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KALAJOEN KAUPUNKI
Hyvinvointipalvelut
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Kokousmuistio 1/2016
20. 4. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun Yhtenäiskoulun pedagoginen suunnitteluryhmän
kokousmuistio

Aika: Keskiviikko 20. 4. 2016 klo 15:00 - 17. 00
Paikka: Merenojan koulu, neuvottelutila / opettajienhuone
Osoite: Pohjankyläntie 6, 85100 Kalajoki

Jäsenet: Teuvo Tuorila, pj., rehtori
Riku Saksholm, rehtori

Simo Törnvall, koulunjohtaja
Esko Valikainen, koulunjohtaja, poissa
Jari Ylikulju, rehtori, sivistystoimenjohtaja Merijärvi, poissa
Jouko Arvo, koulunjohtaja, poissa
Juho Silvasti, rehtori

Heidi Tirri, luokanopettaja, Pohjankylän koulu, sijalla Ulpu Uusitalo
Marjo Märsylä, aineenopettaja, Merenojan koulu,
Jukka Ojala, asiantuntija, Kirkonkylän yhtenäiskoulu Kempele, poissa
Pentti Rautakoski, asiantuntija, Santamäkitalon koulu, Kempele, poissa

Sihteeri: Tarja Irva

Käsitellyt asiat

Asia Otsikko

1 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Puheenjohtaja: Työryhmän tehtävä; Työryhmän jäsenet ovat käyneet sähköpostitse
kommentointikierrosta tehtävänä olevan esityksen laadintaan. Esitykseen tulee
asettaa keskeiset opetukselliset ratkaisut ja tavoitteet, joiden avulla yhtenäiskoulun

mahdollisuudet ja hyödyt toteutuvat.

Uuden yhtenäiskoulun opetuskäytänteitä määrittäessä työryhmän tulee erityisesti
huomioida oppimiseen ja kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen lisäksi
yhteisöllisyys, oppilaiden ja henkilöstön viihtyvyys, oppilaiden osallisuus, koulupäivän
toiminnallisuus/liikunnallisuus sekä digitalisaation mahdollisuudet.

Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 30. 5.2016. Työryhmä kerää ideoita ja
näkemyksiä henkilöstöä ja oppilaita työhön osallistaen.

Ensimmäisessä kokouksessa käytiin keskustelua puheenjohtajan toimittaman
kulmakivet liitteen asiakohtien mukaisesti (Liite 1).
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KALAJOKI - Piirun verran parempi.

Yhtenäiskoulun pedagogiikan kulmakivet

1. Yhteisopettajuus: Arkkitehdille annetaan tietoa piirustustyönlaadintaan, tilojen
rakentumiseen huomioiden pedagogiikka. Yhteisopettajuus ja samanaikaisopetus
ovat työjärjestelykysymyksiä. Opetustilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus
ovat tärkeitä rakentuvassa oppimisympäristössä. Esteettömyyteen liittyvät

toiminnot, tilat ja välineistö.

2. Kasvun tuki: Huomioida eri ammattiryhmät, opettajat, koulunkäyntiavustajat,
henkilöstö, kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi. Huomioidaan
erityisoppilaat. Huomioidaan hiljaisen ja rauhallisen tilan tarve. Liikkuva koulu.

3. Vertais- ja kanssaoppiminen: Yhteistoimintatiimit, muunneltavat solutilat.

Esteetöntä kulkemista oppilaiden kanssa oppimisympäristössä, tarkoittaa myös
solujen keskenään toimimista. Yhteistyön tulee lähteä myös opettajien kesken.

4. Hanketyö: Kommentointikierros jatkuu hanketyö - aiheen osalta.

Rakennesuunnittelussa pedagogiikan kannalta kymmenen tärkeää näkökohtaa

1. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys on tärkeää. Vältetään pitkää käytävää,
jonka varrella on suljettuja samakokoisia luokkia.

2. Uudet kalusteet, säädettävät korkeudet pöydissä ja tuoleissa mahdollistaa
seisaalta työskentelyn eri ikäluokat huomioiden, mataluus / korkeus.

3. Digiloikka, rakentuvaan yhtenäiskouluun tarvitaan iso palveleva mediatila.

Muunneltavuusja 3D tulostaminen huomioiden. Uuden kirjaston tarve, soveltuu
myös tuntikäyttöön.

4. Ruokailun sujuvuus. Oikea ja riittävä mitoitus lounasaikojen läpimenoon ja
sujuvuuteen, huomioiden eri ikäluokat 1-9 lk. ja ruokavaliot. Ruokailutilojen tulee
olla melutasoa madaltava, olla muunneltavissa opetuskäyttöön ennen ja jälkeen
ruokailuaikoja. Ruokailuun on päästävä sisävaatteissa, ei ulkovaatteissa.

Ruokailu ja kouluaikatauluissa tulisi päästä pois "Rovaniemen junan aikataulusta",
keskustelua käytävä kuljetuskoordinaattorin ja ruokapalvelupäällikön kanssa.

5. Yhtenäiskoulun yhteyteen on ehdottomasti rakennettava riittävän tilava liikuntatila,

huomioiden tilojen muunneltavuus. Toiminnalliset ja turvalliset ulkotilat ja piha-
alueet. Jouheva sisääntulo, ulosmeno. Logistiikka on huomioitava piha-alueiden
suunnittelu ja toteutus samaan aikaan rakentumisen kanssa. Aktiivinen
koulupäivä.

6. Laborointitilat. Käsityötilat yhteen, samoille alueille, erikoistilat. Olemassa olevia

tiloja tulee hyödyntää. Evästeitä tulee antaa teknisenluokan välineisiin.
Oppilasmäärä / opetustunnit vk, kk, v / käytännön järjestelyt. Valinnaiset alkavat 4
luokalta. Tilojen rakenne / ryhmätyötilat / erilaisia tiloja / teknisentyöstön tila
alkuopetuksessa.

7. Terapiahuoneet, kasvun tukeen liittyviin toimintoihin; terveydenhoitaja, kuraattori,
lääkäri. Aihealue paljolti Sote - uudistukseen ja päätöksiin kuuluva.

8. Neuvotteluhuone huoltajien ja muiden sidosryhmien kohtaamiseen (7).

9. Yhteisopettajanhuone, työrytmit erilaisia, kohtaamispaikka, yhteistyön tulee lähteä
myös opettajien kesken.

10. Pienetkin välimatkat ovat yhteistyön esteitä.
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i KALAJOKI - Piiriin verran parempi. ^^^^

Päätös: Tulee ottaa kantaa Tila-ja kalustejärjestelyihin, erikoisvälineet, sähköpöydät.
Pitää tehdä parempaa kuin mitä meillä nyt on!

Muut asiat

Ei muita asioita

Seuraava kokous

Maanantai 2. 5. 2016 klo 15. 00, Merenojan koulun opettajanhuone

(Www.kalajoki. fil
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LIITE l

Yhtenäiskoulun pedagogiikan kulmakivet

1. Yhteisopettaiuus "Jaettu huoli on vain puolet ja jaettu ilo on kaksinkertainen"
yhtenä esimerkkinä jaetusta opettajuudesta, samanaikaisopetus mahdollistaa joustavat
ryhmäjaot mm. oppilaan oppimistyylin mukaan, vapauttaa oppilaan hyväksi laajasti
erityisosaamista jne. Samalla tämä lisää opettajien innostuneisuutta ja jaksamista.

2. Kasvun tuki

yhtenäisen opinpolun muodostuminen 9. luokalle asti
erityisopettajan joustava apu opettajalle ja oppilaiden tueksi
kuraattoripalveluiden, kouluterveydenhoidon jne. jatkuva läsnäolo

3. Vertais- ia kanssaopDiminen

eri-ikäisten oppilaiden yhteistyö ja toisilta oppiminen
luokanopettajien, aineenopettajien ja erityisopettajien toisilta oppiminen
horisontaalinen (saman ikäryhmän opettajat) ja vertikaalinen (aihealueittain eri
opettajaryhmät yhteen saattava) tiimityö

4. Hanketvö

käytetään suuruutta hyödyksi hanke-ja kehitystoiminnassa, sillä isosta joukosta löytyy
"keihään kärkiä" viemään eteenpäin kehitystyötä, laatimaan hyväksytysti tulevia
hankehakemuksia yms., joka lopulta levittäytyy koko kouluyhteisön hyväksi
ylipäätään luokasta ulossuuntautuminen

Rakennussuunnittelussa pedagogiikan kannalta kymmenen tärkeää näkökohtaa:

1. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys on tärkeää. Vältetään pitkää käytävää, jonka
varrella on suljettuja saman kokoisia luokkia.

2. Kalusteet mahdollistavat erilaisten kombinaatioiden helpon toteuttamisen ja myös seisaalta
työskentelyn.

3. Tietotekniikassa käytetään liikuteltavia laitteita (esim. chromebook, kosketustaulu), mutta
tarvitaan myös "järeämpiä" laitteita mm. editointiin. Latauspisteiden, dataprojektoreiden ja
dokumenttikameroiden sijoittelu on mietittävä huolellisesti.

4. Ruokalan sujuva toiminta (ruuanotto ja - palautus sujuttava)
5. Riittävä liikuntatila. Samalla mietitään, miten sähköiseksi muuttuvat yo-kokeet toteutetaan.
6. Käsityöluokat (tekstiili ja tekninen työ) rinnakkain vähintään 16 oppilaalle
7. Tila(a) erilaisille koulussa käyville terapeuteille.
8. Neuvotteluhuone, jossa kohdataan huoltajia ja muita "sidosryhmiä".
9. Yhteisopettajanhuone on välttämätön.
10. Pienetkin ulkona kuljettavat välimatkat ovat yhteistyön esteitä
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