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Tyrnävän kunta 
 
Kirkkomännikön koulun väistö jatkuu lukuvuonna 2022-2023 
– ”Tavoite on löytää hyvä ja pysyvä tilaratkaisu syksystä 2023 eteenpäin” 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt 17.2.2022 kokouksessaan, 
että Kirkkomännikön koulun väistöratkaisua jatketaan lukuvuoden 2022-
2023 ajan samalla tavalla kuin keväällä 2022. Rantaroustin nykyiset 
viidennet luokat jatkavat opiskelua Kuulammen ja Murron kouluilla, ja osa 
alkuopetuksen luokista jatkaa opiskelua Rantaroustin koulun tiloissa.  

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elina Vehkalan kokoama työryhmä on kokoontunut 
kolme kertaa ja selvittänyt lukuvuoden 2022–2023 osalta Kirkkomännikön koulun 
tilaratkaisuja. Työryhmään kuuluvat Kirkkomännikön koulun rehtori Tarja Hietikko, 
Murron koulun rehtori Antti Yrttiaho, Kirkkomännikön apulaisjohtaja Heli Aitjärvi, 
luokanopettaja, työsuojeluvaltuutettu Marko Oinas sekä vs. tekninen johtaja Tomi 
Leinonen, 

– Kaikki muut mahdolliset tilavaihtoehdot Tyrnävän kirkonkylältä on kartoitettu. 
Lisäksi on selvitetty mahdollisten moduulirakennusten tarjonta ja saatavuus.  
Työryhmän yhteinen näkemys on, että väistötilaratkaisua jatketaan lukuvuonna 2022–
2023 samalla tavalla kuin keväällä 2022. Oppilaita, huoltajia ja henkilöstöä tiedotetaan 
maaliskuun aikana käytännön järjestelyistä, kertoo sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elina 
Vehkala. 

Kirkkomännikön koulun tulevaisuuden kestävien tilaratkaisujen ja toimintojen 
suunnittelu- ja selvitystyö on käynnistetty. Kunnanhallitus on nimennyt 
Kirkkomännikön koulun työryhmän, joka on käynnistänyt työnsä 9.2.2022. (KHALL 
31.1.2022 § 23). Työryhmän tehtävä on selvittää Kirkkomännikön koulun tulevaisuuden 
tarpeet ja opetuksen toteutusvaihtoehdot syksystä 2023 eteenpäin huomioiden 
oppilasennuste ja kiinteistöjen tilanne.  

– Tavoite on löytää hyvä ja pysyvä ratkaisu syksystä 2023 eteenpäin, joka mahdollistaa 
terveelliset, turvalliset ja laadukkaat opetustilat kirkonkylän oppilaille lähikoulussa, 
kertoo Vehkala. 
 
– Päätös haluttiin tehdä nyt, jotta koulut pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla 
suunnittelemaan tulevaa lukuvuotta sekä tarjoamaan ennen kaikkea laadukkaat 
oppimisen edellytykset myös nykyisissä tilapäisissä olosuhteissa, lisää Vehkala. 

Kirkkomännikön koulun vanha osa suljettiin opetuskäytöstä vuoden 2021 lopussa. 
Syynä tähän oli rakennuksen sisäilmaongelmat ja tehtyjen korjaustoimenpiteiden 
vaikutusten kokonaisarviointi.  

Kirkkomännikön koulun 1997 valmistunut ns. pyöreä osa on todettu kuntotutkimuksissa 
säilytettäväksi tulevaisuudessa, joten sekä varhaiskasvatuksen että koulun esiopetus 
kuten myös siellä sijaitsevat 1. luokat jatkavat nykyisissä tiloissa pyöreällä puolella. 
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