
Kysely lukiolaisille (ykköset ja kakkoset vain, abit ovat jo lukulomalla) 

  

  

  



  

Mitä ideoita sinulla olisi Lammin lukion puolustamiseksi?  

Lammin lukion lakkauttaminen saisi viimeisetkin alueella asuvat nuoret muuttamaan 
suurempiin kaupunkeihin. Lammin lukiossa korostuvat yrittäjyys- sekä kansainvälisyystaidot, 
jotka ovat arvostettuja työ-elämässä. Yksi lukiomme pienuuden monesta hyödystä on se, että 
opettajat ja oppilaat tuntevat toisensa hyvin, mikä vahvistaa koulun positiivista ilmapiiriä sekä 
lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lammin lukion perinteet, kuten musikaali ja ruusukonva 
tarvitsevat joustavuutta niin oppilailta kuin opettajiltakin, mikä onnistuu hyvin, kun 
keskusteluyhteydet ovat hyvät. Pienessä lukiossamme töistä voi joustaa ja pyytää tarvittaessa 
lisäaikaa. 

Lammin lukiossa saa asiantuntevaa ja huomioivaa opetusta. 

Lammin lukio on niin siisti paikka, että minä lukittaudun tänne sisälle ja en lähde pois, vaikka 
ruuvipenkissä väännettäisiin. 

Mihinkään muualle ei pääse, jos asuu kaukana. Julkisia ei kulje tarpeeksi ja kaikilla ei ole 
omaa autoa. Vanhemmat eivät välttämättä pysty kuljettamaan kouluun ja kotiin. 
Esim. Hollolassa ei ole ollenkaan lukiota. Koulutustaso sekä Päijät- että Kanta-Hämeen 
alueella tulisi väistämättä laskemaan, jos lukio loppuisi. 

Kivimuurit ympärille ja itsenäistyminen Suomesta. 

Adressi oli hyvä idea. 

Jonkinlainen mielenosoitus. 

Tämä lukio on erittäin lähellä. Muuten kaikki lammilaiset ja tuuloslaiset joutuisivat kulkemaan 
hirveän pitkiä matkoja lukioon, mikä varmasti vaikuttaisi heidän opiskeluunsa ja 
hyvinvointiinsa, koska mitä pidempi matka on sitä vähemmän on opiskelu- ja vapaa-aikaa, ja 
mitä kauemmin matka kestää, sitä aikaisemmin pitää herätä, eikä aikaiset aamut ole nuorille 
niin kauhean hyväksi ja sekin taas vaikuttaa opiskeluun ja arvosanoihin. 



Puolustuspuhe multa löytyy. Lammin lukio on lähellä oleva opiskelupaikka, jonne nuoret niin 
Hämeenkoskelta, Lammilta, Tuuloksesta ja muualtakin tulevat opiskelemaan. Lammin lukioon 
on ennenkin esimerkiksi Hauholta tultu. Lammin lukio tarjoaa lähiopetusta ja tehokkaampaa 
oppilaan- ja ryhmänohjausta kuin isommat lukiot. Jos Lammin lukio lopetetaan, suurin osa 
Hämeenkoski-Lammi-Tuulos alueen nuorista eivät hae lukioihin eikä opiskelu kiinnosta. 
Opiskelupaikkojen ollessa kauempana Hämeenlinnassa ja Lahdessa nuorille aiheutuu suurta 
stressiä, heidän sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen terveytensä kärsii ja tämän pitäjän 
nuorilla ei ole samaa asemaa kuin isompien kaupunkien nuorilla. Jos lukio lopetetaan, 
Hakkalaan jää tyhjäksi tilaa, ja opettajilla on vähemmän töitä. Ja jos Lammin lukio lopetetaan, 
niin millä ihmeellä Hämeenlinna hoitaa Tuuloksen ja Lammin pitäjien nuorille kyytejä kouluun? 
Resursseja menee enemmän siihen, kun koitetaan järjestää kyytejä jokaiselle kouluun ja 
kotiin. Ja vaikka jollain ihmeellä Hämeenlinnalta löytyisikin rahaa kyyditsemään nuoria, niin on 
epäreilua pienten pitäjien nuorille, että heidän koulumatkansa kestää tunnin tai jopa 
kauemmin ja heidän koulupäivistään tulee pidempiä, kun he joutuvat heräämään todella 
aikaisin kyyteihin ja odottamaan kyytejä kotiin jotta ovat vasta illalla kotona. Tasa-arvo ei ole 
missään näkyvissä silloin lammilaisille tai tuuloslaisille, jos Lammin lukio lopetetaan. Lammin 
lukion loppuessa pienen pitäjän nuoret ovat huonommassa asemassa, eivät saa samalla 
tavalla opetusta kuin muut ja kärsivät pitkistä koulumatkoista. 

Maahan muutto keskus niin sit olis paljo opiskelijoita ehkä (tuskin) 

Tuoda esiin kaikkia projekteja ja uniikkeja asioita, mitä vain meidän lukiomme tekee. 

Lammilta lähtee yksi vähäisistä mielenkiinnon kohteista. Miksi kukaan haluaisi asua kylässä 
jossa ei voi käydä koulua 9 vuotta kauempaa. Lammista tulisi ”autio” eikä Lammi vetäisi enää 
ihmisiä puoleensa 

  



  

Älkää lopettako tätä lukiota! Huono idea siis todella huono... T. toisen vuoden opiskelija 

Lammin lukio on laadukas vaikkakin pieni lukio, jossa kaikki saavat huomiota, toisin kuin 
isoissa lukioissa. 

Älkää lakkautako Lammin lukiota, jooko. Monet eivät lähtisi edes lukioon, jos pitäisi mennä 
Lahteen tai Hämeenlinnaan 

Pitäkää Lammi sekä etenkin Lammin lukio korkealla ja näkyvissä! 

Te ette tiedäkkään mitä Lammille käy, jos täältä lukio katoaa! 

Antakaa tämän lukion nyt herranjumala sentään olla. Tämä on erittäin hyödyllinen lukio johon 
tulee aina olemaan hakijoita läheltä ja jopa vähän kauempaa. Tämän lukion lakkauttaminen 
vaikuttaisi huonolla tavalla hyvin monen nuoren elämään Lammilla ja Tuuloksessa. 
Jos lammin lukko lakkautetaan, niin eihän kukaan tulomuuta enää Lammille! Myös monilta 
opettajilta lähtee työ alta. 

Loppu tällänen lakkautuspelleily, miettikää oikeesti päättäjät järjellä! 

Lammin lukiota ei saa lakkauttaa! 


