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KAUPVALT 23.05.2013 § 76
"Kaupunkimme kasvun myötä koulujen tilatarpeet muuttuvat jatkuvasti. Haavistolle suunnitellun koulun rakennusaikataulu on siirtynyt
vuosi vuodelta eteenpäin. Tämä lisää Veittijärven koulun sekä
Yhtenäiskoulun tilapainetta.
Vanhan lukion luokkatilat vapautuvat Siivikkalan oppilaiden käytöstä
keväällä 2014. Tilojen jatkokäytön osalta on tehty suunnitelma, jossa
Asuntilan, Veittijärven, Mutalan, Vahannan ja Takamaan
kuudesluokkalaisista koottaisiin oma ryhmä vapautuviin tiloihin.
Tämä ehdotus on herättänyt huolta alueiden oppilaiden vanhempien
keskuudessa.
Esitän, että sivistysosasto tutkii mahdollisuuden, jossa lukion entisiin
tiloihin perustettaisiin Haaviston alakoulu. Tätä ja aiemmin tehdyn
suunnitelman hyötyjä ja haittoja voitaisiin näin verrata. Asiasta tulisi
pyytää myös Asuntila-Veittijärven, Mutalan, Vahannan ja Takamaan
koulujen vanhempainyhdistysten sekä asukas- ja
koulutuslautakunnan mielipiteet.
Leena Törmälä ym."
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
----KAUPHALL 03.06.2013 § 255
Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen
sivistysjohtajalle lausuntoa varten.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

KOULTK § 95
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Sekä Ylöjärven 2013 kaupunkistrategissa että kaupungin talouden

tasapainotusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu kouluverkkoselvityksen laatiminen 31.12.2013 mennessä. Koska edellä oleva Leena
Törmälän valtuustoaloite liittyy olennaisesti nyt käsittelyyn tulevaan
kouluverkkoselvitykseen, ei sivistysjohtaja anna aloitteeseen erillistä
lausuntoa.Kouluverkkoselvityksen käsittely tulee antamaan vastauksen valtuustoaloitteeseen.
Opetuspäällikkö Leena Pöntynen on laatinut kouluverkkoselvityksen
luonnoksen. Liitteineen n. 70-sivuinen luonnos valmistui 28.10.2013
ja tässä vaiheessa sitä voidaan pitää lopullisen selvityksen
raakaversiona. Tämän takia luonnosta ei vielä tässä vaiheessa
julkaista sähköisesti vaan se toimitetaan lautakunnan jäsenille
paperikopiona.
Selvityksen käsittelyprosessi on suunniteltu seuraavasti:
5.11.2013 koulutuslautakunta, 1. käsittely, lähetekeskustelu;
6.11.2013 - 25.11.2013 jatkovalmistelua lautakunnan antamien
linjausten mukaisesti, tarvittavat lausuntopyynnöt;
3.12.2013 koulutuslautakunta, 2. käsittely, päätösesitys
kouluverkon muutoksista vuosina 2014-18.
Koulutuslautakunnan 2. käsittelyn jälkeen asia palaa vielä jatkovalmisteluun tai etenee hallituksen kautta valtuustoon. Mikäli
jatkovalmistelua ei tarvita, kouluverkkoselvitys on valtuustokäsittelyssä alkuvuodesta 2014.
Lisätiedot

Leena Pöntynen, p. 050 437 1385, leena.pontynen@ylojarvi.fi
Matti Hursti, p. 050 680 67, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta käy kouluverkkoselvityksestä jatkovalmistelua
ohjaavan lähetekeskustelun.
Päätös

Jäsen Panu Savela poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 20.35.
Hyväksyttiin.
-----

