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Tiedote Akaan Kylmäkosken kirkonkylän koulun väistötilatiedotustilaisuudesta
Akaan kaupunginhallitus on päättänyt järjestää Akaan Kylmäkosken kirkonkylän koulun väistötilan Akaan Portin
yritystalon tiloihin. Opetustyö on tämänhetkisen tiedon mukaan tarkoitus aloittaa Akaan Portin yritystalon tiloissa
8.1.2018. Koulutoiminnan järjestäminen yritystaloon vaatii rakenteellisia muutoksia tiloihin kuten alaslaskettujen
kattojen rakentamisen luokkatiloihin ja käytäville, liikehuoneistojen oviaukkojen levytystä umpeen sekä uusien
ikkunoiden tekemistä. Ilmanvaihdon lisäämiseksi tiloihin on tehty uusia ilmanvaihtokanavia ja luokkatiloihin
asennetaan uusia ilmanvaihdon päätelaitteita. Tiloihin tulee akustointilevjä ja tilojen katon rajassa olevat
ilmayhteydet on tutkittu akustiikan parantamiseksi. Muutostyöt ovat tällä hetkellä käynnissä neljässä
ensimmäisessä vaiheessa käyttöön tulevassa tilassa sekä käytävillä. Käytävän molempiin päihin tulee ovella
varustettu uusi seinä, joka ulottuu kattoon asti. Panimon mahdolliset hajuhaitat saadaan näin ehkäistyä.
Tekninen- ja tekstiilityö pyritään järjestämään luokissa kuten tähänkin asti. Sisäliikuntatuntien järjestämisen
vaihtoehtoja tutkitaan ja niistä tiedotetaan, kun asia selviää.
Ensimmäisessä vaiheessa yritystalolta tulee opetuskäyttöön neljä luokkatilaa sekä opettajainhuone/monitoimitila.
Jatkossa voidaan saada myös toisia tiloja yritystalosta koulutoiminnan käyttöön. Niiden remontointi tehdään joko
toiminnan aikana tai hiihtoloman aikana.
Koulun pihan tullaan rakentamaan rakennuksen takapuolella olevalle parkkipaikalle. Piha tullaan aitaamaan
kauttaaltaan riittävän isolla ja korkealla aidalla sekä varustamaan portein. Pihaan tullaan mahdollisuuksien
mukaan hankkimaan ulkoiluvälineitä sekä säilytyskontti pihaleluille. Kulku väistötilaan tullaan järjestämään vain
takakautta. Takaoven aulaan tulee vaatteiden ja kenkien säilytystilat. Etuovi jää mahdollisesti vain ruokahuollon
käyttöön. Ruoka tuodaan väistötilaan Arvo Ylpön koululta ja ruokailu tapahtuu sekä aulassa että tarvittaessa
luokkahuoneissa. Sivistysjohtaja tekee päätöksen vanhan koulun irtaimiston puhdistamisen ja uuden irtaimiston
hankinnan suhteen. Mikäli irtaimisto päätetään puhdistaa, tekee puhdistuksen siihen erikoistunut yritys.
Kuljetusten osalta päätökset tehdään 4.1.2018 Sivistyslautakunnassa, joka tiedottaa päätöksestä huoltajia.
Tämänhetkisen tiedon mukaan kuljetus tullaan järjestämään Kylmäkosken kirkonkylän koululta. Esikoululaisten
kuljetuksissa pyritään pitämään aikuinen henkilö mukana, jotta lasten kulku saadaan turvattua.
Oppilaiden ja lasten sekä heidän huoltajiensa on mahdollista vierailla tutustumassa uudessa
väistötilassa torstaina 4.1.2018 klo 8-16 välisenä aikana.
Väistötilaan liittyvistä asioista tiedotetaan huoltajia ja koulun henkilökuntaa sitä mukaa, kun ne selviävät.
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