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Rantakankaan tutkimustulokset on saatu 21.2.2020. Terveystarkastajan
tekemän tutkimuksen mukaan haitallisia mikrobeja on vähän, mutta selvästi
useampaa lajia kuin aiemmin tammi-helmikuussa 2019 otetuissa näytteissä.
Henkilökunta tai lapset eivät ole juurikaan oirehtineet tai sairastelleet tänä
talvena. Viimeisin sisäilmastokysely on tehty tammikuussa 2020 ja sitä on
käsitelty sisäilmatyöryhmässä. Ryhmiksen puolella ei ole havaittu haittoja
tai oireita.
AVI:n tarkastajalle on lähetetty tulokset ja saadun sähköpostin mukaan
ympäristöterveydenhoito arvioi oppilaiden terveyshaittaa ja
työterveyslääkäri työntekijöiden haittaa työterveyteen on laitettu pyyntö
lausunnosta.
Tutkimustulokset julkaistiin kuten aiemmatkin tulokset pedanet-sivuilla
yhdessä terveystarkastajien lausunnon kanssa (Linkki:
https://peda.net/lappajarvi/tutkimukset). Huoltajia on tiedotettu 3.3.2020,
6.3.2020 ja 12.3.2020. Myös henkilökuntaa on tiedotettu koko ajan.
Koulunjohtajien kokouksessa Rantakankaan koulua ja siirtoja käsiteltiin
12.3.2020.
Terveystarkastajilta perjantaina 6.3.2020 saadun lausunnon mukaan
Rantakankaan koulun opetus pitää siirtää muihin tiloihin niin pian kuin se
on käytännössä mahdollista. Kysyttyjen täsmennysten jälkeen
terveystarkastajilta on tullut lupa käyttää liikuntasalia opetukseen.
Työterveys arvioi keittiön tilanteen, mutta ainakin nyt keittiö ja ruokasali
voivat terveystarkastajien mukaan olla käytössä.
Korvaavien tilojen etsintä on aloitettu heti terveystarkastajilta saadun
lausunnon jälkeen. 0.-1. luokalla on 19 oppilasta, 2.-4. luokalla 10 oppilasta
ja 5.-6. luokalla 16 oppilasta. Tämän lisäksi Rantakankaalla on kolme
luokanopettajaa, yksi keittäjä, yksi siivooja ja osa-aikainen talonmies.
Itämuksulassa on tällä hetkellä 6 hoitolasta ja 2 hoitajaa.
Rantakankaan koulu käsiteltiin myös sisäilmatyöryhmän kokouksessa
11.3.2020. Sisäilmatyöryhmän näkemys oli, että pienten ryhmät (0-4)
jäisivät liikuntatilaan kevään ajaksi. Odotetaan terveysviranomaisten kanta
keittiön ja ruokailutilan käyttömahdollisuudesta. Mikäli tiloja ei voida
käyttää, järjestetään ruokailu muualta. 5-6 luokat siirretään
ylioppilaskirjoitusten jälkeen lukiolle. Ryhmiksen osalta neuvotellaan

Itäkylästä löytyvistä tiloista elokuun loppuun saakka.
Sivistysjohtaja esitti, että pienten ryhmät, eli 0 - 4 luokat jäisivät kevään
ajaksi liikuntasaliin ja 5-6 luokat siirtyisivät lukiolle. Myös opettajien
näkemys on tämä.
Muita vaihtoehtoja tämän kevään tilanteeseen on kaikkien oppilaiden
siirtäminen Nissiin Jamin tiloihin. Kolmea tyhjää tilaa ei löydy tällä hetkellä
vuokratuista tiloista, mutta vuokraamalla lisätilaa voidaan saada lisätilaa.
Jamilla on tarjolla tässä vaiheessa vain auditorio. Sinne voisi siirtää lukion
opetusta. Jamilla saisi ruokailun toimimaan. Jamin ympäristö ei ole pienille
oppilaille sopiva. Siirtymiset sieltä koulukeskuksen välituntialueille ja sieltä
takaisin vie niin paljon aikaa, että välitunnit menisivät vain siirtymisiin.
Jamilla oppilailla olisi tíetenkin käytössä liikuntasalit.
Yksi vaihtoehto on olisi pitää kahta oppilasryhmää kirjastossa. Kirjasto
voisi varata lehtilukusalin klo 13 asti opetuskäyttöön, toinen tila voisi olla
näyttelytila. Molemmissa on pöydät ja tuolit valmiina.
Tässä vaiheessa ratkaistaan tämän kevään tilanne. Erikseen tämän kevään
aikana on ratkaistava Rantakankaan koulun tulevaisuus. Siihen liittyy
päivitetty oppilasennuste (liite 1) sekä laskelma oppilasmääristä, jos uudessa
koulussa olisivat sekä keskustan että Rantakankaan koulun oppilaat (liite 2).
Vaihtoehtoja ovat ainakin
Rantakankaalle rakennetaan uusi pieni yksikkö varhaiskasvatusta ja
pienimpiä oppilaita (0.-2. tai 0.-4) varten.
Rantakankaan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät yhteiskouluun vuoden
2021 alusta; syyslukukauden 2020 toimitaan Rantakankaan koulun
liikuntasalissa.
Rantakankaalle hankitaan koulun käyttöön parakit 3-5 vuodeksi.
Selvitetään muiden Itäkylän kiinteistöjen mahdollisuutta muuttaa kouluksi.
Suomen hallitus on linjannut 16.3.2020, että koulut sulkeutuvat
keskiviikkona 18.3.2020. Poikkeustila on voimassa ainakin 13.4.2020 asti.
Pääkohdat meidän kannalta ovat:
- lähiopetus keskeytetään 4.-9. luokilla perusopetuksessa sekä toisella
asteella
- varhaiskasvatus ja sen yhteydessä oleva esiopetus pysyvät käynnissä (lapsi
kotiin, jos se on mahdollista järjestää)
- esiopetus ja 1.-3. luokat toimivat niille oppilaille, joiden vanhemmat eivät
pysty järjestämään lasten hoitoa arkipäiviksi ja toimivat kriittisissä
ammateissa
- yli 10 hengen kokoontumiset perutaan
Suora lainaus: Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä

perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka
työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi
poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden
lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta
hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan
keskiviikkona 18.3.2020.
Poikkeusolot ja valmiuslaki vaikuttavat Rantakankaan kouluun siten, että
- liikuntasali jää pois ilta- ja viikonloppukäytöstä
- selvitetään opetuksen tarve 0.-3. luokkalaisille

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
1) opetus ja varhaiskasvatuspalvelut siirretään pois Rantakankaan koulun
opetustiloista
2) luokat 0.-1. ja 2.-4. siirretään kevätlukukauden 2020 loppuun asti
liikuntasaliin välittömästi. Huoltajien ilmoituksen mukaan pitää suunnitella
vielä erikseen, annetaanko opetusta Rantakankaan koululla vai keskustan
alueella keskitetysti poikkeusoloajan ajan.
3) 5.-6. -luokka, jossa suurin osa oppilaista on keskustan alueelta, siirretään
joko lukion tai Jamin luokkaan riippuen siitä, mikä tila saadaan luokalle
tyhjennettyä. Ensisijaisesti yritetään saada vapaaksi opetustila lukion
puolelta. Siirto valmistellaan poikkeustila-ajan aikana ja opetus voi alkaa
sen päätyttyä keskustan alueella.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja Tarja Puro oli paikalla
kutsuttuna asiantuntijana. Hän poistui kokouksesta asian päätöksenteon
ajaksi.

