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Kuntalaisaloite Rantakankaan koulun säilyttämiseksi
Kh 18.01.2021 § 11
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalaisaloite.fi-palveluun on 17.11.2020 luotu aloite Rantakankaan
koulun säilyttämiseksi. Aloitteen julkaisupäivämäärä on 21.11.2020.
Kuntalaisaloitteessa todetaan seuraavaa:
"Rantakankaan koulu on yhteisöllinen koulu, jossa eri-ikäiset oppilaat
tukevat ja auttavat toisiaan. Koko kylän tahtotila on säilyttää koulu
Itäkylässä. Koulu on tärkeä tekijä kylän elinvoimaisuuden ja
vetovoimaisuuden kannalta. Vireänä säilyvä kylä on koko kunnan etu.
Koulu toimii isossa liikuntasalissa, josta saadaan pienin muutoksin
pedagogisesti toimivat tilat. Nykyinen tila liikuntasalissa on n. 250 m2.
Tästä tilasta on erotettavissa noin 80 m2 pienliikunta/monitoimitila ja kaksi
reilunkokoista opetustilaa. Nykyinen 16 m2 varastotila olisi tarvittaessa
muutettavissa opettajien työtilaksi. Kylältä löytyy talkoohenkeä näitä
muutoksia toteuttamaan."
Saatteessa kunnalle todetaan seuraavaa:
"Toivomme todellakin, että koulu jatkuu Rantakankaalla niin kauan kun
lapsia on ja kuuntelette meitä aloitteen allekirjoittaneita vanhempia,
opettajia ja lappajärveläisiä. Lapsia on vielä tarpeeksi ja ennusteen mukaan
vielä muutaman vuoden ajan. Nyt ei ole vielä oikea aika siirrolle. Tilaa on
liikuntasalissa ainakin 250 m2 ja ei tarvitse isoa investointia saada tiloista
toimivat sekä pedagogisesti aivan samaan tyyliin kuin uudessa
yhteiskoulussakin. Uudessa yhteiskoulussa opetustilat eivät ole täysin
avoimia vaan ne ovat puoliavoimia ja ne voidaan tarvittaessa sulkea myös
omiksi tiloikseen. Tällainen sulkeminen vaatii hyvin akustoivat siirtoseinät
välilleen, mikä onnistuu aivan hyvin myös Rantakankaalla."
Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut 128 kunnan asukasta ja 48 muuta
henkilöä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.5.2020 § 32 päättänyt, että
Rantakankaan koulu toimii liikuntasalissa siihen asti kunnes Rantakankaan
koulun oppilaat mahtuvat uuden yhteiskoulun osastojen 0.-2. ja 3.-6.
opetustiloiksi tarkoitettuihin tiloihin.
Opetus uudessa yhteiskoulussa on alkanut 7.1.2021.
Kj

Kunnanhallitus pyytää sivityslautakunnalta vastineen aloitteen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
Sivltk 25.02.2021 § 14
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Sivistyslautakunta on käsitellyt Rantakankaan koulua viime vuosina useaan
otteeseen. Syynä on ollut erityisesti koulun huono sisäilma ja kunto. Vuosi
sitten käsittelyssä päädyttiin siihen, että liikuntatilat eivät ole pysyvä
opetustilaratkaisu. Myös muitakin vaihtoehtoja käytiin läpi.
Sivistysjohtaja on toimittanut kuntalaisaloitteen Rantakankaan koulun
henkilökunnalle ja pyytänyt heiltä lausuntoa.
Keskeisimmät koulun lausunnon kohdat aloitteesta ovat:

Kuten aloitteessa Rantakankaan koulu halutaan säilyttää.

Liikuntatilan jakamista liikuntatilaksi ja kahdeksi nykyisiä tiloja
paljon pienemmiksi tiloiksi ei nähdä tarpeelliseksi eikä opetuksen
järjestämisen kannalta oleelliseksi. Tarvittavat sisäliikuntatunnit
voidaan järjestää kalusteiden siirtelyllä eikä opetustiloista haluta
pienempiä. Myöskään muualle tehtävät liikuntatilat eivät ole koulun
tarpeisiin nähden tarpeen.

Varastotila tarvitaan varastona ja koulu kokee nykyisen
opettajainhuonejärjestelyn riittäväksi ja toimivaksi.

Koulu haluaa liikuntasaliin väliverhot tai kunnolliset väliseinät
operustilojen välille.
Liitteestä 7 näkee uusimman oppilasennusteen mukaiset Rantakankaan
koulun ja yheiskoulun oppilasmäärät ja opetusryhmien koot. Uusin
oppilasennuste on liitteenä 8.
Liitteestä 7 ja oppilasennusteesta (liite 8) voidaan tehdä seuraavat
havainnot:




Sivistysjohtaja:

23 oppilasta on laskettu yhdeksi opetusryhmäksi - mahtuuko
opetustilaan (sisäliikuntatilaan mahtuu kyllä)
lukuvuosina 2021-2022, 2022-23, 2023-2024, 2024-2025 tarvitaan
yksi opetustila sisäliikuntatilasta, jolloin tila voisi toimia vielä
musiikinopetuksessa mutta ei liikuntatilana
lukuvuodet 2023-2026 on vain yksi 7. luokka, joten
yläluokkaopetuksesta vapautuu tilaa
lukuvuonna 2025-2026 Rantakankaalla on vain 20 oppilasta

Sivistyslautakunta esittää vastineessa, että sivistyslautakunta on
Rantakankaan koulun esitetyistä muutostöistä samaa mieltä kuin koulun
lausunto; liikuntasalia ei pilkota pienemmiksi tiloiksi eikä varastoa muuteta
henkilökunnan tilaksi. Liikuntasali ei ole lautakunnan mielestä pysyvä
kouluratkaisu, koska se on lähtökohtaisesti suunniteltu sisäliikuntatilaksi.
Pitempiaikainen ja pysyvä käyttö vaatisi kiinteät, äänieristysvaatimukset

täyttävät väliseinä- ja oviratkaisut sekä ilmastoinnin muutoksia
luokkatilakohtaiseksi. Luokkatiloihin tulisi saada myös luonnonvaloa
ikkunoiden kautta ja tämä vaatisi aukotuksia ulkoseiniin. Tämänhetkinen
oppilasennuste ei tue suurten ja pysyvien ratkaisujen tekemistä nykyisille
rakenteille, mikäli tilaa käytetään tulevaisuudessa liikuntatilana.
Sivistyslautakunta katsoo, että Rantakankaan koulun oppilaat siirtyvät
yhteiskoulun tiloihin lukuvuoden 2023-2024 alusta. Siirtymisestä on
päättänyt aiemmin kunnanvaltuusto 25.5.2020 § 32. Perusteluina tälle on,
että silloin kaikille Rantakankaan ja yhteiskoulun oppilaiden yhdistetyille
opetusryhmille löytyy opetustilaksi tarkoitettu tila. Tällä aikataululla
kuntaan ehtii valmistua myös monitoimihalli, jolloin sisäliikuntatila voidaan
tarvittaessa irrottaa myös opetustilaksi. Jos siirtyminen tapahtuisi
lukuvuoden 2021-2022 alusta, sisäliikuntatila olisi todennäköisin yhden
alaluokan opetustila. Tiloja vapautuu lukuvuoden 2023-2024 alusta myös
yläluokkaopetuksesta.
Ennen siirtoa sivistystoimi selvittää koulukuljetusten kehittämistä niin, että
pienempien oppilaiden kohdalla voidaan taata turvallinen koulumatka.
Sivityslautakunta katsoo myös, että nykyisin liikuntasalissa tapahtuvan
opetuksen tueksi tilaan tehdään muutoksia akustiikan parantamiseksi.
Liikuntasalin akustiikkamuutoksien tulee olla sellaisia, että ne pystyy
purkamaan, jotta tila voidaan palauttaa liikuntakäyttöön.
Sivistyslautakunta toteaa vielä, että koulukiinteistöjen kunnossa voi
tapahtua muutoksia vielä ennen syksyä 2023. Muutokset pitää ottaa
huomioon ja niiden pohjalta voidaan tehdä myös tästä esityksestä
poikkeavia päätöksiä. Muutokset voivat koskea niin Rantakankaan koulua
kuin Länsirannan kouluakin. Sivistyslautakunta näkee, että kunnan
tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille turvalliset ja terveet kouluolot - tämä
vaatii tarvittaessa muutoksia oppilaiden sijoitteluun kunnan alueella.
Erikseen sivistyslautakunta toteaa vielä, että Rantakankaan koulun
siirtyminen ei vaikuta henkilöstöön. Opetusryhmien määrä pysyy sellaisena,
että virassa olevat opettajat ja toimessa olevat koulunkäynninohjaajat
tarvitaan jatkossakin.
Päätös:

Tuija Viinamäki esitti kokouksessa, että Rantakankaan koulu jatkaa
Rantakankaalla vielä lukuvuoden 2024-2025 ja siirtyy vasta sen jälkeen
yhteiskoululle. Vesa Luoma kannatti Viinamäen esitystä.
Äänestys; pohjaesityksen kannalla Liisa Ahde, Juho Korpela, Johanna
Savola ja vastaesityksen kannalla Tuija Viinamäki, Vesa Luoma ja Jussi
Keto.
Puheenjohtajan äänellä pohjaesitys voittaa.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699

221 tai 06-2412 5120.

