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Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun poliittisen ohjausryhmän kokouksen asialista

Aika:
Paikka:
Osoite:

Jäsenet:

Asiat

Asia

1

^IlajpkiA

Maanantai 17. 10.2016 klo16. 30-18.00
Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Myllylä Raili, Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja
Märsylä Pekka, Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Puoskari Jukka, Kalajoen kaupunginjohtaja, johtoryhmä
Nivala Juha, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Hihnala Tarmo, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Aho Erkki pj., Ryhmä Ahon valtuustoryhmä
Ainali Veli pj., Suomen Kristillisdemokraatit r. p:n valtuustoryhmä
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Pahkala Eija pj., Suomen Keskusta r. p:n valtuustoryhmä
Saari Hanna pj., Kansallinen Kokoomus r. p:n valtuustoryhmä, saapui 17. 10
Alho Sirkka pj., Vasemmistoliitto r. p:n valtuustoryhmä
Untinen Jorma pj., Pro Kalajoki valtuustoryhmä

Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja
Raiman Marko, tekninen johtaja
Säkkinen Esa, arkkitehti

Siirilä Esa, sivistysjohtaja, sihteeri

Otsikko

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaisuuden

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin

Henkilöstön ja koulun tilojen iltakäyttäjien osallistavassa pienryhmätyöskentelyssä
esiin nousseet asiat (rehtori Riku Saksholm, johtaja Anita Ohtamaa, KalajokiAkate-
mia)

o

o

musiikin opetus alkaa jo iltapäivällä, tarvitsee riittävästi opetustiloja ja ää-
nieristettyjä seiniä, flyygelin ja muiden soittimien tarvitsemat varastotilat huo-
mioitava

liikuntatilojen oltava riittävät joukkuelajeista salibandyyn, lentopalloon ja kori-
palloon, erilaisten turnausten järjestäminen huomioitava, riittävästi pukuhuo-
netiloja, riittävästi katsomotiloja, salin rahoitukseen mahdollista hakea liikunta-
rakentamisen valtion avustusta, kun urheiluseurat mukana suunnittelussa,
Riku Saksholm esitteli lukujärjestysmallin liikuntasalin käytöstä yhtenäiskou-
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'l irun verran parempi.

o

lun oppilaille, ylioppilaskirjoitusten ajaksi (pari, kolme isompaa kirjoitusainetta)
mietitään vielä ratkaisuita, ettei osaa salista tarvitsisi varata niihin (esim. Poh-
jankylän salin käyttö), pienemmät aineet kirjoitetaan lukion uusissa tiloissa,
urheiluseuroilta oli tullut toive saliin myös juoksusuorasta ja volttimontusta
sekä telinevoimistelutilasta, jossa telineet voisivat olla pysyvästi paikoillaan,
hyvä kuntosali todettiin myös tärkeäksi vetovoimatekijäksi, liikunnanopettajilta
tuli kannanotto suunniteltua isommasta (1750 m2) liikuntahallista (liitteenä),
vs. liikuntasihteeri Juha Juola oli laatinut koosteen urheiluseurojen toimin-
nasta ja tilojen tarpeesta (liite),
liikuntatilojen käyttö myös kulttuuritiloina (musiikki, näytelmät), huomioitava
myös varastotiloissa
uusien fysiikka-kemiatilojen kalustusratkaisua ja niiden sijoittelua vielä ryh-
massa mietitään

arkkitehti jatkaa kierrosta käyttäjäpienryhmien kanssa käyttäjien toiveista ja
mahdollisuuksista niiden toteuttamiseen

Merkittiin tiedoksi

Hankkeen tilannekatsaus (arkkitehti Esa Säkkinen)

Merkittiin tiedoksi

Muut asiat

Poliittisen ohjausryhmän jäsen, valtuutettu Hanna Halmeenpää lähetti kannanottonsa
kirjallisesti (liite).

Merkittiin tiedoksi

Seuraava kokous 21. 11.2016

Muistion vakuudeksi

Raili Myllylä, puh. joht. Esa Siirilä, siht.

|^vww.kalajoki.fi
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Urheiluseurailta MUISTIO l (4)

Aika: keskiviikko 12. 10. 2016 klo 18-20
Paikka: Rantatalo

Läsnäolijat:
Esko Peltonen
Esa Lauri

Juha Rauha

Kari Jaatinen

Tommi Känsäkangas
Vesa Joenväärä

Mirva Mäkelä

Eija Isopahkala
Simo Törnvall
Janne Kinaret

Teija Nuorala
Tuomo Miistola

Juha Juola

Kalajoen NS/koripaIIo
Särkät Volley
Kalajoen NS/koripallo
Kalajoen Junkkarit / YU
K-Pallo
Yläaste/lukio/JHT
Kalajoen Naisvoimistelijat
Kalajoen Naisvoimistelijat
ala-koulu

aamuharjoitukset/lukio
Kalajoen Naisvoimistelijat
Kalajoen Junkkarit
Kalajoki Akatemia

Kalajoelle suunnitellaan uutta liikunta/palloiluhallia uuden yhtenäiskoulun yhteyteen. Uusien,
riittävästi varustettujen ja oikein mitoitetuiden liikuntatilojen tarve onkin Kalajoella valtava. Uusi
yhtenäiskoulu kaksinkertaistaa oppilasmäärät ja luo myös painetta liikunnan opettamisen
tasapuoliselle järjestämiselle. Myös lukion aamuharjoituksia halutaan kehittää ja niitä
markkinoidaan jo tällä hetkellä laajasti. Näille tulee myös löytää asianmukaiset tilaratkaisut.

Kalajoella on erittäin hyvää ja aktiivista urheiluseuratoimintaa. Seuroja on kaikkiaan noin 30 ja ne
liikuttavat sekä aktivoivat tuhansia kalajokisia lapsia, nuoria, aikuisia sekä senioreita. Seuratoiminta
tapahtuu pitkälle ilta-ja viikonloppuaikoihin. Uusi suunnitteilla oleva liikunta/palloiluhalli tulee
olemaan näiden seurojen toiminnan kannalta äärimmäisen tärkeä ja keskeinen tila. Tilojen
käyttöaste tulee olemaan korkea, päivisin tiloja käyttää yhtenäiskouluja lukio ja iltaisin sekä
viikonloppuisin tiloja käyttävät urheiluseurat sekä kansalaisopisto (liikuntaa harrastavia oppilaita
yhteensä 606 v. 2016).

Tässä muistiossa on kerättynä kalajokisten urheiluseurojen mietteitä tulevista tilatarpeista uuden
liikunta/palloiluhallin suunnittelun tueksi. Muistio on laadittu keskustelun pohjalta, mitä käytiin
keskiviikkona 12. 10. 2016 Rantatalon kokoustiloissa.

Koripallo
Harrastajia seurassa Kalajoen Nuorisoseura:
6-8 vuotiaat, 15
9-11 vuotiaat 30
12-14 vuotiaat 15
15->5
Valmentajat, toimitsijat, vapaaehtoiset 20
joukkuemäärä: 3
harjoitusvuoroja tällä hetkellä saleissa: 13



Tilatarpeet:
Virallinen koripallokenttä (28m* 15m) + reunoilla riittävät turva-alueet.
Junioreiden koripallotoiminta on turnausmuotoista, joten Kalajoellakin tullaan järjestämään
turnauksia. Tämän hetken tiedoilla ensi vuonna 8 turnausta.

Turnauksia ajatellen pukutiloja tulee olla riittävästi, vähintään kuusi kappaletta.
Riittävät katsomotilat, jotka eivät vie salin liikuntatilaa.
Kahvio/puffet- tilat (ilmauksia ajatellen tärkeät.
Lämmittelyalue.

Lentopallo

Harrastajia seuroissa Särkät Volleyja Himangan Roima(lukumäärät):
Joukkuemäärä yhteensä:
Harjoitusvuoroja tällä hetkellä saleissa:

Tilatarpeet:
Yksi täysmitlainen viralliset kentän mitat täyttävä kenttä.
Lisäksi 3 täysmittaista kenttää. Lentopallossa juniori- sekä senioriloiminta on myös
turnausmuotoista, joten kenttiä tarvitaan tällaisiin enemmän kuin yksi. Kalajoelle saatavissa SM-
sarjatason tuniauksia, mikäli olosuhteet ovat kunnossa.
Riittävä korkeus salissa, vähintään 8 metriä, mielellään 12 metriä.
Tarpeeksi pukuhuonetiloja, vähintään kuusi.
Riittävät katsomotilat, vähintään 500 henkilöä.

Kahvio/puffet-tilat tärkeät olla riittävät turnauksiaja sarjapelejä ajatellen.
Lämmittelyalue.

Salibandy
Harrastajia seurassa HiPa :

JOUKKUE
MIEHET

PELAAJIA
21

MIEHET HARRASTE?

NAISET yli 20
C2-POJAT 16

C-TYTÖT 12

D-PO.IAT 12

D-TYTÖT 20

E-POJAT 10

Fl-JUNNUT 22

YKKÖSET 15

ESKARIT 20
4-5-VUOTIAAT 20

HARJOITUKSIA/VKO



Tilatarpeet:
Täysimittainen kenttä (20m*40m) sekä reunoilla riittävät turva-alueet.
Riittävät katsomotilat, vähintään 500 henkilöä.
Tarpeeksi pukuhuoneita, vähintään kuusi
Kahvio/puffet-tilat turnauksia sekä pelejä ajatellen.
Lämmitelyalue.

Telinevoimistelu

Harrastajia seurassa Kalajoen Naisvoimistelijat:

Aikuisten ryhmiä tällä hetkellä 6 ja niissä mukana n. 100 henkilöä.
Lasten ryhmiä ja perheliikunta tällä hetkellä 5 ryhmää, joissa liikkujia n. 70 lasta + aikuiset osassa
ryhmistä kerran kuukaudessa, osassa joka kerta.
Telinevoimisteluryhmiä viikossa 16 kp], joissa lapsia ja nuoria n. 280 henkilöä.

Tilatarpeet:
Kiinteä telinevoimisteluun soveltuva alue. Telineet jatkuvasti paikallaan.
Peilisali. (salia voisi käyttää myös esim. kansalaisopisto tanssitaiteen perusopetukseen)
Riittävät katsomotilat.

Riittävät pukuhuonetilat, vähintään kuusi.
Kilpailutoiminnan kehittäminen onnistuu, mikäli Sali on riittävän suuri ja katsomo-, puku-sekä
kahviotilat ovat riittävän suuret.

Välineille riittävästi varastotilaa ja välineiden järkevään liikutteluun soveltuvat tilaratkaisut.

Jalkapallo
Harrastajia seurassa K-Pallo:
Edustus, B-junnut, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 sekä aloittava 2010 poikajoukkueissa.
Tytöissä on 2008 - 2009 joukkue. Tyttöjoukkueiden kysyntä on kova, joten tyttöjoukkueita tulee
lisää.

Lisenssipelaajia oli viime kesänä yli 200.
Futsal kiinnostaa omana lajinaan.

Tilatarpeet:
Täysimittainen futsal-kenttä (l 8-22m*38-42m). Salin oltava myös riittävän korkea.
Riittävät pukutilat, vähintään kuusi pukuhuonetta.
Riittävät katsomotilat, vähintään 500 henkilöä.

Kahvio/puffet-tilat turnauksia/pelejä varten.
Lämmittelyalue.

Yleisurheilu

Harrastajia seuroissa Kalajoen Junkkarit/Himangan Urheilijat/Himangan Roima/Raution Kisailijat:
Harjoitusvuorqja tällä hetkellä saleissa:

Yleisurheilu Junkkarit: 3 x vko, n. 15-20 hlöä/ ryhmä.
Lisäksi ainakin lukion yu- ryhmä aamutreeneissä 2 x vko.

Tilatarpeet:
jfuoksusuora.

Hyppypaikka
Heittoseinä(t)



HanMooDo

Harrastajia seurassa : 24
Salivuoroja tällä hetkellä: 3

Hän Moo Do:n harrastaja määrä tällä hetkellä 24hlo ja salivuorojen määrä on kolme kertaa viikossa.
.lang su:n harrastajien määrä on n. l5hlö salivuorojen määrä kerran viikossa.
Tulevaisuuden suunnitelmat olisi startata HMD puolelta myös junnu ryhmä ja siihen olettais 15-
20hlo. salivuorojen määrä olisi kerran viikossa. Ehkä myöhemmin 2 kertaa viikossa.
Lisäksi olisi tarkoitus myös startata niin sanottu "kuntto-moodo" ja siihen mahtuis 20hlö.
Salivuorojen määrä 1-2 kertaa viikossa.

Tilatarpeet:
Sali jossa olisi "kiinteästi" tatamit lattialla ja vähän säkkejä seinillä. Ihanne salin koko olisi siten
että sinne mahtuisi kaksi tatamikenttää.

Tila voisi sijaita salin yläkerrassa

Juoksusuoraa voitaisiin käyttää kaikkia harrastajia ajatellen lämmittelyalueena.
Lisäksi liikunta/palloiluhalliin tulisi sisällyttää kuntosali. Hallista tulisi myös löytyä riittävät
varastotilat välineille ja ne tulisi sijoittaa niin, että välineet voidaan kuljettaa saliin ja varastoihin
ilman, että tarvitsee kulkea koko salin läpi. Keskusteluissa nousi esiin myös, että hallissa tulisi olla
jonkinlainen eteinen/aula. Näissä tiloissa voisi sijaita esim. kahvio/puffet-tilat sekä mahdollinen
kokoontumis/koulutustila.

Edellä mainittujen lajin lisäksi löytyy vielä muita lajeja, joilla on tilatarpeita harjoitusolosuhteiden
parantamiseen. Tähän ryhmään kuuluvat mm. jääkiekko (junioritoiminta), sulkapallo, jousiampujat,
rollerderby, golf sekä frisbeegolf.

Muistion laati:

Kalajoellal2. 10. 2016
Juha Juola vs. liikuntasihteeri



Kalajoella 17. 10. 2016

Arvoisat kuntapäättäjät

Kalajoelle yhtenäiskoulun yhteyteen rakennettava liikuntahalli parantaa merkittävästi Merenojan alu-

een imagoa liikunta-alueena sekä Kalajoen kaupungin mainetta liikunta- ja urheilupaikkakuntana.

Tämän myötä iso osa liikuntalajeista ja harrasteryhmistä saadaan samalle alueelle monipuolistaen

lajikirjoa.

Kalajoella liikuntaa opettavien opettajien huoleksi on noussut rakennettavan liikuntahallin tilojen riit-

tävyys opetuskäytössä. Tulevassa yhtenäiskoulussa tulee samanaikaisesti liikunnanopetuksessa ole-

maan keskimäärin kuusi opetusryhmää/oppitunti eli noin 120 oppilasta. Tässä laskelmassa ei ole vielä

huomioitu lukion aamuharjoituksissa (ti ja to) mukana olevia oppilaita (noin 80 henkilöä). Oman

haasteensa tuo myös lukion sähköiset yo-kirjoitukset, jotka rajaavat liikuntasalin käyttöä sekä keväi-

sin että syksyisin yhteensä noin viiden viikon ajan. Löytyykö yo-kirjoituksille toinen pitopaikka?

Uusi opetussuunnitelma tuo myös uudet tuulet liikunnanopetukseen: liikuntalajien opettamisesta siir-

rytään liikuntamuotojen opettamiseen ja oppilaan ominaisuuksien kehittämiseen. Käytännössä tämä

tarkoittaa sitä, että oppilaalla pitäisi olla monipuoliset mahdollisuudet kehittää omia liikuntataitojaan

ja saada onnistumisen elämyksiä virikkcellisessä oppimisympäristössä. Sisäliikuntakaudclla jokai-

sella liikuntaryhmällä on oltava oma opetustila.

Jotta edellä mainittu toteutuisi, uudessa liikuntahallissa tulisi olla vähintään 1600 m2 yhtenäistä

muunneltavaa liikuntatilaa sekä ajanmukaiset oheistilat (kuntosali) ja riittävät sosiaalitilat.

Uutta liikuntahallia suunniteltaessa liikunnan opetuksen uudet vaatimukset on huomioitava ja se on-

nistuu parhaiten ottamalla liikunnan ammattilaiset makaan.

Kunnioittavasti,

Kalajoella liikuntaa opettavat opettajat



Hei,

En pääse kokoukseen maanantaina. Haluan tässä lähettää kommenttini esityslistalla oleviin asioihin
kirjallisesti:

3 Henkilöstön ja koulun tilojen iltakäyttäjien osallistavassa pienryhmätyöskentelyssä esiin nousseet
asiat (rehtori Riku Saksholm, johtaja Anita Ohtamaa, KalajokiAkatemia)

- En tiedä mikä kokoonpano on ollut mainitussa pienryhmätyöskentelyssä. Mielestäni on todella
tärkeää, että liikuntasalin tilojen suunnittelussa ovat keskeisesti mukana liikunnanopettajat,
kaupungin vapaa-aika-ja liikuntatoimen (Akatemia) edustus sekä useiden eri urheiluseurojen
edustajat, jotta salista saadaan todella toimiva ja hyvä, pitkälle tulevaisuuteen mahdollisimman
kattavasti koululaisten ja muiden kuntalaisten liikuntakäytönja urheilutapahtumien järjestämistä
palveleva monitoimihalli. Tietojen) mukaan mainitut tahot eivät toistaiseksi ole juuri suunnitteluun
osallistuneet.

Muiden koulutilojen osalta vastaavasti on ensiarvoista, että iltakäyttäjätahot (musiikkiopisto,
kansalaisopisto ym) ovat keskeisesti mukana suunnittelussa, koska heillä on ensisijainen tieto
iltakäytön mukaisista tarpeista, jotka on syytä huomioida.

4 Hankkeen tilannekatsaus (arkkitehti Esa Säkkinen)

- Edellisessä kokouksessa toin esille näkemyksen!, että olisi syytä harkita vielä kerran kirjastotilojen
remontoinnin järkevyyttä, verrattuna purkamiseen ja uudistilan rakentamiseen. Mielestäni noin 500
000 euron ero kustannusvertailussa on kokonaisuuteen nähden varsin pieni. Kun ajatellaan tällä
summalla saatavan uudisrakentamisen tuovan kohtuullisen ison varmuuden siitä, että tiloista tulee
varmasti asianmukaiset, toimivat, terveelliset ja turvalliset, eli vuosikymmeniksi tulevaisuuteen
kestävä pitkäikäinen ratkaisu, jota koko yhtenäiskouluhankkeella tavoitellaan.

Samasta syystä pidän tärkeänä, että valtuuston kesäkuisen päätöksen mukaisesti selvitetään
Merenojan koulussa edelleen jatkuvan, mahdollisesti sisäilmasta tms johtuvan oireilun syyt ja
tehdään sen jälkeen johtopäätöksiä mahdollisesti tarvittavista toimista. Nyt on tiedossa, että
asianmukainen oirekartoitus henkilökunnalle tehdään asiantuntijoiden suositusten mukaisesti
marraskuun aikana. Mielestäni ennen tuon selvityksen tulosten ja asiantuntija-arvioiden saamista ei
pidä tehdä sitovia suunnitelmia, joissa Merenojan vanhan kiinteistön yhteyteen, siis vanhoihin
(remontoituihin) rakenteisiin kiinni tehdään uudisrakentamista, kuten Merenojantien puoleiselle
sisäpihalle suunnitellut luokkatilat. Sama koskee toisen sisäpihan kattamista lasikatteella siten, että
uudisosa kytketään kiinteästi vanhaan kiinni, sekä muitakin kiinteästi vanhaa ja uutta toisiinsa
liittävää uudisrakentamista.

Minun huomioni liittyy siihen, että meillä ei valitettavasti ole varmuutta siitä, tuleeko Merenojan
koulun remontoitu osa olemaan kestävä, turvallinen ja terveellinen ratkaisu vuosikymmeniksi,
vaikka sellaiseksi on tietenkin tarkoitettu. Rakennusalalta saatavissa olevat tutkimukset eivät tue

näkemystä, että toteutettu tiivistyskorjaaminen tällainen olisi. Tätä huolta on tietojeni mukaan
painokkaasti esitetty myös yhtenäiskouluhankkeen tilatyöryhmässä.

Toistan vielä omana kantanani, että minusta meidän tulee tavoitella parasta mahdollista
yhtenäiskoulurakentamista, jotta saamme pitkäaikaisen, vuosikymmeniä kestävän kouluratkaisun ja
samalla erinomaiset ja monikäyttöiset liikuntatilat Merenojan urhelupuiston viereen, sekä
harrastetilqja eri iltakäyttäjätahoille. Tässä tavoitteessa kiirehtiminen tai kustannustason



kohtuullinen nouseminenkaan (etukäteen arvioidusta) ei pidä olla esteenä. Sanon näin selvästi
senkin vuoksi, että olen alunperin kritisoinut hankkeen kustannusarvioiden olevan alakanttiin
arvioituja. En ole tarkoittanut, enkä tarkoita nytkään, että hankkeessa siis pitäisi tavoitella arviot
alittavia, mahdollisimman matalia kustannustasoja.

Kun päätös yhtenäiskoulusta on demokraattisesti tehty, tärkeintä on tehdä erittäin huolelliset ja
hyvät suunnitelmat, korkeatasoista ja tarpeiden mukaista rakentamista, siis mahdollisimman
ensiluokkainen yhtenäiskoulu oheistiloineen. Tämän vision mukainen suunnitteluja rakentaminen
on omiaan sitouttamaan kuntalaiset ja koko koulutoimen henkilöstön luottamuksen ja yhdessä
tehtävän tavoitteellisen työn hengessä hankkeeseen siten, että kaikki olisivat mahdollisimman
tyytyväisiä lopputulokseen, joka aina kaikissa hankkeissa on jollain tapaa kompromissi.

Yhteistyöterveisin,
Hanna


