat
ymmärtävät, sitä todennäköisempää on, että tutkija on
ymmärtänyt ne oikein. Toisin sanoen; tutkijana ymmärrän asian
näin ja ovatko tutkittavat samaa mieltä asiasta. Jos he ovat samaa
mieltä, se on pätevä eli näin toteutui mielestäni myös tutkimuksen
validius eli pätevyys.
Hirsjärven ym. (2007, 160) mukaan laadullinen tutkimus on
kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto kootaan
luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Tutkija luottaa omiin
havaintoihinsa, koska näkemyksenä on, että ihminen on riittävän
joustava sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin. Tiedon keruun
instrumenttina suositaan ihmistä. Aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti, jossa tutkijan pyrkimyksenä on
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myös paljastaa odottamattomia seikkoja. Kaikki tapaukset ovat
ainutlaatuisia ja aineisto tulkitaan sen mukaisesti. Laadullinen
tutkimus on kuvailevaa, jossa esitetään tarkkoja kuvauksia
henkilöistä ja heihin liittyvistä tapahtumista. Tutkimus on myös
kartoittavaa, jossa katsotaan, mitä tapahtuu, etsitään uusia
näkökulmia ja kehitetään hypoteeseja. Tutkimuksessa haetaan
keskeiset teemat ja mietitään, miten tyypittelyt ovat suhteessa
toisiinsa. Edellä mainittu laadullisen tutkimuksen kuvaus sopi
tutkimuksen ohjenuoraksi ja kuvasi niin tutkijan työskentelyä
kuin myös aineiston koontia. Tutkimus oli täten kartoittava eli
katsottiin, mitä tapahtui lakkautusten kohdalla ja kuvaileva eli
esitettiin tarkkoja kuvauksia henkilöistä, tapahtumista tai
tilanteista.
Grönfors (1982, 182) korostaa, että kvalitatiivisin menetelmin
saatu tieto sisältää runsain määrin ihmisten tunteita. Eikö voitaisi
olettaa, että näistä puhuttaessa tutkija voisi käyttää hyväkseen
oletetun lukijapiirinsä vastaavanlaisia tunteita, joiden avulla
lukijat voivat vastaanottaa tutkittavien tunteiden sisällön? Myös
tutkijan omat tunteet ovat tietynlaista tärkeää tietoa. Asioita
pyritään näkemään tutkittavien näkökulmasta ja ymmärtämään
näitä näkökulmia. Näin oli asia myös tässä tutkimuksessa.
Pyrittiin näkemään ja ymmärtämään asioita ja haastateltavien
tuntemuksia kouluja lakkautettaessa siinä ympäristössä, jossa he
toimivat. Tutkija tavallaan samaistui tutkittavan tunteisiin niin
haastattelutilanteessa kuin analysoidessaan asioita.
Uusitalon (1991) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa etsitään
olennaisia piirteitä tutkittavasta kohteesta ja aineiston
kerääminen, käsittely ja analyysi kietoutuvat yhteen. Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluvat vapaamuotoiset haastattelut ja
kenttähavainnointi. Analyysi on luonnollisesti aineistosidonnaista
ja teoriaa kehittelevää. Laadullinen tutkimus on kiinnostunut
ominaisuuksista, joita ei voi tai kannata ajatella määrällisinä,
numeroin ilmaistavina ja matemaattisesti käsiteltävinä. Laadullinen tutkimus muistuttaa toisaalta teoreettista tutkimusta ja
toisaalta se muistuttaa kertomakirjallisuutta.
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Kuitenkin teoreettisesta tutkimuksesta sen erottaa pyrkimys
kuvailla käsillä olevaa todellisuutta havaintojen avulla ja
kirjallisuudesta taas tietty tieteellinen systemaattisuus. Rajat ovat
kuitenkin melko häilyviä. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus
on etsiä merkityksiä ja tulkita niitä ja samalla puhtaasti kuvailla
tai tulkita syvällisesti tutkimusta. Laadullinen tutkimus ei mittaa
vaan hankkii tietoa tutkittavasta ryhmästä. Laadullisessa
tutkimuksessa on tärkeää, että aineistoa luetaan moneen kertaan,
jotta aineistosta saataisiin yleiskuva. Tämä mahdollistaa
huomioida sen jälkeen tutkimuksen erilliset rikkaat yksityiskohdat
ja olennaiset piirteet. Laadullinen tutkimus on yksilöllistä, koska
se on toisaalta kohteeseen mukautuvaa ja toisaalta tutkijaan
mukautuvaa.
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen mukaan esimerkiksi
Hirsjärvi ym. (2007, 157) sanovat, että laadullinen tutkimus
kuvaa todellista elämää. Tähän sisältyy ajatus, että todellisuus on
moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, että
todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Tapahtumat
muovaavat samanaikaisesti toinen toistaan, ja onkin mahdollista
löytää monensuuntaisia suhteita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa
pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
Tutkija ei voi myöskään sanoutua irti arvolähtökohdista, sillä
arvot muovaavat sitä, miten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme
ilmiöitä. Objektiivisuuttakaan ei ole mahdollista saavuttaa
perinteisessä mielessä, sillä tietäjä (tutkija) ja se, mitä tiedetään,
kietoutuvat saumattomasti toisiinsa. Voimme saada tulokseksi
vain ehdollisia selityksiä johonkin aikaan ja paikkaan rajoittuen.
Yleisesti todetaan, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on
pyrkimyksenä pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin
todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä.
Tässä tutkimuksessa laadullisen tutkimuksen tyypilliset piirteet,
joita (emt. 160) kuvaavat, sopivat myös omaan tutkimukseeni
kuvaamaan näitä piirteitä.
1. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa
tilanteissa: Tutkija haluaa saada mahdollisimman spesifit
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tiedot lakkautuksista, haastattelemalla tutkimuskuntien
sivistysjohtajia, koulujen johtajia, opettajia ja lasten vanhempia lakkautetuista tai lakkautusuhan alla olevista
kouluista.
2. Suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina. Tutkija
luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin
tutkittaviensa kanssa kuin mittausvälineillä (esimerkiksi
kynä-paperi-testeillä) hankittavaan tietoon. Perusteluna tälle
on näkemys, että ihminen on riittävän joustava sopeutumaan
vaihteleviin tilanteisiin: Haastateltavat kertovat omia
näkemyksiään ja kokemuksiaan lakkautuksista vaikeista
olosuhteista huolimatta.
3. Käytetään induktiivista analyysia. Tutkijan pyrkimyksenä
on paljastaa odottamattomia seikkoja. Sen vuoksi lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen vaan
aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Sitä,
mikä on tärkeää, ei määrää tutkija: Aineistosta nostetaan
teemojen ja tyypittelyn avulla esimerkiksi lakkautusprosessin eri vaiheet, käyttämällä paljon haastattelusitaatteja.
4. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa. Suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni”
pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat muun muassa
teemahaastattelu, osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut
ja erilaisten dokumenttien ja tekstien diskursiiviset
analyysit: Haastatteluista voidaan löytää samanlaisia ja
erilaisia teemoja. Tutkija pystyy havainnoimaan haastateltavan ilmeet, eleet ja mahdolliset tunteenpurkaukset
haastattelun aikana. Dokumenttiaineistona käytettiin
haastattelujen lisäksi jonkin verran lehtiartikkeleita.
5. Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen: Tutkimusjoukoksi valittiin
henkilöt, jotka liittyvät hyvin läheisesti lakkautustapahtumiin.
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6. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen
Tutkimus toteutetaan joustavasti ja suunnitelmia
olosuhteiden mukaisesti: Tutkimussuunnitelma
tutkijan pohtiessa tutkimusaluetta, johon sisältyi
lappilaisista kunnista, osaksi saamelaisalueelta.

edetessä.
muutetaan
muotoutui
tutkittavia

7. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa
sen mukaisesti: Ihmisten tuntemukset, lähikoulun merkitys
ja lakkautukseen liittyvät kysymykset eri vaiheineen sekä
tulevaisuuden kuvitelmineen olivat ainutlaatuisia tapauksia
omissa konteksteissaan. Aineisto tulkittiin teemojen ja
tyypittelyn kautta asianmukaisesti.
Tätä tutkimusta varten haastateltiin 32 henkilöä Pohjois- ja
Tunturi-Lapin alueilla, joihin kuului sivistysjohtajia, koulujen
johtajia ja opettajia sekä lasten vanhempia. Tutkimusjoukko
valittiin niin, että haastattelupyyntö lähetettiin jokaisen kuuden
tutkimuskunnan sivistysjohtajalle, joista vastasi puolet.
Lakkautettujen koulujen johtajat/opettajat pyydettiin haastatteluun, joista Pohjois-Lapin alueella vastasi 60 % haastatteluun
pyydetyistä. Tunturi-Lapin alueella vastaajia oli 70 %. Lasten
vanhemmat jakaantuivat tasaisesti Pohjois- ja Tunturi-Lapin
alueelle. Tutkimukseni tulososassa käytän haastattelu-otteissa
sitaattitunnisteita seuraavasti: Opettajat 1-19, johtaja-opettajat 14, sivistysjohtajat 1-3 ja lapsen vanhempi 1-6. Opettajista ja
johtajaopettajista Pohjois-Lapin alueella naisia oli 6 henkilöä ja
miehiä myös 6 henkilöä. Tunturi-Lapissa vastaajista naisia oli 6
henkilöä ja miehiä 5 henkilöä. Lakkautuksista oli eri henkilöillä
kulunut aikaa kahdesta vuodesta 19 vuoteen haastattelusta.
Kolmella haastateltavalla lakkautusuhka oli haastatteluhetkellä
päällä ja saman vuoden syksyllä lakkautuksista tuli totta.
Koulut ovat olleet toiminnassa aikavälillä 1983–2005.
Lakkautetut koulut on luetteloitu tutkimusalueilla kunnittain.
Tutkimuskunnat Pohjois-Lapin alueella ovat Sodankylä, Inari ja
Utsjoki ja Tunturi-Lapin alueella Kittilä, Muonio sekä Enontekiö, josta karttakuva liitteenä. Tutkimuskunnista Inari, Utsjoki,
Enontekiö ja Sodankylän pohjoisosa kuuluvat saamelaisalueeseen, joten paikallinen kulttuuri näkyy alueen kouluissa.
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Haastattelusitaatteja on runsaasti, koska täten mielestäni
haastateltavien ajatukset ja sen hetkinen tilanne tulevat parhaiten
esille kuvaamaan lukijalle todenmukaisen kuvan asiasta.
4.3 Tutkimusjoukon esittely
Olen ottanut haastattelut nauhalle ja litteroinut ne. Sen jälkeen
olen vielä koonnut haastateltavien vastaukset omiin alueisiinsa
kysymysten perusteella. Tämä uudelleen lukeminen ja vastausten
siirtäminen omiin alueisiin on ollut hyvää kertausta ja luonut
pohjaa työn analysoinnille ja pohdinnalle. Haastattelujen lisäksi
käytin myös muutamia asiaa valaisevia lehtiartikkeleita ja
internet-lähteitä kyläkoulujen lakkauttamisista. Lehtiartikkelit
eivät ole tieteellisesti tutkittua tekstiä, mutta ne ovat tietynlaista
taustamateriaalia haastattelujen lomassa. Artikkelit käsittelivät
hyvinkin pontevasti lakkautustapahtumia siten, kuinka kyläläiset
puolustivat kouluaan viimeiseen asti. Opettajia kyläläiset myös
kiittelivät monivuotisesta urakasta koulun säilymiseksi. Yleensä
artikkeleissa käytettiin sanaa taistelu. Toisaalta artikkeleissa
etsittiin erilaisia mahdollisuuksia lakkautetulle koululle ja monet
kyläläiset kiitettävästi toimivatkin asian puolesta. Näin saatiin
koulu kyläläisten toimivaksi keskukseksi. Artikkeleissa painotettiin myös pienkouluja osana koululaitoksen kehittämistä ja
ravisteltiin opetuksen keskittämismallia. Lakkautukset ovat puhuttaneet eri alojen ihmisiä ja niistä on haluttu kirjoittaa
muillekin. Kirjallisuuden saaminen työtäni varten oli etupäässä
paikallisen kirjaston kaukolainauksia, jotka tulivat melko nopeasti
perille. Matkoillani poikkesin myös Rovaniemellä ja Helsingissä
yliopistojen kirjastoissa.
Haastattelumatkat tein sen mukaan, millainen oli sen hetkinen
työtilanne ja se, miten pystyin saamaan mahdollisimman monen
henkilön haastatteluun esimerkiksi viikonloppujen aikana.
Haastattelumatkoihin kului näin melkein pari vuotta. Oli
nostalgista yöpyä haastattelumatkalla eräässä Tunturi-Lapin
kyläkoulun entisessä opettajien huoneessa. Kesäyössä kuljin
koululuokissa ihaillen ikkunasta avautuvaa järvimaisemaa, jonka
aurinko kultasi. Eräs haastattelumatka peruuntui loppusyksyn
liian liukkailla kelillä ennen Saariselkää, jolloin oli palattava
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takaisin. Nousua ja laskua työn tekemisessä on ollut, kuten
ihmiselämässä yleensä.
Haastatteluja varten varasin puhelimitse tai sähköpostitse ajan
jokaiselta haastateltavalta, ja yleisimmin haastattelut suoritettiin
vastaajien kotona. Myös eräässä lakkautetussa koulutilassa
tapahtui haastattelu, koska vastaaja oli ostanut kyseisen
rakennuksen perheelleen asunnoksi. Haastatteluja tehtiin myös
niin sanotussa uudessa koulussa, johon opettajia oli lakkautetusta
koulusta siirretty. Rauhallinen soppi järjestyi työpäivän jälkeen.
Haastattelut muodostuivat melko pitkiksi, koska välillä
haastateltavat muistelivat hyvinkin intensiivisesti koulun
tapahtumia ja halusivat kertoa niistä. Jutut saattoivat rönsyilläkin
hieman, ennen kuin taas mentiin itse asiaan. Haastateltavat
selittivät lakkautusasian olevan heille hyvin tärkeän, joten he
olivat erittäin mielissään päästessään mukaan tutkimukseen.
Todettava kuitenkin on, että eräs Tunturi-Lapin opettaja
suorastaan raivostui, soittaessani hänelle ja pyytäessäni
tapaamista. Kovalla äänellä hän totesi, ettei ikinä halua muistella
lakkautusaikaa. Tämä oli hänen mielipiteensä, jota oli
kunnioitettava. Aikaa toki varasinkin haastattelumatkoihin ja
minulle järjestyi usein yöpaikka haastateltavan kotoa. Useita
viikonloppuja vierähti ajellessa Tunturi-Lapin alueella ja sitten
taas Pohjois-Lapissa. Ounasjokivarren maisemat yllättivät
kuljettajan kauneudellaan. Tutkimusprosessi herätti tietysti koko
ajan kysymyksiä. Kun suunnitelma oli omasta mielestä jo valmis,
alkoikin miettiä vielä tutkimuksen rajaamista; milloin se alkoi ja
mitkä asiat olivat merkityksellisiä ja missä laajuudessa? Forsberg
(2000, 32) kannattaa yleensä tutkimusprosessissa rajatumpaa
kehystä, joka suoraan laajentaa lopullisen tekstin merkityksellisiä
seikkoja.
Edellä mainituissa tutkimuskunnissa on 22 vuoden aikana
lakkautettu yhteensä 33 peruskoulun ala-astetta, joista 17 koulua
sijaitsi Pohjois-Lapissa ja 16 koulua Tunturi-Lapissa. Pohjois- ja
Tunturi-Lapin kouluverkkojen supistaminen tuo nämä alueet
eriarvoiseen asemaan muuhun maahan nähden, koska
koulumatkat pitenevät jopa suhteettomasti ja nimenomaan pienille
koululaisille päivästä saattaa tulla pitkä ja väsyttävä. Miten käy

88

harrastusten ja levon? Eräässä kunnassa lapsen edestakainen
koulumatka on noin 80 kilometriä. Valtakunnallinen mittapuu
lapsen koulumatkaan katsotaan olevan viisi kilometriä. Kun se
ylitetään, katsotaan koulumatkan jo olevan liian pitkän.
Laukkasen ym. (1981, 62) mukaan kodit odottavat erityisesti, että
peruskoulun ala-asteen koulu sijaitsee mahdollisimman lähellä
lapsen kotia turvallisen koulumatkan varrella. Tämä kanta on
otettu jopa viime vuosisadan lopulta asti voimassa olleessa
piirijakoasetuksessa ja nykyisissä peruskoulun piirijakoa
koskevissa säännöksissä. Kunnan alue on jaettava koulupiireihin
siten, etteivät lasten koulumatkat yleensä ole viittä kilometriä
pitemmät. Piirirajojen muuttaminen tai koulupiirin lakkauttaminen kiinnostaa vanhempia, ja on selvää, että vanhemmat
useimmiten vastustavat piirirajojen muutoksia, mikäli muutoksesta seuraa koulumatkan piteneminen. Vanhemmille onkin aina
tiedotettava hyvissä ajoin odotettavissa olevista muutoksista.
Suurin osa koulutoimen valituksista koskee juuri piirirajoja.
Perusopetuslain toisen luvun kuudennessa pykälässä kerrotaan
oppilaan koulupaikan määräytymisestä näin: Opetus tulee
kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen,
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja
lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon,
että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää
päivähoitopalveluita. (23.12.1999/1288)
Kuntatiedon keskuksen mukaan koulukuljetuksiin osallistuu noin
22 prosenttia perusopetuksessa olevista oppilaista. Kaikkiaan
kuljetuksen piirissä on päivittäin noin 105 000 peruskoululaista.
Suurin kuljetettavien osuus on Itä- Suomen läänissä ja pienin
Etelä-Suomen läänissä. Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille
maksuton
koulukuljetus.
Järjestämisvelvollisuus
koskee
esiopetusoppilaita ja perusopetusta tai lisäopetusta saavia
oppilaita, joiden koulumatka on viittä kilometriä pitempi.
Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista
tai saattamista varten myönnettävä avustus. Lakivelvoitteen
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lisäksi kunnat myöntävät kuljetuksia oman harkintansa mukaan.
Kuntakohtaisista maksuttoman koulukuljetuksen perusteista on
sovittu kunnan kuljetussäännössä tai kuljetusstrategiassa. Niissä
on määritelty muun muassa vaaralliseksi luokitellut tieosuudet.
Myöntämisperusteisiin vaikuttavat muun muassa kunnan
kouluverkko, liikenneyhteydet ja kunnan koko. (Kuntatiedon
keskus/kunnat.net.)
Narkauksen (1999) lisensiaatintyön haastatteluista ilmeni, että
ihmiset muuttavat asutuskeskuksiin työn perässä. Elinkeinoelämän rakennemuutoksen takia palveluelinkeinot ovat
lisääntyneet ja peruselinkeinoista toimeentulonsa saavien määrä
vähentynyt. Muuttajia ovat useimmiten lapsiperheet ja näin
esimerkiksi koululaisten määrä vähenee. Toisaalta, kun koulun
toiminta kylältä on lakannut, lapsiperheitä ei sinne muuta.
Samanlaiseen tulokseen tultiin myös omassa tutkimuksessani.
Tarkasteltaessa
arvokeskusteluja
kunnan
budjetoinnissa,
yhteenvetona oli, että kokonaisvaltaisuus keskusteluista puuttui.
Keskustelu olisi pitänyt myös aloittaa paljon aikaisemmin.
Narkaus viittaa Oulasvirran (1996) väitöskirjaan, jossa myös
kaivataan ja edellytetään kunnissa käytävää arvokeskustelua siitä,
miten kunnan tuottamat palvelut voitaisiin panna tärkeysjärjestykseen. Esimerkkeinä mainitaan muun muassa palveluiden
käymistä sektorikohtaisesti läpi. Tarkasteluissa olisivat lakisääteiset palvelut, tukipalvelut, kunnan vapaaehtoisesti tuottamat
palvelut sekä kehittämispalvelut. Tutkimukseni haastatteluista
ilmeni epätietoisuutta muun muassa siitä, miten kunnan
budjetoinnissa huomioidaan esimerkiksi kyläkoulut. Miten rahat
jaetaan eri palveluiden suhteen.
Koulujen lakkauttamiset tutkimuksessa on ensin otettu vastaan
tunnevoittoisesti, mutta esimerkiksi vanhemmat ovat vähitellen
mukautuneet lakkautuspäätöksiin. Perustelut ovat olleet
opetukselliset ja taloudelliset. Esimerkiksi kyydityksiin käytetään
runsaasti varoja, joihin ei erikseen saa valtionapua. Narkaus
(1999) on tulkinnut valtionosuusjärjestelmän muutoksista
annettuja kuntakohtaisia lausuntoja seuraavasti: Kun kunnat ovat
kuuluneet menoperusteiseen valtionapujärjestelmään, ei ole ollut
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tarvetta miettiä, millä tavalla pidetään yllä kouluverkkoa.
Nykyjärjestelmä ei perustu missään mielessä varsinaisiin
menoihin. On vähennettävä supistuvien valtionosuuksien myötä
koululaiskuljetuksia, kiinteistökustannuksia sekä opetukseen
liittyviä menoja. Vaikka järjestelmä on laskennallinen, se ei ota
riittävästi huomioon harvaa asutusta ja pitkiä välimatkoja.
Tulkintaa tehtiin myös säästöjen vaikutuksesta opetustyöhön.
Siitä ilmeni, että kaikki säästöt oli tehty ja Narkauksen mielestä
säästöt vaikuttivat suoraan opetustyön laatuun, koska esimerkiksi
perusopetusryhmien kokoja oli jouduttu kasvattamaan ja erilaisiin
jakamisiin ainekohtaisesti ei enää ollut osoittaa resursseja.
Taulukko 1. Oppilasikäluokkien muutos tilastokeskuksen ennusteen
mukaan Lapissa (7-vuotiaat laskettuina vuodesta 2004 vuoteen 2015).
Alue
v. 2004 v. 2010 v. 2015 Muutos kpl
Tunturi-Lappi

140

130

110

-30

Pohjois-Lappi

170

140

130

-40

Kemi-Tornio

700

650

640

-60

Itä-Lappi

170

130

130

-40

Torniolaakso

100

70

60

-40

Rovaniemen
seutu

740

660

670

-70

2010

1770

1750

-260

LAPPI

-13 %

Tilastokeskuksen oppilasennusteen mukaan 7 -vuotiaiden oppilaiden lukumäärä tulee huomattavasti vähenemään vuoteen 2015
mennessä. Esimerkiksi Tunturi-Lapissa oppilasmäärän vähennys
on noin 21 prosenttia ja Pohjois-Lapissa noin 24 prosenttia.
Kuuden Lapin seutukunnan oppilasmäärän vähennys on yhteensä
13 prosenttia.
4.4 Teemahaastattelun toteutus käytännössä
Eskolan ja Suorannan (2003, 174) mukaan nostettaessa aineistosta
tutkimusongelmaa valaisevia teemoja, voidaan vertailla tiettyjen
teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Tekstimassasta
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pitää löytää ja erotella tutkimusongelman kannalta olennaiset
aiheet. Käytän horisontaalista aineiston analyysiä tulososassa,
joista ilmenevät haastatteluaineistosta nousseet teemat.
Kelchtermans (1994) kertoo horisontaalisen analyysin tarkoittavan aineiston temaattista analyysia. Haastatteluaineistoa tutkittaessa voidaan toteuttaa temaattinen, strukturaalinen,
interaktionaalinen tai performatiivinen analyysi. Temaattinen
analyysi on näistä neljästä kaikkein tavallisin ja käytetyin. Siinä
analyysin kohteena on ennen kaikkea tekstin sisältö eli se, mitä
kerrottiin. Temaattinen analyysi sopii monenlaisille teksteille ja
laajalle aineistolle, koska tutkijan tavoitteena on löytää yhteisiä
teemoja aineiston pohjalta (Riessman 1993; 2004).
Tutkimuksen yleisemmiksi teemoiksi nousivat seuraavat teemat:
1. Lakkautustoimintaan liittyvät tuntemukset
2. Säästösyiden merkitys lakkautuksissa
3. Toiminta lakkautusprosesseissa
4. Oppilasta koskettavat vaikutukset ja kylää koskettavat
vaikutukset
5. Kyläkuvavisioinnin toiveikkaat näkymät
Tutkimuksen harvinaisemmat teemat:
1. Neutraalit tuntemukset lakkautukseen
2. Lakkautusprosessin sujuvuus
Yleisimmistä teemoista yksi nousi ylitse muiden, nimittäin
toiminta lakkautusprosesseissa. Tämä teema on hyvin
negatiivispainotteinen. Haastateltavat katsoivat, että suurimmaksi
osaksi arvokeskusteluja ei käyty. Kävi myös niin, että
lakkautuksista ei ilmoitettu kouluille, vaan lehtiuutinen kertoi
asian. Kunnan virkamiehiin koulun puolelta yritettiin ottaa
yhteyttä, jotta saataisiin parempaa tietoa lakkautuksista, mutta
näihin yhteydenottoihin ei vastattu. Eräs lehti sulki jopa
tiedottamisväylän rehtorilta. Haastateltavien mukaan kunnan
virkamiehet syyllistyivät jopa laittomuuksiin antamalla
virheellistä tietoa säästöön jäävistä summista, kun koulu
lakkautetaan. Kireä ilmapiiri, yliolkainen suhtautuminen ja
neuvottelutaitojen puute leimasi lakkautusprosessien toimintaa.
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Harvinaisin teema tutkimuksessa oli neutraalit tuntemukset
lakkautukseen, jossa opettaja oli työnsä tehnyt ja jäi mielellään
eläkkeelle. Oppilaat kyllä pärjäisivät uudessa koulussa. Toisena
harvinaisena teemana oli lakkautusprosessin sujuvuus. Koulun
johtokunta yhdessä virkamiesten ja opettajien kanssa olivat yhtä
mieltä koulun lakkauttamisesta.
Kuvailen muita yleisiä teemoja: Lakkautustoimintaan liittyvät
tuntemukset. Monet haastateltavista kokivat aluksi vihaa ja
taistelutahtoa koulun puolesta. Varsinkin pitkän linjan rehtorit ja
useita vuosia koulussa työskennelleet opettajat uhkuivat
taistelutahtoa. Yleensä myös vanhemmat ja kyläläiset tunsivat
samalla tavalla. Kuitenkin, kun asiaa oli sulateltu jonkin aikaa,
tilalle tuli surullisuus, masentuneisuus ja katkeruus. Kun
lakkautusasialle ei voitu enää tehdä mitään, oli vuorossa periksi
anto. Opettajat tekivät parhaansa lasten puolesta esimerkiksi siten,
että muutamat heistä kävivät oppilaiden kanssa tutustumassa
uuteen kouluun, vaikka oma tila olikin hieman hämmentynyt.
Jotkut kyläläiset tunsivat koulun loputtua itsensä perin juurin
syrjäkyläläiseksi, jossa ei voi toimia millään tavalla. Myös
kaunoja päättäjiä kohtaan on voinut jäädä.
Toisena yleisenä teemana oli säästösyiden merkitys lakkautuksissa. Oppilasmäärät pienenivät useissa kyläkouluissa siihen
malliin, että kunta alkoi etsiä säästöjä lakkauttamalla pienet
koulut. Kuitenkin tultiin useimmiten siihen tulokseen, että
säästöjä ei juuri synny tai ne ovat hyvin pienet. Oppilaat piti joka
tapauksessa kuljettaa kirkonkylän kouluun ja palkat maksaa
siirretyille opettajille uudessakin koulussa. Tarkkoja laskelmia ei
haastateltavien mukaan esitetty, jotka jokainen kuntalainen olisi
ymmärtänyt. Ymmärrystä ei myös riittänyt säästöille, kun oli
kysymys saamenkielisestä opetuksesta. Siihen saatiin 100
prosenttinen valtionosuus, joka puolestaan toi sitä kautta kunnalle
verotuloja.
Oppilasta koskettavat vaikutukset ja kylää koskettavat vaikutukset
olivat myös yleisimpiä teemoja tutkimuksessa. Lakkautusten
vaikutukset oppilaaseen olivat pidentyneet koulumatkat kuljetusten vuoksi. Koulupäivä piteni myös usealla tunnilla, joten
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iltasella lapset eivät enää jaksaneet harrastaa mitään ylimääräistä
läksyjen lisäksi. Oppilas saattoi myös tuntea itsensä yksinäiseksi
isossa koulussa, jossa oli paljon muitakin oppilaita. Vanhat
kaverisuhteet ja suhde entiseen opettajaan saattoivat heiketä
huomattavasti, vaikka oppilas saikin samalla uusia kavereita ja
ryhmätyömalleja. Oli myös iloa ison koulun erilaisista mahdollisuuksista, sillä siellä oli enemmän uusia välineitä ja eri aineisiin
erikoistuneita opettajia. Saamelaisalueella huolta kannettiin
saamen kielen vahvana pysymisestä isossa koulussa, josta
koltansaamenkieli oli opettajien mielestä erittäin uhanalainen.
Kylää koskettavat vaikutukset olivat ennen kaikkea se, että missä
nyt kokoonnutaan, kun ei ole koulua. Koulu oli kylän keskipiste,
jossa juhlittiin ja harrastettiin. Koulut olivat suurimmaksi osaksi
myyty matkailuyrittäjille, mutta oli myös kouluja, joita kyläläiset
rupesivat kehittämään omiksi monitoimitaloikseen.
Viimeisenä yleisenä teemana olivat kyläkuvavisioinnin
toiveikkaat näkymät. Varsinkin Pohjois-Lapin alueella oltiin
positiivisella mielellä. Kylät tulevat olemaan niin viihtyisiä
asuinpaikkoja lapsiperheitä ajatellen, että niihin voidaan hyvinkin
perustaa uusia kouluja. Omassa kylässä on myös mukava asua,
vaikka käydäänkin muualla töissä. Matkailuvaltiksi nousee
hiljaisuus, jota ihmiset rupeavat entistä enemmän arvostamaan.
Tunturi-Lapin ankeahkon visioinnin ohella kuvastuu eteemme
myös toiveikas näkymä. Matkailu lisääntyy ja tuo toimeentuloa
kylälle. Luonnon oma kiertokulku tuo sen lisäksi omat puitteet ja
tehtävät kylän asukkaille.
Hännisen (1999, 33–34) mukaan tarinoita tutkittaessa voidaan
kiinnittää huomiota useaan eri asiaan. Kiinnostuksen kohteena voi
olla tuotettu teksti tai puhunta sellaisenaan: kertomus. Voidaan
olla kiinnostuneita myös niistä tapahtumista, joista tarina kertoo:
tarinan sisällöstä. Myös itse kertomistapahtuma voi olla
tutkimuksen kohteena. (Aaltonen 1998, 49; Hänninen 1996, 115.)
Omassa tutkimuksessani teemojen ja tyypittelyjen erilaiset sisällöt
nousevat mielenkiinnon kohteiksi. Aaltonen (emt. 49) tarkoittaa
tarinoilla jotakin syvempää ja sisäisempää kuin kerronnan muotoa
tai sanoja, joita käytetään. Tarinalla viitataan ihmisten omaan
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käsitykseen suhteestaan maailmaan, siihen, kuka hän on ja mihin
yhteisöön hän kuuluu. Lakkautetun kyläkoulun opettaja edustaa
mielestäni erästä tällaista tarinan muotoa.
Alangon ja Käkelä-Puumalan (2008, 193) mukaan Aristoteles
kuvasi hyvää kertomusta niin, että sillä on alku, keskikohta ja
loppu. Koulujenkin lakkauttamisissa voidaan erottaa alkuvaihe,
keskivaihe ja lopetusvaihe. Alkuvaiheessa yleensä on erilaisia
tunteita laidasta laitaan ja monia kysymyksiä asiasta. Sitten tulee
keskivaihe, joka sisältää ratkaisevan tapahtuman lakkautusvaiheeseen, niin sanotun epifanian. Lakkautusprosesseihin
sisältyy juuri tämä ratkaiseva keskivaihe, joka johtaa lopetusvaiheeseen. Tässä viimeisessä vaiheessa tulevat esille lakkautusten vaikutukset. Lakkautusten tapahtumakulut voidaan erottaa
kertomuksellisesti a) sankaritarinana eli mennään vaikeuksista
voittoon b) tragediana eli asiat ovat lopussa huonosti c)
progressiivisuutena eli asiat menevät jotenkin puurtaen parempaan suuntaan ja d) komediana eli asiassa on nousuja ja laskuja,
mutta lopuksi asiat sujuvat hyvin. Omassa tutkimuksessani
lakkautusten tapahtumakulut kertomuksellisesti ovat tragedioita ja
mukana on hieman progressiivista kerrontaa.
4.5 Tutkimusaineiston analyysi
Tyypittelyllä tarkoitetaan Eskolan ja Suorannan (2000, 181–185)
mukaan aineiston ryhmittelyä tyypeiksi (eräänlaisiksi malleiksi)
eli aineistosta muodostetaan ryhmiä, jotka sisältävät samankaltaisia tarinoita. Tyypittelyssä voidaan myös etsiä epätyypillisiä
seikkoja (kuten erikoinen, yksittäinen, omituinen tai keskimääräisestä poikkeava). Tyypit esittelevät yleisimmän
(tyypillisimmän) henkilökuvauksen tai tilanteenkulun.
Tyypittelyssä voidaan erottaa kolmenlaisia tyyppejä:
- autenttinen: yhden vastauksen sisältävä tyyppi eli yksi
vastaus, joka jollakin tavalla kuvaa laajempaa aineistoa
- yhdistetty: mahdollisimman yleinen tyyppi eli mukana on
sellaisia asioita, jotka esiintyvät suuressa osassa tai kaikissa
vastauksissa, ja se voi olla myös keskimääräinen tyyppi
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- mahdollisimman laaja tyyppi: tyyppiin mukana otettavat
asiat ovat esiintyneet ehkä vain yhdessä vastauksessa.
Olennaista on sisäinen loogisuus, toisin sanoen tyyppi on
mahdollinen, joskaan ei todennäköinen.
Haastatteluaineiston informaatiosisällöstä nostettiin esiin tietyt
haastattelut, joissa oli myös mukana alku- keski- ja
lopetusvaiheet. Näihin haastatteluihin sidottiin mukaan muitakin
malliesimerkkejä tiettyine yhdistävine elementteineen, jolloin ne
edustivat jotakin esimerkkityyppiä. Toisin sanoen tässä
tutkimuksessa tyypittely on yhdistetty. Tyypittelyssä käytettiin
vertikaalista aineiston analyysia. Kelchtermans (1994) mukaan
vertikaalinen analyysi tarkoittaa analyysia henkilöittäin.
Argumentoidessaan yleisölle tehtävänasettelunsa kiinnostavuutta,
kirjoittaja voi yhtäältä korostaa tutkimuksen yhteiskunnallista,
sosiaalista tai kulttuurista arvoa. Hän voi perustella tutkimuksen
kysymyksenasettelun tai näkökulman valintaa sillä, että siitä käsin
tutkimus tuottaa yhteiskunnallisten käytäntöjen, sosiaalisen
elämän tai kulttuurisen tilan kannalta tarpeellista ja hyödyllistä
tietoa (Aro 1999, 85). Törrösen (2002, 40) mukaan kirjoittaja voi
myös motivoida yleisöä mukaan tutkimusmatkalle korostamalla,
kuinka oikeanlaisesta tiedosta on puutetta tai kuinka inhimillinen
elämä on vaarassa, ja vaaran torjumiseksi tarvitsemme
objektiivista tietoa niistä toimintavaihtoehdoista, joilla uhkaava
tilanne voidaan korjata tai poistaa.
Törrönen jatkaa mielenkiintoisesti argumentointiaan niin, että
tutkimusongelma kannattaakin usein kirjoittaa auki siten, että
yleisölle käy selväksi, että tutkimusongelman ratkaisu tulee
poistamaan olennaisia uhkatekijöitä tai tiedon puutteita
maailmasta, olipa kyseessä sitten tieteen kenttä, sosiaalinen
maailma, instituutio, intiimit suhteet, ihmiskunta ja niin edelleen.
Samalla on kuitenkin tärkeää olla lupaamatta liikaa, mikä
tarkoittaa sitä, että uhkatekijä tai tiedon puute, jonka tutkimus
poistaa, on täsmällisesti määritelty.
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4.6 Tutkimuksen luotettavuus ja sen arviointi
Mäkelän (1990, 44–45) mukaan ei ole ajattelua ilman vertailua,
mutta vertaileminen voi tähdätä yhtäläisyyksien tai erilaisuuksien
havaitsemiseen. Erilaisuuksien etsintä kannattaa jo senkin takia,
että sen jälkeen samanlaisuus on rikkaammin jäsentynyttä.
Erilaisuuksien hakeminen ei nimittäin tarkoita kunkin kohteen
ainutkertaisuuden tyhjentävää kuvaamista vaan tutkimuskohteen
ja sille likeistä sukua olevien ilmiöiden systemaattista ja
käsitteellisesti jäsentynyttä vertailemista. Vertailukohde voidaan
rakentaa aineiston sisään tai vertailukohde voi olla sen
ulkopuolella.
4.6.1 Tulkinnan yleistäminen
Jos vertaillaan kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusprosessia,
Mäkelän (1990, 45–46) mielestä aineiston keruu ja käsittely
kietoutuvat
tiiviimmin
toisiinsa
kvalitatiivisessa
kuin
kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Varsinkin, jos tutkija kerää
aineistonsa itse, hän vääjäämättä joutuu kohtaamaan
keruuvaiheeseen sisältyvät tulkintaongelmat. Vilkka (2005, 157–
158) huomauttaa, että tulkinta on aina tutkijan, tutkimusaineiston
ja teorian välisen vuoropuhelun tulos. Alasuutarin (1994, 219)
mukaan laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa tutkimus etenee koko ajan silmällä pitäen jonkinlaista
yleistettävyyttä. Varton mukaan tutkimuksen voi sanoa olevan
pätevä, yleistettävä, kun sen tulokset nousevat tematisoidusta
kokonaisuudesta. Tämä tarkoittaa tutkimus-tuloksen vastaavuutta
tutkimukselle asetettujen päämäärien ja tutkimuskohteen kanssa.
Tutkija on siis osannut kuvata, että jokin asia on tietyllä tavalla
jollekin henkilölle jossakin tilanteessa, ajassa ja paikassa. Tutkija
tällöin ottaa kantaa aiempiin tutkimuksiin, vertailee toisia
tutkimuksia, ottaa kantaa normatiivisiin ohjeisiin (lait) tai
kirjoittamattomiin sääntöihin tai tieteelliseen keskusteluun.
Tulokset asetetaan siten siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen
kokonaisuuteen, josta tutkimus rajattiin. (ks. Varto 1992, 103–
104, 107–108.) Kvalitatiivinen tutkimus ei myöskään ole samalla
tavoin sidottu yksiselitteisesti rajattuun aineistoon kuin
kvantitatiivinen tutkimus. Tutkija voi kyllä pitää tarkkaa
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havaintopäiväkirjaa tai tehdä muistiinpanoja kaikista käymistään
keskusteluista ja tuottaa sitten korpuksen, johon hän analyysinsä
rajaa. Silti hänen mieleensä voi analyysivaiheessa palautua jokin
tärkeäksi osoittautuva seikka, jota hän ei ole kirjannut
papereihinsa.
Mäkelä (1990, 47–53) tähdentää myös sitä, että aineistotyypistä
riippumatta on paikallaan kiinnittää huomiota ainakin aineiston
merkittävyyteen ja yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen paikkaan,
aineiston riittävyyteen, kattavuuteen sekä analyysin arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. Kvalitatiivisen aineiston
riittävyydelle ei ole tarjolla mittalukuja kuten esimerkiksi tilastollisessa tutkimuksessa. Tavaksi ovatkin tulleet puhua aineiston
kyllääntymisestä: aineiston kerääminen voidaan lopettaa, kun
uudet tapaukset eivät enää tuo esiin uusia piirteitä (Strauss 1988).
Edellä on perusteltu tämän tutkimuksen syy ja tarkoitus, joten
aineiston merkittävyys ja yhteiskunnallinen tai kulttuurinen
paikka tulivat täytetyiksi.
Kvalitatiivisessa analyysissä on pidettävä silmällä paitsi tapausten
määrää myös kustakin havainnosta kertyvän tekstin määrää
analyysin vaivalloisuuden vuoksi. Kattavuus tarkoittaakin juuri
sitä, että tutkija ei perusta tulkintojaan satunnaisiin poimintoihin.
Analyysin arvioitavuus tarkoittaa, että lukija kykenee seuraamaan
tutkijan päättelyä, että hänelle annetaan edellytykset hyväksyä
tutkijan tulkinnat tai riitauttaa ne. Analyysin toistettavuus
puolestaan on sitä, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitetty
niin yksiselitteisesti, että toinen tutkija niitä soveltamalla päätyy
samoihin tuloksiin. Coffeyn ja Atkinsonin (1996, 26–27) mukaan
käytettäessä koodausta kvalitatiivisessa analyysissä, on
huomattava, ettei sitä nähdä analyysin korvikkeena. Laadullisessa
tutkimuksessa käytetään usein koodausta tai luokittelua
tutkimustapahtuman eri osissa.
4.6.2 Tutkimuksen luotettavuus
Virtasen (2006, 200) mukaan ihmistieteellisessä tutkimuksessa
tutkimuksen
luotettavuuden
tarkastelun
lähtökohta
on
tutkimusmenetelmien ja tutkittavan ilmiön perusrakenteen
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vastaavuus. Luotettavuus määräytyy suhteesta tutkittavaan
ilmiöön. Luotettavuuden pohdinnalla pyritään arvioimaan sitä ja
saamaan vahvistusta sille, etteivät tutkimustulokset ole
satunnaisten asioiden seurausta. Tuloksista voidaan tehdä ne
tulkinnat, joihin on päädytty. (ks. Perttula 1995, 97, Varto 1992,
Rauhala 1993.) Vilkan (2005, 158) mukaan laadullisella
tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen voi vuorostaan sanoa
olevan luotettava, kun tutkimuksen tutkimuskohde ja tulkittu
materiaali ovat yhteensopivia eikä teorianmuodostukseen
(esimerkiksi väite, ohje, maksiimi) ole vaikuttaneet epäolennaiset
tai satunnaiset tekijät (ks.Varto 1992, 103–104). Eskola ja
Suoranta (2000, 210–211, 213) tuovat myös saman asian esille
toteamalla, että tutkimusprosessin luotettavuus tarkoittaa sitä,
vastaavatko tutkijan käsitteellistäminen ja tutkijan tekemät
tulkinnat tutkittavan käsityksiä.
Lincoln ja Guba (1985, 290) toteavat, että kvalitatiivisessa
tutkimuksessa luotettavuuden katsotaan koostuvan totuusarvosta
(Truth value), sovellettavuudesta (Applicability), pysyvyydestä
(Consistency) ja neutraalisuudesta (Neutrality). Luonnontieteellisessä tutkimuksessa niitä lähinnä vastaavat käsitteet
olisivat sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti, reliabiliteetti ja
objektiivisuus. Ilmiön perusrakenteen ja tutkimusmenetelmän
vastaavuutta kutsutaan tutkimuksen adekvaattisuudeksi tai
ontologiseksi relevanttiudeksi. Luotettavuuden kriteerit hahmottuvat kuitenkin fenomenologisesti orientoituneessa tutkimusperinteessä tutkimusprosessin analyysissä. (Viitattu teoksissa
Giorgi 1988, 3 – 6, Perttula 1995, 98 – 101, Rauhala 1993, 80–
90.)
Lincoln ja Guba (1985, 294–296) sanovat, että totuusarvon
kriteeriksi on esitetty yleensä vastaavuutta. Toisaalta puhutaan
myös uskottavuudesta. Perttula (1995, 100) katsoo, että
vastaavuus toteutuu, kun tutkijan rekonstruktio tutkittavien
konstruoimasta todellisuudesta on ajateltavissa oleva. Laadullinen
tutkimus on tältä osin luotettavaa, jos voidaan osoittaa, että
tutkijan kokemuksen voidaan ajatella vastaavan tutkittavan
alkuperäistä kokemusta. Vilkka (2005, 158–159) toteaa, että
laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa
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tutkimuksen toteuttamista ja tutkimuksen luotettavuutta ei voi
pitää toisistaan erillisinä tapahtumina. Tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä, koska
arvioinnin kohteena on tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot,
valinnat ja ratkaisut. Tutkijan tulee siten arvioida tutkimuksensa
luotettavuutta jokaisen tekemänsä valinnan kohdalla. (Viitattu
teoksessa Eskola & Suoranta 2000, 208, 210.) Näin ollen
luotettavuuden arviointia tehdään koko ajan suhteessa teoriaan,
analyysitapaan, tutkimusaineiston ryhmittelyyn, luokitteluun,
tutkimiseen, tulkintaan ja johtopäätöksiin. Tutkijan on pystyttävä
kuvaamaan ja perustelemaan tutkimustekstissään, mistä valintojen
joukosta valinta tehdään, mitä nämä ratkaisut olivat ja miten hän
on lopullisiin ratkaisuihinsa päätynyt. Hänen tulee myös arvioida
ratkaisujensa tarkoituksenmukaisuutta tai toimivuutta tavoitteiden
kannalta.
Tuomen ja Sarajärven (2002, 135) mukaan luotettavuuden
arvioinnissa on tärkeää tutkimuksen kohde ja tarkoitus: mitä olen
tutkimassa ja miksi. Tutkimuksen ilmiö tulee tarkastelun alle.
Omassa tutkimuksessani pohjimmaisena ajatuksena ovat koulujen
lakkautukset ja miten ne ovat vaikuttaneet ihmisten elämään.
Miksi tutkin? Lappi on laaja alue, jossa kouluja oli aikaisempina
vuosikymmeninä suhteellisen paljon. Lakkautusten myötä kouluverkosto harveni huomattavasti. Tämä alkoi minua kiinnostaa.
Mitä nyt tapahtuu? Ovatko ihmiset, joita lakkautus koskee,
tyytyväisiä asioiden kulkuun? Siitä leimahti into pureutua
asioiden ytimeen ja ottaa selvää tutkimuksen kautta lakkautustapahtumat. Toisena tärkeänä asiana pohditaan omia sitoumuksia
tutkijana tässä tutkimuksessa. Asian tärkeyden kerroin jo edellä,
mutta millaisia oletuksia minulla on ollut aloittaessani tekemään
tutkimusta ja ovatko ajatukseni muuttuneet. Tunsin aluksi erittäin
painavaksi asian tärkeyden tutkimukseen ja oletin, että haastateltavani haluavat lähteä innokkaasti mukaan tutkimukseen. En
erehtynyt tämän suhteen ollenkaan, joitakin poikkeuksia lukuun
ottamatta. Ihmiset suorastaan odottivat, että saavat sanoa
mielipiteensä lakkautuksista. Ajatukset tutkimuksen tekemiseen
eivät ole muuttuneet millään tavalla. Halusin tehdä tämän työn ja
olen tyytyväinen siihen, että jaksoin kiertää maakunnassa haastat-
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telutehtävissä. Siitä olen myös iloinen, että ihmiset olivat todella
mukana toteuttamassa tutkimuksen onnistumista.
Tutkimukseni luotettavuus, vastaavuus tai uskottavuus ilmenee
monella edellä mainitulla tavalla. Haastatteluotantaa varten
kartoitin henkilöitä, jotka mielestäni olivat tekemisissä lakkautettujen koulujen kanssa. Heitä olivat lakkautettujen tai
lakkautusuhan alla olevien koulujen opettajia, johtajia ja lasten
vanhempia sekä kuntien sivistysjohtajia. He mielestäni täyttivät
ne kriteerit, kun puhutaan ilmiön tutkittavan alkuperäisistä
kokemuksista. Kaikki henkilöt haastattelin erikseen kasvotusten,
joten sekä haastateltavien oma todellisuus, mukaan lukien heidän
kokemuksensa sekä tutkijan sen hetkinen oma todellisuus
vastasivat toisiaan. Litteroidessani usein pitkiäkin haastatteluja ja
työstäessäni tutkimusta, tapahtui asioiden tulkitsemista koko ajan.
Vuoropuhelua esiintyi haastateltavien, tutkimuksen teorioiden ja
tutkijan välillä. Olen myös ollut joissakin nyt lakkautetuissa
kouluissa itse opettajana, joten tutkijan kokemuksen voidaan
katsoa vastaavan tutkittavan alkuperäistä kokemusta.
Aineiston riittävyyden kriteerit mielestäni täyttyivät tässä
tutkimuksessa. Kuuden kunnan alueella olevat lakkautetut koulut
ja yhteisöjen henkilöstöhaastattelut olivat riittäviä tutkimuksen
tekemiseksi. Mukana oli haastateltavia 33 lakkautetusta kyläkoulusta sekä lasten vanhempia ja kuntien sivistysjohtajia.
Yhteensä haastateltavia oli 32 henkilöä. Pohdin kyllä sitäkin
mahdollisuutta, että olisin ottanut lakkautettujen koulujen oppilaat
vielä haastateltaviksi, mutta se tuntui jo omalta erilliseltä
projektiltaan. Tutkimuksen merkittävyyskin saa oman paikkansa,
koska Pohjois- ja Tunturi-Lapissa ei tämän tyyppistä tutkimusta
ole tehty. Pidän yhteiskunnallisesti merkittävänä sitä, että
tutkimuksessani tuodaan esille kaikki ne epäkohdat, joiden
kohteeksi on joutunut erittäin laaja alue Lapista. Jos tällaista
tutkimusta ei olisi tehty, ei välttämättä tarvitsisi tehdä mitään
asioiden hyväksi tai edes ymmärtää niitä. Toivon, että
tutkimukseni avaa uusia näkökulmia asioiden perinpohjaiseen
läpikäymiseen ja uusien virkistävien tuulien mukaan tuomiseen.
Tällainen tutkimus teoreettisesti on mahdollista tehdä uudelleen,
jos teoreettisen toistettavuuden periaatteen mukaan lukija päätyy
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tutkimustekstissä myös samaan tulokseen kuin tutkimuksen
tekijä. Tutkimuksessani nähtiin yhtenevyyttä kouluilla, jotka
lakkautettiin Tunturi- ja Pohjois-Lapin kunnissa siinä, että koulut
olivat pieniä ja osissa kyläkouluja vaalittiin saamelaiskulttuurin
säilymistä. Tutkimustuloksissa vastaavuutta nähtiin aikaisempiin
tutkimuksiin ja yleistä uskottavuutta voitiin todeta esimerkiksi
lehtiartikkeleiden kanssa. Käsitevalidius ja sisältövalidius ovat
luotettavat kuin myös oma käsitykseni tulosten ja todellisuuden
vastaavuudesta.
Tuomen ja Sarajärven (2002, 136–137) mukaan mietittäessä
laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteerejä, on hyvä
verrata eri tutkijoiden näkemyksiä asiasta. Uskottavuudesta
Tynjälä (1991) on sitä mieltä, että luotettavuudessa on
osatekijöinä ”totuusarvo”, sovellettavuus, pysyvyys ja neutraalisuus. Mielestäni totuusarvo on tutkimuksessa toteutunut
haastattelijan ja haastateltavien rehellisyyspohjasta katsottuna.
Sovellettavuus on edelleen mahdollista johonkin muuhunkin
tutkimukseen ja tutkimuksen pysyvyyttä ei voi horjuttaa sekä
neutraali näkökanta on nähtävissä. Eskola & Suoranta (1996)
kysyvät, vastaako tutkijan käsitteellistäminen ja tulkinta
tutkittavien käsityksiä. Olen sitä mieltä, että tutkija on onnistunut
käsitteellistämään ja tulkitsemaan tutkittavien käsitykset, koska
olemme ymmärtäneet toisiamme haastattelutilanteessa ja analyysi
on tehty haastattelujen perusteella. Parkkila ym. (2000)
puolestaan miettii uskottavuuden kriteerinä tutkimukseen
osallistuneiden riittävää kuvausta ja arviota kerätyn aineiston
totuuden-mukaisuudesta. Tutkimusongelmia oli useita, joten
haastattelut ovat antaneet riittävästi kuvausta ja arviota aineiston
totuudenmukaisuudesta.
Vastaavuudesta Niiranen (1990) ja Tynjälä (1991) kysyvät, että
vastaavatko tutkijan tuottamat rekonstruktiot tutkittavien
todellisuudesta alkuperäisiä konstruktioita. Kyllä tässäkin
nähdään vastaavuutta. Omat ennakkoajatukseni asioista ovat
vastaavuudessa tutkittavien ajatusten ja suunnitelmien kanssa.
Tutkimuksen siirrettävyydestä Niiranen (1990) ja Tynjälä (1991)
ovat sitä mieltä, että tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin
riippuu siitä, miten samankaltainen tutkittu ympäristö ja
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sovellusympäristö ovat. Tämä on totta. Kysymyksessä on
koulujen lakkautukset, joten sen tyyppiseen tutkimukseen
siirrettävyys onnistuu. Samoin Parkkilan ym. (2000) ajatukset
tulosten siirrettävyydestä tutkimuskontekstin ulkopuoliseen
vastaavaan kontekstiin.
Luotettavuudesta Niiranen (1990) esittää, että ulkopuolinen
henkilö tarkastaa tutkimusprosessin toteutumisen. Tämäkin on
mahdollista toteuttaa. Jos tutkimushenkilöt halutaan tavata,
tutkijalla on mahdollisuus ottaa heihin yhteyttä. Litteroinnit
haastatteluista ovat tallella ja tietenkin tutkimuksen ohjaaja voi
kertoa tapahtumien kulusta. Mielestäni tutkimusprosessin onkin
mentävä totuudenmukaisesti alusta loppuun. Kun tutkimukseen
lähdetään, jokainen tutkija tietää, mitä se tarkoittaa hänelle
itselleen ja myös tutkittaville. Tutkimustilanteen arvioinnista
Tynjälä (1991) esittää, että tutkijan tulee ottaa huomioon paitsi
erilaiset ulkoiset vaihtelua aiheuttavat tekijät, myös tutkimuksesta
ja ilmiöstä itsestään johtuvat tekijät. Haastatteluaika ei välttämättä
aina sopinut, joten sitä saatettiin muuttaa, mutta yleensä ajat
sopivat ja haastattelutilat järjestettiin. Tutkimuksessa käsiteltiin
arkojakin asioita, kuten ihmisten tuntemuksia. Nehän heilahtelivat
surusta vihaan ja periksi antoon. Kyllä tutkijakin eli mukana
ainakin kaksi kertaa nämä asiat, haastatellessaan ja
litteroidessaan. Mutta analysoidessaan asioita, tutkija ikään kuin
kohosi tuntemuksiensa yläpuolelle ja pystyi neutraalisti
arvioimaan asiat.
Tutkimuksen varmuudesta Eskola & Suoranta (1996) esittävät,
että tutkijan pitää ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon
tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat tekijät. Niitä oli
tutkimuksessani vähän, mutta eräs henkilö ei missään tapauksessa
halunnut muistella enää lakkautusaikoja. Tietysti syksyn liukkaat
kelit tekivät tepposet ja tutkija palasi takaisin odottelemaan
suotuisampia ilmoja. Parkkila ym. (2000) painottaa riippuvuudesta, että tutkimus on toteutettu tieteellisen tutkimuksen
toteuttamista yleisesti ohjaavin periaattein. Tutkimus on toteutettu
näin. Teoriaa sovellettuna käytäntöön ja tutkija opiskeli
tutkimuksen tekoon liittyviä asioita, pystyäkseen tekemään työnsä
mahdollisimman hyvin. Niirasen (1990) mielestä tutkimuksessa
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on vakiintuneisuutta silloin, kun ulkopuolinen henkilö arvioi
tutkimuksen tuotokset (aineiston, löydökset, tulkinnat, suositukset
jne.)Tämä kaikki mahdollistuu ensiksikin esitarkastajien toimesta
ja myöhemmin lukijat pääsevät suorittamaan omat arvionsa
asioista.
Vahvistettavuudesta Tynjälä (1991) on sitä mieltä, että erilaisin
tekniikoin varmistutaan tutkimuksen totuusarvosta ja sovellettavuudesta. Tekniikkana voi mielestäni olla esimerkiksi
litterointinauhojen tarkastelut ja sovellettavuutta kokeilla muihin
tutkimuskohteisiin. Parkkila ym. (2000) mielestä vahvistettavuudessa on otettava huomioon tehtyjen ratkaisujen ja päättelyn
oikeutus; ratkaisut esitetään niin seikkaperäisesti, että lukija
pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä ja arvioimaan sitä.
Analysoidessani tekstejä, olen pyrkinyt tuomaan johtopäätöksissäni, teemoittelussani ja tyypittelyssäni esille tutkimuksen
ydinkohdat. Vahvistuvuus korostuu tutkimuksessa Eskolan &
Suorannan (1996) mukaan siinä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea
toisista vastaavaa ilmiötä tarkastelluista tutkimuksista.
Esimerkiksi samantyyppisiä tulkintoja lakkautuksista on tehty
Narkauksen (1999), Tantarimäen (2011), Shaw’n (2011),
Howley’n ym. (2011) ja Karlberg – Granlundin (2011) tutkimuksissa.
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Kyläkoulut ovat vaalineet ja merkityksellisesti edistäneet
kulttuuriperintöä vuosikymmenten ajan lappilaisessa kylämiljöössä. Mielestäni kyläkoulukulttuuri lakkautusprosessien
myötä saattaa hiipua tai jopa lakata joillakin Lapin alueilla. Siksi
on tärkeää tuoda sitä esille edes jonkin verran esimerkiksi tämän
tutkimuksen valossa. Tutkimuskunnat alueellisesti sijoittuvat
läntiseen, itäiseen ja osaksi pohjoiseen osaan Lapin lääniä.
Koulukulttuurikin heijastaa tietyissä asioissa oman alueen
perinnettä ja elämäntapoja. Erilaisuutta löytyy lähinnä pukeutumisessa ja kielessä sekä alueiden toimintakulttuurissa.
Kyläkoulujen kulttuuriperintöä, joka vääjäämättä liittyy
kyläkoulumiljööseen, on kahdenlaista. Tutkimuskunnista hieman
yli puolet on niin sanottuja saamelaiskuntia; Utsjoki, Enontekiö,
Inari ja Sodankylän pohjoisosa. Näissä kunnissa korostuu
saamelaiskulttuurin merkitys ja Muoniossa, Kittilässä sekä
Sodankylän eteläosassa kyläkoulujen kulttuuriperintö pohjautuu
esimerkiksi maaseudun ja ympäröivän luonnon hyödyntämiseen
omaa perinnehistoriaa unohtamatta. Kulttuuriin kuuluu olennaisesti oman kielen käyttö ja sen antama merkitys oman alueen
ihmisille. Suurena huolenaiheena pidettiin Pohjois-Lapissa
kolttasaamelaisen kulttuurin- ja kielen hiipumista koulujen
lakkautusvaikutuksina. Tunturi-Lapissa olisi haluttu hyödyntää
paremmin ympäröivää luontoa ja lähikoulun antamia mahdollisuuksia perinteisellä tavalla. Kiinnostusta olisi ollut muun
muassa laittaa koululle perunamaa ja opettaa lapsille kalastusta
lähijärvessä yhdessä kyläläisten kanssa.
Laajassa merkityksessä ymmärrettynä kulttuuria, sen syntyä ja
kehittymistä on mahdotonta ajatella erillään kasvatuksesta.
Kasvatus on inhimillistä toimintaa sekä kulttuurin jatkuvuuden
turvaamiseksi että edellytysten luomiseksi kulttuurin uudistumiselle. Se on siis osa ihmisen kulttuurievoluutiota, inhimillisen
olemassaolon muoto, jonka välityksellä kulttuuriperintöä siirtyy
edelliseltä uudelle sukupolvelle. Kasvatuksen kulttuuristen
tehtävien toteutumismekanismit olivat jo muinaisissa sivilisaa-
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tioissa periaatteessa hyvin
kehittyneissä yhteiskunnissa.

samanlaiset

kuin

nykypäivän

Jokaisen uuden sukupolven on tultava osalliseksi kulttuuriperinnöstä, jotta ketju jatkuisi, ja rikastettava osaltaan perintöä,
jotta ihmisen kulttuuriset aikaansaannokset lisääntyisivät,
monipuolistuisivat ja uudistuisivat. Kasvatuksen kautta uuden
sukupolven edustajat sekä omaksuvat vallitsevan elämänmuodon
että saavat valmiuksia siihen luovaan toimintaan, jolla he painavat
oman lähtemättömän jälkensä kulttuuriperintöön, ja sen he
siirtävät taas eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Kasvatuksella
tuotetaan näin pohja kulttuurin kehittymiselle ja lisääntyvälle
monimuotoisuudelle. (Hämäläinen ja Nivala 2008, 35.)
Ympäristöpolitiikan tavoitteet:
Kulttuurien moninaisuus on maailman kansojen yhteinen rikkaus
ja sen turvaaminen globaalistuvassa maailmassa on kestävän
kehityksen keskeinen periaate. Vieraiden kulttuurien tuntemus ja
ymmärtäminen sekä oman kulttuuriperinnön merkityksen
tunnistaminen identiteetin lähteenä tukevat kestävää kehitystä.
Paikallisten omaleimaisten kulttuurien ja kulttuuriperinnön
aseman tukeminen yhdenmukaistavan kansainvälisen valtakulttuurin ja vaihtuvien kulttuuritrendien rinnalla on tarpeen.
5.1 Kyläkoulun merkitys Pohjois-Lapissa
Tämän alueen teemoissa korostuu yhteneväisesti saamelaiskulttuurin merkitys. Kyläkoulut huomioivat etniset vähemmistöt
opetuksessaan ja toiminnassaan jopa niin hyvin, että oppilaat
mielsivät koulunsa saamelaiskouluksi. Pieni koulu halusi tukea
erilaisuutta ja oletti varmaan hyötyvänsäkin tästä toiminnasta.
Kun kaikki oppilaat huomioitiin erilaiselta kulttuuritaustaltaan
koulun toiminnassa, olisi koululla mielestäni ollut jo yksi etu
lakkauttamisen vastustamiseksi. Tämän päivän trendisanoja ovat
muun muassa monikulttuurisuuden huomioiminen ja erilaisuuden
kunnioittaminen.
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Koulukulttuuri on Kohosen ja Leppilammen (1994, 61) mukaan
kaikkea sitä, mitä koulussa tapahtuu. Se on tapa, jolla koulussa
tehdään asioita. Kulttuuri on inhimillisen käyttäytymisen
integroitunut kaava, joka välittyy sukupolvelta toiselle. Se sitoo
yksilön yhteisöönsä ja ohjaa toimintojen merkityksiä ja tulkintoja.
Kulttuurille on ominaista pysyvyys, jatkuvuus ja ennustettavuus.
Se antaa yksilölle turvallisuutta lisäämällä hänen tunnettaan
ympäristönsä hallinnasta.
Kulttuurin muutos onkin tästä syystä perusolemukseltaan
ristiriitaisia jännitteitä sisältävä pitkäaikainen ja vaikea prosessi.
Muutos merkitsee tuttujen arvojen, merkitysten ja normien
katkeamista ja tähän liittyvää epätietoisuutta. Kulttuurit muuttuvat
yleensä varsin hitaasti – vasta sitten, kun muutoksen puolesta
vaikuttavat pyrkimykset ovat vahvempia kuin muutosta
vastustavat voimat. Muutoksen vastustaminen kuuluu olennaisena
osana mihin tahansa muutokseen, sillä muutos merkitsee aina
uhkaa yksilön turvallisuuden tunteelle (Viitattu teoksissa Deal
1987; Fullan 1990; Joyce (toim.) 1990).
Inarin kunta on yksi saamelaiskunnista, jossa puhutaan pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Pohjoissaamen kieli on
valtakieli saamen kielissä, mutta sen ohella on perustettu kaksi
lasten kielipesää; inarinsaamen kielipesä Inariin ja viimeisimpänä koltansaamen kielipesä Ivaloon. Näissä kielipesissä
lapsilla on mahdollisuus oppia ja puhua omaa äidinkieltään
päivähoidon yhteydessä. Inarinsaamen kieltä ryhdyttiin elvyttämään täydennyskoulutuksen avulla Inarissa syksyllä 2009 ja eri
ammattiryhmät ovat saaneet uutta potkua koulutuksesta.
Koltansaamen kieltä pidetään hiipuvana uhanalaisena kielenä,
jonka halutaan elpyvän esimerkiksi huomioimalla se kouluopetuksessakin:
Se oli yks osa sitä koulua se kolttasaamelainen kulttuuri. Vaikkei
resursseja kovin paljon ollut eikä oikein ollut vetäjiä. Kuitenkin
sitä tuotiin koulutyössä paljon esille ja se oli yks olennainen osa
sitä koulutyötä ja sitten sitä koulua. Kaikki tämä: Ortodoksiuskonnon huomioiminen ja saamelaiskulttuuri ja sitten
semmonen kokemus mulla oli. Meillä oli joka vuosi saamen
teemaviikkoja niin, että vähintään joka kolmas vuosi oli
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koltansaamen teemapäiviä tai viikko. Sillon kun ne teemaviikot
aloitettiin, niin vain muutama oppilas hoksasi olevansa
saamelainen. Mutta sitten kun näitä teemaviikkoja oli jatkettu
neljä, viisi vuotta, oli ollut koltansaamen, pohjoissaamen ja
inarinsaamen teemaviikkoja niin oppilaat innokkaasti osasivat
sanoa olevansa saamelaisia, tiedostivat sen ja olivat ylpeitä siitä,
että he olivat saamelaisia. (Opettaja 1 Pohjois-Lapista)

Tässä haastattelussa korostuu todella tärkeä asia. Oman
identiteetin tunteminen ja tunnustaminen on meille kaikille
ihmisille mielestäni tärkeimpiä asioita elämässä. Kun lapsi löytää
kyläkoulun opastamana kanavan omaan identiteettiinsä ja
kulttuuriinsa, pitäisi opastuksen jatkua lakkautuksista huolimatta.
Nyt, kun oppilas on saanut varmuuden omasta identiteetistään ja
ylpeänä tämän toteaa, on todella sääli, jos kyläkoulun antama tuki
unohtuu mentäessä isoon kouluun. Saamelaisalueenkin lakkautetut koulut ovat nykyisin suurimmaksi osaksi matkailuyritysten
käytössä, osaksi myös yksityisessä omistuksessa. (Liite 2.)
Meidänkin koulussa opiskeltiin koltansaamen kieltä, mutta
koltansaamenkielistä opetusta kunnassa ei saa. Varsinaista
omakielistä opetusta ei saa. Mutta meillä painotettiin kolttasaamelaista kieltä ja oli laitettu opetussuunnitelmaankin, että
kyllä se siihen vaikuttaa. Yhtenä asiana tähän kolttasaamelaisuuteen vielä minusta semmonen ristiriitanen asia, kun kolttasaamelaisia on Suomessa asutettu tiettyihin paikkoihin,
muutamaan kunnan kolmeen, neljään eri paikkaan, niin ja heille
on sitten valtion tuella rakennettu kylät ja tuettu sitä kulttuuritoimintaa ja tällä tavalla ajateltu, että se kulttuuriperintö
paremmin säilyy ja kehittyy, kun ihmiset ovat yhessä, niin sitten
ei kuitenkaan katottu, että koulu olis siinä aika tärkiä tekijä.
Minusta tällaista asiaa ei siellä ole otettu huomioon. (Opettaja 2
Pohjois-Lapista)

Kyläkoulun säilyminen todennäköisesti olisi säilyttänyt ja
kehittänyt kolttakulttuuria. Inarin kunnassa on laajemminkin
alettu kehittää kolttakulttuuria, perustamalla lapsille kolttasaamelaisia kielipesiä. Linkola (2000, 255) huomauttaa, että
vaikka koltat ovat elinkeinoltaan muistuttaneet muita saamelaisia,
heidät on Suomessa yleensä erotettu omaksi ryhmäkseen kielensä,
uskontonsa ja itäisen kulttuuriperintönsä takia. Oman kulttuurin
säilymistä ovatkin edistäneet uskonnollinen kulttuuriero muihin
alueen asukkaisiin nähden ja maantieteellisesti rajallinen ja
eristynyt asuma-alue.
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Inarin Partakossa syntynyt suomensaamelainen kielitieteilijä
Marja-Liisa Olthuis on väitellyt Giellagas- instituutissa Oulun
yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 2007 inarinsaamen lajinimistä. Hän on myös kirjoittanut inarinsaamen kieliopin ja
sanakirjan. Lisäksi hän on kirjoittanut lasten- ja nuortenkirjoja.
Olthuis on kehitellyt inarinsaamen kielen elvytykseen tähtäävän
täydennyskoulutuksen, jossa kieltä opetetaan muun muassa
päivähoitajille, opettajille, toimittajille, papeille ja virkamiehille.
Koulutuksen jälkeen nämä ammattiryhmät voivat toimia
inarinsaameksi ja huolehtia omalta osaltaan siitä, että kieli
paremmin siirtyy lasten ja nuorten aktiiviseksi käyttökieleksi.
Inarinsaamenkieli katsotaan uhanalaiseksi vähemmistökieleksi,
joten koulutus katsotaankin kiireelliseksi kielen elvytystoimenpiteeksi. Oulun yliopiston Giellagas- instituutti toteuttaa tämän
koulutuksen, joka koostuu inarinsaamen alkeis- ja jatkokurssista,
perusopinnoista sekä laajasta käytännön harjoittelujaksosta.
Koulutukseen sisällytetään myös joitakin kursseja aineopinnoista.
Harjoittelussa hyödynnetään inarinsaamelaisia työkohteita,
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämiä kulttuurikursseja
sekä kieltä hyvin tai erinomaisesti puhuvien tavallisten
inarinsaamelaisten kielenpuhujien kielitaitoa. He toimivat niin
sanottuina kielimestareina, jotka tukevat oppilaiden saamen
kielen oppimisprosessia. Inarinsaamenkielen täydennyskoulutus
käynnistyy elokuussa 2009. (Pasula/ Helsingin Sanomat 2008.)
Lappilaisissa kyläkouluissa haluttiin kautta linjan edistää
saamelaisen kulttuurin säilymistä lasten kulttuuri-identiteetin
turvaamiseksi. Erilaisuus koettiin arvokkaana asiana koulun
elämässä, kuten seuraavasta haastattelusta voidaan todeta:
Pienessä koulussa voidaan paremmin tukea erilaisuutta ja
kulttuuri-identiteettiä ja aina sitä tuotiin voimakkaasti esille, he
niin ku oppivat arvostamaan sitä omaa kulttuuritaustaansa.
(Opettaja 3 Pohjois-Lapista)

Jos verrataan koulunkäyntiä aikaisempiin vuosikymmeniin,
jolloin lapset asuivat koulukeskusten asuntoloissa, tilanne oli
vallan toinen. Lehtolan (1997, 62) mukaan asuntolaelämä oli
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kovaa. Omaa taustaa hävettiin ja luonnollinen yhteys kotikieleen
katkesi. Erilaisuuden takia jouduttiin kiusatuksi eikä saamen
kieltä kuultu eikä luettu kouluissa ja asuntoloissa. Kuitenkin
tutkimuskunnissa kyläkoulut tukivat erinomaisesti kulttuuritaustaltaan erilaisia lapsia ja vahvistivat täten heidän kulttuuriidentiteettiään.
Sana kulttuuri askarruttaa myös sivistysjohtajaa niin alueellisesti
kuin koulujen tasolla. Huolimatta yleisestä opetussuunnitelmasta
paikallinen kulttuuri kouluissa näkyy:
Tämä tällanen oma kulttuuri, mitä tämä sana kulttuuri merkitsee,
sitä tässä olen pohtinut, että onko jokaisella kylällä sitten oma
kulttuuri vai voidaanko pitää, että esimerkiksi jokaisella tietyllä
kunnalla on oma kulttuuri tai on olemassa lappilaista kulttuuria
hyvin laajalti. Ylipäätään nyt mietitään, että kuinka suppealla
alalla on se oma kulttuuri. Tietysti jokaisella koululla on omat
käytäntönsä ainakin, vaikka aika tällasta valtakunnallista opetussuunnitelmaa Suomessa noudatetaankin eli opetushan on hyvin
yhtenäistä Suomen maassa, mutta tietysti siitä huolimatta jokainen koulu on omanlaisensa koulu. Tietysti jokainen semmonen
niin sanottu hyvä käytäntö, joka mahdollisesti lakkaa, joku koulu,
jonkun koulun toiminta lopetetaan, niin se on tietysti ikävä juttu.
(Sivistysjohtaja 1 Pohjois-Lapista)

Saamelaisyhteisössä opitaan siihen omaan kulttuuriin kuuluvat
asiat, joita pienet kyläkoulut ovat omalta osaltaan tukeneet lapsia
kasvattaessaan ja opettaessaan. Koulu tavallaan antoi upean,
valtaisan taustatuen siinä yhteisössä eläville oppilaille. Yhteisökin
varmasti kunnioitti tätä työtä, koska saamelaiset mielellään
avustivat koulua heidän pitäessään teemaviikkoja lapsille. Heistä
moni toimi teemapäivien aikana opettamassa ja esittämässä
saamelaisten omaa kulttuuria eri tavoin. Koulun ja sitä
ympäröivän yhteisön yhteistyö oli esimerkillisen rakentavaa.
ETNINEN IDENTITEETTI
Etniset ryhmät, kuten saamelaiset muodostavat myös sosiaalisia
konstruktioita ja on tärkeätä, että etninen identiteetti ja oman
kulttuurin tuntemus säilyvät myös valtakulttuurien rinnalla. Tässä
ovat kyläkoulut olleet avainasemassa. Lapin Liiton Lappi 2020
Lapin maakuntasuunnitelmassa perustaksi on valittu lappilaiset

110

arvot. Vahvan maakunnallisen identiteetin mukaan arvostetaan
muun muassa omaa kulttuuria ja perinteitä sekä elävää,
omaleimaista saamelaisuutta, johon kuuluu myös ihmisten
välinen tasa-arvo. Lappi 2020-visiosta ilmenee, että Lappi
tunnetaan turvallisuudesta, kulttuuria ja monikulttuurisuutta
arvostavasta ilmapiiristä ja nuoria kannustavista toimintatavoista:
Suurin osa meidän oppilaista oli saamelaisia, saamelaisten
lapsia ja ite saamelaisia. Meän koulussa sitä painotettiin
hyvinkin paljon ja pidettiin yllä heidän kulttuuriperintöä ja
oppilaat olivat siinä hyvin, hyvin mukana ja halusivat olla. Kun
he olivat omana ryhmänään ja omassa luokassa, he varmaan
mielsivät koulun omaksi saamelaiskouluksi. Mie luulen, että kun
ne siellä isossa koulussa jakaantuvat eri luokille ja hajalleen
sinne, tässäkin mielessä se yhteisyyden tunne katkeaa ja katoaa
ja saattaa olla sitten vahingollista heidän saamelaiskulttuurin
vaalimisen kannalta. (Opettaja 4 Pohjois-Lapista)

Kirjoittaja on ollut eräässä saamelaisalueen koulussa opettajana ja
todennut, että yhteisöllisyyttä korosti oma kieli ja kulttuuri.
Puheensorinaa kuului luokasta saameksi ja ulkona välitunnin
aikana oppilaat huutelivat toisilleen niin saameksi kuin
suomeksikin. Kieli on tärkeimpiä kulttuurin perustekijöitä. AikioPuoskarin (2006, 122) mukaan pohjoismaisissa peruskouluissa
annetaan opetusta viidessä saamenkielessä ja viidellä saamenkielellä. Pohjoissaamenkieli on valtakieli, sillä noin 90 prosenttia
kaikesta saamen opetuksesta annetaan tässä tai tällä kielellä.
Inarin kunnassa, jossa opetetaan ja puhutaan kolmea saamenkieltä, on pohjoissaamenkieli valtakielenä. Muita kieliä ovat
inarinsaame ja koltansaame.
Yleisesti hyväksytyt ja hahmotetut käyttäytymistavat ovat
välttämättömiä yhdessä elävien ihmisten ryhmille. Kulttuuri
järjestää ja tarkoituksenmukaistaa kaikki kokemuksemme.
Kulttuuri antaa meille tietyn elämäntyylin, joka on erityisesti
omamme. Siitä tulee niin erityinen, että meidät voi tunnistaa
suomalaisiksi, ruotsalaisiksi, nigerialaisiksi jne. Se myös määrää
tapamme ajatella ja tuntea. Jokaisella ihmisellä on kulttuuri.
(Eneh 1996, 17.)
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Saamelaiskulttuurin turvaamiseksi omalla paikkakunnalla
esitettiin oman koulun perustamista. Koulu tulisi palvelemaan
nimenomaan saamelaisia lähialueen lapsia:
Yks semmonen asia, jos halutaan säilyttää ja kehittää paikallista
kulttuuriperintöä, saamelaisuutta lähinnä, sehän se meidän
paikallisuutta on, niin miksei joku näistä pienistä kouluista
vaikkapa tässä lähellä, vois ottaa omaksi yheksi tavoitteeksi tai
toimintaperiaatteeksi, että olis tämmönen saamelaislasten koulu.
Joka koululla meillä on saamelaisia ja se olis sitten tämmönen
vähän erikoiskoulu, johon koottas sitten lähialueelta kaikki
saamelaiset. Näin pystyttäs kulttuuriperintöä edistäviä asioita
siellä hyödyntämään. (Opettaja 15 Pohjois-Lapista)

Kun aiotaan kehittää yhä harvenevan alueen kouluverkkoa,
kannattaa miettiä, mikä olisi tulevaisuuden kannalta viisasta
toimintaa. Osa kouluista voisi erikoistua jonkin oman alansa
kouluksi. Esimerkiksi saamelaiskoulu, ympäröivästä luonnosta
ammentava koulu, pois sulkematta kouluja, jotka toimivat
tavalliseen tapaan. Veli-Pekka Lehtolan (1997, 87) mukaan varsin
yleisesti hyväksytyn määrittelyn mukaan etnisyyden ehtoina
pidetään yhteistä alkuperää ja kulttuuria, etnistä ryhmäidentiteettiä ja interaktiota sekä erillisryhmäläisyyttä. Viimeksi mainittu
tarkoittaa sitä, että me olemme erilaisia kuin he. Etninen
identiteetti on tulosta siitä, että tietyn ryhmän jäsenet ovat tietoisia
yhteisestä erilaisuudestaan. He kokevat jakavansa saman
kulttuurin ja saman identiteetin, joka on erilainen kuin muilla
ryhmillä. Yhteyksiä jäsenten kesken luonnehtii etninen
hengenheimolaisuus: yhteishenki ja lojaalisuus.
Tutkimukseni mukaan Lehtolan (emt. 87) mainitsemat etnisyys ja
yhteinen erilaisuus nousevat tärkeiksi asioiksi saamelaisalueella.
Oman identiteetin tunteminen ja tietoisuus siitä, mitä juuriltaan
edustaa, tulevat erittäin mainittaviksi asioiksi kehitettäessä niitä
eteenpäin. Kehityksen on jatkuttava myös etnisen identiteetin ja
omien juurien säilymiseksi. Rastas (2008, 251) huomauttaa, että
pohtiessaan suhdettaan muihin ihmisiin yksilöt tekevät samalla
päätelmiä ja valintoja siitä, mihin ryhmiin he kuuluvat.
Kollektiivisista identiteeteistä keskusteltaessa neuvotteluja
käydään toisaalta oman ryhmän sisällä – keitä me olemme ja
millaisia me olemme, miten eroamme muista – ja toisaalta
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ryhmien välillä määrittelemällä paitsi omaa ryhmää myös muita
ryhmiä usein eroja korostamalla ja tuottamalla erilaisia
vaatimuksia siitä, kuka voi kuulua meihin. Kollektiiviset
identiteetitkään eivät ole muuttumattomia, vaan ne muovautuvat
erilaisten yhteiskunnallisten kamppailujen seurauksena:
Etninen identiteetti merkitsee sitä, että ajattelen olevani erilainen
kuin valtaväestöön kuuluva ja samalla tietysti myös, että en ole
esimerkiksi suomalainen. (Eli siihen kuuluu ajatus siitä, mitä
kaikkea en ole). Minulla on käsitys siitä keihin kuulun (eri juttu
on sitten, ajattelenko stereotyyppisesti kuten jotkut oman ryhmäni
ihmiset, mutta heihin kuulun joka tapauksessa). Etninen
identiteetti on lyhyesti sitä, että minulla on ryhmä, johon kuulun,
oma paikka maailmassa, johon minun ryhmänikin kuuluu. Ja me
ajattelemme samansuuntaisesti tärkeistä asioista. (Lapsen
vanhempi 1 Pohjois-Lapista)

Oma identiteetin tuntemus ja kuuluminen johonkin tiettyyn
ryhmään on tärkeä asia. Joidenkin kyläkoulujen lapset tiesivät
kuuluvansa esimerkiksi saamelaisten ryhmään ja he halusivat
oppia omasta taustastaan lisää opiskelemalla esimerkiksi oman
ryhmän kieltä.
ALUE, KULTTUURIT SEKÄ OMAT JA ULKOPUOLISTEN
TUNTEMUKSET RAKENTAVAT IDENTITEETTIÄ
30. päivänä tammikuuta 2006 pidettiin Inarissa Saamelaisalueen
koulutuskeskuksessa seminaari, jossa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lisäksi järjestäjinä toimivat Lapin yliopiston
Arktinen keskus ja Inarin kunta. Väänäsen (Lapin Kansa
30.1.2006) mukaan seminaarissa pohdittiin pohjoisen identiteetin
monia ulottuvaisuuksia. Esimerkkejä ja keskustelupohjaa haettiin
Venäjältä, Kanadasta ja Inarista. Ulottuvaisuuksia leimaa
pohjoisten alkuperäiskansojen sekä myöhemmin alueelle
muuttaneiden asuttajien, kauppiaitten, matkamiesten ja turistien
välinen vuorovaikutus. Keskustelua johdattelivat Arktisen
keskuksen tutkijat Scott Forrest ja Anna Stammler-Gossmann,
inarilainen Teuvo Niemelä ja SAKKin entinen vararehtori Aimo
Aikio. Pohjoinen identiteetti ja monikulttuurisuus liitetään Aikion
mukaan sujuvasti yhteen silloin, kun puhutaan Lapista, erityisesti
ylisestä Lapista ja vielä erityisemmin Inarista.

113

Niemelän mukaan Inari on ollut kautta aikojen monikulttuurinen
ja sellaisena vielä kehittyykin. Ihanteellisena hän piti jatkossakin
kolmen saamenkulttuurin ja suomalaisen kulttuurin yhteyttä.
Kanada tukee monikulttuurisuutta jo senkin takia, koska
viimeisten 30 vuoden aikana maahan on suuntautunut voimakasta
muuttoliikettä. Venäjän Sahan tasavallan jakuutit muodostavat
juuriaan etelään aina 1200-luvulla Mongoliaa hallinneeseen
Tsingis Khaniin ulottaen.
Peruskoulun toteuttaminen aloitettiin Lapin läänistä vuonna 1973
ja se toi mukanaan yläasteen Inarin kirkonkylään ja Utsjoelle.
Uudistuksesta olikin hyötyä utsjokelaisille, koska vuoteen 1972
saakka he kävivät keskikoulua Ivalossa, joka on noin 160
kilometrin päässä Utsjoelta. Saamelaisvaltuuskunnan mukaan
peruskoululaissa ohitettiin saamelaisten tarpeet saada opetusta
äidinkielessä ja äidinkielellä. Ala-asteen opetus katsottiin tärkeäksi ja niinpä Saamelaisvaltuuskunnan näkemys oli:
Pelkistäen voidaan todeta peruskoulun tavoitteiden jäävän
toteutumatta niin kauan kuin saamelaisille tarjotaan alkeis- ja
perusopetusta vieraalla kielellä. Tämän takia Saamelaisvaltuuskunta vaatii, että saamelaislapsille on taattava oikeus äidinkieleensä niin pian kuin mahdollista.
Kuikan (2001, 169–170) mukaan oppivelvollisuuslain astuttua
voimaan vuonna 1921, lyötiin siinä lukkoon oppivelvollisuuden
periaatteet 1900- luvulle. Se toteutti monet aikaisemmat toiveet ja
jätti osan toteuttamatta. Laki oli poliittinen kompromissi.
Lähtökohtana on, että opetusta annetaan kansakoulussa oppilaiden äidinkielellä. Mielenkiintoinen on äidinkielen määritelmä.
Äidinkieli tarkoittaa tässä laissa suomea ja ruotsia, jota lapsi joko
yksinomaan tai parhaiten osaa. Olennainen kohta oppivelvollisuuslaissa oli se, että kunnan tuli perustaa lasten vanhempain
vaatimuksesta koulu kansakoulupiiriin lapsia varten, joilla on
vähemmistön kieli äidinkielenä. Oppivelvollisia ovat Suomen
kansalaisten lapset.
Jos nyt tulkittaisiin oppivelvollisuuslakia koulun perustamisesta
lapsia varten, joilla on äidinkielenä vähemmistön kieli, saataisiin
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varmaan useita kouluja saamelaisalueelle. Lakkauttamiset eivät
näin olisi oikeutettuja. Kuikan (2001, 177–178) mukaan oppivelvollisuuden perusta on äidinkielen opetus. Perusopetuslain
(1998) mukaan opetuskieli voi olla suomi, ruotsi, saame, romani
tai viittomakieli. Laki laajensi näin merkittävästi näiden
virallisten kielten asemaa. Perusopetuslain neljännen luvun 10.
pykälässä sanotaan vielä, että saamelaisten kotiseutualueella
asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus tulee antaa
pääosin saamen kielellä. Saman luvun 12. pykälässä sanotaan
äidinkielen opetuksesta, että äidinkielenä opetetaan oppilaan
opetuskielen mukaisesti suomen, ruotsin tai saamen kieltä.
Arvot ovat erilaisia, mutta kulttuuritodellisuuden takana on
havaittavissa arvoja ja arvojärjestelmiä. Yksilön arvojärjestelmä
eli ethos muotoutuu osaksi omasta persoonallisuudesta, osaksi
yleisestä kulttuuriethoksesta. On mielenkiintoista pohtia tämän
päivän kulttuuriethoksen henkeä ja sitä, mihin suuntaan se on
menossa. Millaiset ovat aikamme vallitsevat arvosuuntautuneisuudet ja niiden keskinäinen hierarkia? Kyläkoulun merkitys
ennen ja mitä se on nyt tai tulevaisuudessa?
Melanko ja Elo (2000, 11) hakevat vastausta kysymykseen Miksi
kulttuuriperintö koetaan arvokkaaksi? Heidän mukaansa kysymykseen ei aina ole helppo antaa vastausta, koska kulttuuriperinnön arvo voidaan kokea itsestäänselvyytenä. Jonkin tavan,
esineen tai taideteoksen arvostaminen on niin kiinteä osa ihmisten
elämää, etteivät he osaakaan kertoa asiaan vihkiytymättömälle,
mitä he siinä arvostavat. Kuitenkin tilanne on toinen ihmisten
kohdalla, joilla on kutsumus opettaa. He haluavat välittää
määrättyjä asioita – tietoja, taitoja ja kokemuksia – toisille
ihmisille. Tässä toimessaan opettajat, aivan kuten muutkin
kulttuuriperinteen vaalijat, tekevät valintoja. Mitä tahansa he eivät
halua oppilailleen välittää, vaan ainoastaan sellaista, mikä on
arvokasta. Tässä mielestäni korostuu juuri kyläkoulujen välittämä
oma kulttuuriperintö omalla arvokkaalla tavallaan.
Kouluissa järjestettiin monenlaisia tapahtumia. Juhlien pitopaikkana koulu saattoi käydä jo ahtaaksi ison väkimäärän takia:
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Joulujuhlat ja äitienpäivät olivat mahtavia juhlia, johon
kokoonnuttiin runsain mitoin. Varsinkin äitienpäivät olivat
naisväelle tärkeitä juhlia, niissä ei miehiä näkyny, joulujuhlissa
kylläkin. Tämä tiehän noin 16 kilometriä oli ennen hyvin
huonossa kunnossa, varsinkin kevätaikaan. Kuitenkin naisille oli
hyvin tärkeitä nämä koulun äitienpäivät, ja niinpä heidän piti
päästä Sodankylään ottamaan kiharat juhlaa varten. Koska tie
oli huonossa kunnossa, ainoastaan traktori pystyi kulkemaan
rospuuttoaikana tuolla tiellä. No, naiset menivät joukolla
traktorin kyytiin ja menivät siinä nelostielle ja linja-autolla sitten
Sodankylään. Takaisin tullessa traktori toi taas naiset kylälle ja
he makasivat lavalla vierekkäin pressu suojana, jottei kiharat
mene pilalle. Väkimäärä esimerkiksi joulujuhlissa oli 70 - 80
henkilöä ja se oli paljon tällaisessa pienessä kylässä. Ennen
pidettiin seurojakin koululla, nyt ei enää. Meninkin kerran
Sodankylän kirkkoherranvirastoon eräälle papille puhumaan,
että pitää vuoren tulla Muhammedin luokse, kun Muhammed ei
tule vuoren luokse. Hän ihmetteli, mitä minä sillä tarkoitin...
Myös metsästysseura kokoontui koululla. (Johtajaopettaja 1
Pohjois-Lapista)

Opettajan haastattelusta ilmenee, että kyläkoulun juhlat ovat
olleet erittäin tärkeitä tilaisuuksia niin opettajalle itselleen kuin
juhliin osallistujille. Naisille äitienpäivän vietto oli kohokohta ja
siihen panostettiin muun muassa kiharoiden ottamisella juhlaa
varten. Ei haitannut vaikka kampaamo oli aika kaukana ja
kyydityskin osittain epätavallinen. Koulun asema juhlien pitopaikkana on ollut merkittävä. Tämä koulu, jossa haastattelijakin
kävi, on varmasti rakas ja läheinen ympäristö haastateltavalle.
Opettaja nimittäin oli ostanut koulun lakkautuksen jälkeen
perheelleen asunnoksi.
Toiveena oli säilyttää toiminnallinen, monipuolinen koulu:
Jos aattelemme, että koulut ja kansalaisopisto on kulttuurin
ylläpitäjä tai kehittäjä tai sellanen instanssi, jossa kulttuuri
säilyy, niin kyllä silloin on tärkeää, että koulussa on toimintaa.
Meillä opettajat ovat tottuneet tähän liikkumiseen ja
kansalaisopistossa opettajat ovat sitä mieltä, että jos sivukylillä
voidaan opetusta järjestää, se on erittäin tärkeää. Opettajan
kannalta on hyvä, mukava, että on sellanen vakituinen paikka,
missä voidaan käydä pitämässä näitä tunteja ja silloin nämä
kyläkoulut ovat erittäin tärkeässä asemassa ja roolissa näillä
syrjäkylillä. (Opettaja 6 Pohjois-Lapista)
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Kasvatus on sosiaalisesti arvokasta ja Ahlman (1976, 75) toteaa,
että kasvattaja vaalii kasvateissa olevien arvokkaiden itujen
kasvamista ja kehittymistä, jos hän on todellinen kasvattaja.
Kasvatus on mielestäni osa kulttuuria ympärillämme. Kasvatuksen arvot näkyvät niin perheissä kuin kouluissakin. Sosiaaliset
arvot liittyvät saumattomasti kouluelämään ja eritoten
kyläkouluihin, jotka ovat vuosikymmenten aikana tuottaneet ja
vaalineet kyläkouluperintöä. Myös kansalaisopisto on mutkattomasti sulautunut kyläkouluun, tarjoamalla ja toteuttamalla
monenlaisia kursseja kyläläisten ulottuville myös sivukylillä.
YHTEENVETO
Pohjois-Lapin kyläkoulujen merkitys pohjautui enimmäkseen
saamelaiskulttuurin vaalimiseen. Uhanalaisen kolttasaamelaisen
kulttuurin pelättiin katoavan isossa koulussa. Kouluissa pidettiin
teemapäiviä ja -viikkoja ylläpitämään saamelaisoppilaiden
kulttuuri-identiteettiä, jota he oppivat arvostamaan. Pieni koulu
voisi haastateltavien mielestä olla erikoiskoulu, saamelaiskoulu,
jossa paikallinen kulttuuriperintö ja yhteisyyden tunne korostuvat.
Äitienpäiväjuhlat ja joulujuhlat olivat perinteisesti tärkeitä juhlia.
Kansalaisopiston roolia sivukylien kouluilla pidettiin tärkeänä.
5.2 Kyläkoulun merkitys Tunturi-Lapissa
PERINTEISYYTTÄ MONIN ERI TAVOIN
Tunturi-Lapin koulujen teemat pohjautuvat lappilaisen ympäristön hyödyntämiseen ja myös lasten tutkimustyöhön heidän
omassa ympäristössään. Juhlat toivat tietyn hienon tunnelmansa
kyläyhteisön elämään. Perinteet pyrittiin säilyttämään suomalaista kulttuuria kunnioittaen. Käsityötaito on kukoistanut vahvana kuten lappilaisissa kunnissa aina on ollut. Meänkieltä taidettiin joissakin Tunturi-Lapin kunnissa, joka väritti alueen paikallishistoriaa.
Laukkasen ym. (1981, 64) mukaan paikallisten tarpeiden
huomioon ottamisessa painottuvat koulun yhteydet ympäröivään
yhteiskuntaan. Olosuhteet vaihtelevat maan eri osissa ja kunnat
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ovat paitsi erikokoisia myös muilta ominaisuuksiltaan varsin
suuresti toisistaan poikkeavia. Koulun pitäisi hyvin soveltua
niihin puitteisiin, joissa se joutuu toimimaan.
Tunturi-Lapin kouluissa vaalittiin perinteitä ympäristön mukaisesti. Lappilainen luonto antoi niihin eväät. Lapissa on joulun
aikaan kaamos, joten joulun valot ja yhteiset toiminnat ovat
tuoneet oman tunnelmansa ja merkityksensä kyläkoulunkin
elämään. Joulu on tavallaan eräänlainen taitekohta koulutyöskentelyssä kohti kevätlukukautta ja nousevaa aurinkoa:
Meillä oli semmosia perinnepäiviä, vanhaa suomalaista perinnettä se kyllä etupäässä oli. Kyllä se ympäristö vaikuttaa, missä
eletään. Joulujuhla oli se tärkein juhla. Siihen valmistauduttiin
kunnolla. Se oli iltajuhla, johon vanhemmat tuli mukhan, jossa
oli musiikkiesityksiä ja näytelmiä. (Opettaja 7 Tunturi-Lapista)

Kyläkoulujen joulujuhlat olivat usein illalla. Kaikki ehtivät silloin
juhlaan, kun työpäivä oli päättynyt. Muistan kansakouluajaltani
saman perinteen. Tästä perinteestä on kylläkin luovuttu nykyään.
Seuraavassa haastattelussa opettaja on erittäin innostunut työstään
ideoiden koulun toimintaa yhteisöllisesti:
Olin parhaimmassa työkunnossa ja erittäin innostunut kehittämään koulua yhdessä kyläläisten kanssa. Toimittiin yhteistyössä
esimerkiksi maamiesseuran kanssa. Oli viriämässä paljon uusia
ideoita: koulun perunamaa, verkostelut jne. Pahinta oli jatkuva
epävarmuus koulun tulevaisuudesta, joka lamaannutti kaiken
innostuksen...(Opettaja 8 Tunturi-Lapista)

Kyläkoulu olisi nyt ottanut mallia entisistä koulun toimintaan
liittyvistä asioista kuten perunamaan laittamisesta koulun
tarpeisiin. Toimiminen yhdessä maamiesseuran kanssa olisi muun
muassa mahdollistanut mielekkään yhteistyömuodon kyläkoulun
kehittämiseksi. Koulujen lähistöllä on yleensä vesistöjä, jotka
ovat mainioita esimerkiksi kalastuksen harjoittamiseen. Haastateltavan mukaan suunniteltiin muun muassa verkostelua.
Mielestäni se on erittäin hyvä ja innostava esimerkki oppilaille
lähikouluperiaatteesta ja sen toimivuudesta.
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Kyläkoululla viljeltiin perinnekulttuuria paljon. Täällä on
erilaiset elintavat olleet joka kylällä. Niistä perinteistä ei kukaan
huolehdi ja ne tietysti katoavat nopeammin, tämäkin kylä on ollut
lähinnä suomenkielinen lappalaiskalastajakylä. (Opettaja 9
Tunturi-Lapista)

Harmittavalta takaiskulta tuntuu tuo perinteiden katoaminen.
Tuntuisi, että perinnekulttuuria tulisi päinvastoin vaalia ja edistää
kaikin keinoin. Myöhemmät sukupolvet eivät ehkä tiedä joskus
olleesta lappalaiskalastajakylästä yhtään mitään. Laukkanen ym.
(1981, 64) mainitsevat koulun voivan käyttää hyväkseen
ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia opetuksen järjestämisessä
yleisten tavoitteiden soveltamisessa käytäntöön. Koulun tulisi olla
elimellisempi osa ympäristönsä yhteiskunnallista toimintaa,
työelämää, kulttuuria, hallintoa ja tapoja. Tiiviimpi kytkentä
elävöittäisi opetusta ja lähentäisi sitä jokapäiväiseen elämään.
Mielenkiintoista kulttuuritoimintaa löytyy tunturilappilaisesta
koulusta, kuten rajakuntien yhteistyö. Omasta koulusta löytyy
myös meänkielen taitaja:
Täällä on vahva ollu tuo käsityöperinne. Paikallishistoriaa sillä
tavalla, että meillä oli hyvä meän kielen taitaja, joka oli
talonmies. Kirjotti paljon artikkeleita lehtiin ja hyvin paljon
oltiin vuoro-vaikutuksessa, se on näkyny tämä lähiympäristö,
paikallishistoria. Koulun puitteissa oli normaalit juhlat, joulujuhlat ja äitienpäivät. Sitten kylätoimikuntien tämmösiä,
hirvipeijaiset on aina ollu ja sitten on ollu projekti, rajakuntien
yhteinen kokoontuminen. Maakirkosta lähtien on kaikki järjestetty, ruokailut ja sillä tavalla, kylä on ollu se, joka on
järjestänyt. Kyllä mie näkisin, että tämä on näkyny koulussa.
(Opettaja 10 Tunturi-Lapista)

Hirvipeijaisia on paljolti järjestetty eri kouluissa. Peijaisia
taidetaan nykyisin viettää erämiesten ja yhdistysten erilaisissa
kokoontumispaikoissa. Yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen on näkynyt monella tavalla edellisessä haastattelussa.
Koulukin on tainnut olla oikea paikallishistorian keidas.
Kulttuuri on opittua ja oppiminen alkaa jo syntymästä. Tapa, jolla
lasta kohdellaan, ruokitaan, pestään ja puetaan, on kulttuurisesti
määräytynyt. Henkilö oppii kulttuurin kautta sen, miten tullaan
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toimivaksi aikuiseksi tietyssä yhteiskunnassa. Ihmiset oppivat
käyttäytymistavat havainnoimalla ja osallistumalla yhteiskuntaan
ja sen kulttuuriin. Yksilö sosiaalistetaan sen kulttuurin mallien
mukaan, jossa hän kasvaa. (Eneh 1996, 17.)
Ympäristö on luontevasti opettajana ja lapset tutkimassa
perinteisiä kylän elinkeinoja:
Me tehtiin hirveästi retkiä ympäristöön. Meillä on haastatteluja
eri elinkeinon harjoittajista. Lapset tekivät tutkimusta niistä, ja
enemmän me käytettiin ympäristöä kuin oppikirjoja. Kirjat on
tehty varsinkin ennen etelässä ja varsinkin urbaanien ihmisten
enemmän mitä nämä ovat täällä. Varmasti koko se pohja
opiskelussa oli enemmänkin tässä oppilaitten omassa
ympäristössä kuin jossakin vieraissa teksteissä. Sen häviäminen
vaikuttaa varmasti jollakin lailla. Lapset joutuu pyörien päälle ja
joka päivä lähteen pois kuin että olisivat tässä lähellä ja
näkisivät ympäröivää elämää; heinän ajoa ja kalastamaan
lähtöä. Yöreissujakin tehtiin ja se oli niin luontevaa.
(Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)

YHTEENVETO
Tunturi-Lapin koulujen antama merkitys heijastui ympäröivän
kylän elämästä perinteineen ja maaseudun luonnon antamista
mahdollisuuksista. Kyläläiset elivät tiiviisti yhdessä koulun
kanssa juhlan ja arjen. Lapin tunturit ja vaarat antoivat
erinomaisen mahdollisuuden liikuntaan ja oman ympäristön
tutkimiseen. Käsityöperinteen tärkeys, meänkielen säilyvyys ja
lapset tutkijoina toivat oman merkittävän lisän koulun
kulttuuriperimään.
Horisontaalisen analyysin mukaan sekä Pohjois-Lapin että
Tunturi-Lapin alueiden koulujen merkittävyydessä ja kulttuurissa
esiintyy paljolti samanlaisia piirteitä. Teemoissa toistuvat juhlat ja
retket sekä oman alueen ympäristön hyödyntäminen. Suurimman
erilaisen teeman tuo koulujen kulttuuriperimään luonnollisesti se
alue, jossa eletään. Tässä tapauksessa se on saamelaisalue ja sillä
alueella olevat koulut, jotka vaalivat saamelaiskulttuurin
säilymistä monella tavalla.
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5.3 Tuntemukset koulun lakkautuessa
Tuntemukset ovat olleet rajuja. Miksi viedään oma koulu pois,
vaikka se on koettu arvokkaaksi asiaksi niin oppilaille, opettajille
kuin koko kyläyhteisölle? Onko tämä vain kaikki ihmisten
kiusaamista vailla kunnollista pohjaa asioille? Teemoissa esiintyy
traagisuutta, sisältäen myös haikeutta kyläkouluun ja arvostelua
päättäjiä kohtaan. Muutamat mukana olevat lehtiartikkelitkin
ottavat kantaa muun muassa niin, että enemmistön mielipiteitä
pitäisi kunnioittaa. Tuntemuksissa korostuu myös huolenaihe
kyläkoulun arvosta yhteisössä. Lakkautustoiminnassa oli puutteita. Tuntemukset korostuivat erittäin negatiivisina, ihmisiä järkyttävinä asioina. Yksi neutraali kannanotto tuntemuksista myös
löytyi.
Lakkautukset ovat järkyttäneet niin paljon, että tuntemukset
vaikuttavat kalleimman ja läheisimmän menetykseltä. Lakkautus
nähdään traagisena ja yllättävänä asiana:
Voi mahoton, kyllähän sitä vois verrata siihen, että lähiomainen
olis kuollu. Se oli kuitenkin yllättävä se lopetus vaikka siitä oli
puhuttu kauan. Koulua oli jäljellä pari päivää keväällä, se tuli
aika dramaattisesti. (Opettaja 11 Tunturi-Lapista)

Puolimatkan (2004, 39) mukaan tunne-elämämme on rakennettu
niin, että sen kautta tulemme tietoiseksi itsestämme. Kaikki
filosofiset tunneteoriat antiikin aikana olettivat, että tunteet
sisältävät tunnearvostelman. Platonin ja erityisesti Aristoteleen
teoria kiinnitti huomiota siihen, että tunteeseen liittyy erityinen
itsetiedostuksen muoto. (Knuuttila 2002.) Yleisesti ottaen tunteet
haastateltavillani olivat pinnalla. Lakkautukset koskettivat hyvin
syvältä, koska oli opettajia ja koulun johtajia, jotka olivat
työskennelleet koulussaan jopa vuosikymmeniä. Koulun lakkaaminen katsottiin kuolemaksi, joka koskettaa ja josta paluuta ei
ole.
Kyläkoulun säilyttäminen nähtiin arvokysymyksenä ja myös
kansainvälisen toiminnan kohteena:
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Pieni kyläkoulu on arvokas omalla tavallaan yhteisössä. Opettaja tuntee oppilaat erittäin hyvin, paremmin kuin ison koulun
oppilaat. Kyläkouluperinne valitettavasti katoaa pienten kyläkoulujen lakkautuessa. Hyvä kyläkoulu voisi olla leirikouluna,
koska se sijaitsee upealla paikalla maaston ja vesistön suhteen.
Koululla toimii taiteilijaresidenssi, joka on tuonut aivan uutta
potkua koulutoimintaan. Oppilaat tapaavat ulkolaisia taiteilijoita, työskentelevät heidän kanssaan ja keskustelevat englannin
kielellä. Tämä on kansainvälistä toimintaa, jota ei monessa
isommassakaan koulussa ole. Taiteilijat nauttivat pienen
kyläkoulun ilmapiiristä ja luonnonrauhasta. Kyläkoulun säilyttäminen on arvokysymys, jota sietäisi päättäjien tarkkaan
harkitsevan, ennen kuin lakkautuspäätöksiään tekevät. (Johtajaopettaja 3 Pohjois-Lapista)

Tässäkin kyläkoulussa olisi ollut aineksia erikoistua joksikin
oman alansa kouluksi. Kansainvälisyys on tullut koulun toimintaan mukaan huomioiden oppilaat ja itse kyläkoulun.
KOPPELOSSA EI HYVÄKSYTÄ KYLÄKOULUN ALASAJOA
(Inarilainen 6.4.2005)
Kyläkoulun säilyttämiseksi on kuntaan lähetetty adressi jatkoajan
saamiseksi koululle sekä toivotaan kunnioitusta enemmistön
mielipiteelle:
Koppelolaiset ovat istuneet viime viikkoina monta pitkää iltaa
kyläpäällikkö Kari Kiviniemen kotona miettimässä keinoja
kyläkoulunsa säilyttämiseksi. Kyläyhdistys toivoo, että Inarin
kunnan päättäjät kunnioittaisivat kyläläisten enemmistön
mielipidettä ja jättäisivät Koppelon kyläkoulun lakkauttamatta.
Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle Koppelon koulun
lakkauttamista ja kunnanvaltuusto päättää kyläkoulun kohtalosta
seuraavassa kokouksessaan. Kyläyhdistys on toimittanut 142
kyläläisen kirjoittaman adressin kuntaan koulun toiminnan
puolesta. Toiveena on kolmen vuoden jatkoaika, jona aikana
katsottaisiin koulun oppilasmäärän kehittyminen. Kiviniemen
mukaan todellisen ennusteen teko on kuitenkin vaikeaa, sillä
kylään on muuttamassa lapsiperheitä ja toisaalta osa
vanhemmista on kaiken varalta jo laittanut lapsensa Ivalon alaasteelle koulua piinaavan lakkautusuhan vuoksi.
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Huolta
kannettiin
kyläkoulun
arvosta
yhteisössä
ja
lehtiartikkelissa kyläyhdistys on voimakkaasti ottanut kantaa
koulun toiminnan puolesta. Sana arvo tuo mieleen adjektiivin
arvokas. Tietyt asiat ovat ihmisille arvokkaita, joita vaalitaan ja
jotka halutaan antaa perintönä sukupolvelta toiselle. Näistä
muodostuvat ne arvot, joiden varassa haluamme elää ja toimia.
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 157) mukaan
tutkijakaan ei voi sanoutua irti arvolähtökohdista, sillä arvot
muovaavat sitä, miten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme
ilmiöitä. Erik Ahlman (1939) on klassisessa kulttuurifilosofian
teoksessaan sitä mieltä, että inhimilliset kulttuurin muodosteet
kuten rakennukset ovat tai ovat olleet olemassa jonkin
toteuttamista varten. Juuri arvojen johdosta rakennukset ovat
olemassa.
Mielestäni tässä täyttyy myös kyläkoulujen arvo. Ne todettiin
aikanaan arvokkaiksi omassa toiminnassaan perintönä myös
tuleville sukupolville. Aikapolku (2004, 126–127) toimituskunnan mukaan perintöön liitetään yleensä arvokkuuden ajatus:
perintö on jotakin säilyttämisen arvoista. Perinnönkäsite on
itsessään jo arvokäsite: siihen liittyy ajatus jostakin, joka halutaan
säilyttää ja välittää eteenpäin. Lisäksi siihen liittyy ajatus
vastaanottamisesta tai aktiivisesta toimijuudesta: perinnöstä tulee
perintöä vain jos ja kun se peritään. Filosofia tarjoaa näkökulman,
jossa kulttuuriperintöön liittyvät käsitteet ja arvot voidaan nostaa
tarkastelun kohteeksi.
Lakkautusuhka tuntui jokavuotisena pimeyden kohtaamisena.
Taistelun jälkeen on pakko järkeillä, mikä on sillä hetkellä lapsille
parasta:
LAKKAUTUSUHKA ON JOKAVUOTINEN NIIN KUIN
KAAMOS (Lapin Kansa 3.12.1992).
Taistelin kovasti koulun puolesta, jouduin kuitenkin valmistautumaan koulun lakkautukseen, koska lapset vähenivät. Opetin
kaikkia 1-6- luokkalaisia, oli jotenkin epäsuhtaista, koska
ekaluokalla oli pieni tyttö ja kuudennella pitkä poika. Oli se
helpotus loppujen lopuksi, koska lapsilla ei ollut samanikäisiä
kavereita, tuli sääli lapsia. (Johtajaopettaja 1 Pohjois-Lapista)
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Johtajaopettaja on uurastuksensa koulun eteen tehnyt ja
huomioinut faktat kouluoloissa. Ehkäpä tässä on myös näkyvissä
periksi antoa lakkautukseen.
Kaikki olivat mukana toiminnassa luomassa lapsille turvallista
oppimisympäristöä. Kun tällainen uurastaminen lopetetaan, ovat
tuntemukset sen mukaisia:
Tuntemukset olivat tietysti haikeat, sillä sekä koulu että
kyläyhteisö olivat jo silloin rauhallisia ja kodikkaita. Tunsin
antaneeni oppilaille turvallisen kouluyhteisön, jossa kaikkien
lasten tunteet ja lahjat otettiin huomioon. Vanhemmat olivat
myös tuttuja ja toimivat yhteistyössä koulun kanssa. Jopa
luokkaretkille lähtivät keittäjä ja talonmies mukaan. (Opettaja 12
Tunturi-Lapista)

Haikeutta on varmasti koettu useissa pienissä kyläkouluissa,
toiminnan loputtua. Laadukkaita ilmaisuja annetaan koulusta,
kuten rauhallista, kodikasta ja turvallista. Voiko kouluyhteisö
enää paremmaksi tulla? Yhteisöllisyys korostuu myös vanhempien myötä sekä koko kouluväen luokkaretkissä.
Peltonen (2002, 59) toteaa pienten koulujen oppimisympäristön
fyysisistä puitteista, että pienissä kouluissa lapsella on
mahdollisuuksia – oikeuksia ja velvollisuuksia – toimia erilaisissa
tehtävissä ja saada niistä oman todellisuutensa rakentamisen
aineksia. Pienillä kouluilla on yleensä monipuolinen, puolivilli
ympäristö lapsille pihoineen, joissa on puita, kiviä, hiekkaa ja
nurmikkoa. Lähistöllä on myös urheilukenttä, metsää ja peltoa,
luonto. Lapsilla on mahdollisuus rakentaa risumajoja ja
lumilinnoja. Puitteet eivät ole liian valmiita vaan antavat tilaa
jatkokehittelyyn. Fyysinen ympäristö pienelle oppilaalle pienessä
koulussa onkin usein luonnollisen hyvä. Omat kokemukset,
elämykset ja toiminnot vahvistavat ympäristösuhdetta. Opettajien
täytyy vain hyödyntää lähellä oleva luonto ja antaa aikaa lapsille
ympäristön kohteiden ja ilmiöiden tarkasteluun (Aho 1997, 28,
Sepänmaa 2001, 18–20). Koulurakennus on elävän kylän
kulttuuri- ja toimintakeskus ja maisemallinen kiintopiste.
Ympäristöllisinä etuina voi myös pitää maaseudun rauhallista
elämäntapaa (Kalaoja 1990b, 2).
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MENESJÄRVEN KOULU 50 VUOTTA
Näin otsikoi Inarilainen 29.12.2004. Menesjärven koulu vietti 50vuotisjuhliaan näyttävästi, mutta samalla hieman haikeastikin.
Valtuusto oli edellisenä päivänä lakkauttanut koulun ja vuosijuhla
oli näillä näkymin siis viimeinen. Peltomaan mukaan 50-vuotinen
uurastus ei ole kuitenkaan ollut turhaa, sillä koulu on lähettänyt
maailmalle fiksuja ja hienosti käyttäytyviä lapsia, jotka
puolestaan ovat siirtäneet ja tulevat siirtämään kyläkoulussa
oppimiaan arvoja tuleville sukupolville. Kirjoittaja oli myös
mukana koulun juhlassa muun muassa säestämässä oppilaiden
esityksiä. Olin muutama vuosi aikaisemmin ollut koulun
opettajana. Voin sanoa, että myös säestäjän tuntemukset olivat
silloin haikeita.
Tunneosaamisen alku on alttiudessa ja halussa kuulla ja nähdä
tunteita. Sen ydin taas on kyvyssä asettua toisten ihmisten
asemaan ja tilanteeseen – ja myös itseensä niin menneisyydessä,
tulevaisuudessa kuin nykyisyydessäkin. Empatia on tunneosaamisen perusta. Olen tiivistänyt haastattelujen pohjalta asetelmat
pienen koulun hyvät puolet ja pienen koulun huonot puolet sekä
ison koulun hyvät puolet että ison koulun huonot puolet. Tältä
pohjalta pienen koulun hyviin puoliin kuuluu, että koulu on
turvallinen, opettaja tuntee oppilaat ja vanhemmat hyvin. Opetus
on yksilöllistä ja pieni koulu on lapsille hyvä kasvupaikka. Myös
kestävän kehityksen periaate on toteutunut; lapsilla on hyvä
itsetunto ja koulu luo hyvän perustan lapsen oman identiteetin
kasvulle. Dunnen (1977, 95–97) mukaan pienessä koulussa
esimerkiksi opetus on yksilöllistä ja opettajalla on aikaa kullekin
oppilaalle. Pienessä ryhmässä syntyy sisäistä yhteisvastuuta ja
yksilöiden väliset tai organisaatioon liittyvät ongelmat ovat
vähäisiä tai harvinaisia. Pienet ryhmät toimivat suuria ryhmiä
tasaisemmin, ne ovat yhtenäisiä ja konfliktit ovat harvinaisia sekä
osallistuminen on aktiivisempaa kuin suuressa ryhmässä.
Tuntemukset olivat seuraavassa haastattelussa sekä hyviä että
huonoja. Hyvältä tuntui, kun oppilaita oli paljon, mutta
oppilasmäärät vähenivät ja opettajaresurssit olivat vähäiset. Usean
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vuosiluokan opettaminen yhden opettajan voimin oli raskasta.
Helpotuksen tunne tuli, kun koulu lakkautettiin:
Sehän oli hyvvää aikaa 80 – luku, pienimmillään koulun
oppilasmäärä oli 86 oppilasta ja kaksi opettajaa; oli ne
armovuosisysteemit. 90- luvun loppupuolella nähtiin kirkkaasti,
että oppilaat loppuu. Yksi opettaja opetti puolitoista vuotta 0-6
luokkia, siinähän tullee pää vetävän käthen, ei sitä kukkaan
jaksa. Niinpä koulun johtokunta teki esityksen ja päätöksen, että
koulu lakkautetaan. (Opettaja 9 Tunturi-Lapista)

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa on oppilaita
kahdelta tai useammalta vuosiluokalta. Tällöin oppilaat
opiskelevat eri vuosiluokalle määrätyn oppimäärän mukaan.
Oppilaat ovat myös eri-ikäisiä. Yhdysluokan vastakohtia ovat
erillisluokat eli vuosiluokat. Yhdysluokan esimuotona voidaan
pitää vuorokurssijärjestelmää, jollaisia Suomessakin oli 1800luvun alussa eräänlaisina hätäratkaisuina suurien oppilasjoukkojen opettamiseksi pienellä opettajamäärällä. Vuorokurssin
mukaan varttuneemmat oppilaat auttoivat opettajaa johtamalla
nuorempien oppilaiden luku- ja kirjoitusharjoituksia pienissä
ryhmissä. Opetusjärjestelmän olivat kehittäneet englantilaiset
Andrew Bell ja Joseph Lancaster 1700- ja 1800-lukujen taitteessa.
Yhdysluokkia on aina ollut nimenomaan maaseudun
kansakouluissa, ei juuri oppikouluissa. Peruskoulussa yhdysluokat ovat pääasiassa olleet alaluokkia ja erityisluokkia.
Tavallisesti yhdysluokiksi on yhdistetty luokkapari: ensimmäinen
ja toinen luokka, kolmas ja neljäs luokka sekä viides ja kuudes
luokka. Yksiopettajaisissa kouluissa on samassa luokassa voinut
toimia kuusikin luokka-astetta yhtä aikaa (Hellström 2008, 341).
5.4 Lakkautustoimintaan liittyvät tuntemukset
Tuntemukset lakkautustoiminnoissa olivat hyvin negatiivispainotteisia. Pinnan alla tuntui kytevän tulivuoren huippu.
Lakkautustoiminta tuntui monta kertaa niin uskomattomalta
toiminnalta, että haastateltavat tunsivat taistelutahdon nousevan ja
epäuskon, raivon sekä kylmät vihan tunteet tuntuivat karmivan
selkäpiitä. Toiminnasta on saattanut jäädä kaunoja asioita
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hoitaneita virkamiehiä kohtaan, joita ei välttämättä unohdeta
koskaan.
Haastattelusta tulee esille päättäjien häilyvyys lakkautustoiminnassa:
Sehän oli vähän semmonen asia, että kyllä itse hengessä
ajattelin, että eihän se niinku näin mene, että kun esimerkiksi
virkamiesten taholta oli meilleki aikaisemmin vanhempainkokouksessa esitetty, että koulua ei lakkauteta, ainoastaan
silloin, jos vanhemmat haluaa. Mutta kun meillä oli selkeästi se,
että vanhemmat halusi, että se koulu säilyy. Ja kyllä me olemme
ponnistelleet, voi sanoa, että neljä viisi viimestä vuotta on tehty
töitä ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä niillä vanhemmilla usko oli
välillä loppua, mutta minulla se vaan ei loppunu. Tietysti
harmitti ja asian kanssa piti tehdä älyttömästi työtä ja ottaa
yhteyttä viranomaisiin ja alkuunhan oli viranomaisilla sellainen
kanta, että tätä koulua pitää kehittää ja sitä ajettiin myöskin
koulutoimiston taholta, koulutoimenjohtaja oli sitä mieltä.
Hän sitten otti vanhempienki esitykset huomioon, mutta sitten
jossakin vaiheessa, pari vuotta sitten se ajatus käänty aivan
toisin päin, mitään tukea sieltä hallinnon taholta ei tullu. Nähtiin
vaan, että se on ihan turhaa vetää koulua muutamalle oppilaalle,
niin meille sanottiin ja ihan määrätietosesti ja järjestelmällisesti
kaikki meiän esitykset, niin ko tavallaan niitä ei niin ku huomioitu ollenkaan. Oppilaslukumäärät, niistä näytettiin aivan eri
lukuja ja koulumatkoissa näytettiin ihan eri aikoja et mitä se
lapsen koulumatka kestäisi kirkonkylään. Kun me pyydettiin
kansalaisopiston toimintaa koululle, kursseja ei laitettu ja
varmaan siinä taustalla oli se, niin kun näin papereista
reunahuomautuksista, mitä ne virkamiehet on siellä kirjoitelleet,
ei ole toimintaa koululla, ei ole kansalaisopiston toimintaa.
Varmaan on ollu sellanen järjestelmällinen toiminta, että ei edes
haluta sinne mitään, jotta se helpompi lakkauttaa se koulu.
(Opettaja 5 Pohjois-Lapista)

Lakkautuksen vastustamiseksi on jouduttu usein tekemään paljon
työtä ja tässäkin tapauksessa se jo tuotti hedelmää aluksi
koulutoimiston kehittämissuunnitelmissa. Asiat kääntyivät
kuitenkin päälaelleen ja sitten alkoi ikävä toiminta kunnan
puolelta vailla todellista pohjaa, kuten monista muistakin
haastatteluista voidaan todeta eri koulujen kohdalla. Vääriä
lukuja, ei yhteydenottoja ja täysin vastakkainen ote asioihin
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kunnan suunnitellessa lakkautusta. Arvokeskusteluista ei ollut
tietoakaan.
Minna Ängeslevän artikkelissa PÄÄLUOTTAMUSMIES NEUVOTTELEE myös OAJ kantaa huolta lakkautustilanteissa lapsen
edun lisäksi henkilöstön asemasta. Jo kouluverkkoselvitykseen
tulisi liittyä opetuksen pedagoginen tarkastelu, henkilöstösuunnittelu ja lopulta esitys henkilöstön sijoittamisesta. Hallintolain mukaan asukkailla ja opettajilla tulee olla mahdollisuus
vaikuttaa koulun kohtaloon. Kunnan tulee ilmoittaa lakkauttamissuunnitelmasta esimerkiksi tiedotustilaisuudessa. Muutostilanteeseen liittyvässä yhteistoimintamenettelyssä täytyy kuulla
henkilöstöä. Työpaikkojen säilyminen ja niiden sijoittelu sekä
työsuojeluun kuuluva henkinen tuki ovat yt-menettelyn
keskusteluaiheita. (Opettajalehti 20.1.2006.)
Erään kunnan kahden lakkautetun koulun kohdalla tilanne oli
aluksi niin, että koulut päätettiin lakkauttaa vuonna 2004.
Kuitenkin 13.4.2005 tulleella päätöksellä kumottiin edellisen
valtuuston viime töikseen tekemä lakkautuspäätös, jonka piti
astua voimaan tulevan lukuvuoden alusta. Loppujen lopuksi
saman vuoden elokuun ensimmäisenä päivänä nämä kaksi koulua
lakkautettiin. Tämä oli eräiden haastateltavieni kohdalla vaikea
asia. Pitkällisen taistelun tuloksena oltiin jo toiveikkaita koulujen
säilymisestä. Lakkautuspäätös tehtiin kuitenkin melko pian, ei
lakkauteta – päätöksen jälkeen.
Tilanne näytti olevan tällä hetkellä hallinnassa. Työtä oli tehty
koulun puolesta ja haastateltava tuntui olevan tyytyväinen
päättäjien ratkaisuun. Päättäjät tunsivat vastuunsa huomioimalla
sekä budjettiasiat että arvokysymykset:
Tietysti mä olin hyvin helpottunut ja vaikka sen määrätietosen
työn jälkeen mitä tässä vuosien aikana on koulun hyväksi tehty,
niin kyllä jotenkin oli ajatus, että näin se piti käydä ja eihän se
muuten tämä päätös olis voinu mennäkään. Jossakin vaiheessa
päättäjätkin olisivat huomanneet, mistä on kysymys. Jos
rehellisesti kerron tämän asian: Se mitä itse olen ajatellut tässä,
niin varmaan se oli, että nyt niin ku päättäjät, tässä valtuustossa
meillä on sellasia valtuutettuja, jotka ajattelevat omilla aivoilla,
ne osaavat lukea budjettia, ne ovat saaneet sellasen koulutuksen,
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että pystyvät itsenäiseen päätöksentekoon, niitä ei pysty
sumuttamaan. Se on myöskin arvokysymys, ehkä nyt päättäjät
olivat ajatelleet sitä, että koska kunnan tärkein tehtävä on
kunnan peruspalveluista huolehtiminen eikä suinkaan yritystoiminnan harjoittaminen, niin ehkä nyt sitte niin ku päättäjät
sitte ajatteli sitä kunnan roolia eri tavalla. Ja kyllähän sekin on
tosiasia, että kyllä me aktiivisesti yritimme olla yhteydessä näihin
päätöksentekijöihin vielä ennen kokoustakin ja lukuisilla
kirjelmöinneillä ja puhelinyhteydessä oltiin ja keskusteltiin
asiasta. (Opettaja 5 Pohjois-Lapista) (Tilanne 13.4.2005)

Opettajat, koulujen johtajat ja vanhemmat eri kuntien
kyläkouluissa ponnistelivat ja taistelivat koulujensa jatkamisen
puolesta. Usein heistä tuntui, että kunnan toimielimien
viranomaiset olivat heitä vastaan eikä heitä kuunneltu. Yleensäkin
sanalla lakkautus tuntui olevan erittäin negatiivinen sävy,
kohdistuihan se omaan kouluun sävyttäen myös opettajien
tuntemuksia oman työn laatuun. Monet lakkautetut kyläkoulut
olivat hyvässä kunnossa ja useimmiten luonnonkauniilla
paikoilla. Nämäkin asiat puolsivat koulujen säilymistä, eikä
ymmärrystä riittänyt lakkautuspäätöksille.
Puolimatkan (2004, 148–149) mukaan realistisen totuusteorian
pohjalta käsityksemme voivat osoittautua epätosiksi riippumatta
siitä, kuinka vakuuttuneita niistä itse olemme. Voimme tietysti
pyrkiä eri tavoin varmistamaan käsitystemme todenperäisyyttä,
mutta viime kädessä käsitystemme totuus ei riipu mistään, mitä
itse teemme tai ajattelemme, vaan siitä, miten asiat ovat
todellisuudessa. Tämä haavoittuvuus ulkopuolista maailmaa
kohtaan, tämä riippuvuus itsepäisistä tosiasioista, joihin ei pysty
vaikuttamaan tai joita ei pysty kontrolloimaan ajattelun,
kokemuksen tai keskustelun välityksellä, näyttää monista hyvin
vastenmieliseltä ja jopa sietämättömältä.
Sivistysjohtajan mielestä tuntemukset näyttävät vihreää valoa isoa
koulua kohtaan ja kahden koulun lakkauttaminen näyttääkin
hänestä järkevältä päätökseltä:
No, itsehän olen aloitteen tehnyt silloin vajaa kaksi vuotta sitten
näiden kahden koulun lakkauttamisesta sillä perusteella, että
oppilasmäärä siellä pienenee kovasti kummassakin koulussa.
Olen ollut sitä mieltä, että oppilaiden opetus pystytään
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hoitamaan paremmin, kun heidät kuljetetaan suurempaan
kouluun. Mutta on siinä myöskin nämä taloudelliset näkökohdat
ei ainoastaan oppimisnäkökohta, että kun rahoitus tai se
tulopohja pienenee, niin meidän pitäis sitten miettiä, että miten
pienemmällä rahamäärällä pystymme hoitamaan kaikki kunnan
oppilaat kohtuullisen tasa-arvoisesti. Näiden kahden koulun
osalta niin olen ollut sitä mieltä, että oppilaat eivät siitä kärsi,
jos he siirtyvät siitä toisiin kouluihin. Myöskin henkilökunnalle
varattiin uudet työpaikat, ei kellään ollut irtisanomisvaaraa tästä
eikä siitä koskaan ole lähdettykään ja tämä suunnittelu aloitettiin
jo kaksi vuotta sitten, jotta voitaisiin tähän muutokseen siirtyä
hallitusti, mutta tällä hetkellähän tämä ei kovin hallitussa tilassa
ole. (Sivistysjohtaja 1 Pohjois-Lapista)

Sivistysjohtajan mielestä taloudelliset näkökohdat ovat olleet
koulujen lakkautusten syinä. Kuitenkaan hallittuun olotilaan ei ole
päästy, vaikka pari vuotta on suunnitelmaa tehty. Tulee mieleen,
onko kunnan päättäjillä ollut avoimet ja rakentavat keskustelut
kouluväen kanssa lakkautuksista ja niiden hallitusta koko
prosessin suunnittelusta alusta loppuun asti.
Opettajalehden artikkelissa (24.3.2005) kasvatustieteen professori
Eira Korpinen Jyväskylän yliopistosta sanoo, että Suomessahan ei
oteta huomioon tutkimustuloksia koulua kehitettäessä. Koulutuspolitiikasta päättävät poliitikot, valtiovarainministeriö etunenässä. Jos virkamiehet saavat rauhassa häärätä kouluverkkoselvitystensä kimpussa, meillä ei ole enää peruskoulua,
jonka piti turvata kaikille lapsille tasa-arvoiset ja yhtäläiset
mahdollisuudet oppimiseen, Korpinen täräyttää. Peruskoulutusta
ei haluta enää nähdä investointina tulevaisuuteen vaan lyhytjänteisen budjettipolitiikan menoeränä. Ja mitä säästöä koituu
siitä, että oppilaat eivät saa ylisuurissa ryhmissä tarvitsemaansa
tukea ja syrjäytyvät? Tai siitä, että uupuneet opettajat jäävät
sairauslomille? Säästäminen tarkoittaa sitä, että opettajanvirat
vähenevät ja opettajista otetaan kaikki irti, Eira Korpinen
muistuttaa.
Tuntemukset lakkautustapoja kohtaan ovat olleet erittäin negatiiviset. Henkilökohtaisella tasolla on ollut rajuja tuntemuksia.
Haastateltavaa harmittaa myös, ettei ehditty tehdä mitään
kauaskantoisempia suunnitelmia koulun osalta:

130

Senhän ymmärsi, että kun oppilasmäärät väheni, niin koulu on
pakko lakkauttaa, mutta tapa, millä koulu lakkautettiin, oli ihan
järkyttävä. Kunnan määrätyt virkamiehet syyllistyivät jopa
laittomuuksiin. Myös se paine, mikä vanhempien ja kylän taholta
tuli, oli aika rankkaa. Koulun johtaja oli johtokunnan sihteeri.
Täytyy sanoa, että kyllä se ainaki minun kohala oli yks niitä
pahimpia asioita, mitä elämän aikana on sattunut. Tosiasiahan
on se, että kun lapset vähenee, niin ei sille voi mitään. On sitten
lakkautettava. Opettajana sille ei voi mitään, ainoa, mitä olis
voinu tehä, että olis katottu vähän laajemmin sitä koulun
tehtävää, että voisko koulu toimia kylän monitoimitalona tai
tämmösenä....(Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)

Jälleen kerran voidaan todeta, että suunnittelu koulun mahdollisesta erilaisesta toiminnasta jäi lakkautuksen jalkoihin. Ei
ehditty tehdä mitään, kun arvokeskusteluja ei ollut ja informaatio
kunnan puolelta puuttui. Lakkautusprosessi oli katastrofaalinen.
Tantarimäen (2011) mukaan koululle pitäisi antaa lakkautuspäätöksen jälkeen kolmen vuoden harkinta-aika, jolloin koulu
sitoutuu etsimään ratkaisuja vallitsevaan tilanteeseen. Tämä on
mielestäni erinomainen idea, jolloin kaikilla on aikaa hengähtää
varsinaista suunnittelua varten, eikä paniikkiratkaisuja pääse
syntymään.
Informaation puute lakkauttamisesta vaivasi haastateltavaa. Myös
oma alemmuudentunne nousi pintaan, kun oli liikkeellä ikäviä
vihjailuja pikkukoulun opetuksen tasosta:
Kun soitit tutkimuksestasi, minua aivan kylmäsi. Inhotti muistella
aikoja, jolloin koulua oltiin lakkauttamassa. Minusta se oli
erittäin raskasta aikaa. Raskainta oli se, kun ei saanut ollenkaan
tietoa asiasta ja sen valmistelusta. Koin voimakasta alemmuudentunnetta ja huonoutta. Puhuttiin pienten koulujen
opetuksen tason heikkoudesta ja vihjailtiin. Tunsi itsensä
typeräksi, jos halusi vastustaa keskittämistä ja puolustaa omaa
lähikoulua lapsen parhaana opiskelupaikkana. ”Trendi” oli
aivan toinen. Oli muka vanhanaikaista uskoa, että oma koulu
vaikuttaa kylän elinvoimaisuuteen tai kehittymiseen. (Johtajaopettaja 3 Tunturi-Lapista)

Laukkasen ym. (1986) mukaan koulu on kautta aikojen ollut
kylän keskus. Koulujen lakkauttamiset vaikuttavat monella
tavalla kylän henkiseen elämään ja toimintaan. Usko voi loppua
kylän tulevaisuudesta. Muuttoliike kasvukeskuksiin lisääntyy ja

131

kylä hiljenee huomattavasti. Vuonna 1978 käynnistyi yhteispohjoismainen projekti ”Koulu kylän keskuksena”. Projekti pyrki
ensisijaisesti koulun säilymisen turvaamiseen ja sen toimintaedellytysten parantamiseen. Tarkoituksena oli myös laajentaa ja
syventää koulun tehtävää entistä kiinteämmäksi osaksi
ympäristön elämää ja saada kylä ja kyläläiset aktivoitua koulunsa
myötäkasvattajiksi (ks. Koliseva 1981). Lapsen vanhemman
tuntemukset olivat lapsien puolella, kun muutosta isompaan
kouluun tehtiin. Vanhempia harmitti myös se, etteivät he
pystyneet vaikuttamaan enää asioihin johtokunnan kautta:
Osalle vanhemmista oli vaikea luopua vallankäytöstä koulun
johtokunnan kautta. Lapsia jännitti pitenevä koulumatka ja osaa
pelotti sopeutuminen uusiin ympyröihin. (Lapsen vanhempi 3
Tunturi-Lapista)

Boekaerts (1996, 456) on luonut selviytymisprosessin mallin,
jossa emootiot ja arviointi selviytymisprosessissa toimivat
ratkaisevana mekanismina toiminnan ja selviytymisstrategioiden
valinnan suhteen. Lapsen herkkyys joutuu koetukselle
monenlaisissa tilanteissa, joita voidaan Boekaertsin mukaan
kutsua stressitekijöiksi lapsen elämässä. Tällaiset lasta stressaavat
tilanteet voivat laukaista hänessä hätää aiheuttavan tunteen.
Kaikki ponnistelut ohjata hätää sisältyvät strategiaan (Viitataan
teoksessa Brenner & Salovey 1997, 170). Menestyksekäs emootioiden hallinta pitää sisällään niiden strategioiden valinnan, mikä
mahdollistaa kyvyn ottaa työkaluksi ne strategiat, jotka liittyvät
esimerkiksi lapsen hädän tunteen poistamiseen. (Viitataan
teoksessa Brenner & Salovey 1997, 171.)
Vaikka lakkautus on ovella, opettaja on ajan tasalla ja osaa
hälventää lapsen epäluulot realistiselle tasolle:
Yksi pieni oppilas oli kertonut meidän toiselle opettajalle, että me
tarvittas puukäsitöille lautaa, mutta emmehän me voi saaha sitä,
koska koulu mennee kiinni. Se oli oppilaan oma ajatus. Emme ole
kertaakaan sanoneet, että mithän ei voi hankkia. Tällekin
oppilaalle sanottiin, että ilman muuta hankitaan. Elämme ihan
tavallisesti tämän kevään ihan viimeiseen päivään asti. Mutta
tosi on, että meiän täytyy pikku hiljaa saattohoitoa antamhan,
pehmeää laskeutumista antamhan, että meiän täytyy toukokuussa

132

vierailla kerran tai pari uuessa koulussa. (Opettaja 13 PohjoisLapista)

Lapset oppivat Jalovaaran (2005, 20–21) mukaan jo varhaislapsuudessa perustunteista esimerkiksi häpeän tunteen. Mielestäni
on mahdollista, että lakkautusuhan alla olevan tai lakkautetun
koulun oppilaat saattavat tuntea häpeää tai syyllisyyttä tapahtumasta, jos tunteita ei käsitellä. Laudan hankinta saattoi myös
painaa syyllistäen pieniä harteita. Jalovaara muistuttaa, että lapsen
tulee saada peilata kaikenlaiset tunteensa ilman häpeän tunnetta,
jolloin hän oppii hyväksymään tunteensa. Hänellä on myös oikeus
itkeä pettymysten kohdatessa. Lasta tulee opettaa ymmärtämään
sosiaalisen elämän rajat.
Peltokorpi (2007, 46) on tutkinut lasten emotionaalisen hallinnan
oppimista varhaisina vuosina. Hänen mielestään stressitekijät
voidaan nähdä ongelmakeskeisesti, jolloin yksilö voi lähestyä
ongelmaa ratkaisukeskeisesti tai yrittää välttää niitä kiinnittämällä
huomio ongelmiin liittyvien emootioiden hallintaan. Metodi voi
perustua kognitiivisiin ja käyttäytymiseen liittyviin tekijöihin (ks.
Holahan ym. 1996, 27).
Lakkautustuntemukset ymmärrettävästi olivat yleensä laadultaan
hyvin kielteisiä. Kuitenkin tuntemuksissa löytyy myös vastakkaisia ajatuksia, mutta erilaisuutta löytyy erittäin vähän. Pitkän
työuran tehneen opettajan ei välttämättä enää tarvinnut taistella
koulunsa puolesta ja asiat tuntuivat olevat muutenkin moitteettomasti:
Olin jo aika kuoleentunut pitkään uraputkeen, eikä omia lapsia
enää ollut koulussa, joten ei se paljon surettanut. Työttömyyden
pelkoa ei ollut eikä kuljetusmatka kirkonkylään ollut oppilaille
liian pitkä. (Opettaja 14 Tunturi-Lapista)

Itsetuntemukseen liittyy Isokorven (2004, 24) mukaan itsensä
ymmärtäminen, hyväksyminen ja kunnioittaminen juuri sellaisena
kuin ovat. Hän ei käytä mitään naamioita ja suojapanssareita,
vaan on emotionaalisesti rehellinen. Itsetuntemus on tunnetietoisuuden perusta ja tärkein tekijä, joka mahdollistaa muiden
kykyjen kehittymisen.
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5.5 Miksi koulu lakkautettiin?
Kuntien taloustilanne on huonontunut huomattavasti viime
vuosien aikana. Säästöleikkurit ovat olleet käynnissä tiuhaan
tahtiin. Säästötoimenpiteet ovat erityisesti kohdistuneet
sivistystoimen- ja terveydenhoidon puolelle. Sivistystoimessa se
on tarkoittanut koulujen lakkauttamisia myös harvaanasutuilla
seuduilla kuten Lapissa. Harvaanasutuilla seuduilla lakkautukset
jättävät jälkeensä monia negatiivisia vaikutuksia kuten
huomattavasti pidentyneet koulumatkat, oman arvokkaaksi koetun
lähikoulun puuttuessa. Erilaisina lakkauttamisien teemoina
pidetään säästösyitä, oppilasmäärien pienenemistä ja voimavarojen uudelleen kohdentamista. Säästösyyt tuntuvat haastateltavien mielestä näennäisiltä paniikkiratkaisuilta eikä
voimavarojen uudelleen kohdentamistakaan täysin ymmärretä,
koska esimerkiksi saamenkieliseen opetukseen saadaan valtiolta
sataprosenttinen osuus. Eräässä artikkelissa esimerkiksi ihmetellään sitä, että kun säästöjä lasketaan oppilasmääriin vedoten,
kukaan ei ajattele oppilaan turvallisuutta tai itsetunnon
kehittymistä. Juuri näitä asioita oma lähikoulu voisi kasvattaa.
Tutkimustulosten puuttuminen koulua kehitettäessä kummastuttaa
myös erään artikkelin kirjoittajaa.
5.5.1 Säästösyiden merkitys
Yleinen näkemys lakkautuksiin oli, että säästettävä jostakin on,
mutta ihmiset eivät tiedä, miten kunnassa talousasiat hoidetaan eli
mihin rahaa saa ja mihin ei. Epätietoisuutta ja harmittelua myös
siitä, että lähikouluun puututaan:
Ilmeisesti säästösyistä. Tavallisen kuntalaisen on vaikea
hahmottaa kunnan kokonaistaloutta ja siksi monet omaa
lähiolosuhdetta koskevat ratkaisut tuntuvat epäoikeudenmukaisilta. Ragnar Lassinantin kuulua toteamusta, ”ettei
Jumalakhaan kovin vähille ihmisille ala pitämhään taivasta
lämpimillä”, voi tässäkin tapauksessa pitää oikeana. (Opettaja
10 Tunturi-Lapista)

Jos ihmiset eivät pysty hahmottamaan kunnassa tapahtuvia
budjetointeja ja syitä niihin, on selvää, että ratkaisuja ei voida
ymmärtää. Kunnan taloustilanne ja menojen kohteet pitäisi
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selvästi osoittaa niin, että informaatio tyydyttää jokaista
kansalaista. Seuraavassa Minna Ängeslevän artikkelissa koulujen
rankat lakkautukset uhkaavat hänen mielestään kansalaisten
perusoikeuksia ja tasa-arvoa:
Valtiovarainministeriö vuonna 2004 moitti Suomen koulujärjestelmää tehottomuudesta. Peruskouluja oli sen mukaan
liikaa. Laadukkaan koulutuksen järjestäminen on väestön vanhetessa ja vähetessä liian kallista, jos kouluja on joka kunnassa.
Ministeriön huomauttelulle älähdettiin äänekkäästi. Rankkojen
lakkautusten muistutettiin jo uhkaavan kansalaisten perusoikeuksia ja tasa-arvoa. Kuinkas sitten kävikään. Kuntapäättäjien budjettipöydissä kouluilla oli kovin vähän puolustajia.
Oppilaiden väheneminen ja tiukka taloustilanne olivat ajaneet
kuntia lopettamaan kouluja jo pitkään varsinkin Lapissa ja ItäSuomessa, mutta nyt säästöviikate viuhui jo muuallakin.
(Opettajalehti 20.1.2006.)
Yleisesti lakkautuksien syinä pidetään oppilasmäärien vähenemistä ja säästösyitä. Yksittäiset päätökset tehtiin koulukohtaisesti:
No, jokaisen koulun kohdalla on ollu vähän erilaisiakin syitä,
mutta tämmönen yleinen syy ylipäätänsä aina koulun lakkauttamiseen on se, että oppilasmäärä menee pieneksi. Meillä on
ollu selvästi valtuuston päätös siitä, mikä ylipäätänsä on koulun
oppilasmäärän raja ja välillä taas ei. Ne on tehty kyllä itse
asiassa aina yksittäisinä päätöksinä lopultakin. (Sivistysjohtaja 1
Pohjois-Lapista)

Oppilasmäärien pieneneminen on yleisin syy lakkauttaa koulu.
Miksi kuitenkaan ei käydä neuvotteluja muista mahdollisista
tavoista koulun jatkumiselle. Onko kunnan budjetti niin salainen
ase, joka ampuu arvokeskustelut nurin? Mitä ovat yksittäiset
päätökset? Mihin ne perustuvat? Ketkä siinä keskustelevat?
Koulun ylläpito-ongelmat nousevat esille oppilaiden vähetessä:
Lähinnähän suurin syy on ollut oppilasmäärien väheneminen. On
ollut niin vähän oppilaita, että se ei enää ole ollut tarkoituksenmukaista opetuksen järjestämistä yksopettajaisena esimerkiks.
Ylläpitää koulua ja aina niihin on liittynyt asiat kuten koulun
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kalleus elikkä kuitenkin siellä pitää olla nää siivouspalvelut,
ruokapalvelut kaikki järjestettyinä. Se tulee oppilasta kohti
laskettuna liian kalliiksi. (Sivistysjohtaja 2 Pohjois-Lapista)

Tantarimäki (2011) selittää, että yksiselitteistä vastausta ei löydy
kysymykseen, säästetäänkö kouluja lakkauttamalla. Varsinaista
yhtä ja oikeaa laskentatapaa ei pystytä kehittämään. Uudelleen
järjestelyjen kustannukset on esitettävä ja avattava perustellusti.
Tantarimäki puhuu myös talkootyön merkityksellisyydestä
säästöjen edistämiseksi. Esimerkiksi kyläyhdistys hoitaisi koulun
tarpeelliset korjaus- ja ylläpitotyöt.
Kyläkoulujen puolestapuhuja Marjo Yliluoma sanoo (Opettajalehti 24.3.2005) että, säästöjä laskettaessa on helppo vedota
oppilaskohtaiseen menoerään, mutta miten arvioidaan esimerkiksi itsetunnon kehittymistä tai turvallisuuden kokemista?
Toisesta päästä leikataan ja toisessa päässä opetus-suunnitelmien
tavoitteet vaativat yksilöllistä opetusta ja pieniä oppilasryhmiä,
Yliluoma ihmettelee. Nykyisin, kun perheet ovat pieniä, kyläkoulu
toimii kasvattavana ja turvallisena sisarus-parvena. Pienet
lähikoulut ruokkivat ”sisäistä yrittäjyyttä”: oma-aloitteisuutta,
luovuutta, yhteistyötaitoja, sinnikkyyttä. Yliluoman mukaan jos
lakkautusta perustellaan sillä, että isommassa koulussa on
paremmat tarvikkeet ja laitteet, pitäisi kysyä vanhemmilta,
haluavatko he hienommat tilat ja tavarat vai pienemmät
oppilasryhmät. Säästöjen lisäksi pienten koulujen sulkemista
perustellaan toisinaan myös ”laadullisilla seikoilla”. Kukaan ei
tunnu tietävän, mitä ne ovat.
Koulujen lakattua on toimittu niin, että lapset kuljetetaan joko
takseilla tai linja-autossa uuteen kouluunsa. Koulumatkan
edestakainen pituus ala-asteen oppilaalla voi olla tänä päivänä
jopa 130 kilometriä. Opetusjärjestelyistä johtuen pienten koululaisten päivä venähtää joskus niin, että kotona lapset ovat usein
hyvin myöhään iltapäivällä.
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5.5.2 Voimavarojen uudelleen kohdentamisen merkitys
Tässä haastattelussa hämmästeltiin kunnan säästötoimia monestakin syystä. Kunta saa verotuloja saamenkielisestä opetuksesta ja
esiintyy ristiriitaisuutta asioissa, joita ei ymmärretä:
Viimeiset perusteet, mitä noissa papereissakin on ollu, niin on
voimavarojen uudelleen kohdentaminen, oli toinen syy ja toinen
syy oli sitten oppilasmäärän vähyys. Mutta kun me sitkin asiaa
laskettiin, niin tehtiin niistäkin asioista esityksiä ja perustelimme,
että saamenkieliseen opetukseen tulee valtionosuus sataprosenttisena ja sitä kautta kunnalle tulee verotuloja eli se ei oo
kenekään kukkarosta pois. Kunnan koulutoimen ihmiset sanoivat
koulun kokouksissa, että tämä ei ole niin ku rahakysymys tää
lakkauttaminen, tuntu kauheen älyttömältä ajatukselta että
puhutaan sitten voimavarojen uudelleen kohdentamisesta. Tuntu
siltä, että päättäjät eivät itsekään tienneet, mistä on kysymys,
oliko tarkotus, että sillä hämätään kuntalaisia. Kuitenkin
palvelustrategiassa, kuntasuunnitelmassa on kirjattu, että kunta
tukee ja kehittää sivukyliä. Tässähän on selvä ristiriita sen
kanssa miten toimitaan. On kauniita lauseita, mutta ei olla
sanojensa mittaisia. (Opettaja 5 Pohjois-Lapista)

Opetusministeriön työryhmä on 14.8.1998 ehdottanut, että
saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen saamelaisten
kotiseutualueen kunnissa (Inari, Utsjoki, Enontekiö ja Sodankylä)
myönnettäisiin vuoden 1999 alusta annetun opetuksen määrään
sidottua erillistä valtionavustusta. Ehdotettu valtionavustus koskisi saamenkielistä ja saamen kielen opetusta perusopetuksessa,
lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Saamelaisten
kotiseutualueen kunnille sekä muille mainitulla alueella toimiville
koulutuksen järjestäjille myönnetään vuosittain valtionavustusta
saamenkielisestä ja saamen kielen opetuksesta perusopetuksessa,
lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa aiheutuviin kustannuksiin valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti.
Valtionavustukset yhteenlaskettuina vastaavat mainittuun
opetukseen tarvittavan opetushenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia keskimääräisiä kustannuksia. Tämä laki tulee voimaan 1.
päivänä tammikuuta 1999. 1
1

3§ Opettajankoulutukseen, saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen sekä mahdollisena
palvelutoimintana järjestettävään koulutukseen myönnettävä valtionavustus (Opetusministeriö 1998, 9)
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5.6 Millaiset olivat lakkautusprosessit?
Tässä kappaleessa käydään läpi haastateltujen kertomusten kautta
lakkautusprosessien koko kirjo. Se on tavallaan lakkautustapahtuman tärkein vaihe, joka johtaa tietynlaisiin ratkaisuihin.
Lakkautustoiminnan tapahtumaketjussa käydään läpi toimintaa,
arvokeskusteluja ja koulun alueellista merkitystä lakkautusprosesseissa. Kertomusmuodoltaan niistä löytyy ainoastaan
tragedian ainekset höystettynä hieman progressiivisella kertomuksella. Toisin sanoen tietyt toiminnat tai toimimatta jättämiset
luotsaavat koulun lakkautukseen. Lakkautusprosessien toimintojen sisältä löytyy salailua ja harhauttamista sekä negatiivista
ilmapiiriä. Lasten vanhemmat ovat luonnollisesti olleet opettajien
ja muutamien valtuutettujen ohella koulun kannattajia. Kunnan
virkamiehet ovat vastustaneet koulun säilyttämistä ja toisaalta
lakkauttaminen on nähty kansallisena vastustuksena saamelaisalueella. Arvokeskusteluja käytiin vain vähäisessä määrässä,
lakkautuksista tiedottaminen oli olematonta ja esiintyi henkistä
heitteille jättöä. Myös koulu tärkeänä alueellisena vaikuttajana
kyseenalaistettiin. Yksi lakkautusprosessi koettiin kivuttomana ja
toiminta siinä oli yksimielistä. Seuraavat teemat valaisevat asiaa.
5.6.1 Toiminta lakkautusprosesseissa
Lakkautusprosessissa oli valheellisuutta ja epäilyttävää toimintaa
erään lapsen vanhemman taholta, muun muassa nimilistan
keruuta. Ilmassa oli riitaa ja hämmennystä:
Siellä on tämmösiä muutamia ristiriitoja, joita ei sitten oikialla
tavalla käyty läpi vaan lähettiin suoraan kunnanhallituksessa
käymään läpi. Siellä oli yks vanhempi, joka oli kunnanhallituksen
jäsen, hän sitten alko vyöryttämään sitä asiaa, hän olis halunnu
lapsensa toiseen kouluun ja olis halunnu kunnalta kyyditykset
siihen. Ja sitten tämä henkilö, kun kunta ei suostunut ilmaisiin tai
kunnan kustantamiin kyydityksiin, alkoi kerätä nimiä omalta
kylältä ja saiki jonkun verran nimiä, veikin sitten asian
kunnanhallitukseen ja sitä kautta se sitten lakkautettiin.
Osa porukasta keräsi sitten nimilistaa koulun säilyttämisen
puolesta, jossa oli moninkertainen määrä niitä nimiä. Mutta
siihen ei kunnanhallitus eikä valtuusto ottanut minkäänlaista
kantaa enää. Kyllä se ilmapiiri oli minun käsityksen mukaan ja
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keskustelinkin joidenkin ihmisten kanssa, hyvin hämmentynyt ja
riitainen ja taiettiin siinä pari valitustakin lääninhallitukseen
tehä, mutta ei ne enää mihinkään toisenlaiseen ratkaisuun
johtanu. Mulla on semmonen käsitys, että siinä oli muutamia
perheitä, jotka melko viekkaasti houkuteltiin siihen ensimmäiseen
nimilistaan. (Opettaja 15 Pohjois-Lapista)

Tuntuu kummalliselta, että yhden ihmisen toiminta lopettaa
koulun pidon. Saadakseen haluamansa asian, henkilö tekee mitä
haluaa ja miten haluaa. Toisaalta isompi joukko ihmisiä yrittää
pitää koulua pystyssä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Kuinka
tähän pisteeseen on oikein jouduttu?
Opettaja on huolissaan koko prosessista. Epäpätevyyskin huolestuttaa ja häntä ihmetyttävät ”koulukommentit”. Lakkautusasiat oli
huonosti hoidettu:
No, se johdettiin huonosti. Se sai aikaan sen, että vakituisten
viranhaltijoitten paon jälkeen seuraava vuos oli ihan
katastrofaalinen. Et sielä oli aivan epäpätevät opettajat ja
semmonen vähän outo tunnelma. He aika epäammattimaisesti
johtivat semmosta kummallista kampanjaa koulun säilymisen
puolesta, et iso koulu, paha koulu, pieni koulu, ainut hyvä koulu
ja se meni ihan väärille urille. Se oli niin ku huonosti johdettu,
sitä vähän salakavalasti suunniteltiin, kylältä ja vanhemmilta
salassa. Sitten se vastarintakin oli yhtä äkästä, ei siinä
keskusteltu oikeista asioista. (Opettaja 16 Pohjois-Lapista)

Ensimmäinen lause on tärkeä: ”Se johdettiin huonosti.” Ja vielä:
”Vakituisten viranhaltijoiden pako ja mitä siitä seurasi.”
Merkillistä sekasotkua ja taas salaillaan asioita. Tämäkö on
modernin koulutusyhteiskunnan demokraattista toimintaa? Kunta
siellä ilmeisesti on johtanut asiat siihen malliin, että vakituiset
viranhaltijat pakenevat pikkukoulusta isoon kouluun ja
kehityskeskusteluja kenenkään välillä ei ole ilmeisesti käyty.
Lakkautusprosessin toiminta on ollut valheellista ja harhaanjohtavaa:
Minun mielestä se ilmapiiri oli hyvin negatiivinen. Jos ajatellaan
koulun lakkauttamista ja niitä, jotka lähtivät viemään sitä
eteenpäin, niin tavallaan ehkä johtivat harhaan muita
vanhempia, kun keräsivät nimiä, niin eivät korostaneet sitä, että
heillä on pyrkimyksenä koulun lakkauttaminen, vaan se, että
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taataan opetuksen taso hyvänä. Menin itsekin laittamaan nimeni
listaan, mutta ei missään nimessä ollut tarkoitus tukea koulun
lakkauttamista. Muistan kokouksen, jossa oli sivistystoimenjohtaja, koulun opettajakuntaa ja vanhempia, niin kyllä siellä
tunteet kävi kuumina ja luotiin vihaisia katseita toinen toisiinsa.
Hyvin negatiivinen ilmapiiri sen lakkauttamisen yhteydessä oli,
hyvin rumasti se hoidettiin. (Lapsen vanhempi 4 Pohjois-Lapista)

Lakkautusprosesseissa ilmeni salailua, harhautusta ja suunnittelemattomuutta. Asiallinen tiedottaminen, arvokeskustelujen järjestämiset ja yhteiset neuvottelut puuttuivat kokonaan. On selvää,
että tällainen toiminta luo ainoastaan epätietoisuutta, vihan
tunnetta ja sekavuutta ympärilleen. Hietalan ja Kämäräisen (1998,
33) mielestä lakkautusuhan alla olevassa koulussa on henkisesti
raskasta työskennellä. Kyläyhteisö kohdistaa omat odotuksensa
selviämistaistelussa koulun opettajiin. Jokapäiväinen huoli siitä,
lakkautetaanko koulu vai ei, vaikuttaa opettajan motivaatioon.
Koulun lakkautuspäätöstä edeltää usein kiivas taistelu siitä, mikä
koulu selviää ja mikä lakkautetaan. Vaikka kyseessä on aluksi
asioiden taistelu toisiaan vastaan, käy usein niin, että kiista
henkilöityy ja seurauksena on taistelu ihmisten välillä. Tulehtuneet välit ihmissuhteissa eivät varmasti helpota lakkauttamisen
tuomaa henkistä pahoinvointia.
Pedagogiset perustelut eivät voi toimia pikkukoulujen säilyttämiseksi, koska kunta ei halua asiasta edes neuvotella:
Kunnan taholta on tullu pikku hiljaa semmosia vihjailuja
muutaman vuoen ajan, että kun oppilasmäärä pienenee ja
kunnan pittää säästää, ja niitä säästöjä syntyy muka sillä, että
näitä kouluja lakkautetaan. Kyllä ne on kunnan puolelta tullu
nämä lakkautusajatukset, koulun kannattajia on tietenkin ollu
vanhemmat, ympäristö ja Saamelaiskäräjät on ottanu kantaa
sen koulun säilymisen puolesta. Mutta kunta on ottanu sen
kannan, että he eivät ala neuvottelemaan Saamelaiskäräjien
kanssa jatkotoimista, koska siihen ei ole edellytyksiä. 2 (Lapsen
vanhempi 5 Pohjois-Lapista)
2

Koska hiljaista tietoa on jo muutaman vuoden ajan ollut liikkeellä koulujen lakkauttamisista, olisi

ihmisiä pitänyt mielestäni informoida asiasta virallisesti. Lakkauttamispuheet ovat olleet niin sanottua
mututietoa, joihin ei ole voitu ottaa kantaa. Tässä on myös ristiriita kunnan virkamiesten ja
Saamelaiskäräjien edustajien kanssa neuvotteluista. Ei ole edellytyksiä. Mihin ne pohjautuivat?
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Vanhemmat olivat aktiivisesti lakkautusprosessin aikana puolustamassa kyläkoulua ja lasten oikeuksia:
Kannattajiahan on varmasti vanhemmat olleet ja kyllä sitten
sivukylien valtuutetutkin, henkilöt, joilla on samansuuntaisia
kokemuksia koulujen lakkauttamisista. Yksi peruste, minkä takia
vanhemmat lähti niin voimakkaasti ajamaan tätä koulun säilymistä, oli juuri se päivän pitenemisen vaikutus. Eihän lapsille
sitten jää vapaa-aikaa lepoon eikä virkistykseen, kun päivä
pitenee kaks, kolme tuntia. Päälle tulevat läksyt ja ruokailu, lepo
ja leikki, ei siinä sitten jää kerhoihin eikä muuhun virkistykseen
aikaa. Mitkä on lapsen oikeudet saada erityis- ja tukiopetusta
tarvittaessa, kun koulumatka on niin pitkä ja kuljetukset lähtevät
koulun jälkeen? Siellä sitten säännöksetkin tulevat vastaan
toisella lailla. (Lapsen vanhempi 2 Pohjois-Lapista)

Kun kouluja lakkautetaan, mietitäänkö perusteellisesti samalla,
mitä lakkautus tuo mukanaan lapselle? Epäilenpä, että ei mietitä.
Lapsihan tietysti yleensä mukautuu kaikkeen, mutta välittömiä
negatiivisia vaikutuksia ei voida kuitenkaan poistaa.
Haastateltavan mielestä toiminta lakkautusprosessissa polkee
esimerkiksi saamelaisten perusoikeuksia ja kulttuuria. Koulun
vastustajat käyttävät väsyttämistekniikkaa toiminnassaan ja
kyseenalaistavat lasten sosiaalistumisen. Viestintä koettiin
turhaksi:
Vastustajat sitten, mä nään sen kansallisena vastustuksena, me
eletään täällä sellasella alueella, että kyllä saamelaiset ovat
vähemmistö. Milloin se on ollu maanomistuskysymys, milloin
poroasiat, milloin kielikysymys. Tää on minusta myös perusoikeuskysymys ja kulttuurikysymys hyvin pitkälle. Yleinen
ilmapiiri on ollu vähän ristiriitanen siinä mielessä, että niitä
esityksiä, mitä vanhemmat esitti ja mitä kylätoimikunta esitti, ne
oli pelkkää ilmaa näille vastustajille. Ei ne ottaneet mihinkään
mitään kantaa, kukaan ei vastannut mihinkään, ikäänkuin
millään ei olis mitään merkitystä. Ehkä sitten ajateltiin, että
toimitaan tällaisella passiivisella vastarinnalla, väsyttämistekniikalla. Ei lasten vanhem-mat kyseenalaistaneet sellaista
asiaa, että onko pieni koulu parempi tai huonompi kuin iso koulu
ja onko siellä pätevämmät opettajat vai miten. Mutta sitten jotkut
poliitikot kävivät koululla, lautakunnan edustajat, antoivat
ymmärtää, että tältä koululta kasvaa epäsosiaalisia tai lapset
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eivät sosiaalistu, kun ne käyvät siellä mettässä koulua. Jos ne
menis kirkonkylään, niin ne olis paljon sosiaalisempia. Tää oli
semmonen aika primitiivinen, aika iljettävä ajatus, suoraan
sanoen. (Opettaja 5 Pohjois-Lapista)

Kirjoittaja on ollut eräässä Pohjois-Lapin sivukylän koulussa
sijaisena vuoden. Voin hyvällä sydämellä kokemuksesta sanoa,
että oppilaat olivat erittäin sosiaalisia. Sanoisinpa, että pieni koulu
toi sisältöä lasten toimintaan, ja pienellä koululla voi olla
enemmän potentiaalia lasten sosiaalistumiseen kuin suurella
koululla. Miksi? Pienellä koululla isommat lapset näkyivät
pitävän huolta pienemmistään. Välitunneilla kaikki osallistuivat
yhteisiin leikkeihin ja toimintoihin. Ehkä tämä ”meidän pieni
koulu” toi yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta kaikkeen tekemiseen.
Samoin taidetapahtumiin osallistuttiin kaikin mahdollisin voimin.
Sosiaalisuus näkyi lasten keskuudessa erittäin positiivisena
ilmiönä. Tämäkin koulu toimi yhdysluokkaperiaatteella.
Yhdysluokilla on Suomessa yli 100-vuotinen historia takanaan.
Vaikka pieniä kouluja on viime vuosina lakkautettu, yhdysluokilla on yhä kannattajia. Niiden etuina pidetään vertais-, mallija samanaikaisoppimista. Yhdysluokkien kannattajien mukaan
eri-ikäiset oppilaat vaikuttavat myönteisesti toistensa itsetuntoon,
identiteettiin ja minäkuvaan. Monet tärkeät taidot ja tiedot opitaan
luonnillisissa olosuhteissa, kun esiin nousevat ongelmat ratkaistaan yhteistoiminnallisesti. Yhdysluokilla on myös omat kielteiset
puolensa, joista yksi tärkeimmistä on korkea oppilaskohtainen
hinta. Eräiden tutkijoiden mukaan yhdys-luokkapedagogiikka
(”multi-age” ja ”multi-grade”) on kokenut uuden tulemisen jo
kansainvälisesti, ja he toivovat, että näin tapahtuu myös
Suomessa. Koska merkittävä osa oppilaista käy kouluaan
yhdysluokissa, yhdysluokkapedagogiikan kehittämistyö ansaitsisi
enemmän huomiota. (Hellström 2008, 342.)
Koulut ovat kunnan pompoteltavina:
Se kesti 10 vuotta. Se oli yhtä taistelua. Kunnan tarkoituksena oli
yhdistää kaksi koulua. Molemmat koulut halusivat kuitenkin
pitää oman koulunsa. Kunnan mielestä meidän koulu oli liian
kallis ylläpidettäväksi, ja taas toisaalta kyläläiset, oppilaiden
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vanhemmat ja opettajat kannattivat koulun olemassaoloa.
(Opettaja 12 Tunturi-Lapista)

Pitkään jatkuneessa taistelussa on kolme osapuolta; kaksi koulua
ja kunta. On ymmärrettävää, että molemmat koulut haluavat
jatkaa toimintaansa. Kuitenkin kunnan mielestä toisen koulun
ylläpito on liian kallista, joten se tulisi lakkauttaa ja yhdistää
toiminta toisen koulun kanssa. Koulun olemassaolon puolestapuhujia löytyi kyläläisistä, oppilaiden vanhemmista ja opettajista,
jotka ilmeisesti arvostavat koulun toimintaa. Ristiriitatilanteen
muodostavat koulun puolestapuhujien arvot ja kunnan
taloudelliseen toimintaan perustuva näkemys. Näihin asioihin
törmätään melkeinpä jokaisessa lakkautustilanteessa. Taistelut
syntyvät, kun ollaan eri mieltä ihmisille erittäin tärkeistä asioista
kuten oman koulun säilyttämisestä. Olisi istuttava ajoissa
neuvottelupöydän ääreen ja käydä perinpohjaiset arvokeskustelut
asiasta, jottei tarvita taisteluasetelmaa köyhdyttämään yksilöiden
energiavaroja.
Johtokunnan jäsenten ala-arvoiset sanomiset opettajiin ja
opetukseen ihmetyttää tunturilappilaista haastateltavaa:
Prosessi kulki esityksineen ja valituksineen ihan protokollan
mukaan, mutta pitkittyessään asia mutkistuu. Alussa kaikki olivat
yhtenä miehenä puolustamassa koulua, mutta sitten rivit alkoivat
rakoilla. Ainakin meitä vaimoni kanssa alkoi kummastuttaa
eräiden johtokunnan jäsenten ”tietävien jäsenten” opettajiin ja
opetukseen kohdistuva jatkuva arvosteleminen ja jopa julkinen
ivaaminen. Koska perheemme asuu koulurakennuksessa,
kuulimme ja näimme asioita, joista syntyi vaikutelma, että koulun
lakkautusta ei vastusteta pelkästään lasten edun vuoksi, vaan
oman vaikutusvallan säilymisen takia! (Lapsen vanhempi 6
Tunturi-Lapista)

Epäasiallisella käytöksellä johtokunnan jäsenet eivät tunnu oikein
tietävän paikkaansa. Onko oman vaikutusvallan säilyttäminen
niin tärkeätä, että asiallisuus kaikkoaa ja ala-arvoinen käyttäytyminen pääsee vallalle?
Valitukset ja kansanedustaja eivät edistäneet koulun säilymistä
vaan toiminnan lopputulos oli negatiivinen:
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Lakkautusprosessi oli todella ankara. Valituksia tehtiin niin
korkealle kuin voitiin. Kansanedustajia pantiin asialle jne., mutta
kuten tiedät, kunnalla oli päätösvalta.”Isot herrat” eivät nähneet
tarpeelliseksi puoltaa asiaa, joka ajan hengen mukaan oli helppo
vierittää kunnalle, ja täällä eri koulupiirit joutuivat
vastakkainasetteluun. (Opettaja 9 Tunturi-Lapista)

Kuten huomaamme, lakkautusprosessin hoito on jäänyt retuperälle jo senkin takia, että joudutaan turvautumaan valituskierteeseen kansanedustajia myöten. Tämä ei kuitenkaan tuota
tulosta ja taas on kunta avainasemassa hoitaa lakkautusasia
loppuun asti. Ei onnistu kunnan toiminta, vaan riitely jatkuu
edelleen koulupiirien välillä.
5.6.2 Erilainen lakkautusprosessi
Lakkautusprosessinkin kohdalla löytyy yksi erilainen prosessi.
Yleensä lakkautusprosessit ovat olleet vaikeita, mutta tässä
tapauksessa ihmiset ovat päässeet yhteisymmärrykseen koulun
lakkauttamisesta:
Sillä tavalla kivuton. Todella harvinainen, että koulun oma
johtokunta teki siitä esityksen, että koulu lakkautetaan, ja se oli
syy, että lapset loppuu. (Opettaja 17 Tunturi-Lapista)

Ilmeisesti asianosaiset ovat keskusteluissaan päässeet yhteisymmärrykseen ja riidattomaan, yksimieliseen lopputulokseen.
Tämä tuntuu harvinaiselta näissä lakkautusmelskeissä, mutta hyvä
näin.
5.6.3 Arvokeskustelut lakkautusprosesseissa
Arvokeskusteluja sanan varsinaisessa merkityksessä ei lakkautustapahtumissa juurikaan käyty. Kun koulua uhkasi lakkauttaminen,
oli aivan selvää, että silloin kokoonnuttiin yhteen ja ihmiset
aktivoituivat keskusteluun omasta koulusta. Haastatteluista ilmeni
useaan otteeseen, että senhetkinen kunnanvaltuusto päätti tiettyjä
asioita ja taas uuden valtuuston myötä asiat saattoivat muuttua
päinvastaisiksi. Oli niin sanotusti myös ”tappelua verissä päin”.
Onko tämä rakentavaa, suunnitelmallista ja kauas kantavaa
politikointia tämän päivän Suomessa.
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Kyllä ne on vaikeita asioita. Oman koulun henkilökunta rupeaa
puhumaan oman koulunsa puolesta, et opettajat varmaan
etujou-koissa, ja sitten tietenkin vanhemmat aktivoituu siinä
vaiheessa. Kyllähän siellä sitten käydään sitä arvokeskustelua
puolesta ja toiseen. Minusta on ollu huono asia, että meillä nyt
taas yritetään tehdä semmonen kouluverkkosuunnitelma,
määriteltäs ne periaatteet, millä koulut säilyy ja milloin ne
lakkautetaan. Ja tehtäs jopa semmonen aikataulutuskin nykysen
tilanteen perusteella et mitä tapahtuu, jotta niitä voitas
ennakoida. Kun taas on kerran on tullu vastaan se koulun
lakkauttaminen, on sattunu olemaan vaalivuosi lähellä, niin
sitten siihen ei oo sitouduttu riittävästi tai valtuusto muuttunu.
Edellinen valtuusto on linjannu jotakin asiaa ja sit on valtuusto
muuttunu, niin sit on taas tahti erilainen. Nimenomaan tämä
suunnittelemattomuus, poliitikot ei oo sitoutunu, se on sitten
aiheuttanut sen, että joka vuosi aina sivistystoimelle annetaan
niin tiukka raami, et siellä ei jää enää keinoiksi muuta kuin
esittää koulujen lakkauttamista....ja jopa semmostenkin
koulujen, jotka tietää, että eihän se mene läpi. Pitäs saaha
aikaseks semmonen käytäntö kunnassa, että kylääkään ei
turhaan kiusattas. (Sivistysjohtaja 2 Pohjois-Lapista)

Kun sivistysjohtajakin valittaa heilahtelusta kunnan politikoinnista, täytyy todeta, että tiettyihin päätöksiin ei sitouduta.
Näin kunnollista ja pitkälle tähtäävää koulutuspolitiikkaa ei pääse
kunnissa syntymään. Mitään elintä ei velvoiteta valvomaan
edellisen valtuuston päätöksiä, vaan taas rynnätään uusiin
päätöksiin miettimättä asioita sen kummemmin. Tämä johtaa
asioiden lyhytjänteiseen ja vallanhaluiseen politikointiin. Tantarimäki (2011) tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että avoin
keskustelu päättäjien, virkamiesten ja asukkaiden kesken voi
tuottaa realistisia vaihtoehtoja toteuttamiskelpoisine päätöksineen.
Seuraavassa haastattelussa ei esiinny varsinaista arvokeskustelua,
mutta koulun puolesta on kuitenkin yritetty toimia:
Lakkautusta saatiin lykätyksi muutamalla vuodella, hommaamalle kylälle vuokralle lapsiperhe. Adressi kiersi kylällä koulun
puolesta. Innokkaita lakkauttajia kylällä ei ollut. (Opettaja 7
Tunturi-Lapista)

Ideana varmaankin on, että jos lapsiperheet muuttaisivat
suuremmalla joukolla kyliin, jossa kyläkoulut toimivat, niitä ei
lakkautettaisi. Adressi antaa mielestäni vain myötämieltä
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tunnetasolla koulun puolesta eli jotakin radikaalimpaa tulisi tehdä
ja ennakoida asioita ennen lakkautusta.
Arvokeskustelua käytiin jossakin määrin, mutta sanomattakin
asioita jäi:
Arvokeskusteluja käytiin, kun oli puhe lakkauttamisesta. Ilmapiiri
oli semmonen, ei kannatettu koulun lakkauttamista, mutta oli
vanhem-pienkin keskuudessa semmosta mielipiettä, että vois
lakkauttaa. En mie tiiä, oliko ne semmosia pysyviä vai hetkellisiä
mielipiteitä. Oli aika vähän niitä, jotka kannatti lakkauttamista.
Ei siitä semmosta isoa rähinää noussu. Tuo koulun henkilökunta
oli tietenki sitä mieltä, että koulua ei lakkauteta. Ainaki mie itte
koin silleen, että jos mie oikein kovasti alan puolustella sitä
koulua, niin ne sannoo, että oman virkansa puolesta se taistellee.
Ei se välitä muusta, niin tavalhan sitä koki ittensä niin ko
jääviksi. (Opettaja 10 Tunturi-Lapista)

Mielestäni kaikki asiat on otettava huomioon arvokeskusteluissa.
Ne asiat, jotka puoltavat koulun säilymistä ja ne, mitkä eivät
puolla. Kaikkien asiaa koskevien mielipiteet ovat yhtä tärkeitä.
Jos on tarkoitus lakkauttaa kyläkoulu, arvokeskusteluihin pitäisi
lähteä hyvissä ajoin, olipa lopputulos millainen tahansa. Näin
pystytään arvioimaan keskustelujen pohjalta eri näkemyksiä
puolueettomasti ja demokraattisesti. Ajan antaminen tärkeissä
päätöksissä antaa tilaa myös yksilöiden henkiselle työstämiselle.
Seuraavasta haastattelusta ilmenee, että lakkautusprosessi on ollut
erittäin vaikea:
Se oli tappelua verissä päin eikä mitään arvokeskusteluja käyty.
Sillä lailla, että varsinkin minä sain kyllä aika lailla semmosiakin
syytöksiä, joihin en ollu syyllinen ollenkaan. Koulun johtokunta,
joka oli yksimielisesti, se toinen osapuoli, joka halus säilyttää
koulun, kaikki, koko kylä halus säilyttää viimeiseen henkeen asti,
se oli taistelu keskittynyt johtokunnan kautta ja toisella puolella
oli kunnan virkamiehet. Ja sen johtajana oli tietenki koulutoimen
johtaja. Meillä oli omalaatuista se, että kun minä opettajana olen
alusta pitäen ollut ammattiliitossa, niin ammattiliitto asettu kans
vastapuoleen... Kun sanoin, että kyllä teiän täytyy puuttua tähän,
eihän tää ole enää laillista, niin haukuttiin vain, että kyllä se
täytyy lakkauttaa, ymmärräthän sinä nyt, että kyl meidän lukio on
tärkeämpi kuin teidän koulu. Tämmösiä kommentteja sain.
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Kustannusten laskeminenkin oli ihan puuta heinää. Siitäkään ei
kunnolla keskusteltu. Muistan oikein hyvin, että puhuttiin 300
000 säästöistä, mikä saadaan, kun koulu lakkautetaan. Kun
katotaan toteutuneita kuntasuunnitelmia, niin nähään, että tuli
100 000 tappiota kahtena seuraavana vuonna, kumpanakin. Se
oli siis pakottamista uskomaan niihin lukuihin, mitä esitettiin.

Haastateltava on ikään kuin hylätty, jätetty yksin lakkautusta
vastustaessaan. Ei kiinnitetä enää ollenkaan huomiota henkilöön.
Tämä vaikuttaa henkiseltä väkivallalta. Henkinen väkivalta
voidaan määritellä (Räisänen) toiminnaksi, joka rajoittaa ihmisen
yhteistyömahdollisuuksia, vahingoittaa sosiaalisia suhteita ja
mainetta, huonontaa ammatti- ja työtilanteen laatua, vaarantaa
terveyden sekä tähtää ihmisen jättämiseen työyhteisön ulkopuolella. Konkreettisemmin ilmaistuna muun muassa juoruaminen, panettelu, pahat puheet ovat henkistä väkivaltaa, samoin
toisen huomiotta jättäminen ja kaikenlaiset ilkeät sutkaukset.
Henkinen väkivalta voi olla näkymätöntä tai näkyvää: se voi olla
passiivista tai selkeästi toimintana ilmenevää. Väkivalta voi olla
hiljaista silmäysten luontia, olankohautuksia, mitätöintiä, huomiotta jättämistä: käytöstä, johon on hyvin vaikea puuttua. Se voi
olla myös selkeästi näkyvää ja kuuluvaa: nauramista ja panettelua, haukkumista ja tölvimistä.
Viestintä on aivan yksipuolista, toivotonta ”kädenvääntöä” kuntaa
vastaan:
Kaikki keskustelu tukahdutettiin sillä lailla, ettei siitä saanut edes
puhua. Ainoa kanava löyty sitten joistakin lehistä, paikallisista
lehistä tai muista, niin sitten siellä, sinnekin haukuttiin niin, että
vähän ajan päästä ei lehtiinkään saanut enää mitään juttuja.
Kirjeisiin ei vastattu, siis kuntaan kun lähetti jotain
oikaisuvaatimuksia, niin niihin ei vastattu. Se oli kyllä hirveää se
lakkauttamisprosessi. Minä olisin olettanut, että joko
ammattiyhdistys tai siis liitto tai lääninhallitus tai kouluhallitus
puuttus, olis antanu jonkinlaiset ohjeet näistä lakkauttamisista,
olen ihan varma, että muuallakiin tapahtuu ihan vastaavaa. Ne
piirteet, mitä sai tämä lakkauttaminen oli, että täältäkin on viety
suoraan ihmisiä johonkin Niuvaniemeen... miten lapset sitten
kärsi, sitähä ei kukaan ottanu huomioon. (Johtajaopettaja 2
Tunturi-Lapista)
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Haastateltava toivoi myös ohjeita lakkauttamisiin. Onko olemassa
valtakunnallisesti selkeät ohjeet, miten lakkautustilanteissa tulee
toimia? Vaikka lakkautukset kunnassa tehtäisiin yksittäisinä
päätöksinä, pitäisi toimintatavoista olla yleiset ohjeet, joiden
mukaan tulee toimia. Lapsen tulevaisuuteen lakkauttamiset erilaisine ristiriitoineen voivat vaikuttaa mielestäni hyvinkin paljon. Se
voi vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja turvallisuuden tunteeseen.
Lapset saattavat ajatella, että miksi se meidän koulu pitää
lakkauttaa, onko meissä jotakin vikaa? Aikuisetkin taistelevat
koulumme säilymisen puolesta. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat mahdollisesti muutto uuteen kouluun, täysin uuteen ympäristöön ja omien koulukavereiden hajoaminen eri luokille.
Oppilaan oikeus lähikouluun oli arvokeskustelujen aiheena:
Kunnanvaltuustolle laitettiin kysely lakkautuksesta ja arvokeskusteluja käytiin, muun muassa oppilaan oikeusturva
lähikouluun. Silloin pyöri pakkolomat, oli vaikeaa lomanjälkeistä
elämää. (Opettaja 9 Tunturi-Lapista)

Espoossa on esimerkiksi käytännössä otettu kantaa lähikouluperiaatteen toteuttamiseksi niin, että perusopetuslain mukaisesti
oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua tai
oppilas voi pyrkiä oppilaaksi muuhunkin kuin kunnan
osoittamaan kouluun (perusopetuslaki 28 §). Tällaisesta muusta
koulusta käytetään nimeä toissijainen koulu ja tällaiseen kouluun
pyrkivästä oppilaasta nimeä toissijainen hakija. Kun lähikoulun
osoittamispäätös on tehty, voi oppilas siis pyrkiä muuhun kouluun
Espoon sisällä ja myös toisiin kuntiin. Myös toissijaiseen kouluun
otettavien kriteerit on määritelty (Espoon kaupunki, Espoon
kaupunginhallitus).
Lähikoulu on kaikkia alueensa lapsia varten. Tältä pohjalta on
Jyväskylän maalaiskunnassa lähdetty pohtimaan opetuksen
lähtökohtia uusiksi. Tulevaisuudessa on tarkoitus tarjota lähikouluperiaatteella toimivaa opetusta kaikille. Lähikoulussa kaikilla
oppilailla on oikeus oppia ja osallistua ikätason mukaisissa
opetusryhmissä siinä koulussa, joihin he asuinpaikkansa perusteella kuuluvat. Tämä vaatii entistä tiiviimpää yleisopetuksen ja
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erityisopetuksen yhteistyötä. (Kasvatuksen ja opetuksen
kesäkongressi Jyväskylä 2002, Professori Aimo Naukkarinen.)
Vanhemmat ja oman kylän valtuutetut toimivat arvokeskustelijoina koulunsa puolesta. Syyllistämistäkin koettiin kirkonkylän
taholta:
Lakkautusprosessi oli melko kivulias, sillä oman kylän
valtuutetut yrittivät tosissaan saada lisää jatkoaikaa koululle.
Vanhemmat eivät tehneet juuri paljonkaan muuta, mitä
johtokunta yritti saada koulua jatkumaan. Suurten kylien
edustajat ja kirkonkylän valtuutetut sekä tietysti virkamiehet
tekivät lakkautuspäätöksen mielellään, tietysti tarkoituksena
saada kunnalle säästöjä. Opettajana tunsin itseni lähes syylliseksi kuluttaessani kunnan varoja pikkukoululla. Tunsin
syyllisyyttä erikoisesti kirkonkylän opettajien taholta. (Opettaja 9
Tunturi-Lapista)

Koulua tulee Kohosen ja Leppilammen (1994, 27) mukaan
kehittää siten, että se auttaa ihmisiä muutosten kohtaamisessa.
Ihmisten tulee oppia analysoimaan murrosaikaa ja sietämään
muutokseen liittyvää epätietoisuutta ja epävarmuutta. Heidän on
tarpeen pohtia ja myös jäsentää uudelleen omia arvojaan ja toimia
niiden mukaisesti.
Ajateltaessa kyläkoulujen lakkautuksia, tulee mieleen, että vaikka
opettajat ja koulujen johtajat kuulivat joidenkin koulujen
lakkautuksista, ei ehkä uskottu lakkautuksen tulevan myös omalle
kohdalle. Ei myöskään ehditty ennakoitua koulumuutokseen.
Lakkautukset tulivat niin nopeasti, että kehittämiskeskusteluja
kunnan, koulutoimen ja vanhempien kanssa ei ehditty käydä.
Arvokeskustelujen merkitystä ja aikaa muutokseen pitäisi
mielestäni pohtia hyvin laajalla sektorilla yhteiskunnassa.
Arvokeskusteluja käytiin monella taholla, lopputuloksena oli
koulun lakkauttaminen:
Koulua uhkaava lakkauttaminen puhututti vanhempainiltoja sekä
kyläläisiä. Koottiinpa kansalaisadressikin koulun puolesta ja
käytiin kunnanvaltuuston kokouksissa lähetystönä puhumassa
koulun säilyttämisen puolesta. Kylän kunnallispoliitikko piti
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valtuuston kokouksissa palopuheita koulun elämän jatkamisesta.
Kaikki turhaa, ovet lukittiin. (Opettaja 8 Tunturi-Lapista)

Täytyy todeta, että kyläkouluista ei vähällä luovuttu. Asia kosketti
niin monia henkilöitä, että koulun puolustukseen oli käytävä.
Tässä huomataan, että toinen osapuoli (vanhemmat, kyläläiset ja
kunnallispoliitikko) ottavat neuvotteluaskeleita kuntaan päin.
Yritys oli kuitenkin tässä tapauksessa turhaa. Lakkautusprosessit
ovat olleet monesti kiivaita taistelutantereita, joka aiheuttaa riitoja
ja erimielisyyksiä ihmisten välille. Ihmiset taistelevat sen
puolesta, mikä on heille tullut arvokkaaksi asiaksi. Koulun pitäisi
olla lapsen etuoikeus, eikä missään nimessä pitäisi mennä siihen
pisteeseen, että esimerkiksi koulupiirit asetetaan vastakkain.
Tarvitaan neuvottelutaitoja ja ohjeistuksia, ettei näitä pattitilanteita pääse syntymään. Lehtiartikkeleissa paheksutaan myös
koulujen lakkauttamisvimmaa monelta taholta. Virkamiehiä
syytetään suunnittelemattomuudesta ja politikoinnista. Liitooravaa suojellaan paremmin kuin pientä oppilasta. Artikkeleiden
mukaan kaikilla lapsilla pitää olla tasa-arvoiset ja yhtäläiset
mahdollisuudet oppimiseen, jossa korostuu lähikoulun merkitys.
Täten koulumatkoihinkaan ei kulu suhteettomasti aikaa.
Tiedottamista koulun lakkauttamisesta esiintyi vain lehtien
palstoilla:
Mielenkiintoista, joskin ikävää asiassa oli se, että koulun
siirtymisestä toiseen paikkaan ei minua opettajana informoitu
ollenkaan eikä myöskään lasten vanhemmille ilmoitettu mitään.
”Lehdestä saimme lukea...” Tällainen toiminta on aivan
tyypillistä tässä kunnassa, ja se tekee nämä lopettamisasiat vielä
inhottavimmiksi! (Opettaja 8 Tunturi-Lapista)

Vaikka koulujen lakkauttamiset ovat vaikeita asioita, niitä ei pidä
peitellä viimeiseen asti, vaan tiedottamiset asianosaisille ja niitä
edeltävät neuvottelut ovat demokraattista toimintaa. Koska
koulujen lakkautusvastustukset ovat yleensä niin voimakkaita,
tuntuu siltä, ettei tiedottamiseen ja inhimillisiin neuvottelu- ja
arvokeskusteluihin uskalletakaan kunnan taholta lähteä.
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5.7 Koulun alueellinen merkitys
Koululla on alueellisesti merkittävä asema, varsinkin Lapissa,
jossa tunnetusti on pitkät välimatkat. Sen pitäisi palvella kaikkia
kunnan asukkaita tasapuolisesti ollen omana lähikouluna kylän
lapsille. Nyt kouluja on lakkautettu juuri kuntien kauimmaisista
osista keskustaa, joten tasa-arvo koulutuspalveluissa alueelliselta
osaltaan ei tule täytetyksi. Vaikutukset ovat hyvin moninaiset,
eivätkä ne ole taloudellisuutta ajatellen kovinkaan kannattavia,
puhumatta tietyistä arvoista, joista ei tunnuta välitettävän:
Lakkautusprosessi oli pitkä eli koulun lakkauttamisesta
puhuttiin useita vuosia ja tehtiin oppilasennusteita. Erityispiirteenä koulullamme oli se, että se oli kunnan kauimmainen
sivukoulu. Matkaa koululta kuntakeskukseen on noin 46
kilometriä. Oppilaiden vanhemmat ja muut kyläläiset vastustivat koulun lakkauttamista viimeiseen asti. Kyläläisten ja
vanhempien hyvin pitkälle tunteisiin perustuva lakkauttamisen
vastustaminen johtui myös osittain siitä, että kylältä oli lyhyen
ajan sisällä loppunut monia muita palveluja; kauppa, posti ym.
(Lapsen vanhempi 3 Tunturi-Lapista)

OAJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi arvelee, että kouluverkkoa karsitaan niin nopeassa tahdissa, että osa elinkelpoisistakin yksiköistä lopetetaan. Hän perää malttia
kouluverkkoratkaisuihin. (Opettajalehti, 1.7.2005.)
Monien sivukylien ikäviä ja harmillisia asioita on palveluiden
keskittäminen asutuskeskuksiin. Kun yksi palvelumuoto loppuu,
lakkaa toinenkin ja lopuksi koulu ketjun viimeisenä lenkkinä.
Lappi 2020-visiossa Lapin maakuntasuunnitelmassa esitetään
kuitenkin aivan toisenlaisia näkymiä. Siinä kerrotaan, että muun
muassa lappilaisiin arvoihin kuuluu yhteisvastuu, joka pitää
sisällään inhimillisen ja alueellisen syrjäytymisen ehkäisemisen.
Sen lisäksi yhteisvastuuta on oltava koko alueen kehittymisestä ja
vastuuta tulevista sukupolvista. Vision loppusanoina ovat ”Lappi
on elämänvoimaa”.
Lapsien lyhyempi koulumatka vaikutti vanhempien päätökseen
siirtää lapset naapurikunnan, ei kirkonkylän kouluun. Kyläkoulun
todettiin olevan viimeinen palvelu, josta pitäisi pitää kiinni:
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Koettiin, että koulu on tavallaan viimeinen palvelu, mitä on
jäljellä ja siitä yritetään pitää kiinni. Koulu oli kyläläisiä
yhdistävä asia ja se oli oikeastaan kaiken toiminnan keskus.
Tästä syystä myös kuntakeskuksessa oli joitakin, jotka
ymmärsivät huolemme. Varsinkin etäisyys kuntakeskukseen oli
kriteeri, jonka vuoksi koulun lakkautusprosessi meni niinkin
pitkälle. Pitkä koulumatka pienelle lapselle oli asia, joka pani
ihmiset hieman miettimään. Erityispiirteenä meidän tapauksessamme oli myös se, että ilmoitimme lakkautusprosessin aikana
kunnalle siirtävämme lapsemme naapurikunnan kouluun,
mikäli kylän koulu lakkautetaan. Näin myös lopulta tapahtui.
Esimerkiksi omilla lapsillani olisi oman kunnan keskukseen
tullut koulumatkaa 55 kilometriä, kun se naapurikunnan
keskustaan on vain 26 kilometriä. (Lapsen vanhempi 3 TunturiLapista)

Opettajalehden päätoimittaja Hannu Laaksola pohtii pääkirjoituksessaan (13.9.2005) lähikoulun merkitystä. Kuntien
rakenneuudistusten myötä projektipäällikkö Jukka Peltomäki on
esittänyt maan jakamista noin 20 suureen aluekuntaan, joiden
vastuulla olisivat palvelut ja niiden rahoitus. Nykykunnat jäisivät
lähikunniksi ilman suurta omaa vastuuta. Kuntien määrää onkin
esitetty vähennettäväksi joko pakko- tai vapaaehtoisin liitoksin.
Todellinen päätöksenteko karkaisi kauas kuntalaisista, mikä
vähentäisi halua yhteisten asioiden hoitoon. Päätösvalta
keskittyisi harvojen käsiin.
Kuntaliiton mukaan palvelurakenneuudistus merkitsee opetustoimessa yli kuntarajojen ulottuvia opetusjärjestelyjä ja opettajaresurssien joustavaa käyttöä eli yhteisiä virkoja. Juuri tähän
liittyy Laaksolan mukaan suuri vaara. Kuntauudistus ei saa johtaa
lähikoulupalvelun poistumiseen, ei ainakaan esi- ja perusopetuksesta. On pelättävissä, että seutukunnat keskittäisivät lukioja ammatillisen koulutuksen aluekeskuksiinsa. Tämä johtaisi
eriarvoon koulutustarjonnassa ja paluuta noin 50 vuoden
takaiseen tilanteeseen. Opettajat joutuisivat lähtemään työn
perässä nykyisistä asuinkunnistaan, mikä pahimmillaan veisi
motivaation ja sitoutumisen työhön. Koulujen on luonnollisesti
oltava elinvoimaisia, mutta kategorinen kouluverkon karsiminen
olisi yhteiskunnan kehityksen kannalta tuhoisaa.
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Kun ei ole oppilaita, ei voi olla koulujakaan:
Lakkauttamiset ovat vaikeita ja jättävät pitkään pysyviä kaunoja
asiaa hoitaneita tahoja vastaan. Kylien vireyden hiipuminen on
vaikea ja surullinen asia, mutta koska oppilaita ei ole tarpeeksi,
ei kouluja voi pitää vain kylän elävyyden vuoksi. (Sivistysjohtaja
3 Tunturi-Lapista)

Yksi ikävimpiä tuntemuksia ihmismielessä on kauna. Kauna
mielestäni voi kyteä mielessä pitemmän aikaa ja saada jopa tuhoja
aikaan. Tällaisella tuntemuksella ei voiteta mitään, päinvastoin.
Tarvitaan uusia ideoita kylän elämän voittamiseksi.
PIENKOULUT VOISIVAT OLLA OSA KOULULAITOKSEN
KEHITTÄMISTÄ Nuorgamissa ravisteltiin opetuksen keskittämisen ajatusmalleja. (Lapin Kansa 2006, 78, 24)
Nuorgamin koulun vanhempainyhdistyksen järjestämässä
kyläkouluseminaarissa ravisteltiin suomalaisen opetuksen
keskittämismallia. Mukana ravistelussa olivat kasvatustieteitten
tohtori Taina Peltonen ja etäalustuksella seminaariin osallistunut
professori Esko Kalaoja, kumpikin valtakunnallisesti tunnettuja
pienten koulujen toiminnan ja opetuksen tutkijoita. Erityisesti
Suomen oloissa pienet koulut voisivat olla vaihtoehto ja
luonnollinen osa koululaitoksen kehittämistä. Miksei koulukuljetusten suunta voisi olla myös päinvastainen eli kuntakeskuksesta kyliin päin? Seminaarissa keskityttiin arvioimaan pienen
kyläkoulun toiminnan ja yhdysluokkaopetuksen kehittämistä
paikallisista ja laajemmista näkökulmista.
Peltosen mukaan viime vuosikymmenen pienkoulujen lakkautusaaltoa tarkasteltaessa joudutaan kysymään, ohjaako Suomessa
opetusta valtiovarainministeriö vai opetusministeriö. Peltosen
mielestä koulujen lakkauttamista on leimannut paljolti suunnittelemattomuus ja politikointi. Lakkautukset eivät myöskään ole
nojanneet mihinkään tutkittuun tietoon, vaan yleensä mututietoon esimerkiksi suurempien koulujen opetuksen paremmasta
laadusta. Peltosen mukaan tutkimukset ovat päinvastoin
osoittaneet, etteivät pienten koulujen oppimistulokset eroa
muitten koulujen oppimistuloksista. (Lapin Kansa 11.4.2006.)
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Yhteiskunnan rakennemuutokset ovat edenneet suurin
harppauksin sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. On ollut tärkeätä
kehittää ja rakentaa elämää uudelleen melkeinpä tyhjästä. Niinpä
koulujakin rakennettiin tiheästi lähikouluperiaatteella. Maaseudulla elettiin melko omavaraisesti tarpeellisten palveluiden
keskellä. Laukkasen ym. (1981, 65) mukaan tapahtui 1960-luvulla
kuitenkin suuria muutoksia maamme yhteiskunnallisessa
kehityksessä: maatalous koneellistui, teollisuus kehittyi ja
kaupunkimainen elämä tuli myös maaseutukeskuksiin. Myös
syntyvyys aleni. Väestörakenne muuttui niin, että muuttoa
tapahtui keskuksiin ja kaupunkeihin. Tästä taas oli seurauksena
ilman, vesien ja maaperän saastuminen sekä ihmisten ahtaat
asunto-olot ja ahdistava kiire. Kyläkoulujakin jo lakkautettiin ja
myös kyläkauppoja.
Haastateltavani mukaan kouluja ei voi pitää pelkästään kylän
elävyyden takia. Kuitenkin esimerkiksi haastateltavien kyläkuvavisioinnissa kylän elinvoimaisuuteen lasketaan kuuluviksi
kyläkoulut. Myös Laukkasen ym. (1981, 65) mukaan huomattiin
kylien tyhjenemisen vahingollisuus. Suomen Kunnallisliitto esimerkiksi käynnisti yhdessä muutamien yliopistojen kanssa
Kylätutkimus 76-hankkeen. Siinä etsittiin vastausta kysymyksiin:
millainen on tyypillinen aktiivinen kylä, miten se toimii ja mitä
palveluja se tarvitsee. Kyläyhteisöhengen mukaan pienet ovat
yksin heikkoja, yhdessä vahvoja. Ymmärrettiin, että suunnittelu
tuli aloittaa alhaalta ylöspäin, sillä kyläläiset tuntevat itse
parhaiten kehittämistarpeet ja tietävät keinot epäkohtien korjaamiseksi. Niinpä muutaman toimintavuoden jälkeen uudistuksia
tapahtui: työpaikat lisääntyivät, kouluja kunnostettiin ja toiminta
saatiin jatkumaan, kyläkauppoja pelastui, postiasemia lisättiin,
huomioitiin kyläläisten viihtyvyys (yhteisten tilojen kunnostaminen, uimarannat, tiet ja purupolut), kyläläisten omat näkemykset tuotiin ilmi kunnan ja valtion viranomaisille ja usko
tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin vahvistui. Nyt ollaan
samassa pisteessä etsittäessä mahdollisuuksia kylän toimivuuteen
ja elämiseen. Keskittäminen eri sektoreilla jatkuu ja väestö
vähenee maaseudulta ja sivukyliltä. Kuitenkin kylätoimikunnat
yrittävät omalta osaltaan puhaltaa yhteishenkeä kylän toimintojen
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jatkumiseksi ja uusien ideoiden toteuttamiseen. Kylissä halutaan
elää aktiivisena yhteisönä, jonka myös kyläkoulu mahdollistaa.
Yhteiskuntarakenteiden muuttuessa ihmisten arvot ovat mielestäni aina etusijalla. Kun jotkut arvot koetaan hyviksi, pitäisi niille
antaa mahdollisuus jatkuvuuteen, etsimällä yhteiset keinot niiden
toteuttamiseksi.
5.8 Millaiset olivat lakkautusvaikutukset?
Tapahtumaketjun epilogissa asiat johtivat lakkauttamistapahtuman loppuosaan eli lakkautusten erilaisiin vaikutuksiin.
Haastatteluaineiston pohjalta teemoissa nousee esille vaikutukset
saamelaiskulttuurin säilymiseen, oppilaaseen, opettajaan ja
kylään. Huolta kannettiin muun muassa saamen kielen ja
saamelaiskulttuurin säilymisestä isossa koulussa, koska pienet
koulut vaalivat monella tavalla näitä asioita. Vaikutukset
ulottuivat myös kertomuksen yhteen päähenkilöön eli
oppilaaseen. Koulupäivät pitenivät koulumatkojen pidentyessä
huomattavastikin, jolloin oppilaan muuhun toimintaan ei juuri
liiennyt aikaa. Toisaalta iso koulu toi paljon uusia kavereita ja
erilaisia mahdollisuuksia ryhmätyömalleiksi. Kuitenkin lapsen
identiteetti saattaa kärsiä isossa koulussa, jos tuntee jäävänsä
yksin. Itsearvostuksen puute voi johtaa syrjäytymiseen.
Kertomuksen toinen päähenkilö eli opettaja siirtyi isoon kouluun
monien tuntemuksien saattelemana. Suruprosessi tuntui vaikealta,
mutta kun alkushokista selvittiin mieli katkerana, vihaisena ja
taistelunhaluisena, tuli tyytyminen ja sopeutuminen uuteen
tilanteeseen. Joillekin opettajille koulun vaihdos oli jopa helpotus,
kun sai uusia kollegoita tuekseen ja sai vihdoinkin kulkea
rauhassa omalla nimellään. Opettaja saattoi tuntea itsensä myös
ylimääräiseksi opettajaksi uuden koulun järjestelyiden vuoksi
sekä olonsa irralliseksi.
Kylä sai myös tuntea koulun lakkauttamisen vaikutukset. Ei
ollutkaan enää paikkaa, missä kokoontua, pitää juhlia ja harrastaa.
Kylän oma yhteisöllisyys oli nyt vaarassa kyläläisten sosiaalisten
kontaktien puuttuessa. Mutta vielä syvemmälle juonsivat lakkautuksen vaikutuksen juuret; nyt kyläläinen sai kolhun omaan
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itsetuntoonsa. En ole enää mitään, olen todellakin syrjäkyläläinen
sanan tarkoittamassa merkityksessä ilman koulua ja sen tarjoamia
palveluita. Lapsiperheet kääntävät selkänsä kouluttomalle kylälle,
vaikka kylä muuten kiinnostaisi maisemallisesti ja lapsille
sopivana kasvupaikkana. Kuitenkin lakkautettuja kouluja on
otettu uudestaan käyttöön niin, että kylätoimikunnat pitävät niitä
hallussaan. Nyt kyläläiset voivat taas harrastaa, kokoontua ja
ruveta pohtimaan uusia suunnitelmia.
5.8.1 Saamelaiskulttuuriin kohdistuvat vaikutukset
Koulujen lakkauttamisien vaikutukset kohdistuvat haastateltavien
mielestä saamelaiskulttuuriin. Pienet kyläkoulut huomioivat
opetuksessaan ja toiminnassaan saamelaisuuteen liittyviä asioita.
Nyt pelättiinkin saamelaiskulttuurin ja saamelaislapsen identiteetin puolesta siirryttäessä isompaan kouluun. Muun muassa
kolttasaamelaisuuteen liittyviä asioita ei haastateltavien mukaan
huomioida tarpeeksi siirryttäessä pienestä kyläkoulusta
suurempaan kouluun. Esimerkiksi poroerotukset kuuluvat
saamelaiseen elämänmenoon jo lapsesta lähtien, ja erotuksiin
osallistuminen edellyttäisi poissaoloja koulusta. Tämä saattaa
nousta esteeksi osallistumiseen, koska ei kehdata pyytää vapaata
koulusta asian takia. Kun tänä päivänä kuitenkin korostetaan
monikulttuurisuuden huomioimista ja erilaisuuden kunnioittamista, pitäisi koulujen olla edelläkävijöitä näissä asioissa:
Näen tärkeänä sen, että koulu olisi jatkanut toimintaansa,
minusta se olis ollut hyvin tärkeä niitten oppilaitten ja näitten
kylien kannalta. Suurin osa lapsista oli koltansaamelaisia, niin
olis ollut ensiarvoisen tärkeää, että koulu olisi säilynyt lasten
kulttuuriperinnön ja identiteetin takia. Koulussa kiinnitettiin
paljon huomiota tähän koltansaamelaisuuteen. Paljon tuotiin sitä
kulttuuria esille ja heidän omia taustojaan. Ja joistakin syistä
näissä kylissä sitä ei tullut esille. Isossa koulussa tämä
koltansaamelaisuus hukkuu muiden kulttuurien sekaan. Koltansaamelaisuuteen ei ole paljon mahdollisuutta perehtyäkään. Mä
epäilen sitä, että lasten oma kulttuuri-identiteetti kärsii siitä, että
he ovat isossa koulussa. (Opettaja 3 Pohjois-Lapista)

Pienet koulut esimerkillisesti toivat koltansaamelaisuutta esiin
opettamalla kieltä ja pitämällä lapsille teemapäiviä tämän
kulttuurin tiimoilta. Kyläläiset ja vanhemmat huomasivat, että
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koulu todellakin ylläpitää ja edistää saamelaisuutta monella
tavalla. Niinpä he olivat yhteisönä innokkaasti mukana myös
koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
Identiteetissä erotetaan Antikaisen (1992, 81) mukaan objektiminä ja subjektiminä. Objektiminän perustana ovat aina
varhaisemmat muilta otetut roolit, subjektiminän perustana
siihenastinen elämäkerta. Subjektiminä merkitsee myös sitä, että
sosiaalistuminen ei tapahdukaan yksin roolin ottamisena (roletaking) vaan myös roolin tekemisenä (role-making). Yksilön
minäkäsityksen rakennetta ja sisältöä suhteessa yhteiskuntaan eli
minän jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta objektina kutsumme
identiteetiksi (vrt. Gecas 1982, 10–17). Identiteetti on luonnollisesti sidoksissa sosiaaliseen tilanteeseen: se on aktuaalinen minän
kokemus tietyssä tilanteessa, esimerkiksi tietyssä elämänvaiheessa ja tiettyjen sosiaalisten suhteiden vallitessa.
Saamen teemapäivät – ja viikot kyläkoulussa auttoivat oppilasta
tunnistamaan omaa saamelaisuuttaan ja olemaan siitä ylpeä:
Se oli yks osa sitä koulua se kolttasaamelainen kulttuuri. Vaikkei
resursseja kovin paljon ollut eikä oikein ollut vetäjiä. Kuitenkin
sitä tuotiin koulutyössä paljon esille ja se oli yks olennainen osa
sitä koulutyötä ja sitten sitä koulua. Kaikki tämä: Ortodoksiuskonnon huomioiminen ja saamelaiskulttuuri. Meillä oli joka
vuosi saamen teemaviikkoja niin, että vähintään joka kolmas
vuosi oli koltansaamen teemapäiviä tai viikko. Sillon kun ne
teemaviikot aloitettiin, niin vain muutama oppilas hoksasi
olevansa saamelainen. Mutta sitten kun näitä teemaviikkoja oli
jatkettu neljä, viisi vuotta, oli ollut koltansaamen, pohjoissaamen ja inarinsaamen teemaviikkoja, niin oppilaat innokkaasti
osasivat sanoa olevansa saamelaisia, tiedostivat sen ja olivat
ylpeitä siitä, että he olivat saamelaisia. (Opettaja 1 PohjoisLapista)

Saamen kielen puhuminen oli vähentynyt kodeissa ja oppilaidenkin keskuudessa. Vuosia jatkunut tehokas kyläkoulun uurastus
sytytti liekkiä uudestaan kielen puhumiseen ja elvyttämiseen.
Oppilaat pystyivät tiedostamaan, keitä he olivat ja mikä oli heidän
oma kulttuuritaustansa. Toivottavasti työ ei ole mennyt hukkaan
lakkautusten myötä, vaan isommissakin kouluissa pantaisiin
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merkille juuri kyläkoulujen arvokas panostus asiaan, josta voi
jatkaa eteenpäin.
Brunas-Wagstaffin (1998, 38) mukaan yksilön sosiaalisen
oppimisen perspektiivi perustuu behavioristiseen filosofiaan. Sen
mukaan kaikki käyttäytyminen johdatetaan ja ylläpidetään
syntymän jälkeen kokemuksistamme. Esimerkiksi ihmislapsi on
syntyessään kuin ”tyhjä taulu”, ja kaikki se, millaisiksi me
tulemme, on opittu yksilöllisessä oppimisympäristössämme.
Käytännön asioita saamelaiskulttuurissa opittiin esimerkiksi
järjestämällä teemapäiviä ja -viikkoja. Käsitöitä opeteltiin
saamenkäsityön taitajan opastuksessa ja esillä oli myös valmiita
käsitöitä. Koltansaamelaisia lauluja eli leuddeja voitiin kuunnella
ja opetella kouluissa kolttasaamelaisten vieraiden esiintyessä
oppilaille sekä nähdä kolttasaamelaisten erilaisia tansseja.
Poroerotuksissa käyminen toi käytännön työn läheiseksi teemaviikolla. Myös Stenbergin ja Wagnerin (1989, 256) mukaan
käytännön tietoa voidaan katsoa tietona meistä ja meille.
Käytännön tieto on myös merkityksellistä ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Tietoa pitäisi pystyä hyödyntämään niin
koulun sisällä kuin sen ulkopuolella. Sen lisäksi käytännön tietoa
voi hyödyntää kaksisuuntaisesti; teoreettista tietoa käytännön
elämään ja päinvastoin.
No, kyllähän se negatiivinen vaikutus on se pitkä matka ja
myöskin ehkä se, että se identiteetti ei muodostu niin vahvaksi
kuin omassa kylässä. Ajatellaan vaikka sitä, että oli monta
poroperheen lasta, ja on ehkä vaikeaa lähteä erotuksiin täältä,
olla päivä pois, ehkä he ei ilkeä sitä pyytää tai sitten opettaja ei
ymmärrä, minä en tiiä, mutta eivät ole olleet pojat erotuksissa,
mikä on minusta sääli. Pitäs kulkee ja olla se päivä pois
koulusta, koska heillä on omat poromerkit ja sitä kuulus
opiskella sitä työtä. (Opettaja 16 Pohjois-Lapista)

Saamelaiskulttuuriin kuuluu tietenkin oma kieli, pukeutuminen ja
yhteisön mukanaan tuomat tavat ja tottumukset sukupolvien
saatossa. Monilla saamelaislapsilla on omat poromerkit, jotka
ovat heille tärkeitä. Muistan kyläkouluissa opettajana ollessani,
että lasten vanhemmat pyysivät muutaman päivän vapaaksi
koulusta, jotta lapset pääsivät perheen mukana poroerotuksiin.
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Tämä oli tärkeää, koska näin saamelaislapset pääsivät oman
kulttuurinsa edustajina toteuttamaan ja jatkamaan vanhempiensa
työtä. Samalla tunnistettiin poroerotuksissa työskennellessä
korvamerkkien avulla myös omat porot.
Korvamerkit ovat Näkkäläjärven (2000, 170–171) mukaan
omistusmerkkejä, joiden käytöllä on pitkä perinne. Ensimmäiset
kirjalliset maininnat saamelaisten korvamerkeistä ovat 1600luvulta. Korvamerkkijärjestelmä on saamelaisilla enintään 1000
vuotta vanhaa. Korvamerkit ovat ilmeisesti tulleet saamelaisporonhoitoon siinä vaiheessa, kun poronhoito kehittyi suurporonhoidoksi. Elinkeinon harjoittajiksi tuli sen verran ihmisiä,
että yhteisössä tarvittiin merkkijärjestelmää ylläpitämään
sosiaalisia suhteita. Menetelmän avulla vältetään omistusepäselvyyksiä ja mahdollistetaan elinkeinon joustava hoito.
Korvamerkitsemisen taustalla on porosaamelaisten bilateraalinen
yhteisöjärjestelmä, jossa sukulaisuus määritellään sekä isän että
äidin kautta; lisäksi molemmat sukupuolet perivät yhtä paljon.
Omaisuutta on helpompi siirtää jälkeläisille bilateraalisen
periaatteen mukaisesti, kun lapsilla on poromerkit.
Näkkäläjärven ja Pennasen (2000, 76–77) mukaan poronhoito
perustuukin pohjoisen luonnon vuotuiskiertoon, jolloin
vuodenajat ja sääolosuhteet rytmittävät paimennustekniikan eri
vaiheita. Ennen 1960-lukua Suomen saamelaisten poronhoidon
paimennuskäytänteet olivat tiukkoja ja porot olivat ihmisten
valvonnassa melkein koko vuoden. Nykyisessä Suomen saamelaisten poronhoidossa porot liikkuvat suhteellisen vapaina kunkin
paimennusyksikön eli porokylän alueella. Poronhoitajat pyrkivät
säästämään laidunalueita pitämällä porot talvisin ja keväisin
erillisillä laidunalueillaan. Keväällä ennen vasotusta porot
lasketaan vapaiksi. Ihmisten valvonnassa porot ovat vain
muutamia kertoja vuodessa tärkeiden poronhoitotöiden yhteydessä; vasotuksen aikana keväällä, vasojen merkinnän aikana
kesällä tai syksyllä sekä teurastuksen ja porojen lukemisen vuoksi
syys- ja sydäntalvella.
Opettaja seuraavassa haastattelussa epäilee saamelaisidentiteetin
heikkenemistä lapsilla, jotka muuttavat isompaan kouluun:
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Meillä on erityispiirteenä juuri tuo saamen kieli ja
saamelaiskulttuuri, niin uskallanpa väittää, että niillä oppilailla
se identiteetti ei tule pysymhän niin vahvana, saamelaisidentiteetti, ku ne nyt siirtyy kirkonkylän kouluun. Ja jos miettii
tätä kieltä, niin kirkonkylänkin koulussa opetetaan saamen
kieltä ja saamen kielellä. Mutta sitten kun me olemme puhuneet
vanhempienkin kanssa: niillä oppilailla, jotka ovat suomen
luokassa, niitten saamen kieli tulee varmasti heikkenemään
tuolla isommassa koulussa. Meillä on ollut niin onnellinen
tilanne tähän asti, että meillä on kummatkin kielet tavallaan
siinä rinta rinnan kulkeneet, päivittäin on saamen ja suomen
kieltä käytetty, ei ole pahasti eroteltu, että missä. Se on ollu
sujuvaa ja arkitilanteissa itsestään tullu ne kielet siinä mukana
ja oppilaatki on rohkiasti käyttäny ja meille nyt syksyllä tuli uus
oppilas kouluun, niin kyllä sekin vain mulle jotakin huikkaa
saameksi. (Opettaja 13 Pohjois-Lapista)

Isommassa koulussa on suomalaisia ja saamelaisia lapsia kuten
pienemmässä koulussakin. Saamelaisidentiteetti pysyi vahvana
pienessä koulussa kylän, koulun ja vanhempien toimesta.
Identiteetti saattaa heiketä isommassa koulussa kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten kohdalla, jos esimerkiksi koulu ei
pysty sitä vahvistamaan. Mitä se vahvistaminen voisi olla, on
koulukohtainen asia.
5.8.2 Oppilasta koskettavat vaikutukset
Koulun lakkauttamisesta oppilaille tuli monenlaisia vaikutuksia.
Suoranaisia vaikutuksia olivat tietysti koulumatkan- ja päivän
piteneminen, joista taas seurauksena oli ajan puute omiin
toimintoihin, kuten harrastuksiin, leikkiin ja lepoon. Ajankäyttöä
piti ajatella ja suunnitella uudella tavalla. Uutta ja erilaista oli
myös siirtyä pienestä kyläkoulusta monisatapäiseen oppilasjoukkoon, joten kiusaamisiltakaan ei vältytty. Kuitenkin muutto
isoon kouluun toi uusia kavereita, isoja ryhmiä ja uusia opettajia,
jotka olivat muun muassa erikoistuneita omaan oppiaineeseensa:
Kyllähän se sääli on, kouluhan oli semmonen keskuspaikka
kaikelle toiminnalle ja onhan lapsille varmaan raskasta käydä
täällä, mutta toisaalta kaks viimestä vuotta oli semmosia, niin ku
tieto siittä, että koulu tullaan lakkauttamaan vaikutti varmaankin
tunnelmaan. Olen kysellyt oppilailta, niin he ovat saaneet iloisen
ympäristön ja uusia kavereita ja se varmaan voitti sitten sen
koulumatkan aiheuttaman rasituksen. Kylän kannalta se on
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surullinen juttu, inarinsaame-laisuuden kannalta surullinen juttu,
sitähän ei täällä opeteta, ja nyt siellä koululla on ruvennut
tulemaan toimintaa, että ehkä se sitten ei niin huono asia ole. Ja
eihän siellä lapsia olisi nyt koulullista kylässä, mutta tiedän, että
vanhemmat, joilla on alle kouluikäisiä lapsia, suunnittelevat
muuttoa pois kylästä, koska koulumatka on niin pitkä.
(Johtajaopettaja 4 Pohjois-Lapista)

Tietenkin tuntemuksiin vaikuttaa tieto tulevasta lakkauttamisesta.
Uudessa koulussa toimiessaan opettaja harmittelee, ettei inarinsaamea opeteta siellä. Tämä kieli on yksi uhanalaisimmista
saamenkielistä, jota myös on elvytetty täydennyskoulutuksen
avulla eri ammattiryhmien ihmisille Inarissa. Kylässä asukkaat,
nimenomaan lapsiperheet, vähenevät poismuuton seurauksena.
Tämä tietysti vaikuttaa taas kylän elinvoimaisuuteen. Lakkautetulla koululla on kuitenkin jo toimintaa, joten asiassa näkyy
se valoisampikin puoli.
Oppilaille tuli paljon muutoksia lakkautuksen jälkeen. Pitkä
koulumatka, pitää lähteä kouluun paljon aikasemmin, pitää
istua linja-autossa tai taksissa 40 minuuttia ainakin, pitkiä
koulupäiviä, mutta sitten positiivista; paljon uusia ystäviä,
suurempia ryhmiä, oppivat ryhmätyöhön, monta uutta
opettajaa, aikuista, ei oo koko ajan se sama naama, mikä siellä
ennen oli, hyviä ja huonoja puoliahan siinä on, hyvää on, että
täällä on paljon mahollisuuksia monenlaisiin kerhoihin,
valinnaisaineisiin ja on tiettyihin aineisiin erikoistuneita
opettajia, jotka antavat varmasti paljon parempaa opetusta
kuin se pikkukoulun opettaja, joka opettaa ihan kaikki
aineet.(Opettaja 16 Pohjois-Lapista)

Haastateltava luettelee monta positiivista asiaa ison koulun
eduksi. Hän huomioi muun muassa tiettyjen aineiden opettajat.
Vaikka kyläkoulun opettaja opettaakin yleensä kaikki aineet,
monissa Lapin pienissä kouluissa kiertävät esimerkiksi englannin
ja musiikin opettajat sekä erityisopettajat. Joku aina kärsii
lakkautuksesta ja tässä tapauksessa se on oppilas aikaisempien
herätysten ja kuljetusten muodossa. Isolla koululla on kuitenkin
omat hyvät puolensa lasten parhaaksi.
Tietenkin se, että oppilaat joutuvat heräämään tuntia aikaisemmin ja pääsevät kotiin tuntia myöhemmin, mutta myöskin se
että saivat paljon uusia kavereita. Ja niin, en mä tiiä,
toivottavasti opetuksen tasossa ei oo paljon muutoksia, opetus on
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tasokasta edelleen. Sitähän minun on vaikea arvioida. (Opettaja
19 Pohjois-Lapista)

Mielenkiintoista, miten opettaja miettii opetuksen tasoa uudessa
koulussa. Joistakin haastatteluista ilmeni, että pienten koulujen
opetuksen tasoon oli kiinnitetty huomiota. Kaikki on mielestäni
inhimillistä, huolissaan opetuksesta voi olla muuallakin.
Lapin Kansassa (16.6.2006) olleen artikkelin mukaan lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on huolissaan koulumatkoista ja
esittää opetusministeriölle, että koulumatkajärjestelyiden
vaikutuksia lasten hyvinvoinnille tulisi arvioida nykyistä
perusteellisemmin. Aulan mukaan pitkiksi venyvät koulupäivät
kuljetuksineen ja odotteluineen saattavat haitata lasten yleistä
hyvinvointia. Koulujen lakkauttamiset lisäävät koulumatkojen
pituutta ja odotteluun kuluvaa aikaa. Nykyisin lääninhallitukset
tarkkailevat ainoastaan koulumatkoihin käytettyä aikaa, mutta
laadullisia kysymyksiä tai lasten ja heidän vanhempiensa
mielipiteitä ei Aulan mukaan selvitetä. Matkajärjestelyt pitäisi
käsittää valtakunnallisessa arvioinnissa kokonaisuutena:
Oppilaat siirtyivät isoon kouluun, isoihin luokkiin ja kaikille tuli
koulukuljetus ja tuli aika pitkiäkin jopa tunnin odotuksia.
Koulupäivä piteni huomattavasti, vaikka koulumatka ei ole kovin
pitkä. Ja sitten se, että heidät jaettiin eri luokkiin ja tulivat ihan
eri opetusryhmään ja eri opettajat tuli eli heillä muuttu kaikki
kerralla. Kaveruussuhteista puheenollen, kaverit joutu eri
luokille. Varmaan oppilaille iso muutos joutua vajaan 40
oppilaan koulusta vajaan 400 oppilaan kouluun. (Opettaja 3
Pohjois-Lapista)

Ryhmäkoko, luokkakoko tai opetusryhmän koko ovat koulun
arjen termejä. Niin kauan kuin lapsia opetettiin suurin osa ajasta
samassa ryhmässä, puhuttiin luokkakoosta. Nykyään luokkakoko
ja opetusryhmän koko ymmärretään eri asioiksi, sillä oppilaat
opiskelevat vain osan viikosta kokonaisena luokkana. Luokka on
usein tunnilla jaettu kahteen tai vielä useampaan ryhmään.
Hellströmin (2008, 309) mukaan ryhmäkoko tarkoittaa samassa
ryhmässä yhden opettajan opettamien oppilaiden määrää.
Käsitykset siitä, mikä olisi tarkoituksenmukainen opetusryhmän
koko, ovat vaihdelleet paljon. Opettajat ja vanhemmat toivovat
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yleensä pienempää ryhmäkokoa kuin mihin kouluhallinnon
edustajien varat ja koulutilat riittävät.
Kansakoulussa sai ensimmäisellä luokalla olla aluksi 40 oppilasta.
Muut luokat olivat yhdysluokkia, ja niissä saattoi olla jopa 60
oppilasta. Koko maan keskimääräinen luokkakoko oli 1870 –
luvulla noin 40 oppilasta. Peruskouluun siirryttäessä luokkakoot
pienenivät. Kun 1970–luvun kansakoulussa luokkakoko oli
ensimmäisellä ja toisella luokalla 34 oppilasta ja muilla luokkaasteilla 40, peruskoulussa luokkakoon maksimi oli aluksi 32 ja
1970 – luvun loppupuolella alkuopetusluokilla 25. Erityisluokille
määrättiin vuonna 1983 ryhmäkooksi 10 oppilasta.
Hellström (2008, 310) jatkaa, että kun oppilaita opetetaan
erikokoisissa ryhmissä, johti se muutoksiin myös koulurakentamisessa. Vuonna 1971 annetussa päätöksessä (217/71)
valtionapuun oikeuttavat koulun opetustilat määriteltiin aivan
uudella tavalla. Opetustilat oli aikaisemmin mitoitettu erikokoisiksi luokkahuoneiksi sen mukaan, tulivatko ne varsinaiseen
kansakouluun, kansalaiskouluun, kunnalliseen keskikouluun vai
apukouluun. Uudessa päätöksessä tilat sen sijaan määriteltiin ja
mitoitettiin tilojen käyttötarkoituksen mukaan moduuliperiaatetta
soveltaen eli sen perusteella, tuliko näistä tiloja perusryhmän
opetusta, ryhmäopetusta vai pienryhmäopetusta varten. Samalla
tehtiin mahdolliseksi eri tilatyyppien yhdistäminen ja niiden
jakaminen. Mikä sitten olisi oikea ryhmäkoko? Suoritetut
tutkimukset eivät tue käsitystä, että oppilasmäärän alentaminen
ilman muuta kohottaisi oppimistulosten tasoa. Vastaamisen tekee
vaikeaksi se, että monet pienen opetusryhmän hyvät piirteet eivät
taivu helposti mitattaviksi indikaattoreiksi. Opettajilla on selkeä
kanta ryhmäkokoon: sen pitäisi olla pieni.
Koulupäivät pitenevät ja luokat, mihin oppilaat sijotethan, niin
tietenki luokkakoot kasvaa, meillähän on vain 11 oppilasta.
Nythän ne suurempiin luokkiin pääsee, tietenki, ehkä kavereita
tullee enempi, mutta mie sanon, että ei niistä tule sen
sosiaalisempia ku tähänkään asti. Kun on kaikenkokoisia
oppilaita luokassa, se on opettanut lapsille kärsivällisyyttä ja
semmosta toisten huomioonottamista. Nyt sitte tullee enempi
opettajia, jotka opettaa eri aineita.(Opettaja 13 Pohjois-Lapista)
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Oppilaiden keskuudessa juuri yhdysluokkaopetuksessa korostuvat
mielestäni haastateltavan mainitsemat positiiviset asiat käyttäytymisessä kuten kärsivällisyys ja toisen huomioon ottaminen.
Kärsivällisyyttä koetellaan oppilaan odottaessa omaa vuoroaan
esimerkiksi opettajan ohjatessa toista oppilasta tai ryhmää. Myös
empaattisuus näkyy muun muassa siten, että vanhemmat oppilaat
opastavat nuorempia oppilaita ja auttavat muutenkin pienempiä
heidän toiminnoissaan. Peltosen (2002, 53–54) väitöskirjatutkimuksessa korostetaan yhdysluokan merkitystä oppilaan
sosiaaliselle, tiedolliselle ja moraaliselle kehitykselle. Yhdysluokassa huolehditaan nuoremmista oppilaista, eikä oppilaiden
välinen kilpailu korostu.
Koulujen oppilaillehan ne vaikutukset on tietenkin, minusta
tuntuu, että ne on pääasiassa olleet positiivisia asioita, oppilaat
on päässy isompiin kouluihin, ne on saaneet siellä enemmän
kavereita ja järkevämpiä opetusryhmiäkin, koska ei välttämättä
pienessä koulussa ole. Esimerkiksi vaikka yksi tai kaksi oppilasta
jollain ikäluokalla, varmasti oppilaalle on paras mahollinen,
vaikka sosiaalisena kasvuympäristönä se koulu voi olla hyvä. Ei
siinä oo esteitä ja sit oppilaille tietenkin joissain tapauksissa
lisääntyneitä koulukuljetuksia, mutta meillä on ollu vielä niin
paljon tiheä kouluverkko, että kyyditykset ei ole lisääntyneet
kohtuuttomasti. Ne on voitu hyvin hoitaa sallimissa ja niissä
rajoissa. (Sivistysjohtaja 2 Pohjois-Lapista)

Sivistysjohtajat joutuvat työnsä puolesta arvioimaan lakkautusten
vaikutuksia monelta taholta. On oltava virkamiehenä kunnan
budjettineuvotteluissa, olisi oltava arvokeskusteluissa ja neuvotteluissa kaikkien tahojen kanssa. Työn kuva on erittäin
haasteellinen ja mielestäni myös vaikea. On melko varmaa, että
kaikkiin päätöksiin ei olla tyytyväisiä. Kuitenkin, jos lakkauttamisissakin olisi selvät ohjeet sekä käytännön asioissa että
psyykkisellä tasolla ihmisiä kohdatessa, voisi lakkautusten
arviointeja tehdä helpommin.
Pohdintaa riittää siitä, muuttavatko lapsiperheet kouluttomaan
kylään:
Varmaan vaikuttaa siihen, miten näihin kahteen kylään muuttaa
lapsiperheitä asumaan. Koulu on nyt kauempana ja on
konkreettisesti pidentänyt heidän koulupäiväänsä. Vanhemmat
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myös harmittelevat sitä, että lapset joutuvat tunninkin
odottamaan kotiinkuljetuksia. Oppilaiden asemaa se on kyllä
heikentänyt. Toisaalta sillä voi olla hyviäkin vaikutuksia
oppilaille, isommassa koulussa on enemmän mahdollisuuksia.
Kyllä se varmasti turvallisempi oli se pieni koulu oppilaille,
lähellä oleva koulu. (Opettaja 18 Pohjois-Lapista)

Lapsiperheet ehkä muuttavatkin kouluttomaan kylään, jos
asuinympäristö on ihanteellinen. Jotkut perheet saattavat haluta
maaseudun rauhallisen ympäristön asumiseensa. Lapset pitää
kyllä sitten kuljettaa kouluun ja harrastusten pariin. Tässäkin on
kysymys arvoista, miten halutaan elää.
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien
toteutuminen. (HM 16 a §):
Säästöviikate niittää kouluja joka puolella Suomea kiihtyvään
tahtiin. Lakkautusbuumi polkee paikoin lasten etua, jopa
kansalaisten perusoikeuksia ja tasa-arvoa. Huoleen tyhjenevistä
kouluista sisältyy huoli lapsista, asutuksesta Suomessa sekä
opettajan työstä ja sen arvostuksesta. (Ängeslevä, Opettajalehti
20.1.2006.)
Lapset ovat sopeutuneet hyvin isoon kouluun:
Loppujen lopuksi osoittautui, että varsinkin lasten kannalta
lakkauttaminen saattoi olla todella hyvä asia. Silloin
lakkautusprosessin aikana ei vanhemmat ehkä itsekään osanneet
arvioida tai ennustaa kaikkia vaikutuksia. Kun lapset menivät
isompaan kouluun, heidän sosiaalinen ympäristönsä tietysti
laajeni huomattavasti. Lapset saivat uusia kavereita ja
harrastuksia. Silloin, kun taisteltiin koulun puolesta, unohdettiin
eräs tärkeä kysymys. Onko 16. oppilaan koulu enää koulu?
Ainakin omat lapsemme ovat olleet näin jälkikäteen hyvinkin
tyytyväisiä.(Lapsen vanhempi 3 Tunturi-Lapista)

On tosi hyvä asia, että lakkautuksen jälkeen iso koulu on ollut
sopiva paikka sinne muuttaneille. Lakkautus sinänsä on yleensä
ikävää, joten asiat menivät tässä tapauksessa parhain päin.
Rainan ja Haapaniemen (2005, 10–11) mukaan hyvä yhteisö on
täynnä toinen toisiaan kunnioittavia persoonia. Yksilöllisyyden
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parhaat puolet rikastavat kokonaisuutta, tekevät siitä
vivahteikkaan ja mahdollistavat yhteisön kehittymisen. Yhteisön
yhteinen tietoisuus ja sosiaalinen todellisuus kasvavat erilaisten
mielen sisältöjen kohdatessa. Yksilöiden persoonallisen kasvun
edistäminen ja yhteistyötaitojen lisääminen kasvuprosesseina
tukevat käytännössä toisiaan, kun ne saadaan hyvin käyntiin.
Monenlaista ennalta valmistautumista tehtiin koulumuuttoon.
Tämä kannatti, koska muutto sujui kitkattomasti ja uusien,
positiivisten odotusten siivittäminä:
Teimme yhteistyötä tulevan koulun kanssa siten, että menin 5-6luokkien oppilaiden kanssa kerran viikossa iltapäiväksi uudelle
koululle, jossa meillä oli yhteiset oppitunnit englannissa ja
saksassa. Jaoimme kielten opettajan kanssa tehtävät. Samalla
saatoimme käyttää isomman koulun parempia liikuntatiloja. Näin
oppilaat tutustuivat jo etukäteen uusiin luokkatovereihin.
Pidimme yhdessä myös urheilukilpailut ja itsenäisyysjuhlan,
joissa vanhemmatkin olivat mukana. Kävimme porukalla myös
poroerotuksessa. Tilasin samat oppikirjat kuin omalla koulullani
oli käytössä.
Ennen joulua kouluviranomaiset pitivät koululla tilaisuuden
kyläläisille, jossa keskusteltiin tilanteesta. Siirtyminen uuteen
kouluun tuntui käyvän sopuisasti. Lapset olivat pikemminkin
innoissaan uudesta koulusta ja kavereista. Viides- ja kuudesluokkalaiset tunsivat uudet luokkatoverinsa ja kolmasneljäsluokkalaiset tiesivät, että minä olen uudessa koulussakin
heidän opettajansa. Viimeinen joulujuhla oli ikään kuin koulun
lopettamisjuhla, mutta en sielläkään huomannut mitään erityistä
haikeutta kenessäkään. Koulun keittäjäkin siirtyi samaan
koulupiiriin kuin oppilaat. (Opettaja 2 Tunturi-Lapista)

Ennalta tehty yhteistyö uuden koulun kanssa pehmensi pienen
koulun oppilaiden ja opettajan siirtymävaihetta. Yhteistyön
tekeminen oli viisas ratkaisu, koska esimerkiksi oppilaiden ei
tarvinnut sulattaa kaikkea uutta yhdellä kerralla. Tutustumalla
pikku hiljaa uuteen ympäristöön ja viettämällä yhteisiä
tilaisuuksia vahvistettiin jo ennakkoon tulevaa sosiaalista
verkostoa.
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Erilaiset vaikeudet näkyvät lapsissa koulumuuton jälkeen:
Minusta jo se, että lapsi revitään heti, tavallaan siitä
ympäristöstä. Vaikka se ei olis ku 10 kilometriä., koulu on eri
paikkakunnalla, eri ympäristössä täysin, niin kyllä se muuttaa
sitä tilannetta hirveän paljon. Tämmönen kylän koulu on ihan eri
ku kirkonkylän koulu tai naapurikylänkin koulukin. Minun
mielestä ei kyllä ole tasa-arvoa koulutuspalveluissa. Kyllä sen on
nuista lapsista nähny opettajana, ne on ollu viisi vuotta
kirkonkylässä. Sinne kun eri kylistä tullee lapsi, niin kyllä heidän
vaikeutensa näkyy. (Opettaja 9 Tunturi-Lapista)

Tasa-arvo koulutuspalveluissa on suhteeton verrattaessa
pohjoisen ja etelän koulumahdollisuuksia esimerkiksi koulumatkojen pituuteen nähden. Varsinkin Lapissa matkat ovat
suhteettoman pitkiä verrattuna esimerkiksi johonkin EteläSuomen koulualueisiin, jossa kaupunkeja on tiheässä. Siellä on
myös tiheämpi kouluverkko. Otan esimerkkinä Inarin 17 000
neliökilometrin laajuisen kunnan, jossa on tänä päivänä neljä alaastetta. Pisin koulumatka Angelista Inarin ala-asteelle ja takaisin
on 130 kilometriä.
Kyläkoulusta tulleita oppilaita kiusattiin:
Kyllä siellä kiusattiinki. Ne häiriköt ne oli sielä, kyllä ne sen
verran pahoja tapauksia oli. Osittain se johtu siitä, että tultiin
muualta, mutta kyllä nämä kiusaajat oli pahasti häiriintyneitä,
siellä oli kaks oikein pahasti häiriintynyttä, jokka kyllä terrorisoi
toisia. (Opettaja 9 Tunturi-Lapista)

Luokkakoot suurenevat automaattisesti ja on tutkittu, että
kiusaamista tapahtuu muun muassa välituntien aikana. Pienestä
koulusta tullutta, arkaa oppilasta voidaan ruveta kiusaamaan
isommassa koulussa. Kankaanrannan ja Linnakylän (1993, 7)
tutkimuksen mukaan luokan koko on oppilaan kannalta tärkeä
asia. Pientä luokkaa pidetään mukavana, suurta häiritsevänä ja
opettajan kannaltakin vaikeana. Omalla luokalla on myös
merkitystä me-hengen syntymiseen.
Pikasin (1990, 57) mukaan kiusaamiskäsitteessä on kolme
kriteeriä: a) kielteinen käyttäytyminen kohdistuu huonossa
asemassa olevaan yksilöön. Pikas ei kuitenkaan tarkenna, mikä on
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huonossa asemassa oleva yksilö eikä sitä, miksi kielteinen
käyttäytyminen kohdistuu tähän yksilöön. b) Kielteinen käyttäytyminen on ei- laillistettua eli yhteiskunnan arvojen vastaista, ja c)
väkivaltainen käyttäytyminen vahvistuu ryhmän välisessä
vuorovaikutuksessa. Pikasin mielestä joka päivä joka luokalla
kiusataan jotakuta. Se on koulun arkipäivän sosiaalista elämää,
jossa oppilaat pyrkivät testaamaan toisiaan. Selvästi poikkeavia
testataan eniten, koska kontrasti huomataan ensiksi, ja testaus
voidaan toistaa, jotta jokainen oppilas voitaisiin sijoittaa omaan
lokeroonsa.
Pikas kertoo huonossa asemassa olevasta yksilöstä, johon
kohdistetaan kielteinen käyttäytyminen. Olisiko niin, että
lakkautetun koulun lapsi on ainakin aluksi huonommassa
asemassa kuin ison koulun oppilas? Tullaan pienemmästä
koulusta isompaan ryhmään ja luokkaan, se varmaan voi olla
aluksi hämmentävää ja pelottavaakin. Kiusaajien on helppo
huomata ”poikkeavuus” ja alkaa testata uusia oppilaita.
5.8.3 Opettajaan kohdistuvat vaikutukset
Opettajat siirrettiin isompaan kouluun kuten oppilaatkin, joten
työmatkat pitenivät osalla opettajista. Johtajaopettaja ei enää
pitänyt vakanssiaan, vaan siirtyi riviopettajaksi muiden joukkoon.
Lähinnä opettajiin kohdistuvat vaikutukset näyttivät olevan
psyykkisellä tasolla; itsetunnon heikkenemistä pienen koulun
opetuksen laatuun liittyvästä arvostelusta ja erilaisia tuntemuksia
lakkautustoiminnoista. Eläkeikää lähestyvän opettajan koulunvaihdos oli loppujen lopuksi piristävää vaihtelua viimeisinä
työvuosina. Uudet kollegat ottivat pienen koulun opettajat hyvin
vastaan neuvoen ja tukea antaen, vaikkakin uusi ympäristö oli
aluksi opettajalle vieras ja pelottava. Liiallinen pienen kylän
antama opettajaleima poistui samalla. Kuitenkin tuntemuksina
löytyi myös yksinäistä irrallaan oloa.
Opettajille tietenkin on merkinny koulujen vaihdosta, joissakin
tapauksissa siellä on jääny eläkkeelle opettajia että ne on
pystytty hyvin sijottamaan, joku opettaja ehkä on joutunu
muutaman vuoden ennen eläkkeelle jääntiä menemään vielä
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uudelle koululle, että se on saattanu alkuun olla vaikeaa, mutta
kyllä ne sitten lopussa ovat sanoneet, et itse asiassa se oli heille
piristävää ja hyvää vaihtelua, et joutu niinku vähän uuteen
ympäristöön, kaiken kaikkiaan ei ne vaikutukset sillä tavalla
tämän peruspalvelun saamiseksi niin ole olleet minusta
huonoja.(Sivistysjohtaja 1 Pohjois-Lapista)

Sivistysjohtaja on virkansa puolesta mukana esimerkiksi
suunnittelemassa kouluverkoston karsimista ja opettajien
uudelleen sijoittamista. Haastattelusta ilmenee, että asiat ovat
sujuneet sivistysjohtajan mielestä melko hyvin.
Osalla opettajista työmatka piteni. Oppilailla koulumatka piteni.
Johtajan tehtäviä hoitaneilta poistui ko. tehtävät. Sen koulun
rehtorilla työmäärä kasvoi, jonne uudet oppilaat siirtyivät.(Sivistysjohtaja 3 Tunturi-Lapista)

Kun koulutoimintaa keskitetään rajuilla otteilla, keskittyy ja
kasvaa myös ison koulun johtajan työmäärä vääjäämättä. Kaikki
koulua koskevat langat pitäisi pystyä pitämään käsissä ja koulun
resurssit ajan tasalla. Koulujen lakkautussumassa pitää huomioida
esimerkiksi opetusjärjestelyt ja koulukuljetukset. Hallintopuolella
asiat lisääntyvät myös huomattavasti. Psyykkistä puolta ei pitäisi
unohtaa lakkautuksia koskevissa asioissa myöskään isojen
koulujen henkilöstöä.
Opettajan kauhukuvitelmat isosta koulusta hälvenivät kokonaan ja
toisten taholta saatu tuki koettiin tärkeäksi:
Minuthan siirrettiin lakkautuksen jälkeen tälle ala-asteelle ja
minä olen 20 vuotta toiminut pikkukouluilla ja minua hirvitti ihan
kauheesti se, että minä joudun isoon kouluun, olin kuullut
kaikenlaisia huhuja tästä ala-asteesta ja ajattelin, että miten
minä ikinä tulen pärjäämään sellaisessa opettaja- ja
oppilaspaljoudessa. Mutta sitten, kun mä tulin tänne, niin kaikki
epäilykset osoittautuivat turhiksi, tää on hyvä työpaikka elikkä
tavallaan minä nyt vain siirryin paikasta toiseen, työnkuva on
sama ja tavallaan vois sanoa sen, että tämä työpaikka on
parempi siksi, että täällä on enemmän aikuisia ihmisiä kuin siinä
pikkukoulussa. Saa tukea muiltakin opettajilta. (Opettaja 19
Pohjois-Lapista)

Arvioinnista on tullut maailmanlaajuisesti Filer'in (2000, 1)
mukaan yksi merkittävimmistä mielenkiinnon kohteista, joka
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koskee koulutuksen kehittämisen periaatetta. Perinteistä on ollut
arvioida opetusta, oppimista ja motivaatiota eri tavoin.
Koulutuksen arvioinnista on tullut myös merkittävä kilpailualue
keskipisteenä monimutkaisen politiikan, talouden ja kulttuuristen
odotusten muutoksessa.
Arviointia tapahtuu myös henkilökohtaisella tasolla eli silloin
puhutaan itsearvioinnista. Oppilaat arvioivat nykyään työskentelyään opintojaksojen jälkeen. Myös opettajat arvioivat
esimerkiksi omaa työskentelyään ja saavat näin esimerkkejä
mahdollisiin muutoksiin. Edellisen haastattelun opettaja oli myös
tehnyt itsearviointia oman elämänsä muutostapahtumassa eli
koulun lakkautumisen vaikutuksesta omaan työhönsä. Alkuepäilyksien jälkeen opettaja uudessa työympäristössään huomaa
pelkojensa olevan turhia. Professionaalisesti koulu onkin
miellyttävä ja omaa työtä tukeva muiden aikuiskollegoiden
ansiosta.
Opettaja on innoissaan muutoksesta monin tavoin:
Nyt mä saan olla oma persoona etunimellä, enkä enää
”opettaja” pienellä alkukirjaimella, se oli hyvin rasittava rooli,
josta en tykännyt. Ja on kiva kulkea eri kylässä töissä. Mää
tykkään olla täällä, sit tietysti välillä ahdistaa, kun tämä on
sellanen valtamerilaiva, kääntyy todella hitaasti. Mut toisaalta se
antaa tietysti mahdollisuuksia ja on kiva, kun on paljon
työkavereita ja sit tää on hyvä koulu ja se lakkauttaminen on
niinku yleisellä tasolla sääli, harmi ja ikävä asia, mut omalla
henkilökohtasella tasolla se on ihan hyvä. Tietysti on asioita, että
en ennää pysty pitämään talvella juomuksia, kun en jaksa enää,
on niin myöhään kotona, et ei enää kerkee käydä. Vieläki jotkut
tutut kyssyy, et onko sulla tuoretta kallaa, harmittaa, no ei oo, ku
ei oo verkkoja. Semmosia ikäviä puolia, mutta kaiken kaikkiaan
ihan hyvä asia omassa elämässä. (Opettaja 16 Pohjois-Lapista)

Saattaa tuntua rasittavalta olla aina opettaja-nimikkeellä. Isossa
koulussa työskentelee paljon aikuisia ihmisiä, joten on
luonnollista kutsua opettajaa omalla nimellään. Voihan olla, että
pienessä koulussa kollega on kutsunut opettajaa opettajaksi
ainakin oppilaiden kuullen. Muutos oli tässä tapauksessa
opettajalle positiivinen asia kaikin puolin, vaikkei juomuksille
enää jaksanutkaan koulupäivän jälkeen lähteä.
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Rainan ja Haapaniemen (2005, 17) mukaan ihminen ei pysy
samankaltaisena hetkeäkään. Kaikki kokemuksemme muuttavat
meitä jollain tavoin. Useimmiten muutokset eivät ole näkyviä
muille tai itsellemmekään. Tunnistamme elämässä tapahtumia,
jotka ovat hetkessä muuttaneet persoonaamme enemmän kuin
monet vuodet yhteensä. Silloin saatamme ajatella, että entiseen ei
ole paluuta. Muutos voi olla kasvua, kehitystä tai oppimista, jota
sitten voimme kutsua yleisesti ihmisenä kasvamiseksi.
Muuttumisesta huolimatta säilytämme kosketuksen johonkin
sellaiseen itsessämme, jota kutsumme minuudeksi.
Turhautunut olo oli vallannut opettajan:
Syksystä oli tosi irrallinen olo, ja se, että minä tavallaan olen
täällä ylimääräinen opettaja. Mulle ei ollu ensiksi luokkaa
ollenkaan ja sitten mulle esiluokka jaettiin kahtia vaikka sitä ei
olis tarvinnu jakkaa. Sitte mulla on paljon tunteja muissa
luokissa eli siis tunteja on, muttei oppilaita. Tunnen itseni välillä
joutilaaksi tai tarpeettomaksi. Oli järjestetty niin sanottuja
resurssitunteja ja huomattu, ettei kaikki opettajat halua niitä,
vaikka joskus ovat halunneetki, eivätkä käytä niitä tunteja. Sitten
minun pittää olla paikalla vaikkei ole oppilaita.(Opettaja 3
Pohjois-Lapista)

Kyläkoulusta siirretty opettaja kärsi aluksi tarpeettomana
olemisesta. Hän kertoo olon olevan irrallinen. Kyläkoulussa
hänellä oli opetusta vuosikymmeniä ja sitten tuli siirto toiseen
kouluun. Voi ymmärtää, että opettaja oli sitoutunut ja ”juurtunut”
pieneen kouluun. Lakkautuksen jälkeinen muutto toiseen kouluun
oli selvillä ja tiedostettu, mutta käytännössä asiat eivät
sujuneetkaan mallikkaasti. Virassa oleva opettaja siirretään
yleensä toiseen kouluun lakkautuksen jälkeen, mutta onko kaikilla
isommilla kouluilla suunnitelmat valmiina vastaanottamaan
tulokkaat? Periaatteessa varmaankin, mutta koulun paisuessa ja
lakkautusten nopeutuessa voi olla hankalaa tietyllä aikavälillä
joustavasti tehdä kaikki valmistelut.
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5.8.4 Kylään kohdistuvat vaikutukset
Kylä kärsi kyläläisineen kouluttomuudesta. Elämä kylällä hiljeni
koulun toiminnan loputtua, josta seurauksena oli myös
lapsiperheiden kylän ohittaminen. Koulu kuitenkin toimi
kyläläisille niin monen asian keskuksena, että kuntapäättäjät eivät
varmaankaan huomioineet niitä asioita koulua lakkauttaessaan.
Koulu olisi miellettykin esimerkiksi saamelaisalueella kylän
keskukseksi ja kulttuurikouluksi. Elinvoimaisuus kylältä on
kadonnut, koska kylän katsotaan nyt olevan syrjäkylä, josta
palvelut ja loputkin työpaikat ovat hävinneet. Toisaalta, jos
koulua ei ollut esimerkiksi myyty matkailukäyttöön, kyläyhdistykset ottivat koulun omiin toimintoihinsa muun muassa
luonnontuotteiden kehittelyä varten, kansalaisopiston kurssien
pitämiseen ja erilaisiin juhlatilaisuuksiin:
Kyllä se varmaan ainakin kylän osalta hiljentää sitä koko kylää.
Varmaan vaikuttaa siihen, miten näihin kahteen kylään muuttaa
lapsiperheitä asumaan. Koulu on nyt kauempana ja on
konkreettisesti pidentänyt heidän koulupäiväänsä. Vanhemmat
myös harmittelevat sitä, että lapset joutuvat tunninkin
odottamaan kotiinkuljetuksia. Oppilaiden asemaa se on kyllä
heikentänyt. Toisaalta sillä voi olla hyviäkin vaikutuksia
oppilaille, isommassa koulussa on enemmän mahdollisuuksia.
Kyllä se varmasti turvallisempi oli se pieni koulu oppilaille,
lähellä oleva koulu.(Opettaja 1 Tunturi-Lapista)

Turvallisuus on yksi tärkeimpiä asioita, joita vanhemmat
arvostavat lastensa koulupaikaksi. Lähellä olevaan kouluun
käveltiin kotoa ja kotiin päästiin heti koulun loputtua. Kyytejä ei
tarvinnut odotella, eikä vanhempien hermoilla lasten odotusaikoja. Epävarmuus ja harmittelu heijastuvat opettajan lausunnosta.
Koulut haluttaisiin kylän palvelukeskuksiksi sivukylille:
Näen, että koulun pitäisi jatkaa toimintaansa, koska kouluhan on
kylän keskus ja siitä on ihan selviä esimerkkejä meillä täällä
Suomessa ja pohjosessa, että kun koulu lakkautetaan kylältä, niin
kyllä tavallaan se kylän sydänkin sitten siitä lähtee. Kyläkin
sitten, jos nyt ei kuole, niin kuitenkin näivettyy. Sillä on suuri
merkitys, jos aatellaan niin ku vapaa-ajan toimintoja, kunta-
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laisten ja kyläläisten kokoontumistiloja, kerhotiloja, niin toki
semmosella on merkitystä, jos koulu lakkaa. Jos aattelee sitä
asiaa vielä pitemmälle, niin olen maaseutupolitiikan yhteistyöstä
lukenut, niin kyllä siellä ihan selvästi sanotaan, että nimenomaan
tällaisia sivukylien kouluja tulisi kehittää semmosina kylän
keskuksina, niin että sinne keskitetään myös muita palveluita kuin
vain opetuspalvelut. (Opettaja 15 Pohjois-Lapista)

Maaseudun autioituminen on vakava asia. Lapissa, missä
muutenkin asutus on harvaa, vaikuttavat koulujen lakkauttamiset
erittäin negatiivisesti myönteiseen elämänkulkuun. Keskittämisajatus on todellakin vain ja ainoastaan yksisuuntainen: kylistä
koulut pois ja kirkonkylän koulut saavat pullistella täyteen
ahdettuina kaikessa rauhassa. Laaja-alainen ja kauaskantoinen
suunnittelu tältä osin on vielä lapsen kengissä. Amerikkalainen
Howley ym. (2011) tarkasteli tutkimuksessaan koulujen ja
alueiden yhdistämistä, jossa tarkoituksena oli hyödyntää
taloudellinen tehokkuus ja korkeampi koulutuksellinen laatu.
Tuloksena oli, että tehokkuus oli jo saavutettu ja jopa ylitetty eli
yhdistäminen tuotti suurta haittaa, vähentäen tehokkuutta. Näin
ollen köyhät alueet hyötyvät pienistä kouluista ja piireistä.
Yhdistämisen laajat edut sekä oppiminen ovatkin enimmäkseen
todistamattomia.
VIRKKUNEN EI JYRÄÄ LAPIN KOULUJA (Lapin Kansa
7.2.2009)
Koulujen tulevaisuus: Paras
–hanke turvaa, mutta väen
väheneminen tuo isoja ongelmia. Rytkösen mukaan opetusministeri Henna Virkkunen (kok.) vakuuttaa, ettei hän ole
lopettamassa Lapista peruskouluja ja lukioita kuntien pienen
väkiluvun perusteella. Meneillään olevassa Paras –hankkeessakin
on otettu huomioon Lapin pitkät välimatkat.
Virkkusen mielestä kannattaa miettiä, miten opetus järjestetään
vähenevälle oppilasmäärälle. Hän kuitenkin myöntää, ettei suuri
koulu ole väistämättä parempi kuin pieni koulu. Isoihin kouluihin
saadaan kuitenkin Virkkusen mielestä helpommin opettajia ja iso
oppilasmäärä antaa lisää mahdollisuuksia kieltenopetuksen
järjestämiseen. Ministeri ei osaa sanoa, millä tavalla opetus
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järjestetään alueilla, jotka menettävät jatkuvasti väkeään eivätkä
kuntaliitoksetkaan ratkaise ongelmaa pitkien välimatkojen takia.
Ministeri huomauttaa, että hänen lausuntojaan kuntien väkiluvun
ja koulupalvelujen järjestämisessä on tulkittu julkisuudessa liian
yksioikoisesti. Virkkunen haluaa lähinnä herätellä kuntapäättäjiä
pohtimaan keinoja, joilla opetus järjestetään oppilaiden määrän
pienentyessä. Eräänä mahdollisuutena hän pitää tietotekniikan
hyödyntämistä nykyistä enemmän. Monet muistavat ajan, jolloin
lapset asuivat viikkoja asuntolassa muun muassa huonojen
kulkuyhteyksien takia. Vielä 1970–luvulla tilanne oli monilla
alueilla samanlainen. Kaikissa kunnissa ei myöskään ollut lukiota.
Onko niin, että palataan kohta harppaus ajassa taaksepäin?
Tukitoimia on Laukkasen ym. (1981, 69) mukaan järjestetty eri
maissa kaikkein harvimmin asuttujen alueiden koulutuspalvelujen
järjestämiseksi. Tämä on etäopetus, joka on nykyisinkin apuna
opetuksessa ja jota kehitellään edelleen. Suomessa yksi
aikuisopetuksen varhaisimpia etäopetusmuotoja oli kirjeopetus.
Mielestäni ”face to face”- eli kasvokkain tapahtuvaa opetusta ei
voi verrata etäopetukseen. Kuitenkin etäopetuslaitteistot ovat
kehittyneet huimaa vauhtia ja virtuaalisessa luokassa voidaan
nähdä toisessa päässä opettaja ja toisessa oppilaat. Lapissa on
kokemusta etäopetuslaitteista opetuksen saralla ja voi olla, että
sitä joudutaan tulevaisuudessa hyödyntämään entistä enemmän.
Anu Airola (29.7.2008) on julkaissut artikkelin perusopetus
Paras–uudistuksessa. Paras–hanke tarkoittaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta.
Puitelain 10 §:ssä edellytetään, että kunta tekee toimeenpanosuunnitelman kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä, henkilövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä. Perusopetuksen
järjestäminen on yksi näistä keskeisistä kunnan palvelutehtävistä.
Perusopetuksen järjestäminen on lähipalvelua ensisijaisesti kunnan omille asukkaille. Kunta varautuu oppilas-ennusteiden
pohjalta toteuttamaan opetusta tarkoituksenmukaisella kouluverkolla. Kouluverkkosuunnitelmissa on syytä huomioida aiempaa
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enemmän yksittäistä kuntaa laajempi alue. Elinvoimaiset ja
toimintakykyiset kunnat pystyvät nyt ja jatkossa huolehtimaan
perusopetuksen saatavuudesta ja laadusta sekä järjestämään
opetuksen tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tähän päästään yhdistämällä kuntia tai lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Perusopetuksen strateginen suunnittelu on suunnan näyttämistä sekä
kuntaliitoksissa että yhteistoiminta-alueella.
Kuntaministeri Hannes Manninen otti Lapin Radiossa 12.10.2005
kantaa kuntien palvelurakenneuudistuksiin seuraavasti: Kuntarakenteiden uudistusten myötä on turvattava alueelliset ja kielelliset palvelut muun muassa saamelaisen kulttuurin säilymiseksi.
Koulun tiloissa voisi järjestää vanhusten ruokapalveluhuoltoa ja
lasten päivähoitotoimintaa:
Jos aatellaan Menesjärven, Lemmenjoen ja Lisman aluetta, niin
kylällä on esim paljon vanhuksia, niin voitaisiin mun mielestä
ruokapalveluhuolto sinne keskittää, se lisäis sitä keittiön
volyymiä, siellä on alle kouluikäisiä lapsia, jotka tarvitsevat
päivähoitoa, päivähoitotoiminnat olis hyvin luontevaa sinne
sijoittaa, koska siellä on tiloja ja ruoan he saisivat sieltä koulun
keittiöstä ja liikuntasalia he vois käyttää ja sitten tietysti ulkona
näitä leikkivälineitä. Jos vielä aattelee sitä, että se on
saamenkielinen ympäristö, vois sanoa ainoita pohjoisessa
kulttuurikouluja, jossa kaikki lapset opiskelevat saamen kieltä tai
saamen kielellä, niin nää kaikki päivähoitoikäiset alle
kouluikäiset ovat myöskin saamenkielisiä lapsia. Mun mielestä
olis hirveen tärkeetä, että tällä tavalla lähettäs kehittään sitä
koulua nimenomaan kylän keskukseksi. (Lapsen vanhempi 2
Pohjois-Lapista)

Muutamassa muussakin haastattelussa visioitiin koulua kylän
keskukseksi. Erinomaisia, toteuttamiskelpoisia suunnitelmia esitettiin, mutta liian myöhään tai arvokeskustelujen tyystin
puuttuessa. Kun olen nyt lakkautettuja kouluja ”päivittänyt”
toiminnoissaan, käy ilmi, että monenlaista toimintaa niissä
esiintyy, muttei varsinaista – kouluopetusta. Haastateltavien
innovaatioissa koulu tietysti toimijana on ensin ja sen ympärille
olisi kehitetty muut palvelut. Mutta kukapa tietää, missä
järjestyksessä monitoimitalot kehittynevät ja valmistunevat
tulevaisuudessa!
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Haastateltava kokee itsensä syrjäkyläläiseksi sanan varsinaisessa
merkityksessä, koska hänen mielestään koulu on takeena kylän
elinvoimaisuudelle:
Koulun säilyminen olisi ollut erittäin tärkeää. Se varmasti
vaikutti kyläläisten itsetuntoon ja identiteettiin. Ainakin minun
itsetuntooni se vaikutti. Ei ainoastaan opettajana vaan ennen
kaikkea kyläläisenä ja lasten vanhempana. Halusin puolustaa
koulun säilymistä, koska se oli minusta tae kylän elinvoimaisuuden säilymiselle. Meille luvattiin, että koulukiinteistö
silti pidetään lämpimänä. Mutta huolimatta koulun aktiivisesta
käytöstä kylällämme, kunta laittoi kiinteistön kylmilleen vuonna
2004. Eli meillä ei ole enää mitään kokoontumispaikkaa. Tuntee
itsensä syrjäkyläläiseksi sanan varsinaisessa merkityksessä.
Kylälle ei haluta rakentaa. Esimerkiksi nuoret poronhoitajaperheet ovat rakentaneet kuntakeskukseen ja kulkevat sieltä
päin poronhoitotöissä. Syrjäkylä ei kiinnosta enää asuinpaikkana, koska ei ole mitään palveluita. Tämä on tietysti vain
minun käsitykseni, mutta tiedän useita tällaisia perheitä. Kylältä
hävisivät myös ainoat työpaikat lakkauttamisen myötä. (Opettaja
8 Tunturi-Lapista)

Kylä, jossa ihmiset asuvat, koetaan ilman muuta omaksi tärkeäksi
yhteisöksi. Siihen on kuulunut koulu, joka mahdollisti ja auttoi
lapsia oppimisen alkuun maaseudulla. Mitä kaikkea muuta
kyläkoulu aikanaan toikaan mukanaan? Se vaikutti kyläläisten
itsetuntoon olemassaolollaan antamalla mahdollisuuden erilaisten
asioiden jatkuvuuteen, joka on yksi kehityksen peruselementtejä.
Koulunuudistuksemme juuret ovat Laukkasen ym. (1981, 183)
mukaan 1800-luvulla alkaneessa ja itsenäisessä Suomessa
jatkuvassa yhteiskunnallisessa kehityksessä ja kansallisesti
omaleimaisessa kulttuurissamme. Koulunuudistuksemme on
pääosin kansallista ja siinä nyt toteutettu peruskoulumme on
pitkän ajan kuluessa monien kehitysvaiheiden kautta muotoutunut
suomalainen koulu.
Tapasin ohikulkijan, joka sano, että pimiä on talo, siellä ei
koulun puolella taia olla enää kansalaisopiston piirejäkään.
Hiljaseksi on toiminta mennyt eikä varmaan luistinrataa ole
pidetty auki kylän lapsille, ovat joutuneet muualta tällaiset
palvelut hakia. (Opettaja 3 Pohjois-Lapista)

176

Kylän toiminnoissa ja palveluissa voi tapahtua käänne huonompaan suuntaan lakkautusten vaikutuksista. Kun koulu ei ole
toiminnassa, vähenevät tai loppuvat esimerkiksi kansalaisopiston
kurssit ja muu kokoontuminen. Samoin koulun pihalla olevaa
luistinrataa ei tarvitse enää avata ainakaan kunnan puolesta kylän
lapsille, vaan on mentävä sinne, missä tämä harrastus on
mahdollista.
Koulu on perinteisesti ollut kylän yhteinen kokoontumispaikka.
Se on yhdistänyt kyläläisiä ja sosiaalistanut heitä muutenkin
koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Koululla on helpompi
kokoontua kuin esimerkiksi toisen henkilön kotona:
Jos miettii sitte kyllää, niin kuitenki koulu on semmonen paikka,
että meänki koulula on paljon erilaisia kerhoja järjestetty
kyläyhistyksen toimesta, koulun toimesta. Nyt sitte, jos koulu
mennee kiinni ja jos esim kiinteistö myyään jollekin, niin ei ole
kyläläisille ennää paikkaa, jossa kokoontua. Se ei ole sama asia,
jos jonku henkilön kotona kurssia pidethän, minun mielestä
ainaki monilla on varmasti kynnys lähtiä toisen kotia, mutta tuo
koulu on semmonen, ei kenenkään maa, yhteinen, johon kaikkien
on helppo tulla. Kyllähän kyläläiset sannoo, että se on elävän
kylän merkki, ko välitunnila kuuluu lasten äänet ja nyt sitte kylä
hiljenee senki takia. Lakkautuksella on vaikutuksia kaikelle,
oppilaille, vanhemmille, koko kylälle ja meille tietenki,
opettajille.(Opettaja 4 Pohjois-Lapista)

Kylällä olevan koulun lakkauttaminen vaikuttaa kaikkiin
osapuoliin, lähinnä negatiivisesti. Yhteisöllisyydellä ei ole enää
jatkumoa, koska muutokset yhteiskunnassa tuntuvat olevan
erittäin rajuja. Arvot, inhimillisyys ja välittäminen ovat mielestäni
pelkkää sananhelinää muutospaineessa.
Aika tekee tehtävänsä myös lakkautusvaikutuksissa:
Vanhemmat passivoituivat. Aktiivinen osallistuminen kylän
yhteisiin asioihin lopahti täysin. Aikaa on kulunut seitsemän
vuotta. Kylä kuihtuu ja väestö vanhenee, lopulta katoaa.
Lapsiperheet eivät muuta kylään, jos matka kouluun on pitkä.
(Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)

Sana passivoituminen kuulostaa aina negatiiviselta. Koulun
lakkauttaminen kylästä vauhditti ihmisten passivoitumista,
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varsinkin oppilaiden vanhempien. Toimiminen yhdessä kyläläisten, opettajien ja oppilaiden kanssa mahdollisti mielekkään
osallistumisen yhteisissä asioissa. Ihminen tarvitsee tekemistä,
virikkeitä ja motivaatioita toiminnoilleen. Koulu on yksi aktiviteettien mahdollistaja sivukylässä.
Koulu toimii vaikka opetusta ei olekaan enää:
Kylätoimikunta otti koulun käyttöönsä, se toimi ihan samalla
tavalla kokoontumispaikkana ja kansalaisopiston piirejä siellä
oli, on yhä edelleenkin. Monipuolistunut se on aikuisten
yhteydenpitona ja siellä on järjestetty paljon kursseja. Kauppa
kyllä oli, mutta kauppa meni tietenkin nurin kans. Nyt siihen
kouluun on pyritty kehittämään sellaista, mikä tois rahaa tähän
kylään. Siinä on majoituspalvelua ollut ja sitten siellä on
erikoistiloja ja erikoisvehkeitä. Nettipiste ja keittiöpuolella
naisväelle tällaisia ruokapuoleen liittyviä kursseja pietty ja niihin
on hankittu erilaisia keittiökoneita. Koulu ei ole kylmillään. Se se
kauheata oliski, jos se siihen lahois paikalleen. Kaikki kokoukset,
mitä kyläläisillä on, ne pidetään koululla ja seurakunta toimii
siinä kans. Kyllä se käytössä on. (Johtajaopettaja 2 TunturiLapista)

Kyläyhteisö ei hylännyt omaa kokoontumispaikkaansa, vaan
rupesi kehittämään sitä edelleen. Tässä näkyy ihmisten into ja
virkeys siihen, mitä he haluavat. Vaikka opetusta ei enää olekaan,
kaikki muu mahdollinen toiminta keskitetään koulun tiloihin.
KYLÄLÄISTEN TALO AHKERASSA KÄYTÖSSÄ – VUONTISJÄRVEN KOULUSTA YHTEINEN KOKOONTUMISPAIKKA (Lapin Kansa, 24.10.2005)
Lapin Kansan 24.10.2005 lehtiartikkelissa kerrotaan vuonna 1999
lakkautetun Vuontisjärven koulun uusista toiminnoista. ”Tämä on
koko kylän talo, jossa touhutaan lähes kaikkea maan
mahdollista”, sanoo Sari Keskitalo esitellessään Vuontisjärven
koulurakennusta. 130 asukkaan Vuontisjärveltä lakkautettiin
koulu vuonna 1999, mutta koulurakennuksessa elämä on jatkunut
virkeänä. Vuonna 2004 kyläläiset ostivat koulun kiinteistön ja
perustivat Kiinteistöyhtiö Hietamella Oy:n. Se toimii Vuontisjärven kyläyhdistyksen kanssa rinnakkain ja hyvässä yhteistyössä.
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Keskitalon mukaan kiinteistöyhtiöllä on koulun tiloissa kaksi
vuokra-asuntoa sekä saunat. Ahkerasta käytöstä kertovat
monet tilaisuudet kuten sukukokoukset, syntymäpäivät, häät,
rippijuhlat, illanvietot, tapaamiset ja seurakunnan eri tilaisuudet.
Kansalaisopiston piano- ja kudontaryhmät käyttävät tiloja ja
lentopalloa kyläläiset pelaavat omalla joukkueella joka viikko.
Myös kylän kuuluisat kevätjuhlat ovat koonneet väkeä
kylärajojen yli ja vuosittain järjestetään myös uudenvuoden
vastaanotto. Tämän lisäksi koululla toimii TosiLapin luonnosta –
hanke, jossa jalostetaan erilaisia luonnontuotteita. Tutkimusalueella lakkautettuja kouluja on kolme kyläyhdistyksien käytössä
ja kahdeksassa koulussa toimii kansalaisopiston piirit. Suurin osa
kouluista on myyty yksityisyrittäjille, joissa harjoitetaan muun
muassa matkailutoimintaa.
Sosialisaatiossa tai kulttuurisaatioprosessissa kasvetaan Hämäläisen ja Nivalan (2008, 151) mukaan yhteisön jäseneksi ja
jäsenyyteen. Sosialisaatio on merkittävässä määrin yhteisön
kulttuuriperinnön omaksumista, kulttuuristen toiminta- ja
elämäntapojen, tietojen ja taitojen, arvojen ja normien, sääntöjen,
uskomusten ja asioihin liittyvien kulttuuristen merkitysten
sisäistämistä omaa elämää ja toimintaa ohjaavaksi sosiokulttuuriseksi perustaksi. Sosialisaatioprosessissa yksilö saavuttaa
siis valmiuksia elämään yhteisönsä jäsenenä ja erityisesti
yhteiselämään sen muiden jäsenten kanssa. Saloviita (2008, 33)
mainitsee lisäksi, että maaseutumaiseen elämäntapaan liittyi myös
tiukka yhteisöllinen kontrolli ja yhtenäinen arvomaailma.
Maaseutuasutus on kokemukseni mukaan ollut niin sanottua
pysyvää asumista. Omaan kylään, jossa on ollut tarvittavat
palvelut kuten koulu, kauppa ja posti, on hyvä ollut rakentaa
myös oma koti. Yleensä maaseudulla on myös ollut maanviljelystä ja karjanhoitoa elannon turvaamiseksi. Nämä asiat
sitouttivat osaltaan ihmiset omaan yhteisöönsä eikä poismuuttoa
omasta kylästä edes tarvinnut ajatella.
Lakkautuspäätöksissä oltiin yhtä mieltä siitä, että ne tehtiin
oppilasmäärien vähenemisen ja taloudellisten syiden takia.
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Suurimmaksi osaksi oltiin myös sitä mieltä, että arvokeskusteluja
ei juurikaan käyty lakkautuksia suunniteltaessa. Taistelumieliala
oli ensisijaisesti esillä opettajilla ja vanhemmilla, kun koulujen
lakkauttamisia vastustettiin jyrkästi. Joissakin tapauksissa taistelu
vei toivottuun tulokseen vuosikymmenten aikana kerta toisensa
jälkeen, kunnes tietyt tosiseikat puolsivat lakkautuksia. Lakkautukset koettiin myös jokavuotisina uhkina, jotka varjostivat
koulun elämää niin opettajien kuin oppilaidenkin keskuudessa.
5.9 Kyläkuvavisiointi viiden – kymmenen vuoden kuluttua
Tunturi-Lapissa oltiin sitä mieltä, että kylät tulevat hiljenemään
ajan myötä, koska nuoret ihmiset lähtevät kylältä pois työn ja
opiskelun perässä. Kouluttomuus ei myöskään kiehdo
lapsiperheitä muuttamaan kylään. Eläkeläisiä asustelee vielä
jonkin verran omissa kodeissaan, mutta osa vanhuksista siirtyy
kirkonkylän hoivakoteihin, koska eivät enää pärjää yksinään.
Kyläraitti on hiljainen. Toisaalta matkailun lisääntyminen tuo
kyläkuvaan toiveikkuutta ja ympäröivä luonto on lappilaisen
vankkumaton voimavara. Pohjois-Lapissa ollaan melkoisen
toiveikkaalla mielellä. Matkailu tuo sillekin alueelle aiheita, joita
hyödyntää ja kehittää. Matkailuvalttina voi olla myös hiljaisuus.
Omat kylät ovat paikkoja, joissa halutaan asua ja elää.
5.9.1 Kylän hiljeneminen Tunturi-Lapissa
TUNTURI-LAPIN
VANHEMPIA

OPETTAJIA,

SIVISTYSJOHTAJIA

JA

Kylät ovat hiljaisempia vuosi vuodelta, kun asukkaat vähenevät
automaattisesti. Mutta mielestäni kyläkoulu ei nykyisin enää riitä
ihmisten asumispäätösten perusteeksi, vaan ihmiset haluavat
isommille paikoille tai kuntakeskuksiin muista syistä. Kyläkoulu
ei enää ole kylän elinvoimaisuuden tae ja asuinpaikan valintaan
vaikuttava tekijä. (Lapsen vanhempi 3 Tunturi-Lapista)

Mielenkiintoinen lause tuo kun asukkaat vähenevät automaattisesti. Olisiko yhtenä syynä se, että ei ole kyläkoulua?
Käännetään asia toisin päin ja katsotaan tulevaisuuteen
positiivisesti juuri kylän kannalta. Oletan, että kyliinkin riittää
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asukkaita, jos on paikkakunnalla toimiva koulu. Monet ihmiset
arvostavat nykyään asumista rauhallisella maaseutualueella juuri
lastenkin takia. Kuntakeskukseen voi sitten mennä autolla
asioimaan, jos vaikka työpaikka sijaitsee siellä.
Kuoleva kylä. / Kyläraitti tuntuu hiljaiselta, nuoret lähtevät,
vanhukset jäävät. (Opettaja 7 Tunturi-Lapista)

Haikean surullista on luettava. Kylänraitti on monessa kylässä
Lapissa hiljainen tänä päivänä. Toivon kuitenkin, ettei se enää
siitä hiljene. Vanhat ihmiset ovat urheasti kodeissaan ja savut
nousevat vielä ainakin niistä taloista.
Kylä kuihtuu. Lapsiperheitä ei kylään muuta, koska ei ole koulua.
Kyllä mie ainaki, jos perhettä olen perustamassa, haluan, että
koulu on lähellä. Mie olen vähän pessimistinen luonteeltani.
Kylässä pitää koulu olla. (Opettaja 10 Tunturi-Lapista)

Haastateltava on ilmeisesti siksi pessimistinen, ettei haluaisi
tulevaisuudessa laittaa lapsiaan keskuskouluun. Lähikoulu on
tutkitusti hyvä opinahjo kouluaan aloittavalle lapselle.
Kylässä ei ole enää kovin monta asukasta. Ala-asteikäisiä ei ole
yhtään, ei myöskään alle kouluikäisiä. Heikkokuntoisimmat
vanhukset
ovat
siirtyneet
kirkonkylän
vanhainkotiin.
Hyväkuntoisimmat sinnittelevät omissa kodeissaan. Hiljainen on
kylätie..... (Opettaja 12 Tunturi-Lapista)

Vireä kyläkuva, jota se varmasti on ollut vuosia ja vuosikymmeniä sitten, on muuttumassa tässä visiossa. Kylä, jossa ei
ole montaa asukasta, tuntuu aika hurjalta ajatukselta.
Elämä taantuu ja hiljenee entisestään. Eläkeläiset ja
peräkamaripojat asustelevat taloissaan. Mökkiläisiä kiertelee
kesäisin. Muistellaan kaiholla menneitä. Nuoria ei enää näy.
Hiljanen. Tosi hiljanen. Täällä on yhden ihmisen savuja vaikka
kuin paljon. Siis talouksia, joissa asuu yksi ihminen. Joka kerta,
kun ihminen kuolee, niin savu, se talo sammuu. Ja se ollu sitä nyt
jo varmaan 10 vuotta. Vanhuksia kuolee ja täällä on se
rakentamisen aika ohi. Se näkyy äänioikeutettujen lukumäärissä,
että se pienenee koko ajan. Nuorten on pakko muuttaa
koulutuksen perässä ja hyvin harva voi tulla takaisin, että
jokukaan työmaa olis olemassa. Opiskelun ja työn perässä
lähtevät maailmalle ja sinne jäävät. Se, mitä tähän kylään on
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tullu ihmisiä, niin ne on eläkeläisiä tai sit ne on toimittajia tai sit
ne on lääkäreitä tai tämmösiä, jotka tuovat työn tullessaan.
Loma-asuntojahan aina tietenki tehhän. Eihän se koskaan vastaa
sitä, että olis kiinteä asunto. Vanhukset ko mennee huonoon
kuntoon, pakko muuttaa kirkolle ja vanhainkotiin. Täällä on kyllä
paljon ihmisiä, jokka on kolme päivää elämästään olleet
sairaalassa tai puolitoista vuorokautta vanhainkodissa, kuolevat
pois. 85 – vuotiaita ihmisiä. Ne ei ole yhteiskunnalta tarvinneet
koskaan mittään. (Opettaja 10 Tunturi-Lapista)

Mielestäni tämä monitoimikeskus- tai talo ideana olisi TunturiLapin kylissäkin elinvoimaisuuden mahdollistaja. Haastattelujen
mukaan eläkeläisiä ja ”peräkamaripoikia” asustelee vielä
kodeissaan. Monitoimitalo mahdollistaisi esimerkiksi heidän
ruokailunsa ja yhteiset kokoontumiset. Eläkeläisten vierailut
kouluun tuovat vaihtelua heidän kertoessaan esimerkiksi kylän
elämästä vuosikymmenten aikana. Samalla saadaan historian
oppitunti mielekkäällä tavalla hoidetuksi. Monitoimitalossa riittää
puuhastelua niin sisällä kuin ulkonakin. Kylän peräkamaripojat
kantavat, uskoisin, kortensa kekoon kyläyhteisössä. He voisivat
hoitaa talon lumityöt talvisin ja sisätiloissa tarvittavat pienet
remontit. Pojat tietävät melko varmasti myös hyvät kalapaikat
koululaisille retkiä suunniteltaessa. Suunnittelua, ideointia ja
tomeria, asiaan vihkiytyneitä ihmisiä tarvitaan lappilaisten kylien
elinvoimistuttamiseen.
Kymmenen vuoden kuluttua asukkaista puolet on edesmenneet.
Muutama poromies perheineen asuu kylässä. Vanhimpia
asukkaita on muuttanut kuntakeskuksen palvelutaloon, joku on
sairaalassa pitkäaikaisessa hoidossa. Loma-aikoina kylässä on
enemmän elämää. Työn perässä muuttaneet aikuistuneet nuoret
palaavat kotimökeillensä viettämään vapaa-aikaansa. (Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)

Jos aikuistuneet nuoret palaisivat vielä vapaa-aikoinaan kotimökeille ja omaan kylään, voisi siitä vielä kehkeytyä jotakin
muutakin. Olisiko heillä vielä rohkeutta jatkaa omassa kylässä
vaikka erilaisten yritystoimintojen parissa? Siinä olisi lapsiperheille haastetta, samalla he voisivat viedä kyläkouluasiaa
eteenpäin yhdessä siellä olevien asukkaiden kanssa.
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5.9.2 Kyläkuvan toiveikas näkymä
Matkailun lisääntyminen tuo oman arvonsa kyläkuvan toiveikkuudelle. Samoin kuin Pohjois-Lapinkin alueella, TunturiLapin visioinneissa kyläläiset käyvät kauempana töissä, mutta
palaavat takaisin kotikylälle yöksi.
Nyt, kun Levi paisuu paisumistaan, näyttäisi kiinnostus näihin
kaukaisempiin asuntopaikkoihin kasvavan. Levi tarjoaa jo nyt
lukuisille kyläläisille työtä. Toivotamme uudet asukkaat
tervetulleiksi. Täällä on tarjota esimerkiksi valmis vesijohtoverkosto- hyvää lähdevettä, joka on suuri asia nykyään... ja
kauniita rantatontteja. (Opettaja 11 Tunturi- Lapista)

Yksi matkailun hyviä puolia on juuri työn tarjoaminen kylässä
asuville ihmisille. Näin saadaan pysyvyyttä ja jatkumoa elämään.
Kauniit rantatontit viehättävät ihmisiä rakentamaan ja viettämään
laatuaikaa kylällä. Puhdas vesi, joka ainakin meille lappilaisille
on tavanomaista ja luontevaa, saattaa tulla vielä arvoon arvaamattomaan.
Elämä kylässä jatkuu samaan tapaan samanlaisissa ympyröissä
kuin tähänkin asti. Asukasmäärä pysyy suurin piirtein
samantasoisena. Ihmiset käyvät töissä pitkienkin matkojen takaa
ja viettävät yönsä täällä. Pienentynein voimin jatketaan
eteenpäin. Kylvetään keväällä puikulapotut, kesällä kootaan
hillat, mustikat ja puolukat, syksyllä nostetaan potut. Joki antaa
kalaa ja metsä riistaa kuten ennenkin. Sitten odotellaankin jo
kaamoksen syleilyssä joulua. Tammikuussa palaa taas aurinko,
odotetaan uutta kevättä ja turisteja. Näin aika soljuu omaa
verkkaista tahtiaan eteenpäin kuten Ounas tuossa vieressämme.
Joskus saapuu tulva rymisten, mutta siitä sekin aina tasaantuu.
(Opettaja 11 Tunturi-Lapista)

Luonnon kiertokulku antaa oman vankkumattoman perustan
kyläläiselle omine tekemisineen vuodenajasta toiseen. Luonnon
kiertokulku pitäisi mielestäni pystyä hyödyntämään esimerkiksi
matkailussa. Erilaiset vuodenajat mahdollistavat monenlaisia
elämyksiä niin yksin kulkevalle kuin ryhmämatkalaisillekin. Näin
varmasti on jo tänään, mutta aina voi ideoida lisää
maaseutuyhteisössä sijaitsevan monitoimitalon kanssa, jossa
tietysti on oman kylän oma koulu.
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5.9.3 Pohjois-Lapin toiveikkaat näkymät
Pohjois-Lapin kyläkuvavisioinneissa ei juurikaan negatiivisuutta
löydetä. Vaikka kylä jonkin verran hiljeneekin esimerkiksi
lapsiperheiden vähetessä, uskoa kylän asuttamiseksi löytyy jopa
koulujen perustamisen muodossa. Asuinpaikkana kylät ovat
viihtyisiä muun muassa lapsiperheitä ajatellen. Työpaikat ja
harrastusmahdollisuudet sijaitsevat kauempana omasta kylästä,
mutta pysyvyyttä elämään tuo asuminen omalla kylällä.
Hiljaisuus on kuitenkin myös eräs matkailuvaltti. Tämä on hyvin
tärkeä asia mietittäessä kyläkuvan toiveikasta näkymää.
POHJOIS-LAPIN
VANHEMPIA

OPETTAJIA,

SIVISTYSJOHTAJIA

JA

Jaa-a, luulen, että kylä on hiljaisempi kuin nykyisin ja
lapsiperheitä ei varmaan ole enemmän kuin nykyisin. Todennäköisesti vähemmän. Harrastustoimintaa on vähemmän,
mennään vain nukkumaan kotiin, mutta on hienoja asuinpaikkoja
tässä kylässä, mutta kun kaikki palvelut ovat kirkonkylässä, niin
ihmiset käyvät vain nukkumassa ja viettämässä vapaapäiviä,
mutta että kun mennään töihin, harrastuksiin jne. mennään aina
sitten kirkonkylään. Nykyaikaan, kun haetaan niitä elämyksiä ja
rauhaa, niin voihan sinne, joilla on varaa rakennella taloja ja
kuletella sitten lapsiaan autoillaan paikasta toiseen. Tämä on
kuitenkin niin lähellä keskustaa, en usko, että elämä ihan
kokonaan siellä hiipuu, mutta voi se harventua talot ja asutus
siellä. (Opettaja 1 Pohjois-Lapista)

Samantyyppistä visiointia oli myös Tunturi-Lapin näkymissä.
Palveluiden sijoittaminen myös lähikyliin voisi tuoda sinne
pysyvämpää asuttamista muuttajien muodossa ja palvelut tuovat
tullessaan myös työpaikkoja.
Uskonpa vaan, että kylä on vireä kylä vielä 50 vuoden kuluttua,
mitä nytki on ollu, matkailu on oikein hyvä tuollaisen suuren
matkailukeskuksen vieressä ku Saariselkä. Ihmiset haluaa
hiljaisuutta, monelle kaupunkilaisella esimerkiksi hektiselle
ihmiselle riittää ja jos se tie tulee (Norjasta), kyläkuvahan
muuttuu täysin, kylä säilyy. (Lapsen vanhempi 4 Pohjois-Lapista)

Haastateltavalla on erittäin positiiviset näkymät tulevaisuuteen.
Matkailu on monella tavalla avainasemassa niin Tunturi-Lapin
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kuin Pohjois-Lapinkin kyläkuvissa. Teiden ja rautateiden rakentamisesta on mediassa puhuttu moneen otteeseen. Hyviä ideoita,
mutta tulleeko todeksi milloinkaan? Useille sivukylille vieviä
teitä pitäisi pikaisesti ruveta korjaamaan, jotta esimerkiksi
matkailijat pystyvät ja haluavat lähteä autoillaan ajamaan ja
tutustumaan Lapin kauniisiin kyliin.
Tulevaisuuden visiona toivoisin kylälle kokoontumistiloja, koska
se on hyvin vilkas, lapsirikas kylä. Varsinaisia kokoontumistiloja
ei ole, mutta koltansaamea aikuisille pidettiin kerran kylän
vanhassa baarissa. (Opettaja 3 Pohjois-Lapista)

Joitakin kyläkouluja on kyläyhdistysten toimesta laitettu kyläläisten kokoontumistiloiksi koulun lakkauttamisen jälkeen.
Otaksun, että kyläläiset pystyvät halutessaan kokoontumaan
vaikkapa kodeissa, koska yhteisöllisyys on tärkeä asia. Ehkäpä se
kynnys madaltuu tulevaisuudessa mennä toisen kotiin harrastamaan ja pitämään kokouksia.
Joo, kyllä tuota mielellään näen sen, että 5- 10 vuoden kuluttua
siellä kirmaisee pieniä lapsia siellä koulun pihalla ja nämä 7-9
vuosiluokkien oppilaat, ainakin osan viikkopäivistä voisivat
opiskella siellä, että heiän ei tarvis joka koulupäivä mennä
kirkonkylään, koska saamenkielinen opetus pystytään ainakin
hoitamaan siellä. (Opettaja 5 Pohjois-Lapista)

Tässä visiossa haetaan jonkinlaista yhtenäiskoulun mallia, jotta
siellä pihalla todellakin vilistäisi paljon lapsia. Ovathan tutkijat
esittäneet myös koulukuljetusten kääntämistä kirkonkylästä
kyläkoululle. Pienkoulut voisivat olla täten osa koululaitoksen
kehittämistä.
Aika monesta on lakkautettu ja kahdesta kylästä keskustellaan
tällä hetkellä. Nythän on sellasia kyliä, otetaanpa vaikka tuo
Kaamanen, et siellähän on aika paljon asutusta ja sieltä
kuljetaan kouluun Inariin, että voi hyvin sanoa, että sinne vois
perustaa koulun, lapsia rupee olemaan jo niin paljon, että se ei
nyt sitten välttämättä se koulun lakkauttaminen vaikuttanut siellä
siihen, että siellä ei lapsia olisi. Toisaalta voi sitten joissakin
kylissä käydä päinvastoin. Kaiken kaikkiaan niin kun on
keskusteltu siitä, että kylä kuolee, kun koulu kuolee. Aika paljon
on kuitenkin mennyt niin päin, että ensin oppilaat on loppuneet
tai vähentyneet kovasti ja vasta sen jälkeen on koulu lakkautettu,

185

että minun näkemys on se, että siellä, missä on lapsia, siellä on
koulu. Missä on perusopetusikäisiä, niin sinne kunta antaa
perusopetuspalvelut et näin se periaatteessa menee. Se, että mikä
se on se oppilasmäärä missäkin kylässä, millä edellytyksillä
ylläpidetään, se on vaikeampi asia aina päättää. (Sivistysjohtaja
1 Pohjois-Lapista)

Perusopetusikäisille lapsille kunta antaa siis perusopetuspalvelut,
jos heitä on tarpeeksi. Vaikeaksi kysymykseksi nousee taas
oppilasmäärän koko. Arvokysymykset ja kunnan budjetointi
taitavat olla vastakkainasettelussa tässäkin asiassa. Mihin sitä
rahaa laitetaan ja millä perusteilla?
Jos mä ajattelen vaikka nyt näitä kahta tapetilla olevaa kylää,
niin oikeestaan nään, että sellasta Menesjärven kylää ole
olemassakaan, vähän siellä on ihmisiä. Kylää en oikeastaan nää
siinä kohen. Mutta sitten Koppelon kylä, niin minun mielestä vois
olla edelleen hyvinkin vireä ja elinvoimanen kylä vaikka oppilaat
tulevatkin viiden - kymmenen kilometrin päähän koulusta. Siitä
huolimatta se vois olla erinomainen asumispaikka lapsiperheille
vaikka ihan nurkan takana sitä koulua ei olekaan, että ei sen
välttämättä tartte tarkottaa sitä, että sieltä pitää sitten muuttaa
pois, jos lapset kuljetetaan 10 kilometrin päähän kouluun.
Sielläkin nyt näyttää siltä, että lapsiperheitä ei ole tai niitä,
ikäluokat menee hyvin pieniksi Koppelossakin. Uskoisin, että
kylät voivat olla elinvoimaisiakin, mutta kyllähän se koulu
kuuluisi sinne, jos siellä todella olisi niitä lapsia. (Sivistysjohtaja
1 Pohjois-Lapista)

Hienoja ajatuksia on kylien asuttamisesta. Vaikka sitä kyläkoulua
ei olisikaan, perheet voisivat siitä huolimatta pysyä kotikonnuillaan. Kylä näyttäisi ainakin tässä mielessä vireältä ja
elinvoimaiselta.
Joitakin kyliä voi tyhjentyäkin, perheet voi muuttaa sitten
poiskin, mutta toisaalta, kun se ala-aste lapsilla on vain sen
kuusi vuotta. Sitten kuitenkin on lähdettävä yläasteelle kirkolle,
näkemykseni on, että ei se koulu välttämättä ole kylän kuolema.
Jos täällä kunnassa työllisyystilanne olis parempi, niin ihmisillä
olis töitä ja syntyis sitä yritystoimintaa vielä kyliinkin, niin kyllä
ihmiset varmaan haluaa kylissä asua ja rakentaa sinne, että ei se
välttämättä kylää tapa. Mä tiiän itte, kun asuin Pelkosenniemellä
Pyhäjärven kylässä, jonne muutettiin 30 vuotta sitten. Meille kun
syntyi ensimmäinen lapsi, sitä pidettiin suorastaan ihmeenä, että
mitä te tänne tuutte, eihän täällä oo kettään, kaikki pois lähtee,
tänä päivänäkin vielä, nyt se on hieman muuttumassa se
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oppilasrakenne, mutta matkailun myötä se kylä on kasvanut,
sinne on rakennettu ja kunta on rakentanut. (Sivistysjohtaja 2
Pohjois-Lapista)

Työllisyystilanne on monen lappilaisen kunnan iso ongelma.
Yritystoiminnasta ja matkailun antamista mahdollisuuksista
keskustellaan ja toki suunnitelmia myös tehdään. Monet
lappilaiset ihmiset ovat löytäneet jonkun yritystoiminnan omassa
kylässä, joka puolestaan on mahdollistanut halun jäädä asumaan
tähän kylään ja kehittämään samalla sen elinvoimaa.
Se taitaa olla tänä päivänä Pelkosenniemi, josta eniten menee
koululaisia, että ei se kylä oo kuollut. Sitä on hyvin vaikea
ennustaa, mutta luulisin kuitenkin, että Sodankylässäkin on
paljon aktiivisia kyliä. Meillä on lakkautusuhan alaisina
oppilasmäärien kehityksen valossa lähivuosina 3-5. Vuoden
sisällä Orajärven koulu ja Sattanenkin , ellei kersilöläiset ryhdy
tuomaan lapsiaan siihen, niin alenee oppilasmäärä. Kelujärvi,
Lokka on oma yksikkönsä, siellä vähenee lapset, siellä on
etäopetusta käytetty. Vuotso varmaan tulee säilymään
jonkunlaisena kouluna pitkään. Se on hyvin vaikeaa ennustaa,
ennemmin kuin koulu, siihen vaikuttaa, miten kunnassa on
työpaikkoja ja toimeentulo. Toiset kyllä sanovat, että jos koulu
kylästä lakkautetaan, he muuttavat heti pois kylästä, mutta eivät
kaikki kuitenkaan ole sitä toteuttaneet. (Sivistysjohtaja 2 PohjoisLapista)

Etäopetus on yksi mahdollisuus pitää ainakin joku koulu
toiminnassa. Kysymyksiksi nousee, halutaanko etäopetusta
kehittää ja laajentaa? Vuorovaikutuksellisesti se ei ole parhaimpia
opetuskeinoja, mutta mahdollistaa opetuksen saamisen koululta
toiselle ja vaikkapa kotiin asti.
Matkailijaa viehättää turistirysien ohella hiljaisuuden kokeminen
maalaisyhteisössä sekä kyläkoulun ja matkailun yhteensovittaminen. Matkailijat voisivat nauttia maaseutuyhteisöstä ja
osallistua kyläläisten ja koulun kanssa maalla elävien ihmisten
elinkeinoihin ja virkistäytymiseen. Kun monitoimikeskukset
saataisiin kyliin, elävöityisi kyläkuva vielä entisestään. Pitäisi
todella vakavasti pohtia esimerkiksi sitä, että kun muuten
viihtyisässä kylässä olisi koulun pidon mahdollistava monitoimikeskus, voisi se houkutella lapsiperheitä kylään. Kuten
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aikaisemmin todettiin, kouluton kylä savustaa vielä jäljellä olevat
perheet muualle keskuksiin ja kylä saattaa tekohengittää vielä
jotenkuten eteenpäin.
Lappi vuonna 2020 Lapin maakuntasuunnitelman mukaan Lapin
kehityskaareen on suunniteltu väestötavoite seutukunnittain.
Alkutilanne on kirjattu 31.12.2000, tavoite 2020 ja trendilaskelma
2020. Sen mukaan alkutilanne Pohjois-Lapissa on 18 676, tavoite
2020 on 17 000 ja trendilaskelma 2020 on 16 292. TunturiLapissa alkutilanne on 14 457, tavoite 2020 on 13 900 ja trendilaskelma 2020 on 12 093. Molemmissa seutukunnissa tulisi
tapahtumaan väestön laskua vuoteen 2020 mennessä.
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6 TUTKIMUKSEN TYYPITTELY
Haastattelujen informaatiosisällöstä löydettiin tiettyjä yhdistäviä
elementtejä, jotka voitiin ajatella edustavan joitakin esimerkkityyppejä. Vertikaalisen analyysin mukaan aineistosta
nousivat esiin seuraavat tyypit a) lakkautusten raadollisuus) b)
koulut arvottajina c) salailu ja harhauttaminen sekä d) saamelaiskulttuurin hiipuminen / tragediana koulujen lakkautuksissa.
Otan jokaisesta tyypistä yhden malliesimerkin alku- keski- ja
loppuvaiheineen sekä muutamia muita esimerkkejä. Tässä
tutkimuksessa tyypittely perustuu asiakokonaisuuksiin, jotka olen
rakentanut tutkimusaineiston pohjalta, sisällyttäen myös tutkijan
oman havainnoinnin ja reflektiivisyyden haastatteluihin. Kursiivilla painetut tekstiosuudet ovat haastateltavien osuuksia ja muu
teksti kirjoittajan yhteen kokoamaa tekstiä.
6.1 Lakkautusten raadollisuus
Tässä tyypittelyssä lakkautuksen tapahtumakulussa esiintyy
raadollisuutta monella tavalla. Raadollisuus nostaa päätään, kun
alkaa esiintyä lakkautuksen uhkaa, koulun puolesta taistelua,
kovia, vuosia kestäneitä ponnisteluja, kansallista vastustusta,
taistelua kuntaa vastaan, arvokeskustelemattomuutta, kansalaisadressin keräystä ja kansanedustajien lähettämistä asialle.
Malliesimerkkinä on kyläkoulu Pohjois-Lapin saamelaisalueella,
joka lakkautettiin monien vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen
vuonna 2005. Tämä esimerkki on hyvin raadollinen kunnan toiminnasta lakkautusasiassa. Vanha valtuusto oli päättänyt lakkauttaa koulut, mutta uusi valtuusto kumosi päätöksen. Kunnanjohtaja oli sanonut kumotun päätöksen jälkeen, että taitaa uusilla
kunnanvaltuutetuilla olla vielä korvan taustat märkänä. Elokuussa
1.8.2005 koulut lakkautettiin. Tällainen toiminta, jos mikään luo
epäluottamusta kunnan virkamiehiä kohtaan, ja toiminta on ihmisten aliarvioimista ja pompottelua suuntaan jos toiseen.
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Alussa työtä ja taistelua:
Sehän oli vähän semmonen asia, että kyllä itse hengessä
ajattelin, että eihän se niinku näin mene, että kun esimerkiksi
virkamiesten taholta oli meilleki aikaisemmin vanhempainkokouksessa esitetty, että koulua ei lakkauteta, ainoastaan
silloin, jos vanhemmat haluaa. Mutta kun meillä oli selkeästi se,
että vanhemmat halusi, että se koulu säilyy. Ja kyllä me olemme
ponnistelleet, voi sanoa, että neljä viisi viimestä vuotta on tehty
töitä ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä niillä vanhemmilla usko oli
välillä loppua, mutta minulla se vaan ei loppunu. Tietysti
harmitti ja asian kanssa piti tehdä älyttömästi työtä ja ottaa
yhteyttä viranomaisiin ja alkuunhan oli viranomaisilla sellainen
kanta, että tätä koulua pitää kehittää ja sitä ajettiin myöskin
koulutoimiston taholta, koulutoimenjohtaja oli sitä mieltä.
Hän sitten otti vanhempienki esitykset huomioon, mutta sitten
jossakin vaiheessa, pari vuotta sitten se ajatus käänty aivan
toisin päin, mitään tukea sieltä hallinnon taholta ei tullu. Nähtiin
vaan, että se on ihan turhaa vetää koulua muutamalle oppilaalle,
niin meille sanottiin ja ihan määrätietosesti ja järjestelmällisesti
kaikki meiän esitykset, niin ko tavallaan niitä ei niin ku
huomioitu ollenkaan. Oppilaslukumäärät, niistä näytettiin aivan
eri lukuja ja koulumatkoissa näytettiin ihan eri aikoja et mitä se
lapsen koulumatka kestäisi kirkonkylään. Kun me pyydettiin
kansalaisopiston toimintaa koululle, kursseja ei laitettu ja
varmaan siinä taustalla oli se, niin kun näin papereista reunahuomautuksista, mitä ne virkamiehet on siellä kirjoitelleet, ei ole
toimintaa koululla, ei ole kansalaisopiston toimintaa. Varmaan
on ollu sellanen järjestelmällinen toiminta, että ei edes haluta
sinne mitään, jotta se helpompi lakkauttaa se koulu. (Opettaja 5
Pohjois-Lapista)

Kahden lakkautetun koulun kohdalla tilanne oli siis aluksi niin,
että koulut päätettiin lakkauttaa vuonna 2004. Kuitenkin
13.4.2005 tulleella päätöksellä kumottiin edellisen valtuuston
viime töikseen tekemä lakkautuspäätös, jonka piti astua voimaan
tulevan lukuvuoden alusta. Loppujen lopuksi saman vuoden
elokuun ensimmäisenä päivänä nämä kaksi koulua lakkautettiin.
Tämä oli eräiden haastateltavieni kohdalla vaikea asia. Pitkällisen
taistelun tuloksena oltiin jo toiveikkaita koulujen säilymisestä,
mutta lakkautuspäätös tehtiin melko pian, ei lakkauteta – päätöksen jälkeen.
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Keskivaiheessa kertomusta ollaan huojentuneita: (Tilanne
13.4.2005)
Tietysti mä olin hyvin helpottunut ja vaikka sen määrätietosen
työn jälkeen mitä tässä vuosien aikana on koulun hyväksi tehty,
niin kyllä jotenkin oli ajatus, että näin se piti käydä ja eihän se
muuten tämä päätös olis voinu mennäkään. Jossakin vaiheessa
päättäjätkin olisivat huomanneet, mistä on kysymys.
Jos rehellisesti kerron tämän asian: Se mitä itse olen ajatellut
tässä, niin varmaan se oli, että nyt niin ku päättäjät, tässä
valtuustossa meillä on sellasia valtuutettuja, jotka ajattelevat
omilla aivoilla, ne osaavat lukea budjettia, ne ovat saaneet
sellasen koulutuksen, että pystyvät itsenäiseen päätöksentekoon,
niitä ei pysty sumuttamaan. Se on myöskin arvokysymys, ehkä nyt
päättäjät olivat ajatelleet sitä, että koska kunnan tärkein tehtävä
on kunnan peruspalveluista huolehtiminen eikä suinkaan
yritystoiminnan harjoittaminen, niin ehkä nyt sitte niin ku
päättäjät sitte ajatteli sitä kunnan roolia eri tavalla. Ja kyllähän
sekin on tosiasia, että kyllä me aktiivisesti yritimme olla
yhteydessä näihin päätöksentekijöihin vielä ennen kokoustakin ja
lukuisilla kirjelmöinneillä ja puhelinyhteydessä oltiin ja
keskusteltiin asiasta. (Opettaja 5 Pohjois-Lapista)

Lopussa tragedia – Ei varsinaista haastattelua vaan kommentti
puhelimessa:
Loppu mikä loppu, tyhjennän hyllyjäni. (Opettaja 5 PohjoisLapista)

Seitsemän muuta opettajaa haastateltavista koki myös koulun
lakkauttamisen taisteluksi raadollisuutta vastaan. Siihen laskettiin
kuuluvaksi koulun vastustajat:
Vastustajat sitten, mä nään sen kansallisena vastustuksena, me
eletään täällä sellasella alueella, että kyllä saamelaiset ovat
vähemmistö. Milloin se on ollu maanomistuskysymys, milloin
poroasiat, milloin kielikysymys. Tää on minusta myös
perusoikeuskysymys ja kulttuurikysymys hyvin pitkälle.(Opettaja
5 Pohjois-Lapista, myös lapsen vanhempi)

Pohjois-Lapissa toimineen johtajaopettajan mielestä lakkautusuhka on jokavuotinen kuin kaamos. Oli kovaa taistelua koulun
puolesta vuosi toisensa jälkeen, mutta lapset vähenivät ja oli
valmistauduttava lakkautukseen. Tunturi-Lapissa oleva opettaja
muisteli, että 10 vuoden ajan taisteltiin yhtäjaksoisesti koulun
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puolesta. Toinenkin opettaja Tunturi-Lapista kertoi, että kunnan
kanssa oli monta yhteenottoa ja vanhemmat vastustivat myös
koulun lakkauttamista erittäin voimakkaasti. Syynä tähän oli se,
että lapset joutuivat lähtemään kirkonkylän kouluun, jopa
esikoululaisetkin. Taistelu raadollisuutta vastaan näkyy myös
erään johtajaopettajan kommentista:
Se oli tappelua verissä päin eikä mitään arvokeskusteluja käyty.
(Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)

Koulun säilyttäminen koettiin todella tärkeäksi asiaksi, koska
haastateltavat tuntuivat tehneen kaiken mahdollisen, mitä asian
eteen voi tehdä. Kun kaikki mahdollinen oli tehty, saattoi vain
todeta tässäkin taistelussa sen raadollisuuden:
Koulua uhkaava lakkauttaminen puhututti vanhempainiltoja sekä
kyläläisiä. Koottiinpa kansalaisadressikin koulun puolesta ja
käytiin kunnanvaltuuston kokouksissa lähetystönä puhumassa
koulun säilyttämisen puolesta. Kylän kunnallispoliitikko piti
valtuuston kokouksissa palopuheita koulun elämän jatkamisesta.
Kaikki turhaa, ovet lukittiin. (Opettaja 8 Tunturi-Lapista)
Lakkautusprosessi oli todella ankara. Valituksia tehtiin niin
korkealle kuin voitiin. Kansanedustajiakin pantiin asialle
(Opettaja 9 Tunturi-Lapista)

Taistelumielikin kohottaa mielestäni päätään silloin, kun asiat
eivät ole ihmisten mielestä oikeudenmukaisia. Juuri koulujen
lakkautuspäätöksissä tämä on todennettavissa, toisin sanoen
haastateltavat huomasivat, miten raadollinen lakkautustapahtumaketju on. Oikeudenmukaisuuteen liitän ihmisten arvot,
totuuden ja hyveen. Ihminen on kokonaisuus, jonka pohjalta hän
elää ja tekee päätöksiään. Ne asiat, jotka yksilö kokee tärkeiksi,
muovaavat hänen elämäntapaansa. Kun niitä asioita kohtaan
tehdään yksilön mielestä väärin, on edessä taistelutanner. Kalaoja
(1988, 88) mainitsee myös lakkautusprosessin esimerkiksi
kulkevan vaiheittain ja yksi vaihe on raivo. Yhteisö reagoi
kysymällä, että miksi meidän koulu, tämä ei ole rehellistä, me
menemme oikeuteen. Nimenomaan kouluhallinnon edustajat
joutuvatkin usein raivon kohteiksi. Tässäkin on raadollisuuden
eräs puoli. Kun lakkautusuhka, joka sinänsä on jo raadollista,
mahdollistuu myös uhattavien tekemisien raadollisuus.
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6.2 Koulut arvottajina
Kun tällaista tyyppiä ruvetaan esittelemään, on otettava vertailuun
niin pienen kuin ison koulun arvokysymykset ja niiden erilaiset
merkitykset, jotka tulivat haastatteluissa esille. Pienen koulun
merkityksessä yhteisinä huolenaiheina nousevat esille kyläkoulun
merkitys, kunnan peruspalvelut, oman koulun puolesta
puhuminen, lapsen oikeudet omaan lähikouluunsa sen kaikkine
hyvine puolineen, kylän viimeisestä palvelusta kiinni pitäminen,
koulu tärkeänä vaikuttajana kyläläisille toimijana ja identiteettiin
vaikuttajana, koulun kehittäminen laajemmasta näkökulmasta ja
huoli syrjäkylästä ilman koulua ja lapsiperheitä. Ison koulun
merkityksessä yhteisenä linjana nähdään uudet koulukaverit,
sosiaalistuminen, isommat ryhmät, taloudellisuus ja opettajien
antama tuki toisilleen.
Arvoilla tarkoitetaan Ojasen (2007, 161–163) mukaan
kulttuurissa
arvostettuja
ominaisuuksia,
tavoitteita
tai
toimintamalleja. Useimmat hyveet, kuten rohkeus, totuus ja
oikeudenmukaisuus ovat myös arvoja. Arvoilla voidaan kuvata
sekä kulttuureita että yksilöitä. Tärkeimmät arvot näkyvät sekä
kulttuurin että yksilöiden tasolla. Hyvänä arvojen lähtökohtana
voidaan myös pitää Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymää
ihmisoikeuksien luetteloa. Myös filosofi Sissela Bok (ks. 2002,
67–81) määritteli minimaaliset arvot arvojen keskeisimmäksi
ainekseksi. Tällaisia arvoja ovat: a) positiiviset velvollisuudet,
huolenpito ja vastavuoroisuus b) väkivaltaan, pettämiseen ja
valehteluun liittyvät kiellot sekä c) reiluuden ja oikeudenmukaisuuden perusnormit.
Tässä tyypissä arvostetaan kyläkoulua Tunturi-Lapissa monella
tavalla. Kylällä oleva koulu kohensi kyläläisten itsetuntoa ja omaa
identiteettiä. Opettajan itsetuntoon koululla oli merkittävä
vaikutus ja sen lisäksi opettaja samaisti itsensä myös kyläläiseksi
ja lapsen vanhemmaksi muiden joukossa.
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Alussa koulun merkitys oli kylälle tärkeä. Uusia ideoita
pulppusi, mutta epävarmuus nakersi ja sotki suunnitelmat:
Olin parhaimmassa työkunnossa ja erittäin innostunut
kehittämään koulua yhdessä kyläläisten kanssa. Koulussa
pidettiin äitien-päiväjuhlia, isäinpäiväjuhlia ja joulujuhlia.
Toimittiin yhteistyössä esimerkiksi maamiesseuran kanssa. Oli
viriämässä paljon uusia ideoita: koulun perunamaa, verkostelut
jne. Pahinta oli jatkuva epävarmuus koulun tulevaisuudesta, joka
lamaannutti kaiken innostuksen. (Opettaja 8 Tunturi-Lapista)

Keskivaiheessa kertomusta ratkaisu eli lakkauttaminen:
Meidän koulussa oli 1-2. luokkien oppilaat ja toisessa koulussa
3-6. luokkien oppilaat. Koulutoiminta siirrettiin toiseen kouluun,
johon itsekin siirryin opettajaksi. Ainoastaan meidän koulun
oppilaat joutuivat koulukuljetukseen, kun aikaisemmin oli
molemmilta kyliltä kuljetettu ns. ristikkäinkuljetuksessa. Pikku
oppilaat ahdettiin pieneen tilaan, kun heillä aikaisemmin oli
käytössään koko iso, kivirakenteinen koulu. (Opettaja 8 TunturiLapista)

Lopuksi kävi näin:
Koulun säilyminen olisi ollut erittäin tärkeää. Se varmasti
vaikutti kyläläisten itsetuntoon ja identiteettiin. Ainakin minun
itsetuntooni se vaikutti. Ei ainoastaan opettajana vaan ennen
kaikkea kyläläisenä ja lasten vanhempana. Halusin puolustaa
koulun säilymistä, koska se oli minusta tae kylän elinvoimaisuuden säilymiselle. Meille luvattiin, että koulukiinteistö
silti pidetään lämpimänä, vain koulutoiminta siirretään. Mutta
huolimatta koulun aktiivisesta käytöstä kylällämme, kunta laittoi
kiinteistön kylmilleen vuonna 2004. Koulukiinteistöä ei pidetä
lämpimänä eli ei ole mitään kokoontumispaikkaa. Tuntee itsensä
syrjäkyläläiseksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Kylälle ei
haluta rakentaa. Esimerkiksi nuoret poronhoitajaperheet ovat
rakentaneet kuntakeskukseen ja kulkevat sieltä päin poronhoitotöissä. Syrjäkylä ei kiinnosta enää asuinpaikkana, koska ei
ole mitään palveluja. Tämä on tietysti vain minun käsitykseni,
mutta tiedän useita tällaisia perheitä. Kylältä hävisivät myös
ainoat työpaikat lakkauttamisen myötä. (Opettaja 8 TunturiLapista)

Opettajalla on todella ollut palavaa, sammumatonta innokkuutta
kehittää koulua yhdessä kyläläisten kanssa. Mielestäni kyläkoulun
opettajilla ja johtajilla on aina ollut suurenmoista sinnikkyyttä ja
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tahtoa hoitaa koulu ja ympäröivä yhteisö mallikkaasti eteenpäin
muutostenkin keskellä. Ikävää, kun mielenkiintoisia ideoita ei
voikaan enää toteuttaa, vaan on mentävä ja tehtävä sitä, mitä pitää
tehdä.
6.2.1 Pieni koulu arvottajana
Useat opettajat ja lasten vanhemmat olivat sitä mieltä, että
kyläkoulun säilyttäminen on arvokysymys. Opettajat kertoivat,
että päättäjien sietäisi tarkkaan harkita, ennen kuin tekevät
lakkautuspäätöksiä ja tärkeintä on kunnan peruspalveluista
huolehtiminen kuin vaikkapa yritystoiminta. Puhuttiin myös
oikeusturvasta lapsen omaan lähikouluun ja siitä, miten lapsi saa
esimerkiksi tuki- ja erityisopetusta, koska koulumatkat ovat pitkät
ja kuljetukset lähtevät heti koulun jälkeen:
Minusta jo se, että lapsi revitään heti, tavallaan siitä ympäristöstä. Vaikka se ei olis ku 10 kilometriä., koulu on eri paikkakunnalla, eri ympäristössä täysin, niin kyllä se muuttaa sitä
tilannetta hirveän paljon. Tämmönen kylän koulu on ihan eri ku
kirkonkylän koulu tai naapurikylänkin koulu. Minun mielestä ei
kyllä ole tasa-arvoa koulutuspalveluissa. (Opettaja 9 TunturiLapista)

Epäiltiin myös vahvasti lapsiperheiden muuttamista kouluttomaan
kylään:
Mutta, luulen, että jokainen lapsiperhe harkittee, joka on
muuttamassa sinne, että meneekö hän sinne vai jääkö tänne
keskustaan, koulumatkan pituuden ja harrastuksiin kulettamisen
takia. (Opettaja 3 Pohjois-Lapista)

Vakavat puheenaiheet koskivat koko kylää ja koulun merkitystä
sille:
Näen, että koulun pitäisi jatkaa toimintaansa, koska kouluhan on
kylän keskus ja siitä on ihan selviä esimerkkejä meillä täällä
Suomessa ja pohjosessa, että kun koulu lakkautetaan kylältä, niin
kyllä tavallaan se kylän sydänkin sitten siitä lähtee. Kyläkin
sitten, jos nyt ei kuole, niin kuitenkin näivettyy. Sillä on suuri
merkitys, jos aatellaan niin ku vapaa-ajan toimintoja,
kuntalaisten ja kyläläisten kokoontumistiloja, kerhotiloja, niin
toki semmosella on merkitystä, jos koulu lakkaa. Jos aattelee sitä
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asiaa vielä pitemmälle, niin olen maaseutupolitiikan yhteistyöstä
lukenut, niin kyllä siellä ihan selvästi sanotaan, että nimenomaan
tällaisia sivukylien kouluja tulisi kehittää semmosina kylän
keskuksina, niin että sinne keskitetään myös muita palveluita kuin
vain opetuspalvelut. (Opettaja 13 Pohjois-Lapista)
Syrjäkylä ei kiinnosta enää asuinpaikkana, koska ei ole mitään
palveluita. Tämä on tietysti vain minun käsitykseni, mutta tiedän
useita tällaisia perheitä. Kylältä hävisivät myös ainoat työpaikat
lakkauttamisen myötä. (Opettaja 8 Tunturi-Lapista)

On ymmärrettävää, että kun se koulu kylältä lakkautetaan, päättää
se yhden luvun kouluhistorian osuudessa. Lappi, jossa omasta
takaa on laajoja selkosia, laajenee edelleen. Näyttää siltä, että
kehittämistyötä kylien hyväksi ei haluta tehdä. Opettaja edellä
puhuu viisaita sanoja, kun hän kertoo, että tällaisia sivukylien
kouluja tulisi kehittää semmosina kylän keskuksina, niin että
sinne keskitetään myös muita palveluita kuin vain opetuspalvelut.
Tämä lause voisi tarkoittaa kylän monitoimitaloa, jossa on tarjolla
erilaisia mahdollisuuksia koko kylälle.
6.2.2 Iso koulu arvottajana
Sivistysjohtajat suurimmaksi osaksi puolustivat isomman koulun
merkitystä. Opetus esimerkiksi pystytään hoitamaan isossa
koulussa paremmin kuin pienessä, mutta ilman perusteluja. Rahaasiat tulivat yleensä myös esille:
Olen ollut sitä mieltä, että oppilaiden opetus pystytään
hoitamaan paremmin, kun heidät kuljetetaan suurempaan
kouluun. Mutta on siinä myöskin nämä taloudelliset näkökohdat
ei ainoastaan oppimisnäkökohta, että kun rahoitus tai se
tulopohja pienenee, niin meidän pitäis sitten miettiä, että miten
pienemmällä rahamäärällä pystymme hoitamaan kaikki kunnan
oppilaat kohtuullisen tasa-arvoisesti. Näiden kahden koulun
osalta niin olen ollut sitä mieltä, että oppilaat eivät siitä kärsi,
jos he siirtyvät siitä toisiin kouluihin. (Sivistysjohtaja1 PohjoisLapista)

Positiivisina asioina nähtiin monta uutta asiaa:
Mutta sitten positiivista; paljon uusia ystäviä, suurempia ryhmiä,
oppivat ryhmätyöhön, monta uutta opettajaa, aikuista, ei oo koko
ajan se sama naama, mikä siellä ennen oli, hyviä ja huonoja
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puoliahan siinä on, hyvää on, että täällä on paljon
mahollisuuksia monenlaisiin kerhoihin, valinnaisaineisiin ja on
tiettyihin aineisiin erikoistuneita opettajia (Opettaja 13 PohjoisLapista)

Lasten sosiaalisuuteen kasvamista isossa koulussa pohdittiin
muutamassa haastattelussa:
Loppujen lopuksi osoittautui, että varsinkin lasten kannalta
lakkauttaminen saattoi olla todella hyvä asia. Silloin
lakkautusprosessin aikana ei vanhemmat ehkä itsekään osanneet
arvioida tai ennustaa kaikkia vaikutuksia. Kun lapset menivät
isompaan kouluun, heidän sosiaalinen ympäristönsä tietysti
laajeni huomattavasti. Lapset saivat uusia kavereita ja
harrastuksia. Silloin, kun taisteltiin koulun puolesta, unohdettiin
eräs tärkeä kysymys. Onko 16. oppilaan koulu enää koulu?
Ainakin omat lapsemme ovat olleet näin jälkikäteen hyvinkin
tyytyväisiä. (Lapsen vanhempi 3 Tunturi-Lapista)

Iso koulu työympäristönä epäilytti ensin opettajia niin eläkeikää
lähestyvää kuin vielä työvuosia jäljellä olevaa:
Joku opettaja ehkä on joutunu muutaman vuoden ennen
eläkkeelle jääntiä menemään vielä uudelle koululle, että se on
saattanu alkuun olla vaikeaa, mutta kyllä ne sitten lopussa ovat
sanoneet, et itse asiassa se oli heille piristävää ja hyvää
vaihtelua, et joutu niinku vähän uuteen ympäristöön.
(Sivistysjohtaja 1 Pohjois-Lapista)
Mutta sitten, kun mä tulin tänne, niin kaikki epäilykset
osoittautuivat turhiksi, tää on hyvä työpaikka elikkä tavallaan
minä nyt vain siirryin paikasta toiseen, työnkuva on sama ja
tavallaan vois sanoa sen, että tämä työpaikka on parempi siksi,
että täällä on enemmän aikuisia ihmisiä kuin siinä pikkukoulussa. Saa tukea muiltakin opettajilta.(Opettaja 19 PohjoisLapista)

Ison koulun merkitys henkilökohtaisella tasolla oli merkittävä:
Nyt mä saan olla oma persoona etunimellä, enkä enää
”opettaja” pienellä alkukirjaimella, se oli hyvin rasittava rooli,
josta en tykännyt. Ja on kiva kulkea eri kylässä töissä. Mää
tykkään olla täällä, sit tietysti välillä ahdistaa, kun tämä on
sellanen valtamerilaiva, kääntyy todella hitaasti. Mut toisaalta se
antaa tietysti mahdollisuuksia ja on kiva, kun on paljon
työkavereita ja sit tää on hyvä koulu ja se lakkauttaminen on
niinku yleisellä tasolla sääli, harmi ja ikävä asia, mut omalla
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henkilökohtasella tasolla se on ihan hyvä. (Opettaja 16 PohjoisLapista)

Moni asia sai hyviä käänteitä isoon kouluun muutettaessa.
Kaikille se ei ollutkaan huono asia. Isommat ryhmäkoot ja ison
koulun mahdollisuudet innostivat perheen koululaisia ja kahden
opettajan mielestä muutos oli jopa tervetullut.
6.3 Salailu ja harhauttaminen
Tämän tyypin taustalla nähdään erilaista asioiden salailua ja
ihmisten harhauttamista. Oppilaslukumäärät eivät täsmänneet,
koulumatka-ajat olivat epätosia, järjestelmällistä toimintaa koulun
alasajoksi esimerkiksi olla laittamatta kansalaisopiston kursseja
koululle, harhauttamista ja tietämättömyyttä budjetoinnissa,
nimilistojen keruuta koulun lakkauttamiseksi salakavalasti ja
väärin perustein, kunnan puolelta niin sanottua väsyttämistekniikkaa kuten ihmisten kirjeisiin vastaamatta jättämiset ja eiinformointi lakkautusasioissa.
Alussa eliittikoulu:
Koulusta tuli vähän semmonen eliittikoulu, vaikka mie nyt sen
sanonki. Täällä ei juurikaan ollu työttömiä, kaikki oli yrittäjiä,
kaikki semmosta yritteliästä porukkaa. Ikärakennekin on hyvä,
erikoinen, täällä on myös nuoria. Kaks eri kertaa tutkittiin, miten
meidän koulun oppilaat menestyy tuolla yläasteella ja lukiossa,
niin niillä oli numeron tai puolitoista parempi keskiarvo
keskimäärin mitä yläasteella. Täältä on tohtoreitakin valmistunu
aika monta jo, tästäki kylästä ja 30 vuoden aikana 16 insinööriä.
Kouluhan oli mahtava sillä lailla, että opettajat olivat kavereita
keskenään, kuitenkin ihan erilaisia. Ilmapiiri oli, kiertävät
opettajatki sano, että teiän koululle on niin mukava tulla. Kiva
tunnelma. (Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)

Suuntaa lakkautukseen:
Pari vuotta ennen kuin koulu lakkasi lopullisesti, pitkäaikainen
toinen opettaja jäi eläkkeelle syyskuun 14. päivä. Meillä oli
voimassa oleva opetussuunnitelma siksi vuodeksi, silti
koululautakunta määräs koulun yksiopettajaiseksi. Valtuusto teki
päätöksen, että koulua ei saa muuttaa yksiopettajaiseksi, mutta ei
annettu palkata toista opettajaa siihen. Käytännössä sama asia.
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Me siis toimittiin yksi vuosi kahen opettajan vuositarkisteen
mukaan, mutta yhellä opettajalla, palkalla ja yhen opettajan
voimin. Kaikki ymmärtää, minkälainen se vuosi sitten oli.
Lakkautus johtui yksinkertaisesti siitä, että oppilasmäärä painu
niin alas senkin takia, että meiltä siirrettiin niin sanotut
saamelaiset oppilaat. Meiltä otettiin viisi oppilasta pois,
siirrettiin naapurikylän kouluun. Saatiin sillä lailla
oppilasmäärät pienemmiksi. Se oli tää kylien välinen kiista, ehkä
se hätä, mikä koulu ensimmäisenä lakkautetaan. Se on saanut
kylät taistelemaan keskenään. Se porukka, mikä valtuustossa on
milloinkin voimassa, on sitten määrännyt järjestyksen. Mutta
tosiasiahan on se, että kun lapset vähenee, niin sille ei voi
mitään. On sitten lakkautettava. Opettajana sille ei voi mitään,
ainoa, mitä olis voinu tehä, että olis katottu vähän laajemmin sitä
koulun tehtävää, että voisko koulu toimia kylän monitoimitalona
tai tämmösenä... (Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)

Keskivaiheessa kertomusta toimintaan kohti lakkautusta:
Tapa, millä koulu lakkautettiin, oli ihan järkyttävä. Kunnan
määrätyt virkamiehet syyllistyivät jopa laittomuuksiin. Myös se
paine, mikä vanhempien ja kylän taholta tuli, koulun johtaja,
joka oli johtokunnan sihteeri, se oli aika rankkaa. Täytyy sanoa,
että kyllä se ainaki minun kohala oli yks niitä pahimpia asioita,
mitä elämän aikana on sattunut. Ei niinkään, että se lakkas, siinä
ei ollu mitään ongelmaa, mutta se tapa, se oli järkyttävää.
Huonosti hoiettu homma.
Kustannusten laskeminenkin oli ihan puuta heinää. Siitäkään ei
kunnolla keskusteltu. Muistan oikein hyvin, että puhuttiin 300
000 säästöistä, mikä saadaan, kun koulu lakkautetaan. Kun
katotaan toteutuneita kuntasuunnitelmia, niin nähään, että tuli
100 000 tappiota kahtena seuraavana vuonna, kumpanakin. Se
oli siis pakottamista uskomaan niihin lukuihin, mitä esitettiin.
Kaikki keskustelu tukahdutettiin sillä lailla, ettei siitä saanut edes
puhua. Ainoa kanava löyty sitten joistakin lehistä, paikallisista
lehistä tai muista, niin sitten siellä, sinnekin haukuttiin niin, että
vähän ajan päästä ei lehtiinkään saanut enää mitään juttuja.
Kirjeisiin ei vastattu, siis kuntaan kun lähetti jotain
oikaisuvaatimuksia, niin niihin ei vastattu. Ei käyty
arvokeskusteluja, ei mitään, se oli tappelua verissä päin. Minä
varsinkin sain aika lailla semmosia syytöksiä, joihin en ollu
syyllinen ollenkaan. Koko kylä halus säilyttää viimiseen henkeen
koulun, taistelu oli keskittynyt johtokunnan kautta ja toisella
puolen oli kunnan virkamiehet. Johtajana tietenkin koulutoimen
johtaja. Meillä oli omalaatuista se, että kun minä opettajana olen
alusta pitäen ollut ammattiliitossa, niin ammattiliittokin tai
ammattiyhistys asettu kans vastapuoleen. Kun mä sanoin, että
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kyllä teiän täytyy puuttua tähän, eihän tää ole enää laillista, niin
haukuttiin vain, että kyllä se täytyy lakkauttaa, ymmärräthän sinä
nyt, että kyl meiän lukio on tärkeämpi kuin kylän koulu.
(Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)

Lopussa lakkautus ja lapset ensimmäistä kertaa elämässään
kuljetusoppilaiksi.
Jos joitakin asioita ei haluta totuudenmukaisesti esittää julkisuuteen, kysymys on mielestäni tällöin salailusta. Salailua voi olla
monenlaista, kuten esimerkiksi salailu parisuhteessa tai ei kerrota
asiasta toiselle henkilölle. Tällöin voi olla kysymyksessä toisen
henkilön suojeleminen. Nimenomaan asiat, joita vääristellään ja
annetaan ihmisten ymmärtää ne tosiksi, ovat salailua ja
harhauttamista. Tässä esimerkissä kunnan budjetoinnissa koulun
lakkautuessa annettiin virheellisiä lukuja kustannuksista.
Opettaja, joka yritti herättää keskustelua asiasta, vaiennettiin.
Toisin sanoen henkilö jätettiin yksin ja henkisesti heitteille.
Heitteille jättöä tapahtui monelta taholta.
Seuraavista haastatteluista voidaan todeta, että virkamiesten
taholta annettiin katteettomia ja valheellisia esityksiä kustannuslaskelmista, oppilaslukumääristä ja koulumatka-ajoista:
Esimerkiksi virkamiesten taholta oli meilleki aikaisemmin
vanhem-painkokouksessa esitetty, että koulua ei lakkauteta,
ainoastaan silloin, jos vanhemmat haluaa. Mutta kun meillä oli
selkeästi se, että vanhemmat halusi, että se koulu säilyy.
Oppilaslukumäärät, niistä näytettiin aivan eri lukuja ja
koulumatkoissa näytettiin ihan eri aikoja et mitä se lapsen
koulumatka kestäisi kirkonkylään. Kun me pyydettiin kansalaisopiston toimintaa koululle, kursseja ei laitettu ja varmaan
siinä taustalla oli se, niin kun näin papereista reunahuomautuksista, mitä ne virkamiehet on siellä kirjoitelleet, ei ole
toimintaa koululla, ei ole kansalaisopiston toimintaa. Varmaan
on ollu sellanen järjestelmällinen toiminta, että ei edes haluta
sinne mitään, jotta se helpompi lakkauttaa se koulu.(Opettaja 5
Pohjois-Lapista)

Toiminta nähtiin järjestelmällisenä, jolla hämättiin kuntalaisia.
Salakavalissa suunnitteluissa kylältä ja vanhemmilta salaa,
kerättiin ihmisten nimiä viekkaasti houkuttelemalla nimilistoihin,
joiden pyrkimyksenä oli koulun lakkauttaminen:
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Minun mielestä se ilmapiiri oli hyvin negatiivinen. Jos ajatellaan
koulun lakkauttamista ja niitä, jotka lähtivät viemään sitä
eteenpäin, niin tavallaan ehkä johtivat harhaan muita
vanhempia, kun keräsivät nimiä, niin eivät korostaneet sitä, että
heillä on pyrkimyksenä koulun lakkauttaminen, vaan se, että
taataan opetuksen taso hyvänä. Menin itsekin laittamaan nimeni
listaan, mutta ei missään nimessä ollut tarkoitus tukea koulun
lakkauttamista. (Lapsen vanhempi 4 Pohjois-Lapista)
Siellä oli yks vanhempi, joka oli kunnanhallituksen jäsen, hän
sitten alko vyöryttämään sitä asiaa, hän olis halunnu lapsensa
toiseen kouluun ja olis halunnu kunnalta kyyditykset siihen. Ja
sitten tämä henkilö, kun kunta ei suostunut ilmaisiin tai kunnan
kustantamiin kyydityksiin, alkoi kerätä nimiä omalta kylältä ja
saiki jonkun verran nimiä, veikin sitten asian kunnanhallitukseen
ja sitä kautta se sitten lakkautettiin. Mulla on semmonen käsitys,
että siinä oli muutamia perheitä, jotka melko viekkaasti
houkuteltiin siihen ensimmäiseen nimilistaan.(Opettaja 1 Pohjois-Lapista)
Se oli niin ku huonosti johdettu, sitä vähän salakavalasti
suunniteltiin, kylältä ja vanhemmilta salassa. Sitten se
vastarintakin oli yhtä äkästä, ei siinä keskusteltu oikeista
asioista. (Opettaja 16 Pohjois-Lapista)

Käytettiin myös niin sanottua väsyttämistekniikkaa; ei annettu
mihinkään vastauksia eikä informaatiota annettu koulun lakkauttamisesta:
Mielenkiintoista, joskin ikävää asiassa oli se, että koulun
siirtymisestä toiseen paikkaan ei minua opettajana informoitu
ollenkaan eikä myöskään lasten vanhemmille ilmoitettu mitään.
”Lehdestä saimme lukea...”Tällainen toiminta on aivan
tyypillistä tässä kunnassa, ja se tekee nämä lopettamisasiat vielä
inhottavimmiksi! (Opettaja 8 Tunturi-Lapista)
Yleinen ilmapiiri on ollu vähän ristiriitanen siinä mielessä, että
niitä esityksiä, mitä vanhemmat esitti ja mitä kylätoimikunta
esitti, ne oli pelkkää ilmaa näille vastustajille. Ei ne ottaneet
mihinkään mitään kantaa, kukaan ei vastannut mihinkään, ikään
kuin millään ei olis mitään merkitystä. Ehkä sitten ajateltiin, että
toimitaan tällaisella passiivisella vastarinnalla, väsyttämistekniikalla. (Opettaja 5 Pohjois-Lapista)
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Kunnan virkamiesten päätökset katsottiin olevan niin sanottuja
paniikkiratkaisuja:
Kunnan koulutoimen ihmiset sanoivat koulun kokouksissa, että
tämä ei ole niin ku rahakysymys tää lakkauttaminen, tuntu
kauheen älyttömältä ajatukselta että puhutaan sitten voimavarojen uudelleen kohdentamisesta. Tuntu siltä, että päättäjät
eivät itsekään tienneet, mistä on kysymys, oliko tarkotus, että
sillä hämätään kuntalaisia. (Opettaja 5 Pohjois-Lapista)

Suunnattoman ilkeitä asioita tapahtui lakkautusten saamisiksi
kuntiin. Tuntuu siltä, että kunnissa oli vallalla yhteinen
lakkauttamisia puoltava politiikka, joka salli kaikki keinot, järjen
äänestä puhumattakaan. Täytyy kysyä, että miten on mahdollista
koulupolitiikassa ja kunnan virkamiestasolla kohdella ihmisiä
tuollaisella tavalla? ”Kun päätetään teloittaa, niin teloitetaan,
saadaan taas yksi höyrypää kuvioista pois!”
6.4 Saamelaiskulttuurin hiipuminen tragediana koulujen
lakkautuksissa
Tässä tyypissä korostuu pelko saamen kielen ja identiteetin
hiipumisesta. Kolttasaamelaisen kulttuurin jatkuminen esimerkiksi nähdään erittäin tärkeänä. Saamelaiskulttuurin säilyminen edellyttäisi muun muassa sitä, että lapset pääsevät koulusta
poroerotuksiin tiettyinä aikoina. Saamelaiskulttuurin ja -identiteetin säilyminen turvattaisiin kehittämällä koulua esimerkiksi
kulttuurikouluksi ja kylän keskukseksi.
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KOLTTASAAMELAISUUDESTA
Pennasen ja Näkkäläjärven (2000, 322–323) mukaan talvisodan
syttyminen aloitti Petsamon kolttien kymmenen vuoden
evakkoajan. Talvisodan sytyttyä 30. marraskuuta 1939 Petsamon
kaikki asukkaat evakuoitiin. Osa Petsamon asukkaista sai palata
kotiseuduilleen huhtikuussa 1940, mutta jatkosodan lopulla
vuonna 1944 koltat joutuivat jättämään kotiseutunsa – tällä kertaa
lopullisesti. Heidät evakuoitiin Keski–Pohjanmaalle, jossa osa
koltista joutui viipymään vuoteen 1946 asti. Olot olivat kolttien
kannalta vaikeat. Moni sairastui suomalaisilta saatuihin tauteihin,
joita vastaan erämaan asukkailla ei ollut vastustuskykyä. Kun
Petsamon alue jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle syksyllä
1944 (ja lopullisesti Pariisin rauhassa vuonna 1947), alueen
kaikki koltat siirtyivät Inarin pitäjään, pääasiassa Nellimiin,
Tsarmijärvelle, Keväjärvelle ja Mustolaan. Suonikyläläiset
asutettiin Näätämön alueelle. Vuoden 1955 säädetyn niin sanotun
kolttalain mukaan valtio rakennutti noin kolmen hehtaarin
suuruiset, pääosin asumiseen tarkoitetut kolttatilat, jotka koltat
saivat ilmaiseksi.
Lehtolan (1997, 67) mukaan kolttasaamelainen kulttuuri on
omaleimainen sekä suomalaisiin että saamelaisiin verrattuna. Se
on saanut vaikutteita muun muassa ortodoksisen uskonnon,
karjalais-venäläisestä kulttuurista. Muista saamelaisista poikkeavia kulttuuripiirteitä ovat esimerkiksi karjalaistyyppiset
kansantanssit ja puku. Koltilla on harvinainen joiun laji leudd,
pitkä ja kertova runoelma, joka on ehkä säilynyt suvaitsevaisen
ortodoksisen kirkon piirissä paremmin kuin luterilaisilla alueilla.
Kyläkokouskäytäntö on koltilla myös vanhaa perinnettä, jossa
esimerkiksi yhteisiä asioita hoitamaan valitaan vaaleilla
luottamusmies. Kolttakulttuurin keskuksena pidetään Sevettijärveä ja koltan kieltä esimerkiksi on elvytetty kielipesätoiminnalla vuodesta 1993.
Nyt myös valtio on myöntänyt 450 000 euroa saamelaislasten ja nuorten kieltä elvyttävään toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki kielipesätoiminnalle kanavoidaan saamelaiskäräjien kautta. Tuki kohdistuu kaikkiin kolmeen Suomessa
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puhuttuun saamenkieleen, joita ovat pohjoissaame, inarinsaame ja
koltansaame. Tuesta 350 000 euroa myönnettiin saamelaisten
kielipesätoimintaan ja 100 000 euroa muuhun kieltä elvyttävään
toimintaan, kuten saamenkieliseen lasten ja nuorten kerhotoimintaan. (Inarilainen 2.2.2011.)
Tässä esimerkissä korostuu kolttasaamelaisen kulttuurin ylläpitäminen. Koulussa huomioitiin koltan kielen jatkuvuus, opiskelemalla koltansaamen kieltä ja pitämällä heille ortodoksiuskontotunteja. Samalla kolttasaamelaisuuteen liittyvät teemaviikot tulivat tärkeiksi. Kun panostettiin saamelaiskulttuurin
opetuksen jatkuvuuteen, tuotti se tuloksia oppilaiden keskuudessa
oman identiteetin löytymiseen.
Alussa kyläkoulun mainio toiminta:
Se oli yks osa sitä koulua se kolttasaamelainen kulttuuri. Vaikkei
resursseja kovin paljon ollut eikä oikein ollut vetäjiä. Kuitenkin
sitä tuotiin koulutyössä paljon esille ja se oli yks olennainen osa
sitä koulutyötä ja sitten sitä koulua. Kaikki tämä:
Ortodoksiuskonnon huomioiminen ja saamelaiskulttuuri ja sitten
semmonen kokemus mulla oli. Meillä oli joka vuosi saamen
teemaviikkoja niin, että vähintään joka kolmas vuosi oli
koltansaamen teemapäiviä tai viikko. Sillon kun ne teemaviikot
aloitettiin, niin vain muutama oppilas hoksasi olevansa
saamelainen. Mutta sitten kun näitä teemaviikkoja oli jatkettu
neljä, viisi vuotta, oli ollut koltansaamen, pohjois-saamen ja
inarinsaamen teemaviikkoja niin oppilaat innokkaasti osasivat
sanoa olevansa saamelaisia, tiedostivat sen ja olivat ylpeitä siitä,
että he olivat saamelaisia. (Opettaja 15 Pohjois-Lapista)

Kolttasaamelaisuus on yksi etnisiä vähemmistöjä saamelaisuudessa. Pohjois-Lapin alueella oli yksi kyläkoulu, joka
merkittävästi huomioi opetuksessaan lasten kolttasaamelaisuuden
ja pitämällä esimerkiksi teemaviikkoja säännöllisesti. Teemaviikkojen aikana opittiin perinteistä kolttasaamelaista käsityötaitoa, koltankielisiä lauluja, leuddeja ja käytiin poroerotuksissa.
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Keskivaiheessa kertomusta syitä lakkautukseen:
Opettajien ja koulun selän takana oli suunniteltu tämmönen
operaatio, joka tuli aivan yllätyksenä. Kerrottiin, että se
lakkautettiin, koska kiinteistö oli niin huonossa kunnossa, joka
kyllä pitääkin paikkansa ja oppilaitakin alko olla vähän. Mutta
olimme asennoituneet kuitenkin niin, että siinä vielä pari vuotta
koulua pidetään, ja kaikki suunnitelmat oli tällä tavalla tehty.
Mutta siinä takana oli tiettyjä ristiriitoja, jotka ei ollu minun
tiedossa, koska olin pitkällä sairaslomalla. Siinä oli parin
vanhemman ja opettajien välillä erimielisyyksiä, ja mä luulen,
että se sitten laukasi tämän prosessin. (Opettaja 15 PohjoisLapista)

Lopussa lakkautuksen vaikutukset:
Koska koulu lakkautettiin, arvokas palanen kolttakulttuuria
koulun antamana ja edesauttajana katoaa. Isossa koulussa
voidaan joltakin osin vielä opettaakin resurssien puitteissa koltan
kieltä, mutta samanlaiseen kyläkoulun suoritukseen se ei pysty.
Muut saamen kielet ja kulttuuri tulevat enemmän huomioiduiksi,
koska oppilaita on vastaavasti enemmän kuin kolttasaamelaisissa
oppilaissa. (Opettaja 15 Pohjois-Lapista)

Yhteisenä huolenaiheena katsottiin olevan usean haastateltavan
mukaan saamelaisidentiteetin vahvana pysymisen siirryttäessä
pienestä koulusta isoon kouluun. Huolta kannettiin nimenomaan
kolttasaamelaisten lasten kulttuuriperinnöstä ja identiteetistä:
Etninen identiteetti on lyhyesti sitä, että minulla on ryhmä, johon
kuulun, oma paikka maailmassa, johon minun ryhmänikin
kuuluu. Ja me ajattelemme samansuuntaisesti tärkeistä asioista.
(Lapsen vanhempi 1 Pohjois-Lapista)

Ajatuksena oli, että lasten pitäisi saada opiskella esimerkiksi
poronhoitoon liittyviä asioita myös isossa koulussa niin, että he
voisivat olla päivän poroerotuksissa:
Ajatellaan vaikka sitä, että oli monta poroperheen lasta, ja on
ehkä vaikeaa lähteä erotuksiin täältä, olla päivä pois, ehkä he ei
ilkeä sitä pyytää tai sitten opettaja ei ymmärrä, minä en tiiä,
mutta eivät ole olleet pojat erotuksissa, mikä on minusta sääli.
Pitäs kulkee ja olla se päivä pois koulusta, koska heillä on omat
poromerkit ja sitä kuulus opiskella sitä työtä. (Opettaja 16
Pohjois-Lapista)
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Kyläkoulua, jossa opetettiin saamenkieltä ja saamenkielellä,
pitäisi voida kehittää kylän keskukseksi:
Jos vielä aattelee sitä, että se on saamenkielinen ympäristö, vois
sanoa ainoita pohjoisessa kulttuurikouluja, jossa kaikki lapset
opiskelevat saamen kieltä tai saamen kielellä, niin nää kaikki
päivähoitoikäiset alle kouluikäiset ovat myöskin saamenkielisiä
lapsia. Mun mielestä olis hirveen tärkeetä, että tällä tavalla
lähettäs
kehittään
sitä
koulua
nimenomaan
kylän
keskukseksi.(Lapsen vanhempi 2 Pohjois-Lapista)

YHTEENVETO
Lakkautusten raadollisuus kuvastui kertomuksellisesti tragedioina
haastateltavien lausunnoista. Malliesimerkissä kuntapäättäjät
pompottelivat valtuuston vaihtuessa koulun lakkautuspäätöstä
edestakaisin ja kohtelivat koulun puolustajia epäreilusti,
suorastaan vastuuttomasti. Arvokeskustelujen riittämättömyys,
neuvottelutaitojen puutteellisuus ja pitkälliset taistelut koulujen
puolesta puhuvat omaa karua kieltään koulun puolustajien ja
lakkauttajien välillä.
Todettiin, että kunnan tärkein tehtävä on huolehtia asukkaidensa
peruspalveluista. Pieni koulu mahdollisti lapselle enemmän
vapaa-aikaa lepoon, virkistykseen ja harrastuksiin. Lapsella
katsottiin myös olevan oikeusturvan lähikouluunsa, kuten myös
oikeus erityis- ja tukiopetukseen siellä. Pienen koulun nähtiin
olevan kaikkia kyläläisiä yhdistävä erilaisten toimintojen keskus
ja lapsiperheet muuttaisivat mielellään kylään, jossa on koulu.
Pieni koulu arvottajana loi tasa-arvoa koulutuspalveluissa.
Kouluttomuus sen sijaan vaikutti negatiivisesti kyläläisten
itsetuntoon ja identiteettiin. Koulu on elävän kylän merkki.
Iso koulu arvottajana voitiin todeta, että opetus pystyttiin
hoitamaan paremmin isossa koulussa, eivätkä oppilaat tästä
siirrosta kärsineet. Oppilaat saivat paljon uusia kavereita,
harrastuksia ja iloisen ympäristön. Muodostui suurempia ryhmiä,
jolloin opittiin ryhmätyötaitoja ja sosiaalinen ympäristö laajeni.
Iso koulu toi monta uutta opettajaa, joista useat olivat
erikoistuneet tiettyihin aineisiin. Isossa koulussa oli tarjolla
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monenlaisia kerhoja ja valinnaisaineita. Ennen eläkeikää oleville
opettajille muutto isoon kouluun toi piristävää ja hyvää vaihtelua.
Iso koulu katsottiin työpaikkana hyväksi, koska siellä sai monilta
uusilta työkavereilta tukea ja henkilökohtaisella tasolla sai olla
oma persoona etunimellä.
Salailussa ja harhauttamisessa käytettiin ihmisten hyväuskoisuutta
tarkoituksellisesti koulun lakkauttamiseksi valheellisin perustein.
Henkinen heitteillejättö oli myös yksi rankimpia kokemuksia
koulunsa puolustajalle. Kalamies tietää, mitä on väsyttäminen.
Tässä se on; Umpikuja tiedottamisessa ja muussa informoinnissa
kunnan ja lehdistön taholta.
Yksi tragedian muoto koulujen lakkautuksissa koettiin
saamelaiskulttuurin hiipumisena pienten koulujen kadottua
kuvioista. Pienet kyläkoulut tekivät työtä saamelaislasten
identiteetin ja kulttuurin säilyttämiseksi monella tavalla,
esimerkiksi teemaviikkojen muodossa. Nimenomaan kolttakulttuurin säilyminen koettiin erittäin uhanalaiseksi lakkautusten
myötä. Saamenkielinen kyläkoulu voisi myös olla kylän keskus.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tämä tutkimus kannatti tehdä, koska täten saatiin kuuluviin
pohjoisenkin ääni kyläkoulujen lakkautuksiin. Ääneen pääsivät
alansa asiantuntijat eli johtajat, opettajat, sivistysjohtajat ja lasten
vanhemmat. Tämä näyte kattaa vain osan lappilaista
koulumaailmaa, mutta antaa kuitenkin joitakin suuntaviivoja
siihen, miten kyläkoulujen lakkautukset on otettu Pohjois- ja
Tunturi-Lapissa vastaan. Jos lakkautettujen koulujen lapset olisi
vielä otettu mukaan haastatteluihin, työstä olisi voinut kehkeytyä
huomattavasti laajempi. Katson, että lasten näkökulmien
tarkastelu on jo oma erillinen projektinsa. Vaikka lakkautukset
prosesseineen olivat tutkimuksen tärkeimpiä aiheita, kyläkoulujen
kulttuuriperimän tarkastelukin kyläkoulun merkittävyyden
rakentajana oli erittäin mielenkiintoista.
Täytyy kuitenkin myöntää, että ahdistunut olo valtasi usein
mieleni kirjoittaessani tätä työtä. Lakkautettujen koulujen
ihmisten tuntemukset ovat monesti olleet niin epätoivoisia, että
myötäeläminen on ollut rankkaa. Haastateltavien tunnekirjo on
vaihdellut surusta raivoon, epäilyksestä toivottomuuteen ja
lopulta periksi antamiseen. Toki mukana oli muutamia
haastateltavia, joihin lakkautukset eivät niinkään vaikuttaneet.
Toisin sanoen tutkijalla on ollut reflektiivinen ote aineistonsa
käsittelyssä, jolloin syvä todellisuus kuin myös intuitio valtasivat
ajatukset. Narkauksen (1999) tutkimustyöstä ilmeni myös, että
koulujen lakkauttamiset on ensin otettu vastaan tunnevoittoisesti,
mutta myöhemmin ovat ainakin vanhemmat mukautuneet
lakkautuspäätöksiin.
7.1 Keskeisiä asioita lakkautuksissa
7.1.1 Millainen oli kyläkoulun merkitys?
Kyläkoulujen merkitys painottui saamelaisalueiden kunnissa
saamelaiskulttuurin vaalimiseen pitämällä esimerkiksi teemaviikkoja - tai päiviä aiheesta. Kielen ja saamelaisen elämäntavan
jatkuvuus mahdollistui alueen kyläkouluissa. Tunturi-Lapissa
oman kylän perinteet ja ympäröivä luonto antoi virikkeitä
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kyläkoulun monenlaiseen toimintaan. Nämä asiat muun muassa
vahvistivat lasten identiteettiä ja yhteisöllisyyttä, koska kyläkoulu
katsottiin turvalliseksi lähikouluksi lapselle, jossa hänellä oli
mahdollisuus vahvan identiteetin kasvuun ja yksilölliseen
opetukseen pienissä ryhmissä Niin Pohjois-Lapissa kuin TunturiLapissakin koulujen järjestämät äitienpäiväjuhlat ja joulujuhlat
olivat merkittäviä myös kyläläisille. Saamenkielten ja meänkielen
käyttö, ympäröivän luonnon antamat käyttömahdollisuudet retkiin
ja tutkimiseen sekä käsityöperinne loivat oman merkittävän
pohjan koulujen kulttuuriperimään.
Jos ajatellaan koulun antamaa kulttuuriperintöä ja merkitystä tänä
päivänä, muutamat asiat pysyvät varmaankin melko samanlaisina.
Joulun- ja kevään päätösjuhlia pidetään kuten ennenkin, mutta
äitienpäiväjuhlien vietosta en ole monessakaan koulussa enää
kuullut puhuttavan. Otaksun, että joissakin kyläkouluissa niitäkin
vielä pidetään. Saamelaiskulttuurin ylläpitämistä eri kouluilla ovat
ainakin saamelaislasten- ja nuorten taidetapahtumat vuosittain,
jotka keräävät yhteen saamelaisia taiteen harrastajia eri aloilta.
Koska kyläkouluja on lakkautettu, ovat myös kansalaisopiston
kurssitarjonnat näiltä osin loppuneet tai ainakin vähentyneet.
Nykyään kouluissa pidetään yleensä ulkoilupäivä syksyllä ja
toinen keväällä, jolloin esimerkiksi tehdään retkiä patikoiden,
veneillen, hiihtäen, lasketellen ja pilkkien.
7.1.2 Millaisia olivat tuntemukset koulun lakkautuessa?
Haastateltavien tuntemukset painottuivat kyläkouluun ja
lakkautustoimintaan. Kyläkoulun säilyttäminen katsottiin
arvokysymykseksi yhteisössä ja samalla pelättiin kyläkouluperinteen katoamista. Kestävän kehityksen periaate toteutui,
koska lapsilla oli hyvä itsetunto, joka puolestaan antoi perustaa
lapsen oman identiteetin kasvulle. Kun koulu oli päätetty
lakkauttaa, opettaja saattoi tuntea jopa syyllisyyttä kirkonkylän
opettajien taholta käyttäessään kunnan varoja pikkukoululla.
Mielestäni koulun pitää pystyä toimimaan loppuun asti aivan
normaalisti ilman syyllisyyden tunteita, jos se vain on
mahdollista. Lakkautustoimintaan liittyvät tuntemukset olivat
yleensä negatiivisia, jopa järkyttyneitä. Haastateltavat tunsivat
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alemmuudentunnetta ja huonoutta muun muassa tiedottamisen
puutteesta ja vihjailuista opetuksen laadusta. Kasvatustieteen
tohtori Taina Peltonenkin ihmetteli Lapin Kansan (11.4.2006)
artikkelissa mututietoa suurempien koulujen opetuksen paremmasta laadusta. Peltosen mukaan tutkimukset ovat osoittaneet,
etteivät pienten koulujen oppimistulokset eroa muitten koulujen
oppimistuloksista. Kanadalainen Shaw (2011) selvitti viranomaisille tutkimuksessaan, mitä heidän tulisi tietää, ennen kuin
kouluja ruvetaan sulkemaan. Sulkemisprosessi on kivulias
kaikille osapuolille. Tässäkin tutkimuksessa esimerkiksi
vanhemmat tuntevat toivottomuutta, jopa vihaa koulujen
sulkemisesta. Oppilaille tulevaisuus avautuu epävarmana ja
epäselvänä, koska he kadottavat jo luomansa suhteet ympärillä
oleviin ihmisiin ja tuleva kouluvuosi on hämärän peitossa.
7.1.3 Miksi koulu lakkautettiin?
Lakkautusten syinä todettiin olevan säästösyyt ja oppilasmäärien
pieneneminen. Nämä syyt olivat ymmärrettäviä syitä. Yhtenä
syynä oli myös voimavarojen uudelleen kohdentaminen, jota
ihmeteltiin. Koulutoimen puolelta oli ilmoitettu, ettei koulun
lakkauttaminen ollut rahakysymys. Saamelaisalueella toimii myös
saamenkielisiä luokkia. Saamenkieliseen opetukseen valtionosuus
oli sataprosenttinen, joten kunta sai näin verotuloja.
Lakkautuspäätökset nähtiin ihmisiä hämäännyttävinä ja
epäilyttävinä, koska vaikutti siltä, etteivät päättäjätkään oikein
tienneet, mistä oli kysymys. Peltosen (2006) mukaan viime
vuosikymmenen pienkoulujen lakkautusaaltoa tarkasteltaessa
joudutaan kysymään, ohjaako Suomessa opetusta valtiovarainministeriö vai opetusministeriö? Koulujen lakkauttamista
on Peltosen mukaan leimannut paljolti suunnittelemattomuus ja
politikointi. Kalaojan (1988, 81–84) mukaan pienet koulut
katsotaan kalliimmiksi kuin isot koulut, mutta taloudellista
merkitystä ei koulujen yhdistämisellä ole. Tantarimäki (2011)
totesi tutkimuksessaan, että säästämiseen ei ole löydetty tiettyä
kaavaa, jolla säästöt voisi toteuttaa.
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7.1.4 Millaisia olivat lakkautusprosessit?
Tutkimuksessa tarkasteltiin lakkautusprosesseja, jotka nähtiin
yleisesti raskaina ja erittäin riitaisina. Teemoiksi nousivat
lakkautusprosessien toiminta ja arvokeskustelut niissä. Koulujen
puolesta taisteltiin pitkään ja kirjelmiä lähetettiin niin
opetusministeriöön kuin eduskuntaankin. Koulujen kannattajia
yleensä olivat opettajat, vanhemmat ja kyläläiset. Vastustajiakin
täytyi olla, koska nimilistoja kerättiin myös lakkauttamisen
puolesta, salaa. Todettiin, että vanhempia ja kyläläisiä johdettiin
harhaan nimilistojen keruun myötä. Ilmapiiri lakkautusprosesseissa oli erittäin negatiivinen. Päättäjien puolelta annettiin
katteettomia esityksiä kustannuslaskelmista, oppilasmääristä ja
koulumatka-ajoista. Ilmeisesti lakkautuspäätökset olivat osittain
paniikkiratkaisuja kunnan puolelta näennäisine säästöesityksineen. Myös Tantarimäen (2011) tutkimuksessa lakkautuksista opittiin, että lakkautusesitys ja päätöksenteon kiire saattavat
yllättää. Lisäksi todettiin, että avoimet ja ennakoivat keskustelut
luovat uskottavuutta ja luottamusta päätöksentekoon. Vain avoin
keskustelu päättäjien, virkamiesten ja asukkaiden kesken voi
tuottaa ajantasaista suunnittelutietoa, realistisia vaihtoehtoja sekä
toteuttamiskelpoisia suunnitelmia päätöksineen.
Koulun lakkauttaminen nähtiin myös kansallisena vastustuksena
lasten perusoikeuskysymykseen ja kulttuurikysymykseen vedoten. Ilmeni myös, että lasten käydessä koulua ”metsässä”, heistä
kasvaa epäsosiaalisia henkilöitä. Kunnan edustajien toiminta
nimettiin passiiviseksi vastarinnaksi, niin sanotuksi väsyttämistekniikaksi. Marjo Yliluoma painotti Opettajalehdessä
(24.3.2005), ettei keskusteluun oman koulun puolesta kannata
herätä vasta sitten, kun lakkautus on lautakunnan asialistalla.
Pitäisi toimia ennakkoon, esimerkiksi kutsumalla koululle
luottamusmiehiä tutustumiskierrokselle. Tähän on tietysti hyvä
yhtyä ja olla jälkiviisas. Mitä ne arvokeskustelut oikein ovat?
Mielestäni ne eivät ole pelkästään koulun puolustautumista
lakkautukselta. Arvokeskusteluun pitäisi osallistua laajemmin
yhteiskunnassa. Kouluhan tietysti arvostaa itseään ja toimintaansa, mutta arvostavatko muut, esimerkiksi kunnan päätöksistä
vastaavat henkilöt? Mitkä ovat ne arvot koulutuspolitiikassa tänä
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päivänä, jotka sopivat kaikille? Syvemmät arvokeskustelut
näyttävät vielä odottavan osanottajia yhteis-kunnassamme.
Arvokeskusteluiden tavoitteena oli tehdä myös kouluverkkosuunnitelmia, joissa määriteltäisiin ne periaatteet, millä koulut
säilyvät ja milloin niitä lakkautetaan. Kun valtuustossa olevat
henkilöt kunnassa vaihtuvat, myös päätökset asioissa voivat
muuttua. Ilmeni poliitikkojen sitoutumattomuutta asioihin ja
tietynlaista suunnittelemattomuutta. Narkauksen (1999) lisensiaattityössä viitataan Oulasvirran (1996) väitöskirjaan, jossa myös
kaivataan ja edellytetään kunnissa käytävää arvokeskustelua siitä,
miten kunnan tuottamat palvelut voitaisiin panna tärkeysjärjestykseen. Esimerkkinä mainitaan sektorikohtaista palveluiden
läpikäymistä lakisääteisissä palveluissa, tukipalveluissa, kunnan
vapaaehtoisesti tuottamissa palveluissa sekä kehittämispalveluissa. Kokonaisvaltaisuutta arvokeskusteluissa myös kaivattiin.
7.1.5 Millaisia olivat lakkautusvaikutukset?
Lakkautusten vaikutukset kohdistuivat saamelaiskulttuuriin, oppilaaseen, opettajaan, kylään ja koulun alueelliseen merkitykseen.
Kyläläisten kokoontumispaikkana koulu oli verraton niin juhlien
viettopaikkana kuin muidenkin tilaisuuksien järjestäjänä. Sen
katsottiin yhdistävän kyläläisiä ja olevan kaiken toiminnan
keskus. Koulun katsottiin olevan viimeinen palvelu, mitä on
jäljellä ja siitä on pidettävä kiinni. Koulun alueellisuudessa
korostui myös lähikoulun merkitys, koska esimerkiksi matkat
kuntakeskuksiin sivukyliltä olivat useita kymmeniä kilometrejä.
Koulutustarjonnassa nähtiin eri-arvoisuutta, jos koulut keskitetään
aluekeskuksiin. Opetusministeri Virkkunen (Lapin Kansa
7.2.2009) ei kuitenkaan osaa sanoa, miten opetus järjestetään
alueilla, joissa väki vähenee ja kuntaliitoksetkaan eivät ratkaise
ongelmaa pitkien välimatkojen takia. Yhtenä keinona hän esittää
tietotekniikan hyödyntämistä nykyistä enemmän. Amerikkalaisessa tutkimuksessa Howley ym. (2011) todetaan, että uusi
tutkimus ei tue väitteitä koulujen ja alueiden yhdistämisen
laajoista eduista. Tutkimukset viittaavat siihen, että pikemminkin
köyhät alueet hyötyvät pienistä koulupiireistä ja kouluista.
Alueilla on kuitenkin suuria eroja, niin maan-tieteellisesti,
poliittisesti kuin historiallisestikin, joten yhdistämiset tai niiden
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purku on hyvä tehdä tapauskohtaisesti. Tällainen tarkka
tapauskohtainen pohtiminen lakkauttamisiin olisi mielestäni
paikallaan myös Lapin harvaanasutuissa kunnissa.
Saamenkielen, erityisesti koltansaamen ja inarinsaamen kielen
merkitystä ja oppilaan kulttuuri-identiteetin vahvana pysymistä
epäiltiin kyläkoulun lakattua. Saamelaiskulttuuriin liitttyviä
teemapäiviä ja -viikkoja tulisi huomioida myös isossa koulussa.
Tällöin oppilas oppii tiedostamaan lisää omasta saamelaisuudestaan. Koulutyöskentelyssä pitäisi ottaa huomioon
kulttuurin jatkuminen ja oppiminen esimerkiksi niin, että oppilas
pääsee joinakin koulupäivinä poroerotuksiin vanhempiensa
kanssa. Omien poromerkkien käyttöä voisi samalla hyödyntää.
Joissakin haastatteluissa väläytettiin saamelaiskoulun mahdollisuutta, jossa saamelaiskulttuuriin liittyvät asiat kuten kieli, tavat
ja pukeutuminen voitaisiin ottaa huomioon. Jos ajatellaan aikaa,
kun saamelaislapset asuivat asuntolassa kouluvuoden aikana
eivätkä saaneet puhua äidinkieltään, ovat asenteet ja käytänteet
muuttuneet. Saamenkieltä sekä opetetaan että saamenkielellä
opiskellaan tänä päivänä. Uhanalaista inarinsaamea opiskeltiin
täydennyskoulutuksena eri ammateissa, ja saamenkieliset kielipesät täydentävät lasten kielitaitoa.
Aikio-Puoskarin (2006, 122) mukaan pohjoismaisissa peruskouluissa annetaan opetusta viidessä saamenkielessä ja viidellä
saamenkielellä. Nämä kielet ovat pohjois-, luuleo-, etelä-, inarinja koltansaamen kielet. Näistä kielistä suurimpana on pohjoissaamen kieli ja noin 90 % kaikesta saamen opetuksesta annetaan
tässä tai tällä kielellä. Muiden kielien asema opetuksessa on
heikompi ja viime vuosina onkin pyritty erityisesti tukemaan
näiden kielien tilannetta opetuksessa. Syksyllä 2009 alkanut
inarinsaamen kielen täydennyskoulutus eri ammattiryhmille on jo
vauhdittanut kielen käyttöä laajemmin.
Inariin on rakennettu saamelaiskulttuurikeskus, joka mahdollistanee uusia ulottuvaisuuksia saamelaisen kulttuurin edistämiseen.
Kulttuurikeskus tulee olemaan saamelaisten hallinnon ja
kulttuurin keskus. Millainen on saamelaiskulttuurin merkitys
muualla Suomessa? Pääkaupunkiseudulla asuu huomattava määrä
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saamelaisia. Monitoimikeskuksen yhtenä mallina voisi esimerkiksi olla saamenkielisen päivähoidon ja opetuksen
sijoittaminen myös muualle Suomeen, jos siihen on tarvetta.
Tämä tarkoittaisi täydennyskoulutusta opettajille saamenkielessä,
jolloin saamenkieliset lapset saisivat opetusta laajemmalti omalla
äidinkielellään.
Oppilas
Oppilasta koskettavat vaikutukset voitiin erotella sekä hyviin että
huonoihin. Hyviä vaikutuksia olivat uudet koulukaverit ja monet
uudet eri aineisiin erikoistuneet opettajat. Samoin monenlaiset
valinnaisaineet, kerhot, ryhmätyöskentely, järkevämmät opetusryhmät ja sosiaalisten suhteiden laajeneminen isossa koulussa
laskettiin hyviin puoliin. Kyyditykset eivät myöskään olleet
lisääntyneet kohtuuttomasti. Ennalta tehty yhteistyö uuden koulun
kanssa mahdollisti sopuisan siirtymisen pienestä koulusta
suurempaan kouluun.
Huonoja puolia olivat pidentyneet koulupäivät, johtuen
pidemmistä koulumatkoista kuljetuksineen. Tämän seurauksena
rentoutumiseen, lepoon ja harrastuksiin ei löytynyt enää riittävästi
aikaa. Iso muutos oppilaalle oli myös siirtyä muutaman
kymmenen oppilaan koulusta muutaman sadan oppilaan kouluun.
Entiset luokkakaverit joutuivat eri luokille ja kiusaamistakin
havaittiin uudessa ympäristössä. Nähtiin, että oppilaan asemaa oli
heikentänyt muun muassa koulutuspalvelujen tasa-arvottomuus.
Kiusaamistakin esiintyi jonkin verran. Pikas´in (1990, 57)
kiusaamiskäsitteen yhtenä kriteerinä on kielteisen käyttäytymisen
kohdistuminen huonossa asemassa olevaan yksilöön. Pienen
koulun muutaman kymmenen oppilaan joukosta siirtyminen
muutaman sadan oppilaan joukkoon mahdollistaa melkoisella
varmuudella kiusaamistapahtuman.
KOULUMATKA EI VASTAA MATKA-AIKAA (Opettajalehti
16.1.2009)
Lehtolan mukaan tämän tyyppisiä puheenvuoroja käytetään usein
valtuustoissa kuten ”eihän sieltä kyläkoululta aja kuin puolisen
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tuntia tänne keskustaan”. Kuntajohdossa tiedetään varsin hyvin,
että koulukyyditykset kestävät keskimäärin 2,5 kertaa kauemmin
kuin henkilöautokyyti. 30–40 kilometrin päässä keskustasta
sijaitsevan koulun lakkauttaminen vastaa sitä, että kunnan johto
pakotettaisiin töihin 100 kilometrin päähän. Erona on vain
ensiksikin se, että lapsen on pakko mennä työpaikalleen, aikuisen
ei. Toiseksi, aikuisen kyyti järjestyy ovelta ovelle ja on mukavaa
ja väljää, lapsen koulukyyti ei. Pienen lapsen turvallisuuden
tunteelle ei lasketa mitään arvoa. (Opettajalehti 16.1.2009)
Perusopetuslain mukaan opetus pitää kunnassa järjestää niin, että
oppilaiden koulumatkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Tätä lain
kohtaa ei maaseudusta puhuttaessa noudateta lainkaan. Sen sijaan
tulkitaan pirullisesti koulumatka-aikalainkohtaa lakkauttamalla
kaikkien sellaisten alueiden kyläkoulut, joista on mahdollista
kuljettaa lapset kuntakeskuksen kouluun ja takaisin alle 2,5
tunnissa. Niin YK:n lasten oikeuksien sopimus kuin lastensuojelulakikin velvoittavat päättäjiä ottamaan kaikessa päätöksenteossa ensisijaisesti huomioon lapsen edun. Kunnan on
edistettävä lasten hyvinvointia sekä poistettava epäkohtia ja
ehkäistävä niiden syntymistä (LSL 7 pykälä). Perustuslaki puhuu
kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Olisi rehtiä ja suoraselkäistä
sanoa Suomessa suoraan, että näitä lakeja ei sovelleta maaseudun
lapsiin. (Opettaja-lehti 16.1.2009.)
Oppilaalla pitäisi olla oikeus omaan lähikouluunsa, mutta näinhän
se nyt ei ole. Perusopetuslain 6 §. mukaan oppilaan koulupaikan
määräytyminen tulee järjestää siten, että liikenneyhteydet ovat
mahdollisimman lyhyet. Angelista Inariin ja takaisin koulumatkan
pituudeksi tulee 130 kilometriä. Me lappilaiset olemme toki
tottuneet pitkiin välimatkoihin, mutta pienen koululaisen
päivittäisenä koulumatkana se tuntuu melko uskomattomalta.
Lähikoulu saa tänä päivänä erilaisia mittasuhteita. Kasvatustieteen professori Eira Korpinen Jyväskylän yliopistosta sanoo
Opettajalehden (24.3.2005) artikkelissa, että Suomessa ei oteta
huomioon tutkimustuloksia koulua kehitettäessä. Kaikenlaisia
tutkimuksia mielestäni on kuitenkin tehty koulua koskevissa
asioissa. Miten on mahdollista, että koulutuspolitiikassa ei
tarpeeksi oteta huomioon näitä tutkimuksia? Eivätkö
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virkamiehistö ja muut päättävät elimet tiedä tai ymmärrä, mistä
tutkimuksissa on kysymys? Miten päästäisiin parhaaseen
mahdolliseen lopputulokseen tutkimusten ja päättäjien kanssa
suomalaisesta koulutuksen kehittämisestä? Suomalaisen koulutuksen kehittämisvision (1992, 7) mukaan suomalainen koulutusjärjestelmä on alueellista ja yksilöllistä koulutuksellista tasaarvoa toteuttava. Parikymmentä vuotta sitten tehty visio ei
alueelliselta osaltaan ole täysin toteutunut.
Opettaja
Opettajien välittömiä vaikutuksia olivat tietenkin koulujen
vaihtumiset pienemmästä isompaan ja työmatkat yleensä
pitenivät. Monien aikuisten myötä mahdollistui myös tuen saanti
uudessa koulussa ja opettajakin sai olla oma persoonansa
etunimellä. Nämä olivat käytännön tuomia välittömiä vaikutuksia
opettajalle, mutta millaisia henkisiä vaikutuksia lakkautukset
toivat mukanaan? Epäilyksiä omaa työtä kohtaan opetuksen
laatuun liittyvien vihjailujen takia, syyllistämistä ja oman
itsetunnon heikkenemistä. Opetuksen laatuun liittyvät vihjailut
ovat vakavia syytöksiä, joista voi kehittyä pahoja henkisiä
traumoja. Eikö asia ole niin, että jokainen henkilö haluaisi, että
hänen työtään arvostetaan? Varsinkin opettajan työ, joka ei ole
helpoimmasta päästä, on helposti arvostelun kohteena. Tietämättömyys ja mututieto ovat useimmiten arvostelun perusteena.
Opettajalehdessä (13.9.2005) olevassa artikkelissa pelättiin yli
kuntarajojen ulottuvia opetusjärjestelyjä muodostamalla esimerkiksi yhteisiä opettajan virkoja. Toisin sanoen; otetaan
opettajista kaikki irti. Tämä saattaa johtaa opettajien muuttoon
pois paikkakunnalta ja motivaation sekä sitoutumisen puutteeseen.
Kylä
Lakkautusten vaikutukset lisäsivät kylän elämän hiljenemistä.
Kyläläiset ovat kautta aikojen pitäneet koulua kokousten,
harrastusten ja juhlien pitopaikkana. Koulu oli kylän sydän, joka
lyödessään antoi kylälle monenlaiset elinmahdollisuudet.
Koulussa olevat toiminnot lakkasivat ja samalla heikkeni myös
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kyläläisten yhteistoiminta. Kun kylässä ei ole koulutoimintaa,
lapsiperheet eivät sinne muuta tai muuttaminen on ankaran
harkinnan takana. Kouluttomuus on signaali lapsiperheille olla
muuttamatta kylään, sanoi myös kasvatustieteen tohtori Taina
Peltonen Lapin Kansan (17.12.2005) artikkelissa. Seurauksena on
kylän elinvoimaisuuden väheneminen ja kyläläisten yhteisöllisyyden heikkeneminen. Peltosen mielestä lasten koulupäivien
arjen etääntyminen vierottaa heidät pikkuhiljaa kotikylästään.
Samoin vanhempien mielenkiinto lasten koulunkäyntiin vähenee.
Sanotaanhan, että pieni on kaunista, jos sen oppisi ymmärtämään
oikein. Millaisia kauniita arvoja ja ajatuksia kyläkouluun
liitetäänkään? Aineistosta kävi ilmi, että niitä oli paljon. Kylä
tietysti hiljenee jo senkin takia, että sinne ei haluta rakentaa,
koska ei ole koulua eikä muita palveluita. Kyläläisen itsetuntokin
saa siinä kolauksen asuessaan nyt syrjäkylällä sanan varsinaisessa
merkityksessä. Kyläkoulua pidettiin omalla alueellaan merkittävänä, jota olisi pitänyt kehittää kylän monitoimikeskukseksi.
Koulutoimintaa olisi voinut lisätä niin, että esimerkiksi
seitsemäsluokkalaiset olisivat käyneet koulua muutaman päivän
kyläkoulussa. Ajatuksena oli, että kuljetukset voisivat olla
toisinkin päin, kirkonkylän koulusta kyläkoululle. Myös
professori Esko Kalaoja ja kasvatustieteen tohtori Taina Peltonen
huomauttivat Nuorgamin kyläkouluseminaarissa, että koulukuljetusten suunta voisi olla myös päinvastainen. (Lapin Kansa
11.4.2006.)
Koulun alueellinen merkitys
Pieniä kyläkouluja olisi voitu haastateltavien mukaan kehittää
kylän monitoimikeskuksiksi harvaan asutuilla seuduilla. Tämä
olisi mahdollistanut usean palvelun yhdistymisen koulussa. Koulu
olisi toiminut siinä tehtävässä, mihin se alun perin oli
tarkoitettukin ja sen yhteydessä olisi toiminut suunnitellusti
esimerkiksi etäopetus, päivähoito, vanhustyö, kansalaisopisto,
leirikoulutoiminta sekä erilainen yhdistys- ja seuratoiminta.
Prioriteettina parissa haastattelussa mainittiin kunnassa palveleva
saamelaiskoulu, jossa kaikki kunnan saamelaislapset saisivat
opetusta omalla äidinkielellään. Tässä pilottikoulussa saamen
kielen ja kulttuurin jatkuvuus olisi turvattu. Eräässä Pohjois-

217

Suomen koulussa sijaitsi taiteilijaresidenssi, jossa ulkomaalaiset
taiteilijat työskentelivät yhdessä oppilaiden kanssa. Tämä oli
harvinaista kansainvälistä toimintaa, jossa oppilaat saivat
keskustella taiteilijoiden kanssa englannin kielellä. Samoin
koulun erinomainen ja upea sijainti puolsi leirikoulutoimintaa,
kuten monet muutkin pohjoisen koulut.
7.1.6 Kyläkuvavisiointi 5 – 10 vuoden kuluttua
Visiointeja on aina mielenkiintoista tehdä, varsinkin kun ne
tehdään omalle kylälle. Millaisilta ne tulevat näyttämän viiden kymmenen vuoden kuluttua Tunturi-Lapin ja Pohjois-Lapin
alueilla? Tunturi-Lapissa visiot olivat enimmäkseen negatiivispainotteisia, kun taas Pohjois-Lapin näkymät olivat toiveikkaampia. Yhteistä molemmille alueille oli, että työssä ihmiset
käyvät asutuskeskuksissa kauempanakin, mutta yöpymiset ja
vapaa-ajanvietto tapahtuvat omassa kylässä. Tunturi-Lapissa
nousee yhden ihmisen savuja ”peräkamaripoikien” ja eläkeläisten
asuttaessa niitä. Asukasmäärä vähenee niin, että alle kouluikäisiä
ja ala-asteikäisiä ei kylässä ole ollenkaan. Vaikka lapsiperheet
eivät muutakaan kouluttomaan kylään, rakennetaan kuitenkin
loma-asuntoja. Näin mökkiläisiä nähdään kuitenkin kesäisin
kylillä. Toisena yhteisenä visiona matkailu luo työpaikkamahdollisuuksia ja ihmisten on hyvä asua kauniilla rantatonteilla.
Pohjois-Lapin kyläkuvatkin ovat normaalia hiljaisemmat, mutta
kylät nähdään vireinä, eikä muutoksia ole juurikaan havaittavissa.
Lapsia ja asutusta on niin paljon, että johonkin kylään voisi
perustaa koulun. Niinpä kyläkoulun pihalla kirmaa lapsia, joiden
joukossa vilahtelee myös 7-9-luokkalaisia oppilaita.
7.2 Kehittämisen uutta suuntaa
Kyläkoulua pidettiin yleisesti kyläläisten kokoontumispaikkana,
joten kokemusta yhteisöllisestä toiminnasta on. Viittaan myös
KOKKE -projektiin (koulu kylän keskuksena), jossa Strombergin
(1983, 14–15) mukaan opettajat ovat olleet kylätoimikunnassa
keskeisiä henkilöitä; aloitteentekijöitä, vetäjiä ja organisaattoreita.
Opettajien on todettu olevan avainasemassa kylän ja koulun
vuorovaikutuksen elvyttämisessä. Strömberg kyseleekin kylä-
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koulun opettajan toimenkuvan laajentamisen perään tietynlaisena
organisaattorina kylän erilaisissa palvelutarpeissa.
Voisiko tätä ajatusta laajentaa niin, että kyläkoulun opettaja voisi
halutessaan toimia monitoimitalossa suunnittelijana ja organisaattorina? Mielestäni leirikoulutoiminnan suunta Tunturi- ja
Pohjois-Lapin kyläkouluihin toisi uutta potkua ja yhteistyötä
maan eri koulujen välillä. Leirikoulutoiminta ruska- tai keväthankien aikaan ovat varmasti elämyksiä esimerkiksi maan
eteläisten osien koululaisille. Saamelaisalueella koulu toimisi
myös saamelaiskouluna, johon voisi keskitetysti laajentaa kunnan
saamenkielistä ja tarvittaessa muutakin opetusta etäopetuksen
avulla. Tämän lisäksi tällaiseen monitoimikeskukseen voisi liittää
vielä taiteilijaresidenssin, mikä oli huomattu eräässä PohjoisLapin kyläkoulussa. Ulkomaalaiset taiteilijat työskentelivät
yhdessä oppilaiden kanssa englannin kieltä käyttäen. Monitoimikeskusmalli sovelluttuna omien alueiden tarpeisiin sopii
muuallekin Suomen harvaanasutuille seuduille. Koululla voisi
olla vaihtoehtoisia rooleja, esimerkiksi nuorisoseurantalona.
Alueen tarpeet ja mahdollisuudet monitoimitaloksi on tietysti
ensin rajattava, mutta erilaisia toimintoja kyläkoululle voisi listata
vaikka kuinka paljon, joka ottaisi yhteisönsä huomioon.
Väestöpohjaa on tarkennettava; paljonko ihmisiä kylällä asuu,
aikuisten, nuorten, lasten ja vanhusten suhteen. Millaisia
elinkeinoja kylällä vielä harjoitetaan, ja onko jotakin tiettyä kylän
erikoisuutta, jota halutaan korostaa.
Kun keskittäminen sijoittuu tänä päivänä yleensä asutuskeskuksiin, koulutoiminnan kehittämistä voitaisiin katsoa
laajemmasta näkökulmasta. Koulutoimintaa on Suomessa pidetty
yhtenä arvokkaimmista asioista, jota on kehitetty koko ajan
eteenpäin vuosisatoja. Yhteiskuntarakenteiden muutoksessa
kouluakin on uudistettu kehityksen mukana. Puhutaan hienosta
suomalaisesta koulujärjestelmästä, mitä se varmaan onkin. Aina
on löytynyt hyviä ja idearikkaita ratkaisuja koulutustoiminnan
kehittämiseksi. Muutokset tulevat ja menevät, mutta tietyt arvot
pysyvät aina. Nyt tarvitaan taas järjestelmällisiä ja kauaskantoisia
hyviksi havaittuja suunnitelmia ja niiden toteuttajia yhteiskunnassamme. Kuten aineistosta nousi esille, suunnitelmia
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muodostui jo koulutuksen kehittämiseksi. Aineistoni analyysin
pohjalta nousee päätelmä, jonka mukaan monitoimikeskus voisi
olla yksi ratkaisu muun muassa maaseudun säilyttämiseen. Entä
voitaisiinko ajatella monitoimikeskusta hyvänä oppimisympäristönä? Mielestäni, kyllä. Fyysinen oppimisympäristö on se
kyläkoulu, joka on oppilasta lähinnä, ja jonne on mukava mennä
vaikka koko peruskoulun ajan. Kun oppilaalla on ulkoisestikin
hyvä olla, oppiminen ja muu toiminta sujuu tuttujen koulukavereiden kanssa mallikkaasti. Kyläkoulun opettajan pedagoginen osaavuus tiivistää osiot toisiinsa.
Nyt olisi aika pysäyttää muuttovirta pohjoisesta etelään ja
kasvukeskuksiin sekä ruveta syvällisesti pohtimaan autioituvien
maaseutukylien kohtaloa. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla
koulutuksen ainakin osittainen ja kokeileva keskittäminen
sivukylille vielä olemassa oleviin kyläkouluihin. Koska kouluissa
onkin jo muun muassa kyläyhdistyksen ja kansalaisopiston
toimintaa, voisi siinä olla jo perustukset monitoimitalon laajentamista varten. Toisena mahdollisuutena näkisin ne lakkautetut
kyläkoulut, jotka matkailuyritykset ovat ostaneet, että ne voisivat
laajentaa
koulutoimintaa
rakennuskompleksiin
yhteisten
suunnitelmien pohjalta. Nämä toiminnot voisivat olla näissä
kouluissa pohjana monitoimikeskusmallia rakennettaessa. 1990luvun loppupuolella ja varsinkin tämän vuosituhannen aikana on
ollut suunnitelmia ja keskusteluja erilaisista palvelujen
keskittämisistä koulun yhteyteen eri puolilla maata. Joihinkin
kouluihin on yhdistetty muun muassa päivähoitotoiminta omalla
alueellaan. Peruskoulutoiminta alkoi Lapista 1970-luvun alkupuolella, joka sitten eteni pohjois-eteläsuunnassa kattaen lopuksi
pääkaupungin ympäristökunnat vuonna 1977. Tässä on hyvä
malliesimerkki merkittävästä koulutusuudistuksesta, joten myös
monitoimikeskusten kokeilumalli voisi olla tämän päivän
muutosprosesseista kauaskantoisin ja hedelmällisin tapa pelastaa
harvaanasuttujen kuntien elämä. Tässä voisi olla aito vaihtoehto
koulutuksen kehittämisen uudelle suunnalle. Miten uutta, pysyvää
valtionosuusjärjestelmää harvaanasutuilla alueilla pystyttäisiin nyt
kehittämissuunnitelmassa hyödyntämään?
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Koska tulevaisuus ei ole tämän mukaan valmiiksi annettua ja
saneltua, voimme me kyläkoulujen lakkautuksista huolissamme
olevat ihmiset lyöttäytyä yhteen ja olla tulevaisuushakuisia
aktiivisia toimijoita. Monitoimikeskukset harvaan asutuilla
seuduilla olisivat ennakointia muutokseen ja ne toimisivat
vastauksina ja valmiuksina muutosprosessien kohtaamisessa.
Näin koulumaailma ympärillä olevien muiden toimijoiden kanssa
toisi turvallisuutta ja hyvinvoinnin kokemista nyky-yhteiskunnan
epävarmuuden tilassa. Samoin, kun huolehdimme opettajien ja
oppilaiden henkisestä hyvinvoinnista, voimme turvallisin mielin
kohdata nykyisen ja tulevan haasteet, menneestä opiksi ottamalla.
Otan yhdeksi malliksi Kilpisjärven koulun, josta Tuominen
(2008, 309–320) on kirjoittanut pikkukoulun arktisesta olemuksesta näin: Enontekiön kunnan Kilpisjärven koulun historia
myötäilee koko kylän ja Yliperän historiaa. Vanhastaan alue on
Käsivarren paliskunnan poronhoitoaluetta, ja kesämerkityspaikka
sijaitsee kylän tuntumassa Jehkkas-tunturin liepeessä. Pysyvää
asutusta ei alueella ole ennen 1930-lukua ollut, mutta vanha
paimennuspaikka kotasijoineen on jäänyt kylän alle. Katekeettoja
ei kuulu näillä perillä asutuksen väliaikaisuuden vuoksi
kulkeneen. Ensimmäinen suomalainen muutti Kilpisjärvelle
perustetun Suomen rajojen vartijaksi ja tullimieheksi vuonna
1918. Valde Viik perusti perheen, ja kymmenpäisen lapsi-katraan
koulu käytiin tuonaikaiseen tyyliin kiertokouluna. Valden pojan
tyttäret kävivät koulunsa ”evakossa”, Muoniossa, 200 kilometrin
päässä. Enontekiön kunnan tarjoama vaihtoehto 1960-luvun
seitsemänvuotiaille oli asuntolakoulu Karesuvannon koulussa,
110 kilometrin päässä kotoa. Käytännön epäkohdat poistuivat,
kun vuonna 1982 aloitettiin peruskoulu Kilpisjärvellä kolmen
oppilaan ja yhden opettajan voimin erään matkailuyrityksen
tiloissa vanhempien päättäväisen vaatimus-kampanjan ansiosta.
Koulumuoto kävi pian ahtaaksi, koska myös pysyvää asutusta
alkoi kaavoituksen ansiosta syntyä kylälle. Kylälle rakennettiin
niin sanottu viipalekoulu, jota käytettiin vuosina 1984–1987.
Oppilaita oli tuolloin kymmenen, ja valtion rahoittamasta
monitoimitalosta oli jo kunnassa tehty sopimus. Talo vihittiin
käyttöön keväällä 1988, ja oppilasmäärä oli tuolloin 14.

221

Oppilasmäärä kasvoi edelleen tasaisesti muun muassa runsaan
pysyvän asutuksen ansiosta.
7.2.1 Kilpisjärven monitoimitalo
Yläaste oli vielä tuolloin Hetassa, jossa oppilaat asuivat viikot
asuntolassa ja matkustivat viikonloppuisin 180 kilometrin
edestakaista matkaa. Vuonna 1994 Kilpisjärvellä aloitti vanhempien aloitteesta sekä koulun, kunnan ja lääninhallituksen
viranomaisten tuella myös yläkoulu. Kouluun perustettiin yksi
uusi virka kielenopettajalle, ja luonnontieteellisten aineiden
opetukseen palkattiin osa-aikainen tuntiopettaja Helsingin
yliopiston Kilpisjärven biologiselta asemalta. Yhteistyö Helsingin
yliopiston kanssa ei rajoittunut pelkästään tähän: myös aseman
laboratoriot ja muut tilat ovat olleet aina koulun käytettävissä.
Lisäksi Helsingin yliopiston panos videoneuvottelupohjaisen
luokkamuotoisen etäopetuksen perustamisessa ja jatkumisessa on
ollut ratkaisevan suuri. Voidaan väittää, että ilman tätä yhteistyötä
ei Kilpisjärven koulu olisi näin hyvässä tilanteessa kuin nyt on.
Ilman Helsingin yliopiston II normaalikoulun apua, neuvoja ja
tukea opetukselle olisimme saaneet lyödä päätämme tunturikoivuun paljon useammin ja kipeämmin!
Etäopetuksen pilottiprojektia 1994–1997 tukivat myös Enontekiön kunta, Lapin lääninhallitus, opetusministeriö ja silloinen
Tele Oy. Etäopetus on jatkunut vuodesta 1994 tähän päivään, ja
etämuotoisten oppituntien määrä on yli 4000. Kolme ensimmäistä
vuotta olivat tutkimuksellista pilottiprojektia, jonka jälkeen työ on
jatkunut kahden oppilaitoksen välisenä yhteistyönä maailmanennätykselliset 14 vuotta. Kuusi koululaissukupolvea kummassakin koulussa on osallistunut näille tunneille, puhumattakaan
lukemattomista opetusharjoittelijoista tai vierailijoista ja monista
yhteyksistä ympäri Suomen ja maailman, jotka ovat avanneet
maailmallisia näkökulmia ja rikastuttaneet opetusta syrjäisessä
kyläkoulussa. Vuodesta 1999 Kilpisjärven koulu on tarjonnut
valtion rahoittamana myös koko peruskoulun opetuksen saamen
kielellä.
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Koulun tärkein tehtävä on tietysti sen opetuksessa, mutta
osallistuminen pienen yhteisön arkeen ja juhlaan koetaan
luonnolliseksi. Koulua pidetään Kilpisjärvellä vielä tärkeänä
toimijana, ja monitoimitaloon on kyläläisillä helppo tulla erilaisin
tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joita siellä eri toimijat silloin tällöin
järjestävät. Lapin alueteatteri vierailee säännöllisesti vuosittain,
Pianistit tunturissa -tapahtuman konserteista on saatu nauttia
useana vuonna, seminaareja, konferensseja, kokouksia ja juhlia
livenä ja videoneuvottelun välityksellä, vieraita läheltä ja kaukaa.
Nuoriso-orkesteri saapui Joensuusta, nuorisokuoro EteläAfrikasta, kouluvieraita kaikkialta Suomesta, Pohjois-Norjasta,
Bergenistä ja Färsaarilta. Opettajakokelaita vieraili Tromssasta,
yliopistomiehiä Helsingistä ja Oulusta, hedelmällisyystutkijoita
ympäri maailman, kalotin väkeä eri aiheiden parissa.
7.2.2 Koulun toiminta-ajatus
Puhdasta, kaunista, hiljaista, tilaa. Kolme valtakuntaa, neljä
kansaa, viisi kieltä, seitsemän kulttuuria, yksi aurinko ja arktinen
maa: monikulttuurisuus näkyy Lapin oppilaissa, monipuolisuus ja
moni-ilmeisyys ovat osa arkea Pohjoiskalotilla, siis myös
Kilpisjärven koulussa, puhumattakaan tuontikulttuureista ja
maahanmuuttajien tuomasta lisästä. On opittava elämään sovussa
naapurien kanssa, vaikka kuinka ne joskus ärsyttäisivät erilaisine
elämäntapoineen ja rytmeineen. On syytä osallistua, sillä muutoin
ei saa ääntään kuuluviin. On hyväksyttävä erilaisuus, eri kielet, eri
näkemykset vaikkapa kylän tai koulun kehittämisestä. Kun oppii
ymmärtämään vierautta kontaktien kautta, oppii ehkä
hyväksymään. Kun näkee erilaisuutta, löytääkin pian yhtäläisyyksiä. Samoin silloin oppii arvostamaan myös itseään ja
omaa taustaansa ja antaa arvon myös muille ja oppii
kunnioittamaan erilaisuutta. Taide, tiede, taito ja hyvä tahto pitäisi
kyllä riittää. Olemme aika ajoin mukana valtakunnallisissa ala- ja
yläkoulun tasokokeissa, ja olemme ylittäneet niissä valtakunnan
keskitason. Epäilykset siitä, että tällainen koulu ei tee hyvää
tulosta, ovat vaientuneet. Enää ei kouluamme ja sen opetuksen
laatua kyseenalaisteta, kuten yläkoulun alkuvuosina tehtiin.
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Pienen koulun ja kylän haittapuoli on valinnaisuuden vähäisyys ja
harrastusten niukkuus. Myös kunnan talouskurjuus on rajoittanut
tarjottavaa valinnaisuutta. Pojat esimerkiksi löytävät kalastuksen,
metsästyksen ja liikunnan kautta enemmän harrastuksia kuin
tytöt. Koulun liikuntasali on monelle kyläläiselle ja koululaiselle
kaamosaikaan ainoa liikuntapalvelu, ja sali onkin ahkerassa
lentopallon, salibandyn, sulkapallon ja jumpan käytössä. Myös
ystävyyssuhteissa mahdollisuudet pienessä porukassa ovat
rajoitetut: jos ei tule näiden kanssa toimeen, ei muita ole. Pienen
koulun opetus ja elämä pikkukylällä on väistämättä henkilökohtaista, eikä kukaan pääse piiloutumaan muiden selkien taakse.
Vielä tärkeämpää tulosten kannalta on nähdä, kuinka nuoret
elämässään
sosiaalisesti
pärjäävät,
kuinka
sopeutuvat
yhteiskuntaan, kuinka elävät muiden kanssa ja mitä ovat
yhteisestä maailmasta oppineet. Vahvat juuret Pohjoiskalotilla
antavat hyvät eväät minne vain. Fiksut, ajattelevat, ennakkoluulottomat ja uteliaat pärjäävät. Ne, jotka välittävät, ne, jotka
eivät laskelmoi.
Kilpisjärven koulu on myös yhtenäiskoulu, koska siellä opetetaan
esikoulusta yhdeksänteen olevat luokat. Lappi on Pasman,
Suutalan, Kantolan ja Mettiäisen (2008, 299–300) mukaan
edelläkävijä Suomessa yhtenäisten peruskoulujen perustamisessa.
Lukuvuonna 2007–2008 Lapissa oli 25 yhtenäistä peruskoulua,
mikä lienee alueellisesti suurin yhtenäisten peruskoulujen määrä,
kun tämä luku suhteutetaan maakunnan peruskoululaisten
määrään. Peruskoululaisia Lapissa oli lukuvuoden 2007 alussa
yhteensä 19777, joista yhtenäistä peruskoulua kävi 5800
oppilasta. Lapin yhtenäisen perusopetuksen ratkaisujen taustalla
on toisaalta ollut maantieteelliset etäisyydet, toisaalta taas halu
ratkaista luovasti koulutyön järjestämisen ongelmia.
1980-luvun alussa tuntui Lapissa olevan tarvetta yhtenäisten
peruskoulujen perustamiseen. Taustalla oli huoli maaseudun
lasten pitkistä koulumatkoista omine rasituksineen ja halu
koulunkäyntiin ilman asuntolassa elämistä. Inarin kunnassa oleva
Sevettijärven koulu oli ensimmäinen, johon haettiin kokeilulupaa
opettaa seitsemännen luokan oppilaita omassa kyläkoulussa.
Matkaa Inarin yläasteelle yhteen suuntaan kertyi oppilailla yli sata
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kilometriä. Niinpä lukuvuonna 1981–1982 opiskelivat ensimmäiset seitsemännen luokan oppilaat Sevettijärven koulussa,
mutta nämä oppilaat laskettiin Inarin yläasteen oppilaiksi.
Kokeilua oli tarkoitus jatkaa niin, että seuraavana vuonna olisi
Sevettijärvellä olleet seitsemännen ja kahdeksannen luokan
oppilaat ja sitä seuraavana kaikki. Kaikkien vanhempien mielestä
tämä ei kuitenkaan ollut hyvä ratkaisu, koska heidän mielestään
Inarin yläasteella oppilaat saavat parempaa opetusta. Kuitenkin
Sevettijärvellä suunnitelmia ja työtä tehtiin oman yläasteen
saamiseksi lähelle oppilaiden koteja. Sinnikkyys palkittiin ja
lukuvuoden 1990–1991 alusta alkoi yläasteopetus Sevettijärvellä.
Virallisesti se oli Näätämön yläasteen piiri, jonka muodostamiseen valtioneuvosto oli myöntänyt luvan jo kaksi vuotta
aikaisemmin.
Nyt Inarissa on kouluverkkotyöryhmä saanut päätökseen kunnan
perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmat, jonka
mukaan
muutoksia ei tehdä vuosina 2011–2013. Tämän mukaan
Sevettijärven koulu Törmäsen koulun ohessa voivat toistaiseksi
jatkaa toimintaansa. (Inarilainen 13.10.2010.) Sevettijärven
koulua voisi mielestäni ajatella sen alueen monitoimikeskukseksi,
koska koulutoimen ohella Sevettijärven koulu on muun muassa
koltan kielen ja kulttuurin keskus. Oppilaat ovat myös sijoittuneet
jatko-opiskeluissa erittäin hyvin, joten pieni kouluyksikkö on
sinällään tehokas. Tulevaisuudessa joudutaan varmasti pohtimaan
muissakin kunnissa koulutoimen ja kunnan erinäisten palveluiden
yhdistämistä saman katon alle, koska oppilasmäärät pienenevät ja
välimatkat kuntakeskuksiin ovat pitkiä ja kalliita. Pitäisi yhdessä
opetustoimen henkilöiden ja kuntapäättäjien kanssa pohtia sopivia
vaihtoehtoja myös sivukylille. Väestöennusteen mukaan
peruskouluikäisten ikäluokat ovat pienentyneet vuoteen 2010
mennessä. Tämän vuoksi perusopetuksen kouluverkon
harveneminen on tosiasia koulujen lakkauttamisten ja yhdistämisten vuoksi. Koulujen supistuva määrä vaikuttaa koulujen
sijaintiin ja saattaa vaikeuttaa koulunkäyntinsä aloittavien
koulutuspalvelujen saatavuutta. Peruskouluverkko on harventunut
2000-luvulla erityisesti väestömäärältään pienissä kunnissa.
Koulujen lakkauttamisten tai yhdistämisten jälkeen kuntaan
saattaa jäädä vain yksi peruskoulu. Toinen mahdollisuus on, että
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kunnassa on ollut jo aikaisempina vuosina vain yksi peruskoulu.
(Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2006, 25.)
Yleensä palvelut on keskitetty kuntakeskuksiin, joten palvelujen
saamisessakin ollaan mielestäni eriarvoisessa asemassa verrattuna
esimerkiksi johonkin tiheästi asutettuun kuntaan nähden.
Saamelaisalueella monitoimikeskuksessa tarjottaisiin saamenkielistä opetusta ja kunnan palveluja myös saamen kielellä.
Omaan yhteisöön opettamisesta koulun opetussuunnitelmaan
voisikin kuulua poronhoito ja käsityötaidot. Poronhoitoon
sisältyisi esimerkiksi käynnit erotuspaikoilla ja poronhoitajien
pitämät opetustunnit. Tämä olisi samalla tutustuttamista
työelämään ja sen yhteisön elinkeinoihin. Myös lappilainen
perinnekäsityötaito säilyy, kun se on kirjattuna koulun opetussuunnitelmaan. Opettajat löytyvät varmasti omasta kyläyhteisöstä. Opetuksessa voitaisiin huomioida paikkakunta- ja koulukohtaisesti myös etäopetuksen mahdollisuus. Etäopetuksesta
Lapissa on monen vuoden kokemukset, ja etäopetuslaitteiden
kartoitusta ja kehittämistä on työstetty erilaisissa projekteissa.
Erilaisten kuntalaisten tarvitsevien palvelujen saaminen takaisin
omalle kylälle toisi työpaikkoja, muuttovirtaa kohti pohjoista ja
uuden rakentamista niin sanotulle syrjäkylälle. Näin päästään
tuosta ikävästä nimityksestä kerralla eroon. Kyläkoulut ovat
perinteisesti luonnonkauniilla paikoilla, joten luonnontutkijat ja harrastajat voisivat pitää sitä myös asemapaikkanaan. Koulu voisi
kehittyä erilaiseksi kouluksi ympäröivän luonnon antaessa
mahdollisuuksia erikoistumiseen. Samalla lapset oppivat
tuntemaan omaa kotiseutuaan ja ymmärtämään omia juuriaan ja
identiteettiään.
7.3 Syvällistä reflektointia
Koska koulujen lakkautukset ovat vaikeita asioita ja koskettavat
monia ihmisryhmiä yhteiskunnassa, tarvittaisiin neuvottelutaitojen kehittämistä näissäkin asioissa. Arvokeskustelujen
riittämättömyys lakkautustilanteissa on täysin epäoikeudenmukaista ja yhteiskunnallisesti katsottuna epädemokraattista
toimintaa 2000-luvulla. Sosiokonstruktiivisessa oppimisnäkemyksessä kiinnitetään Kauppilan (2007, 167) mukaan huomiota
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ihmisen toimintaan sosiaalisissa yhteisöissä ja ryhmissä. Ihmisen
sosialisaatioprosessi on pitkä, jopa koko elämän kestävä
tapahtuma. Vuorovaikutustaitoihin kuuluu laaja joukko erilaisia
asioita ja ihmiset voivat olla vuorovaikutustaidoiltaan kovin
erilaisia. Vuorovaikutustaidot lisäävät mahdollisuuksia toimia
rakentavasti toisten kanssa. Ne kehittävät viestintätaitoa, toisten
ymmärtämistä ja sosiaalista herkkyyttä havaita sosiaalisia
suhteita.
Eskola (1986, 243) huomauttaa myös, että lapsen sosialisaatioprosessissa kehitystä voi tapahtua mitä erilaisimpiin
suuntiin. Hän voi oppia mitä tahansa kieltä, omaksua minkä
tahansa uskonnollisen tai poliittisen katsomuksen, muovautua
autoritaariseksi tai demokraattiseksi, sisään- tai ulospäin
kääntyneeksi, neuroottiseksi tai tasapainoiseksi; hänestä voi tulla
rikas tai köyhä, onnellinen tai onneton. Kuitenkin se kulttuuri,
yhteiskuntaluokka ja perhe, johon hän sattuu syntymään, alkaa
heti suosia eräitä mahdollisuuksia ja sulkea pois toisia.
Tähän vedoten neuvottelutaitojen kehittäminen ristiriitatilanteita
varten olisi enemmän kuin suotavaa. Kauppilan (2007, 168–169)
mielestä taitavalla neuvottelijalla on kyky toimia ihmisten kanssa.
Hänellä on organisointikykyä ja toimintojen koordinointikykyä.
Hyvä neuvottelija on yhteisymmärryksen rakentaja ja onnistuu
ristiriitojen sovittelussa. Hänellä on kykyä ymmärtää ja ilmaista
erilaisia näkökulmia. Neuvotteluja varten hän hankkii aktiivisesti
tietoja.
Hän käyttää tietojaan ja taitojaan sekä tunneosaamistaan. Hän
osaa käyttää viestinnässään vuorovaikutusmuotoja. Tehokkaalla
neuvottelijalla on myös empaattista kykyä nähdä toisen tilanne ja
katsoa asioita myös hänen näkökulmastaan. Hänellä on
valmiuksia ongelmanratkaisuun ja pohtivaan ajatteluun. Taitavalla neuvottelijalla on kyky ilmaista rakentavalla tavalla
yksityiskohtaiset seikat, joista hän on eri mieltä. Tämä on tärkeä
vaikeissa neuvotteluissa, joissa pitää pystyä hillitsemään
agressioita ja kontrolloimaan muita negatiivisia tunteita.
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7.3.1 Muutoksiin valmistautuminen
Michele Borban’in (1989, 1993) ja Robert Reasoner’in (1982,
1994) käsitys ihmisen itsetunnon rakenteesta muodostuu viidestä
ulottuvuudesta, joista yksi ulottuvuus on turvallisuuden tunteet
(security), ja se tarkoittaa ihmisen hyvää oloa ja luottamusta
muihin ihmisiin myös muutostilanteissa. Kysymyksessä on
merkittävä muutosprosessi yhteiskunnassa. Koko ajan lakkautetaan, siirretään tai keskitetään erilaisia työpaikkaorganisaatioita
ja laitoksia. Koulujen lakkauttamisia ja keskittämisiä on tehty jo
useita vuosia. Onko meitä valmisteltu muutosprosessiin?
Välitetäänkö enää ihmisen henkisestä hyvinvoinnista valmistelemalla, neuvottelemalla ja auttamalla häntä muutosprosessiin?
Vastaus on varmaankin, että ei valmistella. Vähintä, mitä voisi
ajatella muutosprosessiin valmistautumisessa, on arvokeskustelujen perinpohjainen läpikäyminen ja neuvottelutaitojen kehittäminen ennen kuin kouluja aletaan lakkauttaa. Onko 2000luvun koulujärjestelmässä lakkautusten yhteydessä tultu siihen,
että ensin on vaientaminen, sitten pakottaminen ja lopulta
sopeuttaminen?
Ajan merkitys on myös otettava huomioon. Kohosen ja
Leppilammen (1994, 93) mukaan muutosprosessi ajoittuu
useammalle vuodelle. Kauaskantoisiin tavoitteisiin tähtääville
hankkeille on siis varattava tarpeeksi aikaa. Haastatteluista kävi
ilmi, että lakkautukset tehtiin hyvin nopeassa tahdissa yleensä
ilman arvokeskusteluja. Kuitenkin oli opettajia, jotka taistelivat
koulunsa säilymisen puolesta jopa kaksikymmentä vuotta. Olisiko
niin, että nämä opettajat ovat hiljaisesti mielessään työstäneet tätä
muutosprosessia jo silloin, kun he taistelivat lakkautuksia
vastaan? Ehkä he ajattelivat, että ennemmin tai myöhemmin
lakkautus todellakin toteutetaan taisteluista huolimatta. Tällainen
valmistautuminen muutokseen saattaa olla vaikeaa ja ikävääkin.
Voihan olla, että jos ei ole ketään, kelle tunteistaan kertoo,
muutosprosessi on yksinäistä taivaltamista vuosien varrella.
Pystyykö opettaja reflektoimaan itseänsä työntäyteisten vuosien
aikana lakkautuksia vastaan niin, että esimerkiksi terapiaa ei
tarvita ja tunteet on pystytty työstämään oikein? Kyseessä on siis
eräänlainen jälkihoito. Tässä yhteydessä on hyvä mainita erään
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sivistysjohtajan lausuma haastattelun yhteydessä siitä, että
kaunoja on jäänyt asiaa hoitaneita tahoja vastaan lakkautuksien
yhteydessä.
7.3.2 Vuorovaikutuksen tärkeys
Himbergin (1996, 48) mukaan yksilölliset stressinhallintakeinomme ratkaisevat sen, missä määrin kestämme työn kuormittavuuden ja jaksamme toimia työyhteisön ihmissuhdeverkostossa. Stressinhallintaa lisää se sosiaalinen tuki, jota
omassa työyhteisössä voi saada. Parhaimmillaan työyhteisössä
annetaan ja saadaan niin tiedollista kuin emotionaalistakin tukea.
Näkisin tämän tiedollisen tuen lakkautettujen koulujen osalta niin,
että kouluviranomaisten taholta annetaan riittävän ajoissa tietoa
kouluyhteisössä tapahtuvista mahdollisista muutoksista. Samalla
koulun sisäinen informaatio voi toimia henkilöstön sisällä ja
voidaan käynnistää esimerkiksi arvokeskustelut eri toimijoiden
välillä. Muutoksiin liittyy saumattomasti myös emotionaalinen
tuki, joka on toisen kuuntelemista ja hyväksymistä. Emotionaalisen tuen antaminen ja saaminen on mielestäni erittäin tärkeää
erilaisissa kriisitilanteissa ja varsinkin koulujen muutosprosesseissa. Koska stressinhallintakeinot ihmisellä ovat siis
yksilöllisiä, toinen henkilö voi tarvita emotionaalista tukea
huomattavasti enemmän kuin toinen.
Tiedon ja emotionaalisen tuen antaminen on eräs tärkeä osa
ihmisten välistä vuorovaikutuksellista kanssakäymistä. Sahlberg
(1998, 100–102) vertaa tiedon ja vuorovaikutuksen merkitystä
sosiaalisen järjestelmän kehittymiselle energiaan esimerkiksi
luonnon biologisissa systeemeissä. Jos analysoidaan ihmisen
toiminnan sosiaalista säätelyä, systeemisen lähestymistavan
lähtökohtana tässä on, että ihminen on monimutkainen sopeutuva
järjestelmä, joka on jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristönsä
kanssa. Vuorovaikutuksessa on ihmisen toiminnassa aina jokin
kulttuurinen tai yhteiskunnallinen tarkoitus, joka on sitä
monitasoisempi mitä syvempi on yksilön sosiaalisten suhteiden
verkosto. Vuorovaikutus ja informaation vaihtaminen ovat
sosiaalisissa järjestelmissä itsejärjestäytymistä ja kasvua yllä-
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pitäviä voimia. Siksi koulussa kaikessa muutokseen tähtäävässä
toiminnassa on yksilöiden ja yhteisöjen keskinäinen vuorovaikutus välttämätöntä.
Isokorpi (2004, 28–29) mainitsee interpersoonallisen älykkyyden
suuntautuvan ulospäin. Ydinkykynä on kyky ymmärtää muita
ihmisiä ja heidän erojaan, erityisesti heidän mielialojaan,
temperamenttia, motivaatiota ja haluja sekä kyky toimia
onnistuneesti tämän tiedon varassa. Tämän kehittyminen
edellyttää kuitenkin itsehallinnan alkeiden osaamista, siis omien
tunteiden, usein kiukun, pelon ja innostuksen sekä impulssien
hallintaa. Mielentyyneys on keino päästä samalle aaltopituudelle
muiden kanssa. Hän erottaa toisistaan tunneälytaitoisuudessa
sosiaaliset taidot vuorovaikutustaidoista, koska vuorovaikutustaidot ovat pinnallisempia kuin sosiaaliset taidot.
Sosiaaliset taidot mahdollistavat ihmissuhteiden jatkumisen ja
pysymisen. Ne toimivat rohkeutta, kiinnostusta ja syvyyttä
antavina tekijöinä ihmissuhteissa. Sosiaalisella kyvykkyydellä ja
vastuulla tarkoitetaan niitä kykyjä ja ominaisuuksia, joiden avulla
mahdollisuudet kanssakäymiseen avautuvat ja jotka syventävät
vuorovaikutusta. Ydinkysymyksenä on, minkälaista on aito,
todellinen läsnäolo ihmissuhteissa? Todellista, aitoa läsnäoloa on
varmasti tarvittu ja tarvitaan esimerkiksi koulun henkilökunnalla,
kun koulu menee alta, ja siirrytään aivan toiseen ympäristöön.
Todellinen läsnäolo voi olla hyvinkin lähellä, esimerkiksi toinen
opettaja toiselle ja aikuisten ihmisten yhteiset rakentavat
keskustelut. Uskoisin, että myös lapset tarvitsevat aikuisen aitoa
läsnäoloa, vanhemman tai opettajan, kun muutto uuteen kouluun
on edessä. Tiluksen (2004, 42) mukaan lapset ja nuoret kaipaavat
kasvuympäristöltään eniten turvallisuutta, jatkuvuutta, pysyvyyttä
ja aikuisuutta. Turvakokemus syntyy siitä tietoisuudesta, että on
ainakin yksi turvallinen aikuinen, joka on lasta varten.
Ihmisen sosialisaatioprosessi on Kauppilan (2007, 167) mukaan
pitkä. Salosen (1997, 166–168) mielestä sosialisaatio on jatkuva
prosessi, joka ei pääty jollakin tasolla tai jossakin iässä, vaan se
läpäisee kaiken sen, missä ihmiset ovat toimijoita, toimivatpa he
sitten tietoisesti tai hyvinkin mekaanisesti. Salonen huomauttaa,
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että keskeisiä asioita sosialisaatiossa ovat a) aikaisempien
sukupolvien välittyvät tiedot ja taidot uudelle sukupolvelle b)
yhteisön näkökulmasta tärkeät sosiaalista kiinteyttä tuovat
prosessit. Kiinteys takaa jatkuvuuden, vaikka hyödykkeiden
tuotannossa ja yhteisen hyvän jakamisessa olisi suuria vaikeuksia
ja vaikka yhteisöön kohdistuisi musertavaa uhkaa c)
sosialisaatiossa on tehtävä valintoja ja d) parhaimmillaan
ihmisellä sosialisaatiossa ilmenee luovuus.
7.3.3 Maslowin tarvehierarkia
Miten lakkautukset ja siirtymiset toiseen kouluun vaikuttavat
lapsen tulevaisuuden kuvaan? Sosialisaatioprosessin alkuvaiheet
työstettiin kyläkoulussa opettajien, vanhempien ja koulukavereiden kanssa. Tuleeko prosessiin jonkinlainen ”notkahdus”
lakkautusten myötä? Miltä lapsesta tuntuu? Näyttääkö tulevaisuus
samanlaiselta kuin ennenkin vai nakertaako epävarmuus mieltä
siitä, ettei jatkuvuutta kaikissa asioissa olekaan? Tähän voisi
liittää tunnetun psykologisen teorian, joka koskettaa niin oppilasta
kuin opettajaakin. Brunas-Wagstaffin (1998, 44–45) mukaan
Maslow (1970) on jaotellut ihmisten tarpeet tärkeysjärjestykseen.
Ihmisen viiden tarpeen hierarkiassa pyramidin alimmaisena on
fysiologiset tarpeet ja ylimmäisenä itsensä toteuttamisen tarpeet.
Muita tarpeita ovat turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden /
rakkauden ja arvonannon tarpeet. Pyramidin huipulla ovat
arvonannon / itsearvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet.
Maslow huomauttaa, että meillä kaikilla on kykyä toteuttaa
itseämme. Hän kuvailee henkilöä, joka on saavuttanut osaavan ja
pätevän käsityksen todellisuudesta, itsensä ja muiden
hyväksymisen, sellainen ihminen on spontaani, luova,
huumorintajuinen, demokraattinen, itsenäinen ja hänellä on
”huippukokemuksia” (kyky tuntea suurta onnea).
Niin opettajilla kuin oppilaillakin on varmaan tarve arvostaa ja
toteuttaa itseänsä. Maslowin hierarkisessa järjestyksessä seuraava
tarve voi olla mahdollinen, kun edellinen tarve on tyydytetty. Kun
kouluja lakkautetaan, voivat esimerkiksi opettajalla kaksi
ylimmäistä tarvetta saada jonkinlaisen kolauksen. Haastatteluista
ja lehtiartikkeleista kävi ilmi, että arvosteltiin kyläkoulujen
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opetuksen laatua. Tämä saattaa vaikuttaa opettajien itsetuntoon ja
itsearvostuksen puutteeseen. Vaikka opetus olisi miten laadukasta
tahansa, arvostelu voi jättää jälkeensä negatiivisuutta ja
epävarmuutta omaa työtä kohtaan. Ylimmässä tarpeessa on
kysymys esimerkiksi itsensä ja muiden hyväksymisestä.
Pyramidin huipulla eli sen tärkeimmällä alueella ei kyläkoulun
opettajan tarve tulekaan välttämättä tyydytetyksi kaikilta osiltaan.
Lapin lääninhallituksen sivistysosaston päällikön Kauko
Kunnarin (Lapin Kansa 5.2.2009) mukaan Lapissa ei ole
ongelmia opetuksen laadussa sen paremmin peruskouluissa kuin
lukioissa. Peruskoulu aloitti toimintansa 1970- luvulla juuri
Lapista ja mielestäni esimerkiksi tästäkin syystä Lapissa on
kokemusta, näkemystä ja laatutietoisuutta opetuksen saralla.
Rajalan (2001, 73–74) tutkimuksessa ”Stressinhallinta opettajien
kertomuksissa” ilmeni, että yleisimmät positiiviset emootiot ovat
arvostus, yhteisyys, mielekkyys, luottamus, ilo ja turvallisuus.
Arvostus liittyy tilanteisiin, joissa kouluviranomaiset, rehtori tai
toiset opettajat osoittivat yksittäistä opettajaa tai opettajaryhmää
kohtaan arvostusta ja luottamusta. Tällaisia asioita olivat muun
muassa koulun resurssien parantaminen, yksittäisen opettajan
huomioon ottaminen, mielipiteiden ja asiantuntemuksen
arvostaminen. Yhteisyyden tunnetta lisäsi muidenkin opettajien
löytämä yhteisöllisyys tai samanlaiset ongelmat. Mielekkyyden ja
motivaation tunteet liittyivät siihen, että opettajat löysivät
positiivisen stressin hallinnan kautta uudelleen mielekkyyden
omassa työssään. Luottamusta tuovat tilanteet muistuttivat
arvostusta tuottavia tilanteita. Iloa ja turvallisuutta koettiin silloin,
kun oli löydetty uudelleen työn ilo ja turvallinen työskentelyilmapiiri. Mielestäni kaikkia näitä asioita joudutaan pohtimaan
opettajien keskuudessa myös uudessa koulussa.
Toisaalta yleisimmissä negatiivisissa selonteoissa (emt. 75–76)
tulivat esille riittämättömyys, turhautuminen, epäluottamus,
nöyryytys, syyllisyys, kateus ja pelko. Ryhmäkertomuksessa
nousee esille riittämättömyys ja yksilökertomuksessa arvostuksen
puute ja ahdistus. Omassa tutkimuksessani esiintyi myös
opettajan kokemaa syyllisyyttä, kun käytettiin yhteisiä varoja
lakkautuspäätöksen saaneessa koulussa. Lisäksi opettajat
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mahdollisesti kokivat arvostuksen puutetta verrattaessa pienen
koulun opetuksen laatua isompaan kouluun.
Aineistosta ilmeni, että pieni lähikoulu todettiin lapselle
turvalliseksi paikaksi monin eri tavoin. Lapsi voi kokea
turvattomuutta uuden, hänelle ison asian edessä, kuten
siirtyminen toiseen, suurempaan kouluun aivan uusien oppilaiden
joukkoon. Tämä puolestaan voi vaikuttaa seuraavaan tarpeeseen
eli rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeeseen. Pienessä
lähikoulussa nämä tarpeet olivat jo tyydytettyjä tai alkamassa
siihen. Ehkä tähän tarpeeseen oppiminen oli vielä kesken, kun
prosessi yhtä - äkkiä keskeytettiin lakkauttamalla koulu. Meneekö
kauan aikaa paikata tämä tarve tai tuleeko siitä milloinkaan
täydellinen? Vaikuttaako tämä kahteen ylimpään tarpeeseen eli
itsearvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeisiin? Jos käy
pahimmalla mahdollisella tavalla eli lapsi ei saa tarpeeksi
rakkautta ja yhteenkuuluvuutta uudessa koulussa, vaikuttaa se
myös hänen itsearvostukseensa ja itsensä toteuttamiseen. Tästä
voi olla seurauksena esimerkiksi syrjäytyminen, joka on
ikävimpiä vaikutuksia kyläkoulujen lakkauttamisissa.
7.3.4 Jokaisella on oikeus
Myös Tiluksen (2004, 26) mielestä yhteiskunnassa – maailman
koulussa – tapahtuvan lohkoutumisen seurauksena yksilöllisyys ja
yksinjääminen sekä syrjäytyminen liittyvät yhteen. Tilus
tarkoittaa lohkoutumisella alueellista keskittymiskehitystä, jossa
syrjäseudut autioituvat ja kasvukeskukset ruuhkautuvat. Yhteiskunnan lohkoutuessa käsitys kokonaisuudesta – tai elämisen
menon suunnasta – on hämärtynyt. Myös samanlaisuus yhteenkuuluvuuden kannalta tarkasteltuna on hämärtynyt tai muuttunut
epäselväksi tai kokonaan näkymättömäksi. Samanlaisuuden –
samuuden – ja osallisuuden kokemukset ovat kuitenkin edellytyksiä yhteisten sääntöjen ja normien oppimiselle. Samuuden
kokemuksen syntyminen edellyttää pysyvyyttä ja jatkuvuutta,
jotka ilmiöinä ovat vieraita jatkuvasti muuttuvalle ja pinnalliselle
elämälle. Olemassaolon pysyvyydestä ei synny kokemuksia,
joista voisi tehdä tulkintoja oman olemisen jäsentämiseksi tai
tulevaisuuden rakentamiseksi. Tilus (emt. 30) mainitsee koulu-
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tuksen perusturvan yhteydessä ”Jokaisella on oikeus” -periaatteen. Tämän tulisi merkitä hänen mielestään myös jokaisesta
huolehtimista, mutta myös huomion kiinnittämistä entistä
tiukemmin oppilaisiin, jotka ovat jo ottamassa ensimmäisiä
askelia syrjäytymispolullaan.
Hyvinvoinnin eteneminen tapahtuu Tiluksen (emt. 37) mielestä
ketjuina. Tähän ketjuun kuuluu yhteiskunta, kunta, lähikoulu ja
oppilas. Yhteiskunnan eli maailmankoulun asenne vaikuttaa
siihen, miten hyvän lapsuuden perusedellytyksistä ollaan valmiita
huolehtimaan. Asenne vaikuttaa ratkaisuihin ja näkyy välittömänä
toimintana. Toimintoja ohjeistetaan joka sektorilla. Yhteiskunnassa ovat tärkeässä asemassa myös kulttuurinen hyväksyminen ja vastuun kantaminen lapsista ja nuorista. Kuntapuolella
panostetaan hyvään yhteiskuntasuunnitteluun ja opetuksen
asemaan kuntapolitiikassa. Lähikoulu puhututtaa yhteisön
itsetuntoa ja lasten huolenpitotarpeita. Lähikouluun liitetään myös
ammatti-identiteetti – roolien tutkiminen – ja uudelleenmuotoilu.
Oppilaan kohdalla hyvinvoinnin välittymisessä nähdään hänen
kokonaiskokemuksensa, sosiaalinen hyvinvointinsa ja liittymiskokemuksensa sekä saavuttamiskokemuksensa oppijana.
7.4 Tutkimuksen ja tutkimusprosessien luotettavuus
Tärkeä asia tutkimuksessani oli saavuttaa ihminen, joka voi
kertoa kaiken lakkautuksesta. Mikä on ollut sen merkitys ja
millainen tämä kokemus oli hänelle itselleen. Tärkeää oli myös
se, ymmärsinkö minä tutkijana haastateltavieni käsitykset asiasta.
Toisin sanoen pyrin ymmärtämään tutkittavia heidän omasta
näkökulmastaan. Hirsjärven ja Hurmeen (1995, 130) mukaan
myös tutkijan oma kokemuksiin perustuva käsitys tulosten ja
todellisuuden vastaavuudesta on luotettava luotettavuuden
ilmaisin. Eskola ja Suoranta (2000, 210–211, 213) toteavat, että
tutkimusprosessin luotettavuus tarkoittaa sitä, että vastaavatko
tutkijan käsitteellistäminen ja tutkijan tekemät tulkinnat
tutkittavan käsityksiä. Lincoln & Guba (1985, 290) mukaan
luotettavuuden
katsotaan
kvalitatiivisessa
tutkimuksessa
koostuvan totuusarvosta (Truth value), sovellettavuudesta
(Applicability), pysyvyydestä (Consistency) ja neutraalisuudesta
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(Neutrality). Vilkka (2005, 158–159) toteaa luotettavuudesta, että
luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä,
koska arvioinnin kohteena on tutkijan tutkimuksessaan tekemät
teot, valinnat ja ratkaisut. Olen mielestäni pystynyt työssäni
tutkittavasta ilmiöstä tavoittamaan olennaiset piirteet ja johtamaan
teoriasta keskeiset käsitteet, joten käsitevalidius oli
tarkoituksenmukainen. Mielestäni myös sisältövalidius onnistui,
koska kysymykset tavoittivat tietyt merkitykset.
Kun mietin tutkimuksen ja tutkimusprosessin luotettavuutta
koulujen lakkautuksiin, totuusarvo on mielestäni tärkein
luotettavuuden mittari. Lakkautukset olivat niin kipeitä asioita,
että minä tutkijana ymmärsin tutkittavieni puhuvan totta.
Totuusarvo ilmenee myös siinä, että haastattelut, jotka otin
nauhalle, litteroin sanasta sanaan monta päivää mitään niistä
muuttamatta. Huomasin myös, että haastateltaville tuntui olevan
kunnia-asia saada olla mukana tutkimuksessa. Totuusarvo
ilmenee myös tulkinnassa. Tutkija tulkitsee koko prosessin ajan
kuulemaansa ja lukemaansa tehden siltä pohjalta päätöksensä.
Koulujen lakkautuksia koskevassa tutkimuksessa valinnat tehtiin
niin, että haastateltiin näitä asioita lähinnä olevia ihmisiä, kuten
kuntien sivistysjohtajia, koulujen johtajia, opettajia ja lasten
vanhempia. Haastatteluista muodostettiin tietyt teemat ja tyypit.
Lisäksi aineistoa täydensivät teoriat ja erilaiset artikkelit.
Teemoittelussa haettiin yleisimmät ja harvinaisimmat teemat.
Tutkimus myös opetti tutkijaa. Tekisinkö jotakin toisin?
Tutkimusryhmän rajaaminen pienemmäksi olisi ehkä ollut
helpompi työstettävä, mutta myös tulokset olisivat olleet
mahdollisesti pienemmät tai ainakin hieman erilaiset. Tarkoitan
tällä sitä, että kannatti sittenkin haastatella useita asiaa lähellä
olevia ihmisiä, koska koulun lakkauttaminen koskettaa yhtä aikaa
monia ihmisryhmiä.
7.5 Tulosten yleistettävyys
Vilkan (2005, 157–158) mukaan tutkijan on tutkimusta tehdessä
pidettävä mielessä, että tutkimuksessa yleistäminen tehdään aina
tulkinnasta eikä tutkimusaineistosta. Tulkinta on vuorostaan aina
tutkijan, tutkimusaineiston ja teorian välisen vuoropuhelun tulos.
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Varton mukaan tutkimuksen voi sanoa olevan pätevä, yleistettävä,
kun sen tulokset nousevat tematisoidusta kokonaisuudesta. Tämä
tarkoittaa tutkimustuloksen vastaavuutta tutkimukselle asetettujen
päämäärien ja tutkimuskohteen kanssa. Toisin sanoen tutkija on
osannut kuvata, että jokin asia on tietyllä tavalla jollekin
henkilölle jossakin tilanteessa, ajassa ja paikassa. Kun tutkija
käyttää esimerkiksi fenomenologista lähestymistapaa, hänen on
yleistettävyyden kriteerin mukaan siirrettävä tuloksensa siihen
kokonaisuuteen, josta hän lähti. Tämä tarkoittaa tutkimustekstissä
tutkimusaiheesta riippuen esimerkiksi kannanottamista aiempiin
tutkimuksiin, vertailua toisten tutkimusten kanssa, kannanottamista normatiivisiin ohjeisiin (lait) tai kirjoittamattomiin
sääntöihin tai tieteelliseen keskusteluun. Tulokset asetetaan siten
siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen kokonaisuuteen, josta tutkimus
rajattiin. (Varto 1992, 103–104, 107–108.)
Yleistettävyyttä nähtiin esimerkiksi siinä, että Narkauksen (1999)
mukaan lakkautukset on otettu aluksi erittäin tunnepohjaisesti
vastaan, jonka jälkeen on annettu periksi. Kunnat ovat myös
saattaneet jouduttaa omilla toimenpiteillään kylien autioitumista
ja koulujen lakkauttamisia. Howley ym. (2011) mukaan
keskittäminen vaarantaa pienet koulut ja köyhät alueet. Näin
voidaan ajatella tapahtuvan myös Lapissa, jossa kouluverkko
harvenee pikaista vauhtia. Tutkimuksessani todetaan lakkautusten
myötä kylien näivettyvän, jopa kuolevan. Erään artikkelin
mukaan Lakkautusuhka on jokavuotinen niin kuin kaamos.
Samaan tulokseen tuli myös Tantarimäki (2011), joka selittää
jatkuvan lakkautusuhan lisäävän negatiivista kierrettä kylillä ja
kunnissa. Yhtäläisyyttä oli edelleen taloussuunnitelmien
epäselvyyksissä, yhteistyön niukkuudessa ja asioiden jyrääminen
jo päätettyinä. Kyläkouluja ei haluttu nähdä kunnan kannalta
merkittävinä investointeina.
Lakkautusprosessit ovat kivuliaita, joten asiat pitäisi hoitaa
kunnolla loppuun asti. Se luo uskottavuutta päättäjiin.
Tutkimuksessani usko horjui aika tavalla päättäjiin nähden, koska
lakkautusprosessit hoidettiin huonosti. Tukea olisi pitänyt antaa
koko prosessin ajan, vaikkapa neuvottelemalla ja käymällä
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arvokeskusteluja. Tuen tarpeesta puhuttiin myös Shaw’n (2011) ja
Karlberg-Granlundin (2011) tutkimuksissa.
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LOPUKSI
Tutkimuksessa saatiin kattavasti vastauksia kysymyksiin ja
yhtenevyyttä nähtiin myös aikaisempiin tutkimuksiin ja näkökantoihin. Työn tekeminen oli kuitenkin erittäin haastavaa ja
välillä raskastakin. Mielenkiinnotta tai kylmäksi se ei koskaan
jättänyt ja välillä oli työ jätettävä lepäämään kirjoittajankin
pitäessä luovia taukoja. Tutkimuksen tekeminen kouluja koskevissa kysymyksissä on vähäisempää maaseudulla, koska koulut
sijaitsevat (Peltosen 2002, 110) mielestä kaukana yliopistoista ja
tutkijoista. Kenttätutkiminen on tämän johdosta vaikeampaa kuin
taajamakoulujen. Tähän lisään vielä, että tutkimuksen tekeminen
on melko yksinäistä puurtamista selkosilla ja yliopistokin on 300
kilometrin päässä tutkijasta. Siitä huolimatta en päivääkään
antaisi tämän uurastuksen takia pois. Pohdintaa riittää ja niinpä
miettimään jäin, miten pitemmällä tähtäyksellä lakkautukset
tulevat vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että kouluja mahdollisesti tullaan yhdistämään tai aletaanko jäljellä olevia kyläkouluja kehittää monitoimitaloiksi. Nämä saattavat olla
mahdollisia uusia jatkotutkimusaiheita.
YHTEISÖLLISYYDESTÄ (Omistettu kiitoksin kaikille haastateltavilleni)
TERVEYTEMME JA HYVINVOINTIMME LANGAT OVAT
OHUEMMAT KUIN TAHDOMME TUNNUSTAA. VAHVUUTTA
TULEE USKOSTA SIIHEN, MITÄ OLEMME, MITÄ TEEMME,
MUTTA ENNEN KAIKKEA YMPÄRILLÄMME OLEVISTA
TOISISTA, JOTKA OVAT VALMIITA JAKAMAAN ILON JA
KANNATTELEMAAN VAIKEAN YLI. (Tilus 2004, 87)
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LIITE 1. LAKKAUTETUT KOULUT POHJOIS-LAPISSA
VUOSINA 1983 – 2005
Lakkautusvuosi ja voimassaoloaika
POHJOIS-LAPPI
SODANKYLÄ
1.8.-83 Kukasrannan koulu 35 vuotta
1.8.-84 Hinganmaan koulu 38 vuotta
1.8.-91 Petkulan koulu 61 vuotta
1.8.-95 Kieringin koulu 81 vuotta
1.8.-96 Askan, Jeesiön ja Seipäjärven koulut 67 vuotta, 67 vuotta
ja 59 vuotta
1.8.-98 Unarin koulu 70 vuotta
1.8.-04 Riipin koulu 65 vuotta
INARI
1.8.-88 Partakon koulu 34 vuotta
1.8.-94 Kaamasen koulu 70 vuotta
1.8.-96 Riutulan koulu 81 vuotta
1.8.-01 Nellimin koulu 60 vuotta
1.8.-03 Akujärven koulu 56 vuotta
1.8.-05 Koppelon koulu 79 vuotta ja Menesjärven koulu 51 vuotta
UTSJOKI
1.8.-02 Outakosken koulu 117 vuotta
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LIITE 2. LAKKAUTETUT KOULUT TUNTURI-LAPISSA
VUOSINA 1983 – 2005
Lakkautusvuosi ja voimassaoloaika
TUNTURI-LAPPI
KITTILÄ
1.8.-88 Kiistalan koulu 67 vuotta
1.8.-93 Kinisjärven koulu 52 vuotta
1.8.-94 Porkkaojan koulu 44 vuotta, Kokkovaaran koulu 64
vuotta ja Kuusajoen koulu 48 vuotta
1.8.-97 Kallon koulu 68 vuotta
1.8.-98 Tepaston koulu 69 vuotta
1.8.-99 Hanhimaan koulu 70 vuotta
1.8.-03 Molkojärven koulu 73 vuotta
MUONIO
1.8.-93 Järvialueen koulu 43 vuotta
1.8.-99 Kätkäsuvannon koulu 74 vuotta ja Kihlangin koulu 68
vuotta
ENONTEKIÖ
1.8.-93 Nunnasen koulu 45 vuotta
1.8.-99 Palojoensuun koulu 69 vuotta ja Vuontisjärven koulu 51
vuotta
1.8.-03 Leppäjärven koulu 56 vuotta
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LIITE 3. LAKKAUTETTUJEN KOULUJEN
TÄMÄNHETKINEN TILANNE
POHJOIS-LAPPI
SODANKYLÄ
Kukasranta – yrityskäytössä
Hinganmaa – myyty
Petkula – myyty – tyhjillään
Kierinki – myyty – palanut
Aska – myyty – Askare-yhdistys toimii siellä
Jeesiö – yksityiskäytössä
Seipäjärvi – myyty – yksityiskäytössä
Unari – myyty – matkailukäytössä
Riipi – myyty Korvatunturin Marjalle – poimijoiden majoitusta
INARI
Partakko – myyty - majoitusta
Kaamanen – ei toimintaa
Riutula – myyty - majoitusta
Nellim – myyty – matkailukäytössä
Akujärvi – purettu
Koppelo – myyty – omistusasuntoja
Menesjärvi – myyty – matkailukäytössä
UTSJOKI
Outakoski – myyty – kansalaisopiston vanhusten liikuntapiiri
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TUNTURI-LAPPI
KITTILÄ
Kiistala – matkailukäytössä
Kinisjärvi – myyty – yksityiskäytössä
Porkkaoja – myyty – yksityiskäytössä
Kokkovaara – myyty – yksityiskäytössä
Kuusajoki – matkailukäytössä – kansalaisopisto
Kallo – ei toimintaa
Tepasto – matkailukäytössä – kansalaisopisto
Hanhimaa – matkailukäytössä – kansalaisopisto
Molkojärvi – matkailukäytössä – kansalaisopisto
MUONIO
Järvialue – myyty - matkailukäytössä
Kätkäsuvanto – myyty paikalliselle yrittäjälle - kansalaisopisto
Kihlanki - kansalaisopisto
ENONTEKIÖ
Nunnanen – kyläyhdistyksen käytössä
Palojoensuu – kylätoimikunnan käytössä
Vuontisjärvi – Kiinteistöyhtiö Hietamella Oy (80 % kyläläisistä
omistajina), osakkaina kyläyhdistys, Vuontisjärven Metsäveikot
sekä Maa- ja kotitalousnaiset - kansalaisopisto
Leppäjärvi – Lianki ry, kyläyhdistys
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LIITE 4. TUTKIMUSKYSYMYKSET
Kuntien sivistysjohtajat:
1.
2.
3.
4.

Miksi koulu piti lakkauttaa alueelta?
Millaiset olivat lakkautusprosessit?
Millaisia vaikutuksia lakkautuksilla tuli olemaan?
Kyläkuvavisionne 5-10 vuoden kuluttua.

Koulujen johtajat ja opettajat:
1. Millainen merkitys mielestäsi kyläkoululla on?(esimerkiksi
koulun antama kulttuuriperintö)
2. Kerro omat tuntemuksesi koulun lakkautuessa.
3. Miksi koulu lakkautettiin?
4. Millainen oli koulun lakkautusprosessi?
5. Mitä vaikutuksia lakkautuksella oli sillä, että koulu omasta
kylästä lakkautettiin?
6. Visiosi kyläkuvasta 5-10 vuoden kuluttua.
Lasten vanhemmat:
1. Millaisia eri vaikutuksia kylälle oli sillä, että koulu omasta
kylästä lakkautettiin?
2. Onko koululla enää mitään toimintaa?
3. Visionne kyläkuvasta 5-10 vuoden kuluttua.
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LIITE 5. HAASTATELTAVIEN SITAATTITUNNISTEET
Opettajat 1-19
Johtajaopettajat 1-4
Sivistysjohtajat 1-3
Lapsen vanhempi 1-6
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LIITE 6. KARTTAKUVA TUTKIMUSKUNNISTA

Kuvio 1. LAKKAUTETTUJEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ
VUOSINA 1983 - 2005
Pohjois-Lappi: Sodankylä 9, Inari 7 ja Utsjoki 1
Tunturi - Lappi: Kittilä 9, Muonio 3 ja Enontekiö 4

259

LIITE 7. LITTEROINTINÄYTTEITÄ

Se lakkautus oli hieman kummallinen tapahtuma. Kyllä se aika tylsältä
tuntu. Kurjalta tuntu niitten työkavereitten puolesta, jotka olivat siellä
koulussa. Olin itse silloin muualla töissä, kun kuulin siitä lakkautuksesta.
H: Miksi koulu lakkautettiin? Mitä perusteluja siihen esitettiin? O: Koulun
lakkautus meni aivan nurinkurisesti. Se lähti siitä, että jotkut vanhemmat
halusivat, että heidän lapsensa pääsisivät toiseen kouluun ja kunta maksais
heidän koulukuljetuksensa. Siinä kävi niin, että kunnanhallitus päättikin
lakkauttaa koko koulun ja sitten vasta lähdettiin tekemään sitä virallista
reittiä. Siinä oli kaikkia sivujuonteita, mm. että koulun pedagoginen taso ei
ole niin hyvä. Itse asiassa tätä lakkautusta on suunniteltu jo aika pitkään.
Ainakin 5-7 vuotta on puhuttu, että tämä koulu on yksi niistä, joka tullaan
lakkauttamaan, koska oppilasmäärä tulee pienenemään. Tavallaan se
lakkautusuhka on ollut olemassa, nyt oli vain se viimeinen niitti. Sitä
perusteltiin sillä oppilasmäärällä ja sillä, että se on niin lähellä sitä isoa
ala-astetta. (Opettaja 1 Pohjois-Lapista)
Tulin lakkautettavan yksiopettajaisen koulun ”lopettajaksi” saatuani virkavapaata omasta virastani. Edellinen pitkäaikainen opettaja oli saanut
viran muualta. Työsuunnitelmiin tuli maininta ”pehmeä lasku suurempaan
kouluun”. Tullessani koululle, oli jotakuinkin varmaa, että koulu lakkaa
vuodenvaihteessa. Muutoksen valmistelu oli minulle helppoa, koska oppilaat olivat siirtymässä omalle koululleni. (Opettaja 5 Tunturi-Lapista)
No, eihän tuntemukset ole hyviä, tuntuu tosi pahalta, välillä melkein itkettää ja välillä tullee semmonen välinpitämätön olo, että miehän olen vain
töissä siellä, että eihän se kuulu mulle, mutta pohjimmaisena on kuitenki
suru ja hyvin apea mieliala. (Opettaja 13 Pohjois-Lapista)
Koska jäimme kylään asumaan, koulun lakkauttaminen tuntui todella pahalta: Koulun piha on hiljentynyt leikkivistä lapsista, samoin tutut luokkahuoneet katselevat tyhjinä: missä aamuinen virren veisuu, missä virkeä
opinhaluinen lapsijoukko? (Opettaja 2 Pohjois-Lapista)
Oppilasmäärien väheneminen, säästösyistä. Valtionapu oppilasmäärän
mukaan. Perimmäinen syy oli lapsiluvun väheneminen, vuosi vuodelta ja ne
ainaiset säästöt. Todellisuudessa säästöjä kertyi varmasti kunnalle melko
vähän, koska kuljetukset lisääntyivät. Pisin koulumatka tuli olemaan 50 km
aamuin, illoin.(Opettaja 8 Tunturi-Lapista)
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Syyhän on taloudellinen, säästösyistähän se lopetettiin. Muuna perusteluina oli sitten tämä oppilasmäärä. Siinä oli kuitenkin poliittisia syitä. Monesti näilä kylilä on semmosta kissanhännän vetoa. Jos meille annethan jotakin, sinne tarttee kans saaha jotaki. Tai jos otetaan pois, niin toisilta kans.
Mutta tämä asia on subjektiivinen, että se ei näy mishän papereisa, enkä
tiiä, puhhuuko muut, ko mie vain näin. (Opettaja 10 Tunturi-Lapista)
Lakkautettiin, kun oli liian vähän lapsia. Minusta se on on syy ja se meni
ihan oikein. Liian pieni koulu. Koululla on paljon muitakin asioita kuin
pelkkä opettaminen. Olis pitänyt tehdä joitakin muita ratkaisuja, mistä kylistä sinne oppilaita ja tehä tämmönen erilainen koulu.
(Lapsen vanhempi 3 Pohjois-Lapista)
En ymmärrä, se oli täysin hullua, koska oli tehty perusremontti, kaikki oli
laitettu, oli hieno voimistelusalikin, oppilaita oli riittävästi, ei siinä paljon
järkeä käytetty. Oppilaat siirrettiin kouluun, joka oli paljon huonommassa
kunnossa. (Johtajaopettaja 2 Tunturi-Lapista)
Oppilaat siirtyivät isoon kouluun, isoihin luokkiin ja tota kaikille tuli koulukuljetus ja tuli aika pitkiäkin jopa tunnin odotuksia. Koulupäivä piteni
huomattavasti, vaikka koulumatka ei ole kovin pitkä. Ja sitten se, että heidät jaettiin eri luokkiin ja tulivat ihan eri opetusryhmään ja eri opettajat
tuli, eli heillä muuttu kaikki kerralla. Kaveruussuhteista puheenollen, kaverit joutu eri luokille. Varmaan oppilaille iso muutos joutua vajaan 40 oppilaan koulusta vajaan 400 oppilaan kouluun. (Opettaja 16 Pohjois-Lapista)
Mulla on semmonen käsitys, mulla ei ole faktatietoa, siinä oli muutamia
perheitä, jotka melko viekkaasti houkuteltiin siihen ensimmäiseen nimilistaan, jotka halus kuljetusta toiseen kouluun ja sitten suurin osa vanhempia
halus koulun säilyttää, että hyvinkin vois arvella , että se ilmapiiri näitten
ihmisten ja kyläläisten välillä ei ainakaan parantunut tästä, joskin aikasemminkin on ollut erilaiset mielipiteet heillä. (Opettaja 1 Pohjois-Lapista)
Mutta isompaan kouluun sitten menivät ja isompiin opetusryhmiin ja tällä
tavalla se jonkin verran vaikutti ja tietysti oppilaitten kannalta vielä se, että
tässä koulussa opettajat tuntee hyvin tarkasti kaikki oppilaat, muutkin kuin
oman luokan oppilaat. Rehtori tuntee oppilaat ja vanhemmat kaikki aika
tarkasti, että niihin se kyllä vaikuttaa, tällainen läheisyyden tunne ja semmonen tiukka sosiaalinen kontrolli, normaalin koulun kontrollin lisäksi se
tietysti vähenee ja jää osaksi puuttumaan, kun mennään isompiin yksikköihin. Vanhemmat luultavasti ovat joutuneet järjestelemään päivähoitohommia ja tämmösiä sitten uudestaan.(Opettaja 15 Pohjois-Lapista)
Suurin osa meidän oppilaista oli saamelaisia, saamelaisten lapsia ja ite
saamelaisia. Meän koulussa sitä painotettiin hyvinkin paljon ja pidettiin
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yllä heidän kulttuuriperintöä ja oppilaat olivat siinä hyvin, hyvin mukana
ja halusivat olla. Kun he olivat omana ryhmänään ja omassa luokassa, he
varmaan mielsivät koulun omaksi saamelaiskouluksi. Mie luulen, että kun
ne siellä isossa koulussa jakaantuvat eri luolille ja hajalleen sinne, tässäkin
mielessä se yhteisyyden tunne katkeaa ja katoaa ja saattaa olla sitten vahingollista heidän saamelaiskulttuurin vaalimisen kannalta. (Opettaja 13
Pohjois-Lapista)
Meidänkin koulussa opiskeltiin koltansaamen kieltä, mutta koltansaamenkielistä opetusta kunnassa ei saa. Varsinaista omakielistä opetusta ei saa.
Mutta meillä painotettiin kolttasaamelaista kieltä ja oli laitettu opetussuunnitelmaankin, että kyllä se siihen vaikuttaa. Yhtenä asiana tähän kolttasaamelaisuuteen vielä minusta semmonen ristiriitanen asia, kun kolttasaamelaisia on Suomessa asutettu tiettyihin paikkoihin, Muutamaan kunnan kolmeen, neljään eri paikkaan, niin ja heille on sitten valtion tuella
rakennettu kylät ja tuettu sitä kulttuuritoimintaa ja tällä tavalla ajateltu,
että se kulttuuriperintö paremmin säilyy ja kehittyy, kun ihmiset ovat yhessä, niin sitten ei kuitenkaan katottu, että koulu olis siinä aika tärkiä tekijä.
Minusta tällaista asiaa ei siellä ole otettu huomioon. (Opettaja 3 PohjoisLapista)
Palveluihin lakkautus ei vaikuttanut, koska kylällä ei ollut kauppaa eikä
pankkia eikä tällaisia julkisia palveluja ole aikoihin ollu, mutta näihin kulttuuripalveluihin se on vaikuttanut, mm. kansalaisopiston toiminta ja kyläläisten yhistystoimintaa. Tulee aivan varmasti vaikuttamaan, jos kunta tulee luopumaan siitä kiinteistöstä. Kyllä kyläkoulu on kylälle henkireikä,
kyllä se on tärkee paikka . Tämä kylähän nyt kyllä toimii ilman kouluakin,
koska koululle on keksitty muuta tekemistä, mutta jos ajatellaan yleisesti
tämmöisiä pikku kyliä, niin kyllähän se on niin, että jos kylältä häviää koulu, kauppa tai joku muu julkinen laitos, sehän on kylän kuolemaksi. Nytkin
se hiljastuttaa ja passivoi sitä kylää, minä olisin halunnut, että koulu olis
jatkanut, jos oppilasmäärä olis pysynyt suotavana, kylän kannalta se olis
ollu paras mahollinen. (Lapsen vanhempi 6 Tunturi-Lapista)
Pidin siitä koulusta ja minusta siellä oli kiva työskennellä pienessä yhteisössä, jossa tunnettiin toiset ja toisten tavat ja oli helppo sopia asioista, ei
tarvinnu 20 tai 30 ihmisen kans sopia asioista. Tänä talavena olen ajatellu,
että kyllä ne kolttasaamelaiset ovat tänne hukkuneet, ne on ku pisara meressä. Meiän koululla oli aika monta kolttasaamelaista ja siellä tuli tämä
heidän kulttuurinsa aika hyvin esille ja he koltan kieltäkin opiskelivat muutamat oppilaat. Nyt en tämänhetkistä tilannetta tiiä täällä, että ovatko he
jaksaneet käyä näillä tunneilla, on täällä kyllä opettaja aina ollu, mutta
niitä ei ole ku yks tai kaks oppilasta ollu. Luulen, että tämä kulttuuripuoli
hukkuu täällä tämän massan joukkoon vaikka on saamen päivää vietetty-
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kin, niin se on enemmän yleissaamelaisuutta eikä perehdytty ihan johonkin
yhteen saamelaisten alueeseen.(Opettaja 3 Pohjois-Lapista)
Kyllä se varmaan kyläläisille olis ollu tärkeä semmonen kokoontumispaikka, yhtenäisyyden paikka, kun koululla oli juhlia, niin vanhukset vauvoihin
asti kyllä tuli sinne juhliin. He kokivat, että he kuuluvat tähän kylään ja
samoin tuli mummoja ja vaareja täältä taajamastakin sinne katsomaan lasten esityksiä, että oli aina tiivis, läheinen tunnelma aina, juhlasali oli aina
täys. Mutta täällä ne joutuu vain luokkatasoittain käymään juhlissa, koska
täällä ei ole yhtä niin issoo tillaa, että kaikki mahtusi. Ei varmaan kyläläisetkään sillä tavalla ole yhdessä, kun tuolla pienen koulun ympyröissä.
Jos ei kylätoimikunta piristy ja ruppee vetämään jotakin, niin jäävät monetkin aika irrallisiksi yksilöiksi sinne kylälle.(Opettaja 3 Pohjois-Lapista)
Koululla on kovasti toimintaa, siellä on neuvola, sitten siellä on asukkaita,
siellä asuu vanhuksia ja kyläläisiä. Nyt yrittäjä on sen ostanut, siellä on
ollut turismia, ryhmiä on käyny koko talven ajan, sit siellä toimii vanhusten
kerho joka toinen viikko, siellä pidetään kokouksia, itse asiassa siellä on
koko ajan toimintaa. Se on niin ku elävä yksikkö.....jos olis ollu joku erilainen visio tulevaisuudesta, esim. joku leirikoulusysteemi olis voinu siihen
rakentua tai sitten joku kolttasaamelaiskoulu lähikyliltä. Siihen olis pitänyt
herätä jo 20 vuotta aikaisemmin, ei ne yhtä’äkkiä tapahu tuommoset elikkä
kyllähän se realiteetti on se, että se loppu ja sillä siisti. (Lapsen vanhempi
3 Pohjois-Lapista)
Jaa-a, luulen, että kylä on hiljaisempi kuin nykyisin ja tuota lapsiperheitä
ei varmaan ole enemmän kuin nykyisin. Todennäköisesti vähemmän. Harrastustoimintaa on vähemmän, mennään vain nukkumaan kotiin, mutta on
hienoja asuinpaikkoja siinä kylässä, mutta kun kaikki palvelut ovat kirkonkylässä, niin ihmiset käyvät vain nukkumassa ja viettämässä vapaapäiviä,
mutta että kun mennään töihin, harrastuksiin jne. mennään aina sitten kirkonkylään.(Opettaja 1 Pohjois-Lapista)

