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Sivistyslautakunta on päättänyt Rantakankaan koulun kevätlukukauden
2020 järjestelyt kokouksessaan 19.3.2020 § 12. Tuon pykälän
esittelytekstissä mainitaan, että tämän kevään aikana on erikseen ratkaistava
Rantakankaan koulun tulevaisuus. Kokouksessa käsiteltiin myös Itäkylän
vanhemmilta tullut vetoomus, joka oli päivätty 11.3.2020.
Jo edellisessä kokouksessa olivat esillä vaihtoehdot:
1.
Rantakankaalle rakennetaan uusi pieni yksikkö varhaiskasvatusta ja
pienimpiä oppilaita (0.-2. tai 0.-4) varten.
2.
Rantakankaan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät yhteiskouluun
vuoden 2021 alusta; syyslukukauden 2020 toimitaan Rantakankaan
koulun liikuntasalissa.
3.
Rantakankaalle hankitaan koulun käyttöön parakit 3-5 vuodeksi.
4.
Selvitetään muiden Itäkylän kiinteistöjen mahdollisuutta muuttaa
kouluksi.
Seuraavaksi käydään läpi eri vaihtoehdot. Niihin liittyvät oppilasennuste
(liite 3) ja laskelma oppilasmäärästä, jos Rantakankaan koulun oppilaat
sijoitettaisiin uudelle yhteiskoululle (liite 4).
1. Uusi yksikkö
Oppilasennusteesta näkee, että viiden vuoden päästä 0. - 2. luokkien
oppilaita Rantakankaalla olisi 5 ja 0. - 4. luokilla yhteensä 12. Koko
oppilasmäärää on 24. Uuden yksikön rakentamista on puollettu sillä, että
samassa yhteydessä toimisi varhaiskasvatuksen
ryhmäperhepäivähoitoyksikkö. Tällä hetkellä ryhmiksessä on 6 lasta ja ensi
syksynä todennäköisesti 4. Nämä lapset hoidetaan varhaiskasvatuksen
palveluohjaajan mukaan perhepäivähoidossa. Tiedossa ei ole, tarvitaanko
Itäkylässä tulevaisuudessa ryhmäperhepäiväkotia, joka on
varhaiskasvatuksen palvelumuodoista kallein ratkaisu.
0.-2. luokkaa varten tarvittaisiin yksi opetustila, opettajan sosiaalitila ja
pieni keittiö. Esi- ja alkuopetuksen lapset tarvitsevat usein myös aamu- ja
iltapäivätoimintaa, joten henkilöstömäärän pitäisi olla 2 - yksi opettaja ja
yksi koulunkäynninohjaja. Olettamus on, että Rantakankaan koulun
keittiörakennus poistuu myös käytöstä. Ruoka pitäisi tuoda jostain muualta
ja sen jakaminen, siivoaminen ja tiskaaminen täytyisi antaa
koulunkäynninohjaajan tehtäväksi. Erillisen keittäjän pitäminen ei tällä

oppilamäärällä olisi mitenkään perusteltua.
0. - 4. tai 0.-6. luokkaa varten tarvittaisiin kolme opetustilaa sekä
sosiaalitilat ja keittiö. Ruokajärjestelyissä sama systeemi kuin edellä
mainittu. Rantakankaan koulun liikuntasali olisi kummassakin tapauksessa
käytössä.
5.-6. luokkalaisten siirto yhteiskouluun ei todennäköisesti aiheuttaisi
opetusryhmien jakamisia eli opetusryhmämäärien lisääntymistä.
Rantakankaan koulun alue muodostuu kahdesta tilasta, joiden
yhteispinta-ala on 2 ha (liite 5). Tuo pinta-ala sisältää myös tien.
Rakennuspaikaksi voidaan laskea 1,8 ha, mistä rakennusoikeus on 10 % eli
1800 m2. Olemassa olevat rakennukset ovat 1848 kerrosneliöä, joten
rakennusoikeutta ei ole jäljellä. Pinta-ala sisältää vanhan piharakennuksen,
joka on n. 60 m2. Sen voi helposti purkaa, mutta siitäkään ei vapaudu
rakennusoikeutta riittävästi. Uusien rakennusten sijoittaminen on hankalaa,
jos nykyiset rakennukset jäävät.
Tontilla on kunnan kaksi koulukiinteistörakennusta, joiden poistoarvo on
143.778 euroa. Jos ne purettaisiin, kustannus olisi noin 150.00 euroa. Koko
tontin saattaminen tyhjäksi olisi kunnalle siis noin 300.000 euron kustannus.
Koulurakennuksia ei voi suoraan purkaa, koska liikuntasalin sähköt ja vedet
kulkevat muiden rakennusten kautta ja lämmönjakohuone on vanhalla
puolella. Punainen rakennus (liite 3, rakennus 22b) sekä vuokratalo (liite 3,
rakennus 22c) ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, joten niitä ei voi
purkaa ilman museoviraston lupaa.
Uusi rakennus maksaisi noin 450.000-500.000 euroa. Lisäksi tulisivat
maatyöt töineen ja tarvikkeineen. Kokouksessa esitellään yksi vaihtoehto.
Tämä rakennus on myöhemmin muunneltaviksi eri käyttötarkoitusta varten
siirtämällä väliseiniä.
2. Rantakankaan koulu lakkautetaan
Tässä vaihtoehdossa oppilaat siirtyisivät yhteiskouluun vuoden 2021 alusta
uuden koulun valmistuttua. Siihen asti eli syyslukukausi 2020 toimittaisiin
Rantakankaan koulun liikuntasalissa, joka on valmisteltu opetusta varten
keväällä 2020.
Liitteestä 2 näkee, että jos Rantakankaan koulu oppilaat siirtyisivät
yhteiskoulun oppilaiksi vuoden 2021 alusta 0.-2- luokkia varten tarvittaisiin
yksi opetustila enemmän kuin muutoin. Yksi ryhmä joutuisi toimimaan
toiminta-aulassa tai sisäliikuntatilassa. 3.-6. luokille riittäisivät uuden
koulun opetustilat. Opetusryhmien jakaminen ja opetustilojen tarve
vaihtelee hieman lukuvuosittain; lukuvuonna 2024-2025 ei olisi enää
tarvetta sijoittaa opetusryhmiä muualle kuin opetustiloihin. Uusi koulu on
suunniteltu niin että toiminta-auloja voi käyttää myös opetustiloina, mutta

niistä ei haluta minkään ryhmän pysyvää opetustilaa.
Kuten Selvityksessä Länsirannan ja Rantakankaan kouluista todetaan,
yhteiskoululla pystytään tarjoamaan ikätason mukainen opetus,
erityisopetus- sekä oppilashuoltopalvelut koko ajan.
Tässä vaihtoehdossa jäisivät pois Rantakankaan koulun kiinteistömenot ja
osa henkilöstömenoista (lähinnä ruokahuolto-, siivous- ja
talonmiespalvelut). Lisäkustannuksia tulisi koulukyytien tason nostamisesta.
Lakkauttaminen voidaan tehdä joko syyslukukauden 2020 päätteeksi tai
lukuvuoden 2020-2021 päätteeksi, jolloin syksyllä 2020 aloittaneet
yhdysluokat Rantakankaalla jatkavat liikuntasalissa koko lukuvuoden
2020-2021.
3. Rantakankaalle hankitaan parakit
Opetusta voitaisiin antaa parakeissa siihen asti, kun syksyllä 2024 kaikki
itäkyläläiset lapset mahtuisivat ilman erityisjärjestelyjä yhteiskoulun
tiloihin. Parakkien hankinnassa otettava huomioon seuraavat kustannukset:

vuosivuokra noin 100.000 - 150.000

keittiöparakin lisääminen kustannus vielä erikseen

itse tehtävä pohjatyöt, vedettävä parakkeihin vesi ja sähkö

parakkien tuonti ja vienti maksettava erikseen; samoin parakkien
nosto paikalleen (nämä voidaan sisällyttää myös parakkien
kuukausivuokriin)

parakit lämpiävät sähköllä, mikä menee käyttömenoista
Parakkien saaminen paikalle vie useamman kuukauden, toimittajien arvio
3-4 kuukautta. Sen ajan koulu voisi toimia liikuntasalissa.
Parakeista on pyydetty kolmelta eri toimittajalta alustavia tarjouksia, mutta
ne eivät ole vielä tulleet esityslistan lähtemisen aikoihin. Tiedot tuodaan
kokoukseen tai toimitetaan sähköpostitse.
Jos koulun pihassa olisivat parakit, liikuntasali vapautuisi niin
koululiikuntaan kuin kyläläistenkin liikuntatarpeseen iltaisin ja
viikonloppuisin. Parakkiratkaisu voi vaatia myös todennäköisesti keittiön
sijoittamisen parakkiin. Väliaikaisia parakkeja varten voi todennäköisesti
saada poikkeusluvan rakentamiseen.
4. Itäkylän jokin muu rakennus kouluksi
Vanhempien vetoomuksessa 11.3.2020 mainittiin Itäkylän nuorisoseura
kouluna. Nuorisoseuralle tehtiin katselmus 31.3.2020. Mukana olivat
sivistysjohtajan lisäksi perusopetuksen rehtori, tekninen johtaja, pääemäntä
ja kaksi sivistyslautakunnan jäsentä.
Katselmuksen tuloksena voidaan todeta, että Itäkylän nuorisoseura ei
sovellu kouluksi. Keittiö on pieni ja puutteellisesti varusteltu koulua varten.

Tilat ovat epäkäytännölliset ja nuorisoseuran talolla jouduttaisiin tekemään
mittavia muutostöitä, joiden kustannus nousisi väjäämättä korkeaksi.
Myöskään piha-alue ei sellaisenaan toimi koulun pihana. Talon kuntoa ei
pystytä todentamaan eikä sen kunnon tutkiminen ole järkevää.
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää, että Rantakankaan koulu toimii lukuvuoden
2020-2021 Rantakankaan koulun liikuntasalissa, jonka jälkeen se lakkaa
toimimasta ja oppilaat siirtyvät Lappajärven yhteiskouluun.
Jos Rantakankaan koulun keittiötä ja ruokalaa ei voida käyttää alkaen
syksystä 2020, koulu toimii liikuntasalissa vain syyslukukauden 2020 ja
oppilaat siirtyvät vuoden 2021 alusta yhteiskoulun oppilaiksi.

Kokouksessa lisäksi esitellyt asiat:
Sivistysjohtaja esittely yhden parakkitoimittajan budjettitarjouksen.
Tarjouksen pohjalle oli pyydetty suurin piirtein samaa kokoluokkaa kuin
uusi rakennus. Budjettitarjouksessa oli vaihtoehdot pelkkien parakkien
vuokraamiselle sekä kokonaisvaltainen kuukausivuokra, joka sisältää
asennuksen, kuljetuksen ja purun.
Parakeista sivistyslautakunta totesi, että ne eivät ole vaihtoehto
koulunkäynnille, kallis ja tontille sopimaton ratkaisu.
Kokouksessa annettu esitys:
Puheenjohtaja Juho Korpela antoi sivistysjohtajan esityksestä poikkeavan
esityksen: Rantakankaan koulu toimii liikuntasalissa siihen asti kunnes
Rantakankaan koulun oppilaat mahtuvat uuden yhteiskoulun osastojen 0.-2.
ja 3.-6. opetustiloiksi tarkoitettuihin tiloihin. Pj:n esitystä kannattivat Tuija
Viinamäki ja Maarit Viitala. Sivistysjohtajan esitystä ei kannattanut kukaan.
Päätös:

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Juho Korpelan esityksen.
Asia siirretään kh:n ja kv:n päätettäväksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Kh 27.04.2020 § 94
Kunnanhallitukselle on toimitettu kirjelmä, jossa allekirjoittaneet (104)
haluavat, että Itäkylässä säilytetään opetus ainakin tulevat 5 vuotta.
Kj

Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä sivistyslautakunnan
esityksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

