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MARKKUUN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY:N ESITYS PUUTTEISTA MARKKUUN KOULUN
LAKKAUTUSESITYKSEN PERUSTEISSA SEKÄ MARKKUUN KOULUN TULEVAISUUDESTA 7.5.2018
KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEEN

Markkuun
koulun
tulevaisuutta
käsitellään
7.5.2018
järjestettävässä
kunnanvaltuuston kokouksessa. Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry esittää
kokouksessa huomioitavaksi seuraavaa:
Päätöksenteossa on huomioitava liitteiden 1, 2 ja 3 mukaiset puutteet
lakkautusesityksen perusteissa, erityisesti Markkuun koulun lakkautuksen
aiheuttamat paineet Kirkkomännikön opetusryhmien määrään sekä opetusresurssien
riittävyyteen ja näin ollen lakkautuksesta saatavien säästöjen epätodennäköisyys.
Päätöksenteossa on otettava huomioon myös Kirkkomännikön koulun
sisäilmaongelmat, niiden aiheuttamat terveysriskit lapsille sekä se, että 7.5.2018
kunnanvaltuutetuilla ei ole tutkimustuloksiin perustuvaa tietoa sisäilmaongelmien
laajuudesta ja vakavuudesta eikä niiden ratkaisemiseen tarvittavien toimenpiteiden
laajuudesta ja aikataulusta. Näin ollen päätöksentekohetkellä ei ole myöskään tietoa
syksyllä 2018 Kirkkomännikön koulussa käytettävissä olevien terveellisten ja
turvallisten opetustilojen määrästä.
Päätöksenteossa on huomioitava myös se, että Markkuun koulun opetus on
laadukasta ja että koulussa toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa (2016)
erinomaisesti etenkin ympäröivän yhteisön kanssa yhdessä toteutettavien
monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta. Markkuun koulun lakkauttaminen
heikentää olennaisesti kylän lasten ja perheiden hyvinvointia.
Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry esittää, että Markkuun koulu saa jatkaa
toimintaansa 1.-4. luokkien lähikouluna. Koulun vähimmäisoppilasmäärä määritellään

kyläyhdistyksen ja kunnan yhteistyönä ja tähän vähimmäisoppilasmäärään 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.
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.
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Liitteet

1 Puutteet Markkuun koulun lakkautusesityksen perusteissa
2 Opetusryhmien koko ja opetusresurssin riittävyys Kirkkomännikön
koululla
3 Eheytyykö lapsen koulupolku jos Markkuun koulu lakkautetaan?

