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Kuntauudistus puhutti
nuorten parlamentissa
VERNA VIRKKUNEN

Koululaiset pelkäävät
koulumatkojen
pitenevän.
Helmi Rantala
Maija Koivistoinen
NUOREN
parlamentaarikon
Minna Vakkurin, 16, mielestä
nuoret pitäisi ottaa nykyistä
enemmän huomioon päätöksenteossa.
Eilen perjantaina eduskunnassa järjestetyssä Nuorten
parlamentissa nousi esiin
nuorten huoli kuntauudistuksesta.

pelkäsivät päivittäin käyttämiensä palveluiden kuten koulun siirtyvän
kauemmaksi. Huolta herätti
myös oppilashuollon vaikeutuminen. Koululaisten kysymyksiin vastasivat Jyrki Kataisen hallituksen ministerit.
Vakkurin mielestä hallituksen pitäisi pyrkiä estämään
syrjäkylien autioituminen.
”Ärsyttää!” sanoo Vakkuri ja
vastustaa
kuntauudistusta.
Hän pelkää oman lukionsa yhdistämistä Kauhavan lukioon,
jolloin Vakkurin koulumatka
voisi venyä 40 kilometriin.
Matka on jo nyt lähes 15 kilometriä.
Vakkuri asuu Alahärmässä,
joka on yhdistetty Kauhavaan.
Perheen palvelut eivät ole
parantuneet lainkaan, päinvastoin terveysasema on siirtynyt monen kymmenen kilometrin päähän kotoa.
”Kyllä varmasti tämänpäiväinen vaikuttaa kuntauudistuksen suunnitteluun. Nyt he
voivat itse alkaa miettiä nuorten kantaa”, Vakkuri hymyilee
Eduskuntatalon aulassa.

KOULULAISET

SIIKAJOKELAISEN Sini Främin kysymys käsitteli lähikoulujen yhdistämistä suurik-

Kauhavalainen Minna Vakkuri, 16, valmistautui tenttaamaan kuntaministeri Henna Virkkusta kuntauudistuksesta. Ohjaava opettaja Elina Arkkola tsemppaa nuoria.

si koulukeskuksiksi. Kysymykseen vastannut hallinto- ja
kuntaministeri Henna Virkkunen pitää ongelmana etenkin pienten oppilaiden pitkiä
koulumatkoja.
”Monilla Suomen alueilla
on tänä päivänä jo niin harva
asutus, että siellä tekee tiukkaa pysyä lain säätämissä rajoissa. Varsinkin, jos puhutaan
Itä- ja Pohjois-Suomen alueista”, Virkkunen sanoi.
Lain mukaan alakoululaisen
koulumatka saa odotuksineen
kestää enintään kaksi ja puoli
tuntia ja yläkoululaisen kolme.
KUNTAUUDISTUS herätti nuorissa kysymyksiä myös muissa
päivän tapahtumissa eduskunnassa. Keskustan eduskuntaryhmän
puheenjohtajan
Kimmo Tiilikaisen mukaan
koulumatka on pidettävä kohtuullisen pituisena.

”Kuntauudistus on kuopattu”, julisti Tiilikainen.
”Suunnittelussa ei ole kuultu ainakaan toistaiseksi ketään, vaikka paraikaa käydäänkin läpi kuntien kantoja virallisella tasolla.”
Virkkusen mukaan lyhyessä
ajassa on kuultu jopa 3 000
kuntavaikuttajaa.
NUORISOLAIN mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa kuten kouluihin
liittyen.
Nuorten vaikutusmahdollisuuksia pohdittuaan Virkkunen esittää, että kuntalakiin
voisi kirjata pykälän, joka lisäisi nuorten sananvaltaa.

Kirjoittajat ovat Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimituksen toimittajia. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.
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1 000 000 €
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Mikä Nuorten
parlamentti?
Nuorten parlamentti on
kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten tapahtuma, joka tutustuttaa nuoria eduskuntaan ja
demokratiaan.
Tapahtuma koostuu koulujen parlamenttikerhojen
työskentelystä ja istunnosta
eduskunnassa. Tapahtuman
järjestävät eduskunta ja
nuorisotyön tukijärjestö
Kerhokeskus.
Nuoret saivat tentata
poliitikoilta vastauksia itselleen tärkeisiin kysymyksiin.
Perjantaisessa istunnossa
käsiteltiin muun muassa
mopoautoilua, homoliittoja,
aborttia, Dragsvikin varuskuntaa ja kouluruokaa.
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