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Lisämäärärahaesitys uuden koulun av-laitteisiin
Sivltk 25.02.2021 § 8
Valmistelija perusopetuksen rehtori Antti Turpeinen
Uuden yhteiskoulun av-laitteistohankintoihin ja asennuksiin oli budjetoitu
erillinen määräraha vuodelle 2020, yhteensä 150.000 euroa ja toteuma oli
48.718,03 euuroa. Osa laitteistosta päätettiin ottaa leasingillä ja osa
laitteistotoimituksista viivästyi ja on edelleen toimittamatta, eikä
asennustyöhön varattu osuus määrärahankäytöstä toteutunut vuoden 2020
loppuun mennessä.
Kustannuksia asennustyöstä on jo siirtynyt vuoden 2021 puolelle n. 2600 €
ja Järvinetin arvioima jäljellä olevan asennustyön osuus on 45-60 h.
Lisämäärärahaksi siirtyneiden asennusten vuoksi haetaan 6000 € vuodelle
2021. Suurin osa toimittamattomista laitteista on leasing-koneita, joille on
varattu määrärahat käyttömenoihin. Koulun omiksi laitteiksi tulevista on
vielä toimittatta dokumenttikamerat, hiiret ja kulokkeet, joiden
hankintahinta on kilpailutetun hinta-arvion mukaan 7200 € euroa.
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta ja kunnanvaltuustolta
lisämäärärahaa investointilistalle yhteensä 13.200 euroa uuden yhteiskoulun
viimeisten av-laitteiden hankintaan sekä av-laitteiston asennuksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma: Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
Sivltk 25.02.2021 § 9

Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Taustaa
17 eteläpohjalaista kuntaa ovat laatineet yhteisen maakunnallisen
perusopetuksen opetussuunnitelman, joka on nyt käytössä kaikilla
perusopetuksen vuosiluokilla. Yhteistyössä on laadittu myös esiopetuksen,
lisäopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen
opetussuunnitelmat. Tehtävistä päätöksistä on vastannut Osaajan
ohjausryhmä, joka koostuu maakunnan eri alueiden sivistystoimenjohtajista.
Osaaja-toimintaa koordinoi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Opetussuunnitelman keskeiset muutokset tuodaan kunkin kunnan omaan
opetusalan asioista vastaavaan lautakuntaan.
Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa
yhteisissä oppiaineissa osana arvioinnin laajamittaista uudistusta.
Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta ja arvosanojen
vertailukelpoisuutta. Kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja ne otetaan käyttöön
1.8.2021. Uusien kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan kaikissa
oppiaineissa koko ikäluokalle keväällä 2022.
Uudistuksessa arvioinnin kriteerit on laadittu oppiaineittain arvosanoille 5,
7, 8 ja 9. Niiden avulla määritellään, mitä peruskoulunsa päättävän oppilaan
on osattava kyseisen arvosanan saadakseen. Aikaisemmin osaamistaso oli
määritelty vain arvosanalle 8. Lisäksi on laadittu tavoitteet oppimiselle eri
oppiaineisiin.
Arvioinnin kriteerit ja oppimisen tavoitteet siirretään paikallisiin
opetussuunnitelmiin sellaisinaan. Liite 3.

Lisätietoja uudistuksesta:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arvioin
vioinnin-kriteerit#37db339d
Sivistysjohtaja:
Päätös:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteerit.
Hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite lähiruuan käytön lisäämiseksi Lappajärven kunnassa
Sivltk 25.02.2021 § 10
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Aloite on jätetty 17.11.2017.
Käsittely:
Kh 3.2.2020
Toimenpiteet:
Asian valmistelu jätetty sivistyslautakunnalle. Sivistysjohtajan ilmoituksen
mukaan asian käsittely on viivästynyt sairaslomien vuoksi. Lisäksi omaa
ruoanvalmistusta ei nyt ole, koska koululaisten ruoka tuotetaan Jamilla.
Asian käsittely otetaan uudelleen esiin sitten, kun ruoanvalmistus uudessa
koulussa käynnistyy. Asian käsittely on siis vielä kesken.
Kh 15.2.2021
Lappajärven kunta kuulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
hankintarenkaaseen, joka sanelee pääosin sen, mitä koulussa syödään.
Keittiön näkökanta on, että suomalainen ruoka on lähiruokaa, sillä
ulkomailta tulee paljon elintarvikkeita, esim. vihanneksia. Huomattavia
parannuksia kotimaisuuden ja laadun suhteen on tullut.
Lähiruokaa on tarjolla rajallisesti, mutta sitä on jonkin verran käytetty.
Mielellään keittiö käyttäisi sitä enemmänkin. Yhtenä hidasteena on hinta.
Sivistysjohtaja on ilmoittanut, että suunnitteilla on erilaisia toimenpiteitä
lähiruuan ja paikallisten tuotteiden tutustuttamisesta oppilaille. Esitys
tullaan käsittelemään vielä sivistyslautakunnassa tämän kevään aikana.
Sivistyslautakunta hoitaa aloitteen loppuun.
Käsittely sivistystyslautakunnassa:
Edellinen kunnanhallituksen teksti on koulukeskuksen pääemännän
näkemys lähiruoan käyttöön. Koska kuulumme hankintarenkaaseen ja
lähiruokaa on tarjolla rajallisesti, kokonaisen lähiruokaviikon toteuttaminen
voi olla hankalaa. Lähiruuan käyttöä pyritään yleisesti lisäämään
hankintarenkaan ja kustannusten reunaehtojen salliessa.
Lähialueen marjoja on käytetty, mutta nykyiset säilytystilat eivät salli
sitäkään; pakastimia ei ole suurien määrien säilyttämistä varten. Perunat
ovat tulleet kouluille jo vuosia lähiruokana.
Toimenpiteitä voisivat olla:

lähiruokapäivä tai pari päivää kerran syksyllä ja kerran keväällä

siihen liittyen oppilastöitä esim. infotauluja apuna käyttäen

Tuottajia voisi pyytää tällöin myös vierailemaan koululle ja
esittelemään omaa tuotantoalaansa. Oppilaat voisivat toteuttaa esim.
yrittäjämäisen toimintatavan tunneilla tuottajien haastattelut yms.

lähiruokateemat kotitaloustunneilla
Pöytäkirjan tarkastajat:
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yksi idea on paikallisten tuotteiden ja lähiruuan tutustuttaminen
oppilaille linjaruokailussa tapashenkisillä maisteluannoksilla
teemapäivien ajan

Sivistyslautakunta antaa perusopetuksen tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa
lähiruokateema ensi lukuvuonna MOK-kokonaisuutena, mikä poikkeaa
opetussuunnitelman mukaisesta järjestyksestä.
Koulut suunnittelevat myös pysyvän lähiruokateeman toteutuksesta joka
lukuvuoden käyttöön.
Kunnan muissa hankinnoissa sivistystoimi toivoo myös muiden toimialojen
suosivan lähiruokaa. Lähiruoka-ajattelun voi laajentaa myös siihen, että
kokoustarjottavat ja muut vastaavat ostetaan paikallisilta yrittäjiltä tai
vaihtoehtoisesti koulujen ja lukion luokilta.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistystoimen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020
Sivltk 25.02.2021 § 11

Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Hallintokuntia on ohjeistettu tekemään taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteuma 5.3.2021 mennessä. Koko vuoden 2020 sivistystoimen
tilinpäätöksen toiminnallisten tavoitteiden osuus on liitteenä 1. Liitteenä 2
on tämänhetkinen talouden toteuma vuodesta 2020 (12.2.2021).
Raportista sivistyslautakunta voi tarkastella koko vuoden 2020 toimintaa ja
tavoitteiden toteumaa. Talouslukuja käsitellään tarkemmin kokouksessa.
8.2.2021 otetun taloustoteuman mukaan sivistystoimi pysyy budjetissaan,
jos katsotaan käyttötaloutta. Toimintakate on 85,7 %. Kaikkia vuoden 2020
menoja ei ole vielä kirjattu, mutta niitä ei ole tulossa enää paljoa. Vuoden
2020 toteumaan vaikutti tietenkin paljon pandemia; osa työntekijöistä oli
lomautettuna ja normaaleja menoja ei ollut, esim. koulukuljetukset.
Henkilöstömenojen toteumaprosentti oli 88,7.
Oman haasteensa vuoteen teki henkilötyövuosien väheneminen sekä
tehtävien jako työntekijöille toimien vähentyessä. Sivistystoimen
toimistosihteeriä ei enää palkattu vaan tehtävät jaettiin kuudelle eri
työntekijälle; kirjastonjohtajan työtehtävät muuttuivat ainakin vuoden 2020
ajaksi 60 % kirjastovirkailijaksi ja sivistysjohtaja nimettiin
kirjastonjohtajaksi. Kirjaston palvelut muuttuivat kun kirjastoauton
toiminta lakkautettiin syksyllä 2020.
Vuodesta teki todella poikkeuksellisen kaksi asiaa. 1. pandemia: osaa
henkilökunnasta lomautettiin, etäopetusta annettiin niin perusopetuksessa
kuin lukiokoulutuksessakin, varhaiskasvatus sopeutti toimintojaan ja monet
käytännöt niin opetuksessa kuin palavereissa muuntuivat. 2. uusi koulu:
koko vuosi valmisteltiin uutta koulua, kilpailutettiin hankintoja ja
valmistauduttiin oppilaiden siirtojen purkuun sekä uuden kouluun
käyttöönottoon. Mikä vuosi! voisi todeta epäesityslistamaisesti.
Pandemiaan liittyy kaksi isompaa taloudellista seikkaa: suurin osa
koulunkäynninohjaajista oli lomautettuna, mistä tuli säästöä
henkilöstämenoissa. Lisäksi kunta sai kaksi valtionavustusta
korona-pandemian vaikutusten korjaamiseksi: perusopetukseen 59.292
euroa (käyttössä vielä vuoden 2021 loppuun) ja lukiokoulutukseen 22.800
euroa (käyttö 6/2021 asti; molemmissa 5 % omavastuuosuus). Tuottoja
sivistystoimessa olikin 56 % enemmän kuin oli ennakoitu. Perusopetuksen
valtionavustusta on käytetty yhden resurssiopettajan palkkaamiseen,
erityisopetustuntien lisäämiseen sekä tukiopetustunteihin. Lukion
valtionosuudella on järjestetty lukiolaisille kertaus- ja tukikursseja sekä
annettu tukiopetusta.
Tasauslaskua vuodelta 2020 ei ole vielä tullut varhaiskasvatuksesta, mutta
oletus on, että tänä vuonna varhaiskasvatus ei ylitä budjettiaan
ostopalvelujen eli Kauhavalta palvelujen oston osalta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
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Investoinnit olivat vuodelle 2020 lähinnä rakentamista ja uuden koulun
kalustamista. Investointirahoista käytettiin:

200.000 uuden koulun kalustaminen, toteuma 200.714,49 e

150.000 av-laitteet uusi koulu, toteuma 48.718,03 e

10.000 lukion yo-yksikkö, toteuma 7999,69 e

140.000 teknisen työn tilan rakentaminen Jamin tiloihin, toteuma
143.351,40 e (vuodet 2019-2020, v. 2020 140.951,48)

70.000 lukion lattioiden korjaus, toteuma 56.788,18 e
Av-laitteiden investointi jäi kauas varatusta määrärahasta, koska useampien
laitteiden osalta pääädyttiin leasing-ratkaisuun, esim. oppilaskoneet.
Muuten investonnit toteutuivat suunnitellun kaltaisina.
Merkittävimmät toiminnan hyvin toteutuneet tavoitteet toimialueella
vuonna 2020
* Uuden koulun kalustaminen
* Selvitys kyläkouluista on tehty ja sitä on tarpeen vaatiessa jo päivitettykin
* Positiivisen pedagogiikan suunnitelma on tehty hyväksymällä
Hyvinvoinnin vuosikello - sosiaalisen vahvistamisen toimintamalli
yhteisölliseen hyvinvointityöhön perusopetuksessa
* Kolmiportaista tukea voitiin tarjota enemmän kevätlukukaudella 2020; oli
useampi ohjaaja kouluilla, erityisesti Länsirannalla ja Rantakankaalla.
* Tukeen liittyen perusopetuksessa aloitti joustava perusopetus - eli
JOPO-toiminta.
* Geolukio aloitti virallisesti 1.1.2020
* Varhaiskasvatus on pystytty järjestämään koko pandemia-ajan
suunnitelmallisesti
Toteutumattomat tai huonosti toteutuneet tavoitteet toimialueella vuonna
2020
* koulujen TVT-suunnitelman päivitys jatkui lukuvuodelle 2020-2021,
joten valmista on vasta keväällä 2021; tavoite siis siirtyi
* Lukion iso hanke keväältä 2020 jäi toteutumatta pandemian takia; uusi
yritys keväällä 2021
* Kirjasto toimi lähes koko vuoden poikkeuksellisesti niin pandemian kuin
henkilöstövaihdoksien takia; kehittäminen jäi pitkälti pois
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi viime vuoden toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisen ja alustavan talouden toteuman. Sivistysjohtajalle
myönnetään valtuudet muuttaa tilinpäätöksen tekstiosuuksia tarvittaessa.
Muutokset tuodaan tiedoksi lautakunnalle.

Päätös:

Hyväksyttiin. Liitteeseen 2 lisätään Kauhavan kaupungin
varhaiskasvatuksen tasauslasku -30.027,73.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro,
puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistavan opetuksen suunnitelma/ Järviseutu
Sivltk 25.02.2021 § 12

Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Järviseudun kunnat (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi ja Vimpeli) sekä
Järviseudun ammatti-instituutti Jami ovat mukana Kuntaliiton
kaksivuotisessa KOPA-hankkeessa (Koulutus palveluna). Paikallisessa
hankkeessa (Sueviitti) tavoitteena on Järviseudun koulutuspalveluiden
suunnittelu tulevaisuudessa; miten taataan toisen asteen koulutus alueella
2030-luvulla huomioiden perusopetuksen järjestäminen.
KOPA-hankkeen alueelliset haasteet, joihin haetaan ratkaisua ovat:

pienenevät ikäryhmät,

kuinka taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella kotoa käsin,

perinteinen yksiköittäin palveluja tarjoava järjestelmä ei ole enää
toimiva ratkaisu,

lukio-opetuksen vaikutus perusopetuksen ja ammatillisen
koulutuksen järjestämiseen ja

alueen ulkomaisen väestön valmistava opetus ja kotouttaminen.
Paikallisen Sueviitti-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tehdä yhteinen
suunnitelma valmistavan opetuksen järjestämisestä alueella niin että se
koskee niin perusopetusta kuin oppivelvollisuuden laajenemisen jälkeen
1.8.2021 myös toista astetta. TUVA-koulutus alkaa 1.8.2022 ja siihen tulee
hakea järjestämislupia. Suunnitelma tarkentuu järjestämislupien saamisen
jälkeen toisen asteen kohdalta. Suunnitelma (liite 4) vastaa tarpeeseen
valmistavan opetuksen järjestämisen periaatteista ja käytännön
järjestämisestä. Valmistavan opetuksen tarve vaihtelee alueella vuodesta ja
paikasta toiseen hyvinkin paljon, mutta tulevaisuudessa on hyvä, että meillä
on jonkinlainen suunnitelma, miten valmistavaan opetusta voidaan
organisoida ja mitä vaihtoehtoja järjestämiseen on.
Valmistavan opetuksen eli VALO-suunnitelman on tehnyt työryhmä, jossa
oli edustus Lappajärveltä ja Alajärveltä sekä Jamilta saatiin oma panos
toisen asteen kohtaan. Suunnitelman ovat käyneet läpi myös alueen
sivistysjohtajat.
Valmistavan opetuksen suunnitelma voidaan hyväksyä heti ja sen on heti
voimassa. Jami pystyy käyttämään sitä jo tämän kevään rekrytoinnissa.

Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy Järviseudun valmistavan opetuksen
suunnitelman. Suunnitelma astuu voimaan heti ja koskee erityisesti
1.8.2021 alkavaa oppivelvollisuuden pidentämisen piiriin tulevia
opiskelijoita.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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Lappajärven geolukion uuden opetussuunnitelman tuntijako ja kieliohjelma 1.8.2021 alkaen
Sivltk 25.02.2021 § 13
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat
• lukiolaki (714/2018)
• valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta (810/2018)
• Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteista
• koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
• vuosittain laadittava opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma.
Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat paikallisen
opetussuunnitelman näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan,
jollei opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä järjestämisluvasta muuta
johdu. Jos lukiokoulutuksen järjestämislupaan liittyy erityinen
koulutustehtävä, siihen liittyvät määräykset otetaan huomioon
opetussuunnitelmaa laadittaessa. Lukiokoulutus on kokonaisuus, jossa eri
toimintojen tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen jamuodostavat opetuksen ja
toimintakulttuurin perustan.
Lappajärven lukiokoulutuksen geolukiossa noudatetaan nuorille tarkoitetun
lukiokoulutuksen tuntijakoa. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen
oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. (Lukiolaki 714/2018, 10 § 3
mom.)Tähän tuntijakoon on lisätty paikalliset valinnaiset opinnot.
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut
oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä
150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20
opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista kuin pakollisista
ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion
oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.
Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa ensimmäisen
vuosiluokan osalta elokuussa 2021. Tätä varten on ensimmäisessä vaiheessa
aiheellista hyväksyä uusi tuntijako, jonka pohjalta uuden opiskelijat
pääsevät tekemään valintoja jo tänä keväänä. Koko opetussuunnitelma tulee
hyväksyttäväksi myöhemmin keväällä.
Liitteessä 5 on uusi geolukion tuntijako, se löytyy myös
https://peda.net/lappajarvi/lukio/lops2019/ot/lappajarven-geolukion-tuntijak
o. Liitteessä 6 on eritelty erikseen lukion omat paikalliset opinnot. Liitteestä
5 näkee kuinka opetussuunnitelman moduulit on tarkoitus järjestää
opintojaksoina; samalla siinä on jo hahmotelma opintojen järjestyksestä
(punaiset 1. vuotena, mustat 2. vuotena ja vihreät 3. vuotena). Ylärivillä on
opetussuunnitelman moduulit, jotka on jaettu sitten eri opintopistemäärän
sisältäviksi opintojaksoiksi. Esimerkiksi AI 1 opintojakso on sama kuin
moduuli 1 (2 opintopistettä) ja AI 2 opintojakso sisältää moduulit 2 ja 3 (1
Pöytäkirjan tarkastajat:
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+ 1 opintopistettä). Kaikki opinnot ja niiden sisällöt, tavoitteet, arviointi ja
laaja-alaisen osaamisen osa-alueet näkyvät pedanetista
Lukion omat opintojaksot näkyvät oppiaineiden kohdalta Paikalliset
valinnaiset opintojaksot
https://peda.net/lappajarvi/lukio/lops2019/oppiaineet.
Tuntijakoa on valmisteltu neljän Järviseudun lukion yhteistyönä ja
valmistelutyössä ovat olleet mukana opettajat. Myös opiskelijoille ja
huoltajille on varattu mahdollisuus kommentoida tuntijakoa.
Samalla voidaan hyväksyä myös lukion kieliohjelma samalta
tuntijako-sivulta pedanetistä; A1-kieli on englanti, B1- kieli on ruotsi sekä
eri kieliä voi opiskella B2- tai B3-kielinä. Myös suomi toisena kielenä eli
S2-opinnot kuuluvat lukion opetussuunnitelmaan. Myös muita vieraita
kieliä voidaan hyväksyä A- tai B-kielinä, jos niitä on opiskeltu
valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan.
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy Lappajärven geolukion uuden tuntijaon sekä
kieliohjelmat opetussuunnitelmaa 2021 varten.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.
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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 sivsityslautakunnalta 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
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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:

Pöytäkirjan tarkastajat:

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.
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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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedotettavat asiat
Sivltk 25.02.2021 § 15
1.
2.
3.
4.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hakuajat päättyneet: koulusihteeri 22.2.; koulunkäynninohjaaja 23.2.
ja matematiikan opettaja 24.2.
Esikouluun ja 1- lk ilmoittautuminen päättyy 5.3.2021; samoin haku
ap-ip-toimintaan.
Koulukyytien kilpailutus käynnistyy.
Pandemiajohtoryhmän mediatiedote 25.02.2021;
lukiokoulutus etäopetukseen 8-28.03.2021, 7.-9. -luokkien
siirtymistä etäopetukseen myös valmistellaan.

Merkittiin tiedoksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen pe- Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista
rusteet
päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät

8,9,11,14,15
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

10,12,13,
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven sivistyslautakunta, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät

10,12,13,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Pykälät -Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760,
vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä /
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 € (1.1.2016
alkaen). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan
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