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KALAJOEN KAUPUNKI
Hyvinvointipalvelut
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Kokousmuistio 2/2016
2. 5. 2016

Merenojan yhtenäiskoutun suunnittelun Yhtenäiskoulun pedagoginen suunnitteluryhmän
kokousmuistio

Aika: Maanantai 2. 5. 2016 klo 15:00-16. 30
Paikka: Merenojan koulu, neuvottelutila / opettajienhuone
Osoite: Pohjankyläntie 6, 85100 Kalajoki

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

Simo Törnvall, koulunjohtaja
Esko Valikainen, koulunjohtaja
Jari Ylikulju, rehtori, GivistyG toimenjohtaja Merijärvi
Jouko Arvo, koulunjohtaja
Juho Silvasti, rehtori

Heidi Tirri, luokanopettaja, Pohjankylän koulu
Marjo Märsylä, aineenopettaja, Merenojan koulu
Jukka Ojala, asiantuntija, Kirkonkylän yhtenäiekoulu Kempele
Pantti Routakoski, aeiantuntija, Santamäkitalon koulu, Kempele

Sihteeri: Tarja Irva

Käsitellyt asiat

Asia

1

Otsikko

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Puheenjohtaja: Hyväksyttiin.

Jatkotyöstämme edellisessä kokouksessa käsiteltyä vastausta tehtäväksi antoomme.
(Esittelijä: Riku Saksholm)

Tilajärjestelyjen osalta käytiin keskustelua alustavien, ensimmäisten

rakennepiirustusten myötä. Todettiin seuraavat asiakohdat:

aikataulujen porrastus työjärjestyksessä opetuksen osalta
rakentamisen optimointi
polkupyöräparkkeja eri puolille piha-alueita

välituntipihalle pääsy suoraan ulko-ovelta
parkkialueiden tarve tulee huomioida riittävästi

opintorille saatavissa hyvin luonnonvaloa
tulevaisuudessa ruokasali palvelee koko koulua, ei suljettuja ovia ennen ja

jälkeen ruokailuaikojen
bussiliikenteen sujuvuus

hissi kerroksesta toiseen siirtymisiin

kirjaston ja liikuntatilojen kuntotutkimus on alkanut, ja asiantuntijat ottavat
kantaa kuntotutkimuksen valmistuttua kesäkauden aikana. Mikäli korjattavaa,
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korjataan kuntoon. Kuntotutkimuksen kautta edetään. Huomioitava, että
uudisrakennus on uudisrakennus.

nykyisissä koulunrakennuksissa ei ole muunneltavia tiloja
käsityötilat pyrittäisiin saamaan samaan yhteyteen, esimerkiksi hyödyntämällä
nykyisiä fysiikan ja kemian tiloja. Näiden aineiden tilat olisi suunniteltava siinä
tapauksessa toisaalle.
taitoaineisiin välineistö ja kalusto soluissa, kuten kuvaamataito, musiikki,
luonnontieteet

Puheenjohtaja: Koulu ja pedagogiikkaa ovat keihäänkärkenä. Soluissa on myös
huomioitava erityisopetukseen liittyvä tila ja riittävä välineistö opetustoimintaan.

Tilojen muunneltavuus oppimistyylien mukaisesti.

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.

Linjaus: Riittävästi tilaa, että ei tule lisärakennusten tarvetta huomioiden ikäluokat ja
alueen kasvukehitys, Kalajoki on kasvava kunta. Tiloja ei tehdä minimäärän

mukaisesti. Tilojen mitoitus solulle pedagogisesti riittäviksi. Pedagoginen työryhmä
edellyttää välituntialueiden / piha-alueiden, uiko-ja sisäliikunta-alueiden riittävyyden
todellisen huomioimisen usealle luokkaryhmälle samanaikaisesti Aktiivinen Kalajoki -

toimintojen perusteelta jo suunnittelun alkuvaiheesta asti. OPS2016 uudistuksen
myötä liikuntamäärät ja -tilatarpeet lisääntyvät.

Sähköinen kysely

(Esittelijä: Riku Saksholm)

Kysely on avoinna ja vastauksista saadaan raportti kyselyn päätyttyä.

Muut asiat

Ei muita asioita

Seuraava kokous

Maanantai 23. 5.2016 klo 15. 00, Merenojan koulun opettajanhuone
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