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Lappajärvellä toimii tällä hetkellä sivukoulut Rantakankaalla ja
Länsirannalla. Vanha yhteiskoulu on purettu ja oppilaat ja opettajat ovat
väistössä sivukouluilla, entisellä Kivikoululla ja Jamilta vuokratuissa
tiloissa. Uusi yhteiskoulu valmistuu vuoden 2020 lopussa ja koulutyö siinä
alkaa vuoden 2021 alussa.
Sivistysjohtaja on tehnyt Länsirannan ja Rantakankaan kouluista
selvityksen, jossa on esitetty oppilasennusteita, laskelmia mahdollisista
säästöistä ja lisämenoista.
Sivukouluilla toimii varhaiskasvatuksen yksiköt, joissa on kummassakin
noin 12 lasta.
Sivistysjohtaja on kuvannut tilannetta selvityksessään.
Viime viikolla on tullut Rantakankaan koululta tutkimustulokset, jotka ovat
hyvin huolestuttavia.
Aku-Matti Juttuniemi esitti, että sivukouluilla säilytettäisiin opetus 0-2
luokille. Ville Väkeväinen kannatti Juttuniemen esitystä.
Päätös

Kunnan talouden tasapainottamiseksi ja kustannusrakenteen keventämiseksi
taloustyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa
johtoryhmälle tehtäväksi selvittää peruskouluopetuksen järjestämisen
Kirkonkylässä tavoitteena järjestelyjen toteuttaminen aikaisintaan 1.8.2021.
Selvityksessä tulee ottaa huomioon koulujen yhdistämisprosessiin liittyvä
juridiikka ja opetuksen käytännön järjestämiseen liittyvät kysymykset sekä
myös varhaiskasvatuksen ja pienempien koululaisten (0-2 lk)
koulunkäyntimahdollisuudet omassa kylässä Länsirannalla ja Itäkylässä.
Lisäksi tulee selvittää molemmissa tapauksissa saatavat kustannussäästöt
sekä koulujen käyttö mahdollisen muutoksen jälkeen.
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Kunnanhallitus hyväksyy taloustyöryhmän esityksen.

Käsittely

Maarit Ahola esitti, että selvitystä ei tehdä. Jari Hernesniemi ja Aku-Matti
Juttuniemi kannattivat esitystä.
Jarkko Savola kannatti kunnanjohtajan esitystä.
Maria Viita-aho-Tohni esitti, että asia siirretään taloustyöryhmälle uudelleen

valmisteltavaksi. Maarit Ahola, Jari Hernesniemi ja Aku-Matti Juttuniemi
kannattivat Viita-aho-Tohnin esitystä.
Maarit Ahola veti pois tekemänsä esityksen, jolloin Hernesniemi ja
Juttuniemi vetivät kannatuksensa pois.
Koska oli tehty kannatettu esitys asian siirtämisestä, puheenjohtaja teki
esityksen nimenhuutoäänestyksestä. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka
kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Maria
Viita-aho-Tohnin esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa seuraavat äänestivät JAA: Jarkko
Savola. EI äänestivät: Maarit Ahola, Jari Hernesniemi, Aku-Matti
Juttuniemi ja Maria Viita-aho-Tohni. Hannu Kuoppala äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että asia siirretään taloustyöryhmälle uudelleen
valmisteltavaksi äänin 4-1.
Päätös

Kunnanhallitus päätti äänin 4-1 siirtää asian taloustyöryhmän
valmisteltavaksi.
Jarkko Savola ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen.

