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Hyvinvointipalvelut
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Kokousmuistio 6/2016

Kokous 25. 5. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelu Oppimisen tuki ja oppilashuolto työryhmän
kokouksen muistio

Aika: Keskiviikko 25. 5.2016 klo 14.00-16.00
Paikka: Merenojan koulu, neuvottelutila
Osoite: Pohjankyläntie 6, 85100 Kalajoki

Jäsenet: Pauliina Halla-Aho, pj., erityisopettaja,
Ldar'1 r^/^ll/Cill irkQ'31111^1^,

",-fJTJI T '^IU|^UU)11 IMXl/,

Tanja Tiihonen, koulunkäyntiavustajien edustaja,
Heidi Pallari, kuraattorien edustaja,
Jyri Mäkinen, opettajien edustaja,
Päivi Alho, JHLn edustaja,
Teija Roukala, terveydenhoitaja,

Sihteeri: Tarja Irva

Käsitellyt asiat

Asia

Avaus

1

Nhwww.kalajoki.fi

Otsikko

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00

Edellisen kokouksen muiston allekirjoitus

Puheenjohtaja: Merkittiin tiedoksi

Työstämme 30. 5. 2016 esitystä koko ryhmän kanssa keskiviikon 25. 5.
kokouksessa.

Puheenjohtaja: Esitykseen liittyen käsiteltiin A3 Merenojan yhtenäiskoulun
luonnospiirustusluonnoksia (21. 5.2016) asiakohtina kirjataan:

Oppimisen tuki Ja oppilashuolto työryhmä ei hyväksy kokonaisuutena
rakennepiirustusluonnosta, johon luonnostettu erillinen alakoulurakennus:

toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden, arjen toimintojen kannalta ei ole
toimiva ratkaisu.

tilojen monipuolinen käyttö ei ole mahdollista, kulkeminen rakennuksesta
toiseen, pukeminen ynnä muut toiminnot.
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Luonnospiirustus, Vaihtoehto AD, 1 krs

Työryhmä toteaa vaihtoehdon olevan muokattavissa ja parempi, kuin edellä
mainittu.

muokattava; wc-tilat eivät ole riittävät huomioiden oppilaat, pienluokat,
henkilöstö, oppilashuolto ja - tuki.
esteettömyys
oppilashuollon tilat m2, henkilöitä on 7

eteistilojen riittämättömyys huomioiden, naulakot, ulkovaatteet, kengät,
hajuhaitat, märkäeteiset

poistumistiet, palo- ja pelastustoimet huomioiden
missä musiikkiluokka

uusilla järjestelyillä tulee mahdollistaa eritysopetusryhmän tilat
luonnospiirroksen keskialueella, kaartuvaksi luonnostellun kotiryhmien
vieressä oleva tila, mikä on alueen idea ja käyttötarkoitus, voiko alueen
rakentaa osittain lisätilaksi / koulutilaksi?

Tehdään alustavat kirjaukset esitykseemme 30. 5.2016

Puheenjohtaja: Oppilashuollon ja oppimisen tuen osalta työryhmän jäsenet
kävivät keskustellen läpi toimintalinjauksia oppilashuollon ja oppimisen tukeen
liittyen. Puheenjohtaja kirjaa käydyn keskustelun Ja käsittelyn mukaiset
kirjaukset rakennussuunnitteluun, toimintaperiaatteisiin ja -tapoihin
esitykseen.

Puheenjohtaja esittelee Oppimisen tuki ja oppilashuolto työryhmän esityksen,
maanantaina 30. 5.2016 klo 15.00 alkavassa Merenojan yhtenäiskoulun
suunnitteluryhmän ja työryhmien puheenjohtajien kokouksessa.

Muut asiat

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00
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