Puheenvuoro käytetty Leppävirran kunnanvaltuustossa 18.11.2019 koskien kunnansäästöjä
Arvon puheenjohtaja ja muut paikallaolijat. Minä olen Ville Soininen, nuorisovaltuuston
puheenjohtaja. Olen täällä tänään puhumassa lukion siirtämisestä Kivelään, mutta ihan ensin
kiitos, että saimme tämän mahdollisuuden. On äärimmäisen tärkeää, että nuoria kuullaan tässä
asiassa, sekä kaikissa muissa nuoriin liittyvissä asioissa.
Mutta nyt asiaan. Kukaan ei varmastikaan kiistä, etteikö kunnan tulisi huonon taloustilanteen
vuoksi tehdä säästöjä. Kukaan ei myöskään varmasti kiistä, etteikö lukion kunto olisi huono. Kun
taas asia, josta voidaan kiistellä on aikataulu. Nuorisovaltuusto on viime viikon aikana kartoittanut
lukion sekä Kivelän opiskelijoiden, oppilaiden ja opettajien mielipiteitä siirrosta. Etenkin opettajien
ja lukiolaisten keskuudessa nousi esille, että muutos tulee liian nopeasti. Olisiko aikalisän paikka?
Toinen seikka, joka nousi esiin kaikissa kyselyn kohderyhmissä, on tilat. Tilakysymys on elefantti
huoneessa. Moni kyselyyn vastanneista yläkoululaisista on huolissaan tilojen riittävyydestä. Nyt
lainaan suoraan erästä kyselyn vastausta: “Miten ihmeessä yläkouluun mahtuu noin 100
lukiolaista? Tilat loppuvat piakkoin kesken, tarkoittaako tämä isoja luokkia? Tuleeko kolmas
ruokailu? Tuleeko lukiolaisille omat tilat, joissa ei ole yläkoululaisia”. Tämä oli siis erään 9.
luokkalaisen pohdintaa. Näitä suuria kysymyksiä pohtii varmasti moni muu nuori tällä hetkellä.
Opettajien huolet koskivat luokkien lisäksi myös saniteettitilojen riittävyyttä ja opettajainhuoneen
tilavuutta. Näihin kysymyksiin ei ole vielä saatu vastauksia, mutta parhaan ratkaisun saamiseksi,
on Kivelään todennäköisesti tehtävä rakenteellisia muutoksia. Ja ne vievät aikaa. Aikaa, jota meillä
ei tällä hetkellä ole.
Haluan tässä vaiheessa nostaa esille, että Leppävirran lukio on saanut tunnustusta myös
valtakunnallisella tasolla. Muuan Ylen tekemän artikkelin mukaan Leppävirran lukio on maamme
kärkilukioita. Leppävirran lukion opiskelijat ovat saaneet tunnustusta aktiivisuudestaan muilta
lukiolaisilta ympäri Suomen. Lukiomme on toiminut ja pyrkii edelleen toimimaan aktiivisesti
kansainvälisissä projekteissa. Näitä asioita tulee vaalia myös tulevaisuudessa.
Sitä paitsi, tässä on kyseessä jotain muutakin kuin säästäminen. Kyseessä on myös hyvinvointi.
Kovin moni ei varmastikaan halua rynnätä päätä pahkaa keskeneräiseen systeemiin. Tällä hetkellä
lukion siirtyminen perustuu hyvin pitkälti taloudellisiin syihin. Lukion tilat ovat toistaiseksi
käyttökelvollisia. Koska lukion siirtymisestä koituvat säästöt ovat suhteessa vähäiset (noin 55
000€), eikö olisi kannattavaa lykätä tätä siirtymistä, jotta saadaan asiat Kivelässä kunnolla
selvitettyä.
Esitän siis, että lukio siirtyisi Kivelän tiloihin vasta syksyllä 2021. Tämä vuoden jatkoaika takaisi
mahdollisuuden lisäselvityksille koskien Kivelän ja lukion kuntoa ja tiloja, sekä antaisi enemmän
aikaa konkreettiseen suunnitteluun. Nuoria tulisi kuulla heitä koskevissa asioissa, ja jatkoajalla
siihenkin jäisi aikaa.

