Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Koulutuslautakunta
Koulutuslautakunta

§ 76
§ 255
§ 95
§ 98

23.05.2013
03.06.2013
05.11.2013
03.12.2013

Valtuustoaloite kouluverkon rakenteellisista muutoksista / koulutuslautakunnan
lähetekeskustelu kouluverkkoselvityksestä
351/01.015/2013
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
KOULTK § 95
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Hyväksyttiin.
-----

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.
-----

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.
-----

KOULTK § 98
Opetuspäällikkö Leena Pöntynen:

Koulutuslautakunta kävi lähetekeskustelun sekä kouluverkkoselvityksestä että lähinnä Vanhan lukion tilojen jatkokäytöstä 5.11.2013.
Keskustelun jälkeen pyydettiin selvittämään kahta käyttövaihtoehtoa
Vanhan lukion tiloille.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa pyydettiin selvittämään yhtenäisen,
turvallisen koulupolun vaihtoehtoa Asuntilan-Veittijärven-Moision

-toimipisteissä.
Toisessa vaihtoehdossa pyydettiin selvittämään, voisivatko Asuntilan
oppilaat käydä alakoulunsa pelkästään Asuntilan ja Veittijärven
toimipisteissä ja miten oppilasalueita ympäristössä pitäisi muuttaa,
jotta tästä huolimatta Vanhalla lukiolla tiloja käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti.
Molempiin vaihtoehtoihin pyydettiin integroimaan Vanhan koulun
toiminta. Samalla pyydettiin kartoittamaan, olisiko luokkamuotoinen
erityisopetus järkevää järjestää yhdessä toimipisteessä vai
hajautettuna oman ikäluokkansa opetuksen yhteyteen. Asiasta
pyydettiin myös henkilöstöjen ja vanhempainyhdistysten, sekä
tarvittaessa oppilaskuntien lausuntoja.
Lausuntoja pyydettiin Vahannan, Takamaan, Veittijärven, Moision,
Yhtenäiskoulun sekä Vanhan koulun henkilöstöiltä, mahdollisilta
vanhempainyhdistyksiltä sekä oppilaskunnilta. Lausuntoja ei saatu
oppilaskunnilta. Edellä mainituista kouluista henkilöstön ja
vanhempainyhdistysten lausunnot saatiin muilta paitsi
Yhtenäiskoululta. Lausunnot ovat nähtävissä koulutuslautakunnan
kokouksessa sekä niistä on koottu yhteenveto
kouluverkkoselvitykseen.
Lausuntojen lisäksi Moision koululla järjestettiin Veittijärven, Vanhan
koulun sekä Moision henkilöstöille avoin ideariihitilaisuus, jossa
kommentteja sai antaa vapaasti aiheesta.
Lyhyellä aikavälillä pyydettyjen lausuntojen lähtökohta oli, että
esitetty Asuntila-Veittijärvi -koulu ja siitä seuraavat toiminnan
muutokset Takamaan, Yhtenäiskoulun ja Vahannan alueella ei
saanut missään yksikössä tai vanhempainyhdistyksessä kannatusta.
Veittijärvi-Asuntilan vanhempainyhdistys ei pidä kolmen koulun
koulupolkua perusopetuksen aikana kohtuuttomana, tämä on tilanne
useimmilla oppilailla jo nyt. Erityisopetuksen järjestämisessä
kannatettiin omien ikäryhmien mukaista sijoittelua Moisiolle ja
Veittijärvelle.
Asian valmistelua hankaloittaa parhaillaan käynnissä oleva talouden
tasapainotus, jonka yhtenä kohtana on Vanhan koulun siirto
Yhtenäiskoululle 1.8.2014 alkaen. Päätös tästä asiasta saadaan
valtuustossa 12.12.2013, jota ennen lopullisen
kouluverkkolinjauksen tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista.
Oheismateriaali

- luonnos kouluverkkoselvityksestä

Lisätiedot

Leena Pöntynen, p. 050 437 1385, leena.pontynen@ylojarvi.fi
Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää
1. hyväksyä kouluverkkoselvityksen muutoin, mutta jättää auki
Vanhan lukion käyttötarkoitusta koskevan päätöksen, kunnes
kaupunginvaltuusto on 12.12.2013 päättänyt Vanhan koulun
jatkosta 1.8.2014 lukien;
2. perustaa koulutuslautakunnan jäsenistä ja viranhaltijoista koostuvan työryhmän, joka laatii esityksen koulutuslautakunnalle
Vanhan lukion tilojen käytöstä 31.1.2014 mennessä;
3. nimetä koulutuslautakunnan edustajat ja puheenjohtajan kohdassa 2 mainittuun työryhmään;
4. antaa sivistysjohtajan tehtäväksi nimetä työryhmään tarvittavat
viranhaltijat ja sihteerin;
5. toteaa, että työryhmän koollekutsujana toimii sivistysjohtaja.
Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti
sivistysjohtajan päätösehdotuksen kohdan 1 ja ilmoitti yksimielisesti
kantanaan kaupunginvaltuustolle, että Vanhalla koululla sijaitsevat
opetusryhmät siirtyvät osaksi Ylöjärven Yhtenäiskoulua 1.8.2014
alkaen. Moision koululla jo sijaitseva Jopo-luokka jää Moision
koululle ja siirtyy osaksi Moision koulun hallintoa 1.8.2014 alkaen.
Käsiteltäessä päätösehdotuksen kohtaa 3, ehdotettiin koulutuslautakunnan edustajiksi työryhmään Merja Lehtosta, Juho Ojaresta,
Seppo Röppästä, Leena Törmälää ja Virpi Ukonmäkeä. Koska oli
ehdotettu useampaa kuin kolmea edustajaa, puheenjohtaja esitti
suoritettavaksi vaalin suljetuin lipuin, niin että jokainen lautakunnan
jäsen esittää kolmea edustajaa työryhmään. Ääntenlaskijoina
toimivat pöytäkirjan tarkastajat. Suoritetussa suljetussa lippuvaalissa
äänet jakautuivat seuraavasti: Törmälä Leena 8 ääntä, Lehtonen
Merja 7 ääntä, Ojares Juho 7 ääntä, Röppänen Seppo 4 ääntä ja
Ukonmäki Virpi 4 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että koulutuslautakunnan edustajiksi työryhmään tulivat valituksi Leena Törmälä, Merja
Lehtonen ja Juho Ojares.
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätöskohdat 2, 4 ja 5.
--Koulutuslautakunta
1. päätti yksimielisesti hyväksyä kouluverkkoselvityksen muutoin,
mutta jätti auki Vanhan lukion käyttötarkoitusta koskevan päätöksen, kunnes kaupunginvaltuusto on 12.12.2013 päättänyt

Vanhan koulun jatkosta 1.8.2014 lukien.
Lisäksi koulutuslautakunta ilmoitti yksimielisesti kantanaan kaupunginvaltuustolle, että Vanhalla koululla sijaitsevat opetusryhmät siirtyvät osaksi Ylöjärven Yhtenäiskoulua 1.8.2014 alkaen ja
Moision koululla jo sijaitseva Jopo-luokka jää Moision koululle ja
siirtyy osaksi Moision koulun hallintoa 1.8.2014 alkaen.
2. päätti yksimielisesti perustaa koulutuslautakunnan jäsenistä ja viranhaltijoista koostuvan työryhmän, joka laatii esityksen koulutuslautakunnalle Vanhan lukion tilojen käytöstä 31.1.2014 mennessä;
3. nimesi vaalin perusteella koulutuslautakunnan edustajiksi Leena
Törmälän, Merja Lehtosen ja Juho Ojareksen ja nimesi
yksimielisesti puheenjohtajan kohdassa 2 mainittuun
työryhmään;
4. päätti yksimielisesti antaa sivistysjohtajan tehtäväksi nimetä
työryhmään tarvittavat viranhaltijat ja sihteerin;
5. totesi yksimielisesti, että työryhmän koollekutsujana toimii sivistysjohtaja.
-----

