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RAUTJÄRVEN KUNNAN ASUKASKYSELY_KYLÄKAHVITILAISUUS RAUTJÄRVEN ASEMANSEUDULLA
28.3.2019
Ovatko suunniteltavat toimenpiteet oikeita ja perusteltuja, kirjoita perustelu
Tiivistelmä vastauksista:
Koulun ja päiväkodin lakkauttaminen vaikuttavat koko Asemanseudun elinvoimaan. Vastaajien mukaan
Asemanseutu tulee kärsimään tästä ja väestö katoaa eikä ainakaan lapsiperheitä muuta kylälle.
Asemanseutua kehittämällä on mahdollista saada Imatralta muuttoliikettä Rautjärvelle mm. panostamalla
edullisiin vuokra-asuntoihin, tontteihin ja satsaamalla palveluihin. Nämä toimenpiteet vaativat voimakasta
kuntamarkkinointia. Asemanseudun koulun mahdollinen lakkauttaminen koetaan kuoliniskuna koko
Rautjärvelle. Muina mahdollisina säästötoimenpiteinä esitetään mm. säästöä hallintopalveluista, yhteisiä
virkamiehiä naapurikuntien kanssa, kuntaliitosta, turhien investointien karsimista, Eksoten palveluissa
säästämisessä sekä kunnan virkamiesten määrän suhteuttamista väkilukuun. Osa vastaajista on kuitenkin
sitä mieltä, että liian pienen koulun ylläpitämisessä on liikaa kustannuksia ja muitakin haittoja ja
säästötavoite on saavutettava jotenkin.

Mitä asioita toivoisit selvitettävän valmistelun yhteydessä tai mistä asioista toivoisit lisää tietoa?
Tiivistelmä vastauksista:
Vastaajista suurimman osan mielestä koulu tulee säilyttää Asemanseudulla. Vaihtoehtona esitetään esim.
yhdistettyä 1-3 luokkaa ja lukion lakkauttamista. Kyseenalaistetaan mm. sitä, miten iltapäivähoito
järjestetään, onko kuljetuskustannukset laskettu, onko ehdotettujen vanhusten asuntojen
rakennuskustannukset laskettu, miten käy Asemanseudun koulun ja päiväkodin vakituiselle henkilökunnalle
ja miten koulun lakkauttamisesta saadaan säästöjä. Koulukampus kuulostaa hyvältä ratkaisulta,
ehdotuksena kampuksen vanhusten asuntojen ja päivähoidon ja esiopetuksen saaminen samaan paikkaan.
Saman katon alla olisivat myös keittiötilat, urheiluhalli ja mahdollisesti kirjasto. Päiväkotia tulisi
markkinoida, etenkin pidennetyn (klo 05-22) aukioloajan takia. Vanhempia huolestuttaa myös
esikoululaisten ja 1-2 luokkalaisten iltapäivähoito, jos koulu on Simpeleellä. Päätöksen teon pohjaksi
halutaan riittävän laajat tiedot ja vaikutusarvot.

RAUTJÄRVEN KUNNAN ASUKASKYSELY_KYLÄKAHVITILAISUUS SIMPELEELLÄ
4.4.2019
Ovatko suunniteltavat toimenpiteet oikeita ja perusteltuja, kirjoita perustelu
Tiivistelmä vastauksista:
Yhteistyötä kannattaisi tehdä naapurikuntien mm. Parikkalan kanssa esim. viranhaltijoiden tehtävien
jakamisessa. Myös kunnan henkilöstömitoitus täytyy käydä läpi, jotta se vastaa nykyistä tilannetta. Säästöt
eivät saisi kohdistua vanhuksiin eivätkä lapsiperheisiin, vaan päinvastoin lapsiperheitä tulisi houkutella
kuntaan. Säästötoimenpiteistä kohtuullisin olisi veroprosentin lievä nostaminen. Rahat eivät kunnassa riitä
kaikkeen, vaan jotakin on pakko tehdä. Jos lapsia on näin vähän, eikä lähitulevaisuudessa tilanne näytä
parantuvan, on Asemanseudun koulun lakkauttaminen ja henkilökunnan vähentäminen perusteltua.
Voisiko kuntaliitoksella saada säästöä aikaan? Positiivista mainontaa, markkinointia ja medianäkyvyyttä
tarvitaan lisää, mm. houkuttelemaan asukkaita kuntaan. Rautjärvestä eläkeläisten paratiisi!
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Mitä asioita toivoisit selvitettävän valmistelun yhteydessä tai mistä asioista toivoisit lisää tietoa?
Tiivistelmä vastauksista:
Eksoten palvelut ja kulut on selvitettävä, lääkäreitä ja vastaanottoaikoja lisää kuntaan. Kuntaliitosta olisi
hyvä selvittää Parikkalan, Ruokolahden ja/tai Imatran kanssa. Yhteistyötä tulisi tiivistää naapurikuntien
kanssa, yhteiset virkamiehet jne. Lukion lakkauttaminen ei ole hyvä ratkaisu eikä liikuntamahdollisuuksien
karsiminenkaan (esim. Konkalampi) ole hyvä kuntalaisten ja matkailijoiden kannalta. Nopeat nettiyhteydet
kuntaan, jotta etätyömahdollisuus onnistuisi. Kunnan ja tehtaan työntekijät asumaan kuntaan, verotulot
jäisivät työssäkäyntikuntaan. Mainontaa ja markkinointia lisää – ei kuitenkaan pelkkää sotahistoriaa!
Elinkeinoelämän kehittäminen, onko mahdollisuus matkailussa, maahanmuutossa vai missä? Millä
houkutellaan maahanmuuttajat ja ne hyvätuloiset eläkeläiset kuntaan? Yhteistyötä tiivistettävä Metsä
Boardin kanssa; eikö hyvin menestyvää kartonkitehdasta kiinnosta se, menestyykö se tulevaisuudessa ja
saako työntekijöitä?

HUOLTAJAKYSELY, ASEMANSEUDUN PÄIVÄHOIDON JA KOULUN TULEVAISUUS
15.5.2019
Millä keinoilla saadaan Rautjärven Asemanseudulla varhaiskasvatuksen ja Rautjärven aseman koulun
säilyminen turvattua?
Tiivistelmä vastauksista:
Kyselyyn vastaajat ovat pääsääntöisesti sitä mieltä, että koulu ja päiväkoti tulisi säilyttää Asemanseudulla ja
säästöä kaivaa turhemmista asioista. Koulu koetaan tärkeäksi koko Asemanseudun hyvinvoinnille. Koulun
lakkauttamisen sijaan Asemanseudun ja kunnan eteläpään vetovoimaa pitäisi parantaa ja saada
lapsiperheitä muuttamaan Asemanseudulle. Tarvitaan lapsimyönteistä asennetta ja ns. lapsirahaa
vastaamaan tähän tilanteeseen. Asemanseudulla on tarjolla edullisia asuntoja ja siellä on lapsille turvallinen
asuinympäristö. Päiväkotia tulisi mainostaa laajasti ja panostaa päiväkodin pidennettyihin aukioloaikoihin,
joustavaan iltapäivätoimintaan 1-2 -luokkalaisille ja koulukyydityksiin. Lisäksi tulisi kehittää ulkopuolisille
mahdollisuutta vuokrata koulun tiloja; salia, ruokalaa, koulun kenttää, kaukaloa ja muita tiloja.
Käyttömaksuihin voisi tehdä korotusta ja tehdä järkevä kustannusarvio vuosittaisen kulutuksen pohjalta.
Koulun remontin jälkeen voisi tiloille suunnitella muutakin käyttöä, esim. matkailukäyttöä. Yritystoimintaan
tulisi investoida houkuttelemalla teollisuuden ja kuljetusalan yrityksiä Rautjärven kunnan eteläpäähän.
Investoimalla kasvualaan, joka tuo myös nuorta työvoimaa alueelle, saadaan pitemmällä ajanjaksolla
syntymään myös uusia työpaikkoja alueelle. Alueen houkuttelevuus potentiaalisena asuinalueena tulisi
huomioida. Koululla, päiväkodilla ja esikoululla on alueella työllistävä vaikutus. Yhtenä vaihtoehtona
pohditaan sitä, että Ruokolahden lapsista ne, jotka asuvat lähellä Asemanseutua, voisivat käydä
Asemanseudun koulua. Samoin Imatran vastaanottokeskuksen lapset voitaisiin sijoittaa Asemanseudulle.
Vanhemmat kokevat, että päivähoitopaikka Simpeleellä on liian kaukana, jos oma työpaikka on Imatralla tai
Lappeenrannassa. Koetaan myös, että esikoululaiselle on liian pitkä matka käydä esikoulua Simpeleellä.
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