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KALAJOEN KAUPUNKI
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki 15. 6. 2016

Pöytäkirja 3/2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnitteluryhmän ja työryhmien puheenjohtajien 30. 5. jatkoko-
kouksen muistio

Aika: Keskiviikko 15. 6. 2016 klo16:00-17. 30
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
Osoite: Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Jäsenet:

Puoskari Jukka, Kalajoen kaupunginjohtaja. Suunnitteluryhmä pj.
Raiman Marko, tekninen johtaja
Säkkinen Esa, pääsuunnittelija ART-palvelu Säkkinen Esa
Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja. Johtaminen ja henkilöstöhallinto pj.
Siirilä Esa, palvelualuejohtaja opetuspalvelut. Tila-ja aluesuunnittelu pj.
Saksholm Riku, rehtori
Silvasti Juho, rehtori
Tuorila Teuvo, rehtori. Pedagoginen suunnittelu pj.
Arvo Jouko, JUKO ry:n edustaja
Silvasti Katriina, opettajaedustaja
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Nivala Juha, sivistyslautakunnan pj. Kodin ja koulun yhteistyö pj.

Raili Myllylä Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poliittisen ohjausryhmän
puheenjohtaja

Päivi Alho, JHLn edustaja, Oppimisen tuki ja oppilashuolto työryhmän jäsen

Käsiteltävät asiat

Asia Otsikko

( www.kalajoki.fi

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Ryhmä:
Hyväksyttiin

Merenojan yhtenäiskoulun Oppimisen tukija oppilashuolto työryhmän esitys 30. 5.
Esittelijä: (Pauliina Halla-Aho, pj. ) sijalta Päivi Alho

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se määrittää yhtenäiskoulun oppilas-
huollon ja oppimisen tuen keskeiset suuntaviivat, keskeiset käytännön toimintaperi-
aatteet ja toimintatavat sekä esittää näkemyksensä tarvittavista resurssien uudelleen-
järjestelyistä. Työryhmän esityksen tulee olla valmiina 30. 5. 2016. Työryhmä kerää
ideoita ja näkemyksiä henkilöstöä työhön osallistaen.

Ryhmä:
Päivi Alho esitteli työryhmän tuotoksen. Työryhmän esitys on tämän pöytäkirjan liit-
teenä.
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Todettiin, että ryhmä on tehnyt hyvää työtä, jota voidaan hyödyntää koko Kalajoen
opetuspalveluissa käsikirjan pohjana. Tilasuunnittelun osalta suunnitelmat tarkentu-
vat, kun rakennuskokonaisuuden reunaehdoista on sovittu ja rakentamispäätös
on. tehty.
Puheenjohtaja kiitti työryhmää hyvin tehdystä työstä.

Merkittiin tiedoksi

Merenojan yhtenäiskoulun Pedagoginen suunnittelu työryhmän esitys 30. 5.
Esittelijä: Teuvo Tuonia, pj.:

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys, jossa se asettaa ne keskeiset opetukselliset
ratkaisut ja tavoitteet, joiden avulla yhtenäiskoulun mahdollisuudet ja hyödyt toteutu-
vat. Uuden yhtenäiskoulun opetuskäytänteitä määrittäessään työryhmän tulee erityi-
sesti huomioida oppimiseen ja kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen lisäksi
yhteisöllisyys, oppilaiden ja henkilöstön viihtyvyys, oppilaiden osallisuus, koulupäivän
toiminnallisuus/liikunnallisuus sekä digitalisaation mahdollisuudet. Työryhmän esityk-
sen tulee olla valmiina 30. 5. 2016. Työryhmä kerää ideoita ja näkemyksiä henkilöstöä
ja oppilaita työhön osallistaen.

Ryhmä:
Teuvo Tuorila esittely työryhmän tuotoksen, joka tämän muistion liitteenä.
Puheenjohtaja kiitti työryhmää hyvin tehdystä työstä.
Merkittiin tiedoksi

Muut asiat

Anne Mäki-Leppilampi kertoi johtamisen ja henkilöstön työryhmän tilanteen
20. 6 klo 17. 30 valtuuston iltakoulu yhtenäiskoulun suunnittelusta ja saneerat-
tavien tilojen kuntokartoituksesta poliittisen ohjausryhmän jälkeen. Teuvo ja
Pauliina tai Päivi esittelevät omat katsauksensa.

Seuraava kokous
Seuraavaa kokousta ei sovittu, vaan kutsutaan koolle tarvittaessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17. 45
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