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MARKKUUN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY:N ESITYS MARKKUUN KOULUN TULEVAISUUDESTA
15.3.2018 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSEEN

Markkuun koulun tulevaisuutta käsitellään 15.3.2018 järjestettävässä sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan kokouksessa. Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry esittää
kokouksessa huomioitavaksi seuraavaa:
Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry esittää, että Markkuun koulu saa jatkaa
toimintaansa 1.-4. luokkien lähikouluna, mikäli oppilasmäärä koulussa on vähintään
20 oppilasta. Kyläyhdistys esittää, että tähän päätökseen ja oppilasmäärärajaan
sitoutuvat aidosti molemmat osapuolet, sekä kunta että kyläyhdistys. Näin
päätettäessä, koulun lakkautus tulisi ajankohtaiseksi mikäli kunnan ja kyläyhdistyksen
yhdessä tarkistamassa, todellisessa 5 vuoden oppilasennusteessa on havaittavissa
pysyvä oppilasmäärän lasku eli oppilasmäärä on vähintään kolmena peräkkäisenä
lukuvuonna alle 20. Kyläyhdistys esittää myös, että Markkuun koulun toimintaa
kehitetään ja kiinteistöä sekä sen piha-aluetta pidetään kunnossa kunnan ja
kyläyhdistyksen yhteistyönä. Yhteistyön muodoista sovitaan yhteisissä, vuosittain
pidettävissä palavereissa, joihin osallistuvat sekä kunnan että kyläyhdistyksen
edustajat. Palavereihin voidaan tarvittaessa kutsua paikalle asiantuntijoita.
Kyläyhdistyksen perusteet esitykselle ovat:
- Markkuun koulu on korvaamattoman arvokas maantieteellisesti hajanaisen ja
laajan Markkuun seudun yhdistävänä tekijänä. Koulu luo perustan kylämme
turvalliselle ja kyläläisten hyvinvointia tukevalle sosiaaliselle ympäristölle.
Koulu on myös keskeinen kylämme vetovoimatekijä, jonka vuoksi kylälle
muutetaan, kylä säilyy elävänä ja kylälle saadaan uusien asukkaiden mukana
uusia, sen aktiivisuutta ylläpitäviä voimavaroja. Mikäli koulu lakkautetaan,
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rapautuu kylämme yhteisöllisyys väistämättä ja alueen asukkaiden hyvinvointi
heikentyy.
Markkuun kylän lapsilla on oikeus omaan lähikouluun ja kunnalla
lakisääteinen velvollisuus järjestää koulupalvelut siten, että kunkin lapsen
koulumatka on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen.
o Tällä hetkellä Markkuun koululle koulukuljetuksissa kuljetettavien
lasten koulumatka on kohtuullisuuden rajoissa ja useat lapset kulkevat
kouluun kävellen tai pyöräillen. Mikäli koulu lakkautetaan, kaikkien 1.4. luokkalaisten lasten koulumatkaan käyttämä aika kasvaa vähentäen
lasten vapaa-aikaa ja heikentää heidän hyvinvointiaan sekä
arkiliikunnan määrää.
Markkuun koulun oppilasennusteessa ei ole näkyvissä merkittävää laskua ja
hienoinen lasku vuoden 2022 jälkeen taittuu positiiviseksi muutaman
lapsiperheen muuttaessa kylän alueelle.
o tälläkin hetkellä perhe, jossa on 3 alle kouluikäistä lasta, etsii uuden
kodin paikkaa Markkuulta
Markkuun koulun lakkauttamisella ei saavuteta kustannussäästöjä
o kunta ei ole esittänyt eriteltyjä ja perusteltuja laskelmia, joilla
pystyttäisiin osoittamaan koulun lakkauttamisesta saatavat
kokonaistaloudelliset säästöt huomioiden kaikki kerrannaisvaikutukset
ml. kasvavat kuljetuskustannukset sekä koulun lakkauttamisesta
aiheutuva lasten hyvinvoinnin heikentyminen (mm. lähiliikunnan
vähentymisestä aiheutuvat terveysriskit, kylän yhteisöllisyyden
häviämisestä johtuva sosiaalisen ympäristön heikentyminen ja sen
aiheuttamat riskit)
o koulukuljetusten kustannukset kasvavat, sillä nykyiset bussit ovat jo
täynnä joten kuljetuskapasiteettia on lisättävä. Kuljetustarpeisiin
kokonaisuudessaan tulevina vuosina vaikuttaa myös syksyllä 2018
aloittavan monimuotolukion toiminta. Uudella, keväällä 2018
toteutettavalla kuljetusten kilpailutuksella ei voida perustella koulun
lakkauttamista, koska kilpailutuksen tuloksia ei ole tiedossa eikä
kilpailutustulos ole ennakoitavissa.
o opetusresurssit ovat Markkuun koululla yhtä tehokkaassa käytössä
kuin muilla kouluilla. Näin ollen ei ole perusteita siirtää Markkuun
koulun opetusresurssia käytettäväksi muille kouluille.
Tyrnävän kunta tarvitsee erilaisia asuin- ja oppimisympäristövaihtoehtoja
kunnan markkinointiin sekä uusien asukkaiden hankkimiseen ja
muuttotappion kääntämiseen muuttovoitoksi
Kyläläiset ovat tällä hetkellä halukkaita toimimaan yhteistyössä kunnan
kanssa erilaisissa kylän ja kunnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Markkuun
luontopolku, joka on laajasti tunnettu ja käytetty päiväretkikohde Oulun
seudulla, on maanomistajien vapaaehtoisiin suostumuksiin perustuva reitistö,
jonka kehittämiseen kyläyhdistys on hankkinut mittavan (65 000€) Leader –
rahoituksen. Myös kylän alueelle Leader – rahoituksella toteutetut uudet
hiihtolatu-urat ovat käytössä maaomistajien suostumuksilla. Kumpikaan
näistä reitistöistä ei siis ole virallinen eikä reittitoimituksella vahvistettu.
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o Mikäli kunta lakkauttaa koulun, kyläläisten yhteistyöhalu vähenee
merkittävästi, kylän toiminta hiipuu ja aktiivinen ulkopuolisen
rahoituksen haku sekä kuntaakin hyödyntävä kylän markkinointi
vähenee. On myös mahdollista, että em. reitistöjen maanomistajat
kieltävät jatkossa nykyiset reitit omilta mailtaan. Lisäksi on mahdollista
että tulevaisuudessa uusien reitistöjen suunnittelu (mm.
maastopyöräilyreitit, yhdyslatu Markkuulta Murtoon, Markkuun kylän
alueella kulkevan moottorikelkkareitistön täydentäminen) vaikeutuu
osalla kylän alueesta. Tällä kaikella on vaikutuksia Tyrnävän
vetovoimaisuuteen.
Markkuun koulu ja Markkuu tulisi nähdä Tyrnävän vahvuutena ja
mahdollisuutena, ei painolastina ja ylimääräisenä kulueränä. Päätöksenteon
hetkellä on syytä myös pohtia, mitä mahdollisuuksia kunnalle tuo yhteistyö
aktiivisen kylätoimijan ja aktiivisten kyläläisten kanssa verrattuna passiivisiin
kyläläisiin ja kuntalaisiin.

Kasvatetaan myös Markkuun kylän lapsista laatumukuloita,
yhteistyössä ja Tyrnävän kunnan strategian mukaisesti.
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