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Arvoisa harjakaisväki 
  
Rakentajat, peruskorjaus- ja laajennushankkeen työn sankarit, urakoitsijat, suunnittelijat, arvoisat 
Karkkilan kaupungin edustajat, hyvät ystävät 
  
Kävin täällä paikan päällä reilut kolme vuotta sitten.  
Tulin kouluun, josta näkyi päältäkin päin, että se on työnsä tehnyt, tilat olivat korjauksen tarpeessa.  
Kiitän kansanedustaja Matti Saarista, joka puhui minut - kiireisen ministerin - paikan päälle. 
Tottakai sillä oli merkitystä, että omin silmin näin tilanteen, oli jo korkea aika siirtyä 1950-60 luvulta tälle 
vuosituhannelle. 
 
Olen kansalaisena, yhteiskunnallisena toimijana ja kansanedustajana käynyt pitkähkön työurani aikana 
useissa kouluissa eri puolilla Suomea.    
Uskallan sanoa, että vierailuni täällä helpotti päättämistä.  Kisassa oli paljon muitakin kouluja. 
 
Nyhkälän koulun rakennushanke sai opetusministeriöstä paljon rahaa, lähes neljä miljoona euroa.   
Siitä se lähti.  Suunnittelu alkoi syksyllä 2013.  Rakentamisen alkaessa lukuvuonna 2014–2015 oli paljon 
työtä, erilaista puuhaa ja suunnittelua siitä, miten lasten arki ja koulutyö saataisiin sujumaan 
mahdollisimman hyvin.  
 
 Saamieni tietojen mukaan koulun rakentaminen ei koulunkäynnin arkea huomattavasti haitannut.  Ehkä 
siitä syystä, että tiedettiin ja ymmärrettiin, että hyvää kannattaa odottaa. 
Olen ymmärtänyt niin, että kodit, isät ja äidit ovat olleet enemmänkin kuin hengessä mukana. 
 
Haluan jakaa myös kanssanne ilon siitä kuinka koulutilat tuovat tänne satoja iltakäyttäjiä koulun 
valmistuttua. Kuvataide- ja musiikkikoulut, Karkkilan työväenopisto, tanssiopisto, urheiluseurat ja muut 
järjestöt.  
Kouluun sopii kulttuuri ja sivistys vaikka kellon ympäri! 
  
Hyvät kuulijat 
  
Me emme ole tekemisissä minkä tahansa asian kanssa. Lastemme koulu, opettajien työ, oppiminen, 
kasvatus. Ihmisenä kasvu ja kehitys. Mikä on tärkeämpää? 
 
Suomi tunnetaan maailmalla tänä päivänä erityisesti hyvästä koulutuksesta. Koska olen itse tehnyt osan 
elämäntyöstäni juuri koulutuksen parissa, niin tunnen tiettyä ylpeyttä. 
Vaikka meillä oppimistulokset ovat vähän laskeneet, niin Suomessa on edelleen PISA-tutkimusten 
mukaan Euroopan paras peruskoulu. 
 
Ei ole tällä kertaa aikaa mennä enempää yksityiskohtiin, mutta meillä on kansallinen 
koulutusjärjestelmä, jota kehitetään lasten ja nuorten ehdoin.  Ei markkinavetoisuuden ja itsekkään 
kilpailun ehdoin. 
  
Minulle koulu on lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun keskus. Pitää osata matematiikkaa, omaa 
kieltämme ja kulttuuria, myös vieraita kieliä.  Tahdon jättää tänne ajatuksen siitä, että opetuksen 
syvällisimmät vaikutukset liittyvät lastemme henkiseen kasvuun, myönteiseen minäkuvaan, 
opiskeluhalun ja motivaation synnyttämiseen mennä eteenpäin ja mielenterveyden edistämiseen.  
 



Nämä kasvatuksen vaikutukset jokainen ihminen tuntee mielessään elämänsä loppuun asti. 
Ihmiset, jotka kokevat itsensä tarpeellisiksi, kasvavat. 
  
 
Hyvät ystävät, 
  
Täällä koulussa on saneerauksen jälkeen yli 450 oppilaasta. Se on hyvä määrä. Ei liian iso, vaan ei 
pienikään. Toivon ja uskon että Karkkilan kaupungin päättäjät antavat riittävät henkilöstövoimavarat 
tehdä tästä koulusta Suomen parhaan ja ehkä myös Euroopan parhaan koulun. 
Se on mahdollista. 
Tulen seuraamaan koulun kehitystä, ja olen iloinen siitä, että minut kutsuttiin käyttämään tämä pieni 
juhlapuhe tähän tärkeään tilaisuuteen. 
  
Vielä kerran kiitos  
rakentajille, urakoitsijoille, kaupungille, koulun henkilöstölle ja lapsille. 
Tästä tulee hyvä juttu. Hyvä koulu, 


