
Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen lopettaminen 1.8.2018 alkaen. 

Kuulemistilaisuus 12.9.17 

 

1. Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Merja Mustonen, joka toimi myös tilaisuuden 

puheenjohtajana, avasi tilaisuuden.  

2. Läsnäolijat esittelivät lyhyesti itsensä, paikalla oli 23 henkilöä. 

3. VS. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen esitteli Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen 

lakkauttamisen 1.8.2018 alkaen. 

4. Lyseon Lukion Kerimäen toimipisteen rehtori Ismo Falck esitteli Lyseon Lukiota ja sen toimintaa. 

5. Tuija Kauppinen jatkoi esittelyä kertoen perusteita lakkauttamiselle liittyen oppilasmäärän 

vähäisyyteen sekä koulun suuriin kustannuksiin 

6. Puheenjohtaja Merja Mustonen avasi puheenvuorot. 

7. kaksi yläluokan oppilasta lukivat 9.-luokkalaisten vetoomuksen, jonka oli allekirjoittanut yhdeksän  

9. –luokan oppilasta. 

8 . Puheenvuorot jatkuivat 

- kuulija toi esille, mitä syrjäytyneet maksavat valtiolle. Hänen mielestään lakkauttaminen on 

Kirkonkylän kuivattamispolitiikkaa - kun ei ole koulua, joutuu muuttamaan muualle. 

 

- kuulija halusi tietää, kuinka paljon säästöjä tulee lakkauttamisen seurauksena ja mistä kaikesta 

säästöt lasketaan 

 

- Tuija Kauppinen: kiinteistö (säilyy), opetus (kehystä n. 100 h vähemmän), siivous (tarvitaan), 

hallinto (Lyseon alla) 

 

- tulevien lukiolaisten äiti halusi tietää kuljetuksista ja kyydeistä kaupunkiin. Matkaa kotoa 

Kerimäelle tulee 16 km.  Myös matkakustannukset kiinnostivat. 

 

- Ismo Falck kertoi koulumatkatuesta, kimppakyydeistä sekä vanhempien kuljetusavusta 

 

- kuulija kysyi opetustuntien määrän vähenemisestä opettajien kohdalla 

 

-  Rea Soini kertoi laskelman tällä hetkellä opettajien työtunneista ja kuinka ne tämän hetkisen 

oppilas- ja kurssimäärän suhteen vähenisivät 

 

- kuulija kysyi, mikä estää sähköisten yo-kirjoitusten järjestämistä Kerimäellä 

 

- Ismo Falck vastasi, ettei mikään estä, mutta kertauskursseja sekä syventäviä kursseja pystytään 

tarjoamaan laajemmin isossa koulussa.  

 

- kuulija vastasi, että tekniikka ei estä, Kerimäellä voitaisiin järjestää sähköiset yo -kirjoitukset 

vaikka heti 

  

- kuulija toi esille, että pienessä lukiossa voidaan saada myös hyviä tuloksia. 

 



Keskustelu oli vilkasta ja kommentteja esitettiin koulun vapautuvista tiloista, Kerimäellä opiskeltavasta 

abivuodesta, kuinka Kerimäen lukiota voisi markkinoida, pienenevistä ikäluokista, Lyseon Lukion luokkien 

koosta jne. 

Rehtori Ismo Falck selvensi vielä lopuksi, kuinka yhteishakutilanteessa Kerimäen lukio joko tulee olemaan 

listoilla, jolloin opetusta on järjestettävä, tai sitten koulu ei ole listoilla edes haettavana paikkana. 

 

Puheenjohtaja päätti kuulemistilaisuuden kello 18.57  

 

 

Muistion laati 

vs. rehtori Rea Soini 


