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Suni Timo pj., Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r. p:n valtuustoryhmä, poissa
Pernu Lek pj., Perussuomalaiset r. p:n valtuustoryhmä, poissa

Asiantuntijat
Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja, johtoryhmä, poissa
Siirilä Esa, sivistysjohtaja, johtoryhmä, kokouksen sihteeri
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Otsikko

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja asiantuntijoille 15. 4. 2016 sähköpostitse.

Ohjausryhmä: Hyväksyttiin.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Kokousmuistio on lähetetty jäsenille 8. 4. 2016.

Ohjausryhmä: Hyväksyttiin.

Yhteenvetoa tutustumismatkasta Ouluun

Hyvinvointipalvelujohtaja (asian esittelijä sivistysjohtaja):

Poliittinen ohjausryhmä, suunnitteluryhmä ja työryhmien puheenjohtajat tekivät 14. 4.
tutustumismatkan Ouluun valmistuvaan Talvikankaan yhtenäiskouluun sekä Kastel-
Iin ja Ritaharjun yhtenäiskouluun. Talvikankaan koulussa tulee opiskelemaan noin
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600 3-9 luokan oppilasta. Koulun pihapiirissä on jo opetustilat valmiina 1-2 luokkalai-
sille, esikoulu ja päiväkoti. Kastellin monitoimikeskuksessa opiskelee 2 000 opiskeli-
jaa päiväkoti-ikäisistä lapsista lukiolaisiin. Ritaharjun monitoimikeskuksessa opiskelee
noin 1 100 1-9 luokkalaista oppilasta.

Koulujen toiminnasta saatiin erinomaiset esittelyt (rehtori Markku Veteläinen, rehtori
Timo Salmi, apulaisrehtori Sirpa Lang) ja kohteisiin tehtiin tutustumiskierrokset. Mu-
kana olivat myös hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaava arkkitehti Esa Säkkinen
sekä Prodeco Oy:stä toimitusjohtaja Ari-Matti Jänkälä ja Dl, RAP Jani Mahlakaarto.

Havaintoja tutustumiskohteiden tiloista ja toiminnoista Merenojan yhtenäiskoulun
suunnittelussa huomioitavaksi

tilojen muunneltavuus koon ja sisällön suhteen; ei kiinteitä väliseiniä, kalusteet
helposti siirreltäviä ja uudelleen ryhmiteltäviä, ei käytäviä, ei kiinteitä luokkia,
ei pulpetteja
hyvät mahdollisuudet digitalisaatioon perustuvien opetusmenetelmien käyt-
töön

opetus perustuu samanaikaisopettajuuteen; opettajaparit ja opettajatiimit huo-
lehtivat opetuksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta
tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat hyvin paljon yleisopetuksen
ryhmissä mukana
tilojen monikäyttöisyys; monitoimikeskuksia, nykyaikaisia 'kylätaloja' , joita
käyttävät myös liikunta-, taide-, yhdistys- ym. ryhmät läpi viikon ja ympäri vuo-
den

tilojen aktiivinen markkinointi
koko oppimisen tuen henkilöstö koko ajan läsnä koulussa (kouluten/eydenhoi-
tajat, kuraattorit, nuorisotyöntekijät, vapaaehtoistyöntekijät, MML)
oppiminen perustuu tiimeihin;oppilaat, opettajat, avustajat, eritysopettajatym.
luokanopettajien ja aineopettajien yhteistyö
opetushenkilöstön rekrytointiin kiinnitetty paljon huomiota, koska opetuskäy-
tänteet ja muut toimintatavat uudistuneet
kodin ja koulun yhteistyö;monipuolinen yhteistyö vanhempaintoimikunnan
kanssa

johtamisjärjestelmän ja ohjattavan toiminnan hyvä yhteensopivuus;rehtori,
apulaisrehtori, opetustiimien tiiminvetäjät
riittävien välitunti- ja liikuntatilojen suuri merkitys oppilaille ja oppimiselle
Merenojan liikuntakeskuksen alue on poikkeuksellisen hyvä alue kouluraken-
tamiselleja toiminnallisen oppimisen edistämiseen

Ohjausryhmä: Hyväksyttiin ja asiasta käydyssä keskustelussa osallistujat toivat esiin
seuraavia seikkoja.

. opetushenkilöstön sitoutuminen uuden opetussuunnitelman ja yhtenäiskoulun
toimintatapoihin ja -periaatteisiin erittäin tärkeää

. suunnitteluun varattu aika (rakentaminen alkaa vuoden 2017 alussa) on hyvin
tiivis, toisaalta jäntevöittää asian etenemistä, kun valmistelua tehdään ilman
pitkiä katkoksia

. liikunnan merkitys suuri, myös riittävät sisäliikuntatilat huomioitava oppilaille ja
muille käyttäjäryhmille

. tilojen suunnittelun ja pedagogisen suunnittelun kuljettava rinta rinnan

. esitettiin, että jokaisella luokka-asteella päiväkodista alkaen olisi yksi ryhmä,
jossa voisi erikoistua liikuntaan
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koululle rakentuvien tilojen pitää olla monikäyttöisiä, niin että niitä voidaan
hyödyntää myös esim. matkailupalveluissa ja iltoihin ja viikon
esitettiin, että lukion paikka ei välttämättä olisi yhtenäiskoululla
liikennejärjestelyt niin, että koulun piha-alueja ympäristö turvallisia
pohdittiin , kuinka Merenojan uusi oppimiskeskus on kaupungin nykyisen stra-
tegian mukainen ('panostetaan kaupungin vetovoimaisuuteen', 'palvelujen ke-
hittämisessä hyödynnetään uusia innovatiivisia ratkaisuja', 'nykyaikaistetaan
ennakkoluulottomasti oppimisympäristöjä', 'vakiinnutetaan ja edelleen kehite-
tään Kalajoki Akatemian toimintaa')
tärkeää, että kaikki asiaan osalliset tahot mukana suunnittelussa ja tulevat
kuulluksi

nuorisotyö vahvasti mukaan koulun arkeen Oulun tutustumiskohteiden tapaan
elinkaarimallia voidaan harkita yhtenä mahdollisuutena, jos päätetään raken-
taa palloiluhalli Merenojalle nykyisen liikuntatilan laajennuksen sijaan

Seuraava kokous: Maanantai 23. 5.2016 klo 16. 30.

www. kalajoki. fi a
Kalajoen kaupunki ] Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | www. kalajoki. fi




