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KALAJOEN KAUPUNKI
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Muistio 4/2016
23. 5. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnittelun poliittinen ohjausryhmä

Aika:
Paikka:
Osoite:

Jäsenet:

Maanantai 23. 5. 2016 klo16:30 - 17. 50
Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Myllylä Raili, Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja
Märsylä Pekka, Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, poissa
Puoskari Jukka, Kalajoen kaupunginjohtaja, johtoryhmä
Nivala Juha, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Hihnala Tarmo, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, poissa
Aho Erkki pj., Ryhmä Ahon valtuustoryhmä
Ainali Veli pj., Suomen Kristillisdemokraatit r. p:n valtuustoryhmä
Halmeenpää Hanna pj., Vihreä Liitto r. p:n valtuustoryhmä, poissa
Pahkala Eija pj., Suomen Keskusta r. p:n valtuustoryhmä
Saari Hanna pj., Kansallinen Kokoomus r. p:n valtuustoryhmä
Alho Sirkka pj., Vasemmistoliitto r. p:n valtuustoryhmä
Untinen Jorma pj., Pro Kalajoki valtuustoryhmä, poissa
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
Siirilä Esa, sivistysjohtaja, johtoryhmä, kokouksen sihteeri
Raiman Marko, tekninen johtaja, johtoryhmä

Käsitellyt asiat

Asia

1

www. kalajoki. fii

Otsikko

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja asiantuntijoille 20. 5. 2016 sähköpostitse.

Ohjausryhmä: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Kokousmuistio on lähetetty jäsenille 2. 5. 2016

Ohjausryhmä: Hyväksyttiin.

Merenojan koulun ja lukion tarvittavat laajennustilatja muutostyöt

Hyvinvointipalvelujohtaja: Tarvittavat lisätilat opetukseen, oppilashuoltoon ja ruo-
kailuun ja nykyisten tilojen muutostyöt on esitetty liitteessä. Tämä yhteenveto on pe-
rustana, kun ryhdytään laatimaan tarkempia arkkitehtisuunnitelmia, tilaluetteloita ja
kustannusarviota hankkeelle.
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Ohjausryhmä: Hyväksyttiin.

Nykyisten tilojen muutostyöt ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat lisärakentamiselle Me-
renojalla

Hyvinvointipalvelujohtaja: Sivistysjohtaja esittelee arkkitehdin laatimaa kahta vaih-
toehtoista rakentamisen toteuttamistapaa hankkeelle.

Ohjausryhmä: Hyväksyttiin. Keskustelussa todettiin, että lopullisiin suunnitelmiin vai-
kattavat kirjaston ja liikuntasalin kuntotutkimusten tulokset (valmistuvat toukokuun lo-
pulla) ja tulevien käyttäjien huomiot ja näkemykset sekä turvallisuus- ym. määräykset.
Tuotiin esiin, että lukion osalta oppilasmäärätavoite voisi olla korkeampikin, jopa 500
opiskelijaa. Toiminnallisissa välituntialueissa voi olla pienten alue, suurempien oppi-
laiden alue ja yhteinen alue. Tilat tulee suunnitella niin, että myös niiden iltakäyttö
nuorisotiloina huomioidaan. Kirjaston osalta on huomioita toiminnan jatkuvuuden tur-
vaaminen myös rakennus- ja siirtymävaiheessa.

Yhteenveto työryhmien suunnittelutyön etenemisestä

Hyvinvointipalvelujohtaja: Suunnitteluun nimettyjen työryhmien työskentely on
edennyt ja liitteessä on esitetty yhteenveto työryhmien suunnittelutyöstä.

Ohjausryhmä: Hyväksyttiin.

Seuraava kokous: Maanantai 20.6.2016 klo 16.30
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