Vuolijoki vaihtoehdot
0-vaihtoehto: Ei tehdä mitään eli nykyinen kahden koulun malli jatkuu
+ Vuolijoen alueen tärkeäksi kokema palvelu säilyy ja tukee oletettavasti kylän kehittämistä
+ Oppilaille ja perheille muuttumattomuus on turvallinen ratkaisu
-oppilasmäärä laskee liian paljon koulun kokoon nähden
-alueen kokonaisoppilasmäärä on laskeva ja kaksi koulua toimii heikosti alueen oppilasmäärään nähden
-kaksi hiipuvaa koulua, mikä on pedagogisesti heikko ratkaisu
-välillä jollain luokka-asteella ei ole yhtään oppilasta

1-vaihtoehto: Vuolijoen koulun koulutoiminta siirretään kokonaisuudessaan Otanmäkeen
+ Alueella on yksi yhtenäisen perusopetuksen koulu, jonka toimintaa sekä opetuksen laatua voidaan kehittää
+ Oppimisen ja kasvun tuki lapselle ovat yleensä paremmat isommassa yksikössä
+ Kehittyvä koulu on oletettavasti vetovoimatekijä siihen nähden, että kaksi hiipuvaa koulua ylläpidetään
+ Koulukiinteistö voi toimia kylätalona, nuorisotilana, päiväkotinakin tarvittaessa
-koulutoiminnan lakkautus on tapahtuma, joka aiheuttaa huolta perheissä, vanhemmissa ja sitä kautta heijastuu
negatiivisesti lasten hyvinvointiin ainakin hetkellisesti. Muutos aiheuttaa jännitystä, jopa pelkoja osalla lapsista.
Yleensä huolet hälvenevät muutaman viikon kuluttua, kun koulu on aloitettu uudessa ympäristössä.
-Vuolijoen kylä kokee henkisen lamaannuksen koulun lakkautuksen myötä. Usko kylän tulevaisuuteen horjuu.
-Vuolijoen kylän ja alueen palvelutaso heikkenee, kun alakoulutoimintaa siirtyy Otanmäkeen.
-kuljetukset koetaan haasteena, jos nykyisiin järjestelyihin ei luoteta (nykyisin järjestelyin voidaan hoitaa ja ensi
syksylle tarvittaneen joka tapauksessa yksi uusi vuoro lisää – nyt Vuolijoella oleva ja ajava auto jatkaa Otanmäkeen)

2-vaihtoehto: Vuolijoen koulu toimii 1-4 luokkien kouluna, oppilaat siirtyvät Otanmäkeen 5. luokalta
alkaen
+ Pienimmät oppilaat saavat pitää lähimmän koulunsa
+ kylä saa pitää haluamansa koulun
+ Koulukiinteistö voi toimia kylätalona, nuorisotilana, päiväkotinakin tarvittaessa
-opetuksellisesti oppilasmäärä ei ole kestävällä pohjalla, ei Vuolijoella eikä Otanmäessä
-kahden hiipuvan koulun ongelma jatkuu, mikä ei edistä alueen vetovoimaa pitkällä aikajänteellä arvioituna
-välillä jollain luokka-asteella ei ole yhtään oppilasta

3-vaihtoehto: Otanmäen koulu lakkautetaan, alakoulutoiminta keskitetään Vuolijoelle, yläkoulun
oppilaat siirtyvät keskustan alueelle
+ Vuolijoella on hyvällä käyttöasteella oleva koulu ja oppilasmäärä on riittävä

+ yläkoulun oppilaat saavat laajemman opintokokonaisuuden mm valinnaisaineiden osalta tarjolle
-yläkoululaisten koulumatkasta muodostuu osalle (kohtuuttoman) pitkä
-keskustan alueen koulutila käy riittämättömäksi
-Otanmäen iso kiinteistö jää käyttämättömäksi mutta sitä ei voida purkaakaan ja kustannukset tyhjästä rakennuksesta
jäävät kaupungille
-muodostettu ja hyväksi koettu kampus päiväkodista yläkouluun rikkoutuu
-Otanmäki-Vuolijoki alueen peruspalvelut heikkenevät kokonaisuudessaan yläkoulutoiminnan päätyttyä alueelta

