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KALAJOEN KAUPUNKI 
Kalajoentie 5 Muistio  
85100 Kalajoki   
 
 
 
Merenojan yhtenäiskoulun suunnitteluryhmän muistio 
 
Aika:  Maanantai 10.10.2016 klo15:00–16.35 
Paikka:  Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 
Osoite:  Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki 
 
Jäsenet:  
 Puoskari Jukka, puheenjohtaja, kaupunginjohtaja 
 Isopahkala Jukka, johtokuntien edustaja 
 Tölli Janne, johtokuntien edustaja 
 Permi Jouni, työsuojeluvaltuutettu, poissa 
 Mahlakaarto Jani, Projektipalvelu Prodeco Oy, poissa 
 Raiman Marko, tekninen johtaja 
 Paula Kumpula, ruokahuoltopäällikkö vs. 
 Erja Tavasti, siivoustyönjohtaja, poissa 
 Jukka Stolp, kaupunginpuutarhuri, poissa 

Säkkinen Esa, Arkkitehtipalvelu Säkkinen 
Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja, poissa 
Siirilä Esa, palvelualuejohtaja, opetuspalvelut 
Saksholm Riku, rehtori 
Silvasti Juho, rehtori 
Tuorila Teuvo, rehtori  
Arvo Jouko, JUKO ry:n edustaja, poissa 
Silvasti Katriina, opettajaedustaja, poissa 
Kallikokoski Ville, oppilaskuntien edustaja 
 
Mäkitalo Rauli, talonrakennuspäällikkö, asiantuntija 
 

 
  
Käsitellyt asiat 
 
Asia  Otsikko  
 

1 Kokouksen avaus ja edellisen muistion hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin 
 

2 Hankkeen tilannekatsaus (arkkitehti Esa Säkkinen, tekninen johtaja Marko Rai-
man) 

 
Arkkitehti Esa Säkkinen esitteli arkkitehtipiirustuksia päivitettynä 10.10. Merkittiin 
tiedoksi ja keskustelussa esiin nousivat seuraavat asiat: 
 
-rehtori Riku Saksholmin koordinoimat käyttäjistä muodostuvat pienryhmät aloitta-
neet työnsä, ryhmien ehdotukset ja palautteet arkkitehdille suunnittelussa huomi-
oitaviksi 
-liikuntaryhmältä palautetta juoksusuoran, volttimontun ja telinevoimistelutilan tar-
peellisuudesta, tällä hetkellä juoksusuora on jäähallilla ja urheiluseura vuokraa 
telinevoimistelutilat yksityiseltä toimijalta 
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-nykyisen kirjaston tilojen korjaamisen perusteet uudiskäyttöön 
-iltakäyttö mahdollista, vaikka osa liikuntasalista yo-kirjoitusten käytössä 
-keittiön suunnitelman ja varustelun tarkentuminen;sosiaalitilat, tilavaraus 4 yhdis-
telmäuunille, 2 keittopadalle, riittävästi linjastoja odottamisajan pienentämiseksi, 
suunnittelu etenee vs. ruokahuoltopäällikkö Paula Kumpulan johdolla 
-sisäpihasta mahdollista kattaa osa, kattamattomaan osaan mahdollista asentaa 
sulatusjärjestelmä, sisäpihalla voisi olla esim. tiedepiha ja muuta aktiviteettipihaa  
-rakentamisen ja rakennesuunnittelun edellyttämä pohjatutkimus valmistunut 
-päätettävä, mitkä alueet koulusta kengättömiksi, tätä pohtii oma käyttäjistä muo-
dostettu pienryhmä 
-sähköisen oppimisympäristön perusratkaisua etsitään, kun selvillä, hankitaan vä-
littömästi koekäyttöön  
-suunnittelu etenee aikataulussa, tulevien viikkojen aikana arkkitehti tarkentaa ja 
muokkaa suunnitelmaa käyttäjäpalautteiden (pienryhmät) perusteella 
 

3 Muut asiat 
 
Ei muita asioita. 
 
 
Seuraava kokous 14.11 klo 15.00 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
__________________                                                   ___________________ 
Jukka Puoskari, pj.                                                         Esa Siirilä, siht. 

 
 

  
  
 


