Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2018 Liite 2 § 103

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue
3.10.2018
Ihastjärven koulun oppilaiden huoltajat
Ihastjärven koulun henkilökunta
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet
Kaupunginhallitus

Kuulemistilaisuuden jatkotilaisuus Ihastjärven koulun mahdollisen lakkauttamisen johdosta;
työpajat vaikutusten arviointien täydentämiseksi
Kutsumme Teidät kuntalain 22 §:n edellyttämään kuulemistilaisuuden jatkotyöskentelyyn
Ihastjärven koulun lakkauttamisen johdosta.
Työpajat pidetään ti 9.10.2018 Ihastjärven koululla alkaen klo 18 (kahvitus klo 17.30
alkaen).
Perusteet:
Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 § 71 kaupunkirakenneselvityksen,
jossa esitetään Ihastjärven koulua yhdistettäväksi Kalevankankaan yhtenäiskouluun
elokuun alusta 2019 alkaen toistaiseksi.
Tilaisuus on avoin ja kutsua saa jakaa!

Tervetuloa tilaisuuteen!

Virpi Siekkinen
Sivistysjohtaja

Seija Manninen
Kasvatus- ja opetusjohtaja
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MUISTIO

Ihastjärven kuulemisen työpajat 9.10.2018

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vanhempien mielestä Ihastjärven koulusta löytyy eri-ikäisiä kavereita ja eri-ikäiset oppivat
toimimaan toistensa kanssa. Vanhempia huolestutti, huomataanko isommalla koululla aina
kiusaamista.
Vanhempien mielestä erityisopettajia ja oppilashuoltohenkilöstöä voi konsultoida tietotekniikan
avulla eikä ole välttämätöntä oltava jatkuvasti koululla.
Kuljetusmatkat ja -ajat pitenevät. Huoli myös kuljetusten odottamisesta.
Vanhempien mielestä ihastjärveläiset oppilaat tulisi olla samalla luokalla eikä jaettuna
rinnakkaisluokille.

MAASEUTUVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN KOMMENTTEJA JA KESKUSTELUSSA ESIINTULLEITA ASIOITA
Ihastjärvellä tavoitteena on alunperin ollut, että koulu säilyy ja toimii kyläläisten palvelupisteenä.
Väkiluku ei ole riittänyt koululla järjestettävään palvelutarjontaan.
Koulun neuvottelukunta on markkinoinut koulua useamman vuoden ajan. Noin vuosi sitten
Ihastjärven koulun neuvottelukunta järjesti Savisillan eskarilaisille tutustumispäivän Ihastjärvellä.
Viimeiset neljä-viisi vuotta on ollut epävarmuus koulun tilanteesta, joten Savisillasta ei ole ollut
kiinnostusta tulla Ihastjärvelle kouluun. Lapsia on ollut aiemmin Savisillasta, kun koulukuljetukset
toimivat hyvin. Sitten koulukuljetuksiin tuli liikennöitsijästä johtuvia merkittäviä heikennyksiä, joten
vanhemmat siirsivät lapsensa pois Ihastjärveltä. Nyt kuljetukset taas toimisivat, mutta koulun jatkon
epävarmuudesta johtuen uusia oppilaita ei ole siirtynyt Ihastjärvelle.
Ihastjärven kyläyhteisön säilymisestä on kannettava huolta. Koulu on keskeinen kiintopiste
yhteisöllisyydessä ja siellä järjestetään monenlaisia tilaisuuksia. Erilaiset seurat tuovat hyvinvointia
kylällä. Liikuntasali on aktiivisessa käytössä, samoin koulun muita tiloja käytetään ahkeraan mm.
erilaiseen kerhotoimintaan ja perhejuhlien järjestämiseen. Ihastjärven koulu tulee säilyä
kokoontumis- ja lähiliikuntapaikkana jatkossakin. Koululla kokoontuu mm. turinaklubi, jolla on suuri
merkitys paikallisten ikäihmisten hyvinvoinnille.
Ihastjärveläiset vanhemmat eivät näe Kalevankankaan koulun tuovan itselleen uusia
harrastusmahdollisuuksia ja ystäviä.
Ihastjärvi on turvallinen ja terveellinen luontoympäristö koululaisille. Kyläkoulun vahvuus on
aikuisten ja lasten vuorovaikutus. Esimerkiksi vanhempainiltaan tulee lähes kaikki vanhemmat.
Lapset ovat mukana myös kylän kehittämishankkeissa.
Ihastjärveläiset maksavat veroja. Koulun lähdöllä tapetaan koko kylä. Kaupungin pitää kompensoida
Ihastjärven menetykset alentamalla ihastjärveläisten veroja. Kiinteistöjen arvot laskevat koulun
lähdön myötä.

Ihastjärveläiset ehdottavat, että koulu pidettäisiin muutama vuosi hengissä pienillä järjestelyillä.
Kokeiltaisiin vielä kerran luoda jotain uutta. Miksi Ihastjärvi ei voisi olla Vanhalan, Olkkolan ja
Rämälän koulujen joukossa, joiden tilanne arvioidaan vasta viiden vuoden päästä? Pitäisi tehdä
kunnollinen markkinointi-isku Ihastjärven koulun puolesta. Waltti-kortin vakinaistaminen tuo
helpotusta koulumatkoihin ja voisi tuoda kiinnostusta siirtyä Ihastjärvelle terveeseen kouluun.
Kalevankankaan koulun sisäilmatilanne tulisi tutkia tarkkaan ennen kuin Ihastjärven koulun
tilanteesta päätetään. Ihastjärven koulun lakkauttaminen ei tuo säästöä kaupungin budjettiin.

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Yksittäisen koulun sijainnilla ja/tai olemassa ololla ei nähdä olevan yritysvaikutuksia kuin
maaseutuyritysten näkökulmasta. Lähikoulun nähdään helpottavan maaseutuyrittäjän/työntekijän
perheen palvelujen saavutettavuuteen ja asuinympäristön viihtyvyyteen.
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