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PUUTTEET MARKKUUN KOULUN LAKKAUTUSESITYKSEN PERUSTEISSA
Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry
-

Päätöksenteossa ei ole huomioitu Kirkkomännikön koululla tiedossa olevia
sisäilmaongelmia. Kirkkomännikön koulussa osa lapsista ja henkilökunnasta oireilee
sisäilman vuoksi. Asia on ollut kunnassa tiedossa jo Markkuun koulun tulevaisuuteen
liittyvän selvityksen alkaessa, mutta sitä ei ole otettu huomioon päätöksentekoprosessissa.
Sisäilmaongelmat aiheuttavat selkeän terveysriskin lapsille. Asiasta tehdään lisätutkimuksia
toukokuun 2018 aikana. Tutkimusten tulokset sekä niistä aiheutuvat toimenpiteet on
oltava tiedossa päätöksentekohetkellä, sillä niillä on suora vaikutus Kirkkomännikön
koulussa opetukseen käytettävissä olevien terveellisten ja turvallisten tilojen määrään.
Markkuun koululla ei ole yhtään sisäilman vuoksi oireilevaa lasta tai henkilökuntaa

-

Markkuun koulun lakkautuksen konkreettiset vaikutukset Kirkkomännikön koulun
ryhmäkokoihin sekä opetusresurssin riittävyyteen eivät ole tiedossa (ks. Liite 2)
o Mikäli Markkuun koulu lakkautetaan, siirtyy esimerkiksi syksyllä 2018 toisen luokan
aloittavia oppilaita Markkuulta Kirkkomännikön kouluun 11. Oppilaita olisi tuolloin
118. Onko realistista, että nämä oppilaat mahtuisivat nykyiseen viiteen
opetusryhmään kuten lautakunnan pöytäkirjaan on kirjattu? Onko perustettava
uusi opetusryhmä ja rekrytoitava siihen opettaja? Tällöin esitetty kahden
opettajan rekrytointitarpeen poistumisesta saatava säästö puolittuisi.

-

Mikäli tavoite muuttovoittokunnasta toteutuu, olisi kuntatalouden näkökulmasta
kokonaistaloudellisesti kannattavinta säilyttää toiminnassa täysimääräisesti Markkuun
koulu, johon ei kohdistu suuria investointitarpeita lähivuosina
o Markkuulta keskustan kouluihin aiheutuvien paineiden lisäksi on huomioitava myös
kuntaan valmistuviin vuokra-asuntoihin muuttavien lapsiperheiden tuomat paineet
opetustiloihin sekä opetusresursseihin.

-

Mikäli koulu lakkautetaan, lisääntyy koululaisten koulukuljetuksiin käyttämä aika
merkittävästi lisäten lasten istumista ja vähentäen arkiliikuntaa. Näin ollen koulun
lakkauttamisella on suoraan lasten terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia.

-

Lakkautuksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty. Kokonaistaloudellisissa
vaikutuksissa tulee huomioida em. ryhmäkokojen kasvusta aiheutuvien
opetusresurssipaineiden lisäksi vaikutukset mm. lasten ja perheiden hyvinvoinnin
heikkenemiseen sekä kunnan vetovoimatekijöiden heikkenemiseen.

-

Markkuun koulun oppilasmäärä ei ole laskussa lähivuosina. Oppilasennusteemme
mukaan oppilaita on 29 vuonna 2021 (2.5.2018 oppilasmäärä on 28). Kylällämme on
myynnissä 16 tonttia, joista on tällä hetkellä kiinnostunut 4 lapsiperhettä. Markkuu
kiinnostaa asuinpaikkana erityisesti kyläkoulun vuoksi.

-

Lasten koulupolku ei eheydy lakkauttamalla Markkuun koulu (ks. Liite 3).

-

Opetus Markkuun koulussa on laadukasta ja koululla toteutetaan erinomaisesti uuden
opetussuunnitelman (2016) mukaista opetusta, erityisesti monialaisia
oppimiskokonaisuuksia yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Koulun oppilaat ovat
menestyneet erittäin hyvin erilaisissa ikäluokkatesteissä sekä urheilu- ja muissa kilpailuissa.

-

Päätöksenteossa ei ole huomioitu lasten vanhempien eikä lasten mielipidettä, joka käy
selkeästi ilmi kunnan teettämästä kyselystä, kyläyhdistyksen keräämästä adressista (480
allekirjoitusta) sekä lasten vanhempien viesteistä ja yhteydenotoista (mm. sähköpostit
sivistys- ja hyvinvointijohtajalle sekä lautakunnalle ja valtuustolle).

-

Koulun lakkauttamisesta ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia

-

Ei ole tiedossa, missä käytössä koulukiinteistö ja piha-alue on lakkautuksen jälkeen
o On suuri riski, että koulun lakattua katoaa kylältä tärkeä lasten ja nuorten
lähiliikuntapaikka sekä kylätoiminnan ainoa kokoontumispaikka
o Myös Oulun seudulla laajasti tunnetun Markkuun luontopolun lähtöpaikka
menetetään

