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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
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.
----KAUPHALL 18.11.2013 § 444
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Käynnissä olevan kouluverkkoselvityksen rinnalla Vanhan koulun
tulevaisuus on otettu esiin myös kaupungin vuoden 2014
talousarvion laadinnan yhteydessä. Sivistysosastoa koskevassa

käyttömenojen leikkauslistassa yhtenä kohtana on Vanhan koulun
toiminnan järjestäminen sekä koulutilojen että hallinnon osalta
uudelleen 1.8.2014 lukien.
Kouluverkkoselvityksen viranhaltijavalmistelussa Vanhan
tulevaisuutta on tarkasteltu useamman vaihtoehdon kautta. Yhtenä
vaihtoehtona toimintaa esitetään muutettavaksi siten, että koulu
toimisi jatkossa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
alkuopetuksen nivelvaiheen erityisen tuen yksikkönä. Vanhan koulun
nykyiset opetusryhmät siirtyisivät muutoksen myötä Veittijärven ja/tai
vanhan lukion tiloihin. Muutto tapahtuisi sen jälkeen, kun Siivikkalan
koulun oppilaat pääsevät muuttamaan vanhalta lukiolta takaisin
omaan kouluunsa ja vanhan lukion peruskorjaus on saatu tehdyksi.
Korjaustyöt alkavat 2014-15 vuodenvaihteessa.
Mikäli Vanhan koulun toiminta järjestetään uudelleen jo 1.8.2014
lukien, on muutto vanhalle lukiolle mahdollista vain väliaikaisesti.
Peruskorjaustöiden aikana vanhalla lukion tiloissa ei voi olla
opetusta.
Muiden väliaikaisten opetustilojen osoittaminen ei ole yksinkertaista.
Ratkaisu voisi löytyä Ylöjärven yhtenäiskoululta siten, että
vähäisessä käytössä olevat Työväenopiston päiväopetustilat otetaan
perusopetuksen käyttöön. Opiston tarvitsemat päiväopetustilat
osoitettaisiin muualta ja/tai edelleen yhtenäiskoululta.
Vanhan koulun käyttömenot v. 2013 ovat n. 550 000 €. Toiminnan
uudelleen järjestämisellä saadaan arviolta
n. 60 000 € käyttömenojen vähennys. Summa koostuu
hallintomenojen, sisäisten ja ulkoisten vuokramenojen sekä
palvelujen ostojen vähenemisestä. Varsinaiseen opetustoimintaan ei
ole kohdistettu käyttömenojen leikkaustavoitteita vuodelle 2014,
kuten ei koko kaupungin muuhunkaan erityisopetukseen.
Vanhan koulun peruskorjaus on kirjattu mapsto-asiakirjassa vuodelle
2016. Tilojen käyttömahdollisuutta varhaiskasvatuksen palveluihin
ennen peruskorjausta ei ole yksityiskohtaisesti selvitetty.
Varhaiskasvatuksen johtaja Irma Autio arvioi, että Vanhan koulun
käyttömahdollisuudet ennen remonttia ovat rajatut.Tilojen
käyttötarkoituksen muutos edellyttää luvan saamista Pirtevalta. Sen
alustava arvio on, että tilapäinen lupa voisi olla mahdollista
kerhotyyppiseen toimintaan. Johtopäätös siis on, että
varhaiskasvatus voi hyödyntää tilaa avoimen toiminnan
toimipisteenä. Jos näin tehtäisiin, avoin toiminta siirtyisi pois
Vihriälästä, jota voisi sen jälkeen käyttää ”normaaliin”
päivähoitotoimintaan.
Irma Autio selvittäisi myös sitä, voisiko MLL:n
(Mannerheimin lastensuojeluliitto) perhetalotyyppinen

toiminta olla kumppanina Vanha koulu - tyyppisessä
ratkaisussa. Tämä on toimintamalli, johon MLL hakee
Raha-automaattiyhdistyksen pysyvää rahoitusta.
Lisätiedot:

matti.hursti@ylojarvi.fi, puh. 050 680 67

Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää, että kohde "Palveluverkko: Vanhan
koulun toiminta järjestetään uudella tavalla sekä koulutilojen että
hallinnon osalta" säilytetään säästöohjelmassa.
Päätös

Hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraava ponsi:
"Kaupunginhallituksen mukaan Vanhan koulun oppilaat, opettajat ja
kouluyhteisö tulee siirtää yhtenä yhteisönä samaan
koulukiinteistöön. Hallitus suosittelee Vanhan koulun vastaavan
opetustoiminnan siirtämistä pysyvästi Yhtenäiskoulun tiloihin alkaen
syyslukukaudesta 2014."
--Kaupunginhallituksen I vpj. Pasi Kallio poistui kokouksesta
esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
----Tämä asia käsiteltiin § 441 jälkeen.
-----

KOULTK § 11
Sivistysjohtaja Matti Hursti ja opetuspäällikkö Leena Pöntynen:

Vanhan koulun toiminnan siirtämisen valmistelua Ylöjärven Yhtenäiskoululle on jatkettu em. kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.
Opetuspäällikkö Leena Pöntynen on pohtinut toiminnan siirron
edellyttämiä tilajärjestelyjä Yhtenäiskoulun opettajien edustajien
kanssa. Tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoehdoksi on nähty
ikäluokkien mukainen tilaratkaisu. Toisin sanoen samanikäisten
oppilaiden opetusryhmät sijoitetaan koulussa mahdollisimman
lähelle toisiaan. Tämä ratkaisu tukee parhaiten opetuksen järjestämiseen liittyvää päivittäistä yhteistyötä.
Vanhan koulun henkilöstölle on järjestetty keskustelutilaisuus
28.1.2014, johon osallistui myös nyt Yhtenäiskoulun vs. rehtorina
toimiva Vaka Telemäki. Myöhemmin keväällä Yhtenäiskoululle
siirtyvälle henkilöstölle järjestetään myös viralliset YT-neuvottelut.
Kaikkien vakinaisten työntekijöiden uusi sijoituspaikka on
Yhtenäiskoulu.
Vanhan lukion tilojen käyttöä pohtimaan koulutuslautakunta perusti

työryhmän, johon nimettiin koulutuslautakunnan pj. Tuomo Kaminen
sekä jäsenet Merja Lehtonen, Juho Ojares ja Leena Törmälä.
Viranhaltijoista ryhmään nimettiin sivistysjohtaja Matti Hursti ja
opetuspäällikkö Leena Pöntynen. Työryhmä kokoontui
joulu-tammikuussa kolme kertaa ja kuuli prosessissa myös
Veittijärven ja Moision rehtoreita. Ryhmä myös tutustui Vanhan
lukion tiloihin.
Työryhmä esittää, että vuosille 2015 - 16 ajoittuvien peruskorjaus- ja
tilamuutostöiden jälkeen vanhan lukion tiloissa koulua käyvät
Veittijärven koulun 5.-6. luokkien oppilaat. Lisäksi osa vanhan lukion
tiloista muutetaan Moision koulun 7.-9. luokkien opetustiloiksi.
Oppilasmäärän kasvun takia koulu tarvitsee mm. uuden
kotitalousluokan sekä taito-taideaineiden opetusluokan.
Kokonaisuudessaan tiloissa voi tulevaisuudessa käydä koulua
arviolta 240 - 250 oppilasta.
Samassa yhteydessä työryhmä linjaa, että Asuntilassa olevat
koulutilat varataan 1.-2. luokkien opetukseen. Ikäluokkien koon niin
salliessa myös muiden opetusryhmien sijoittelu Asuntilaan on
luonnollisesti mahdollista. Tämä voi tarkoittaa esim. erityisen tuen
opetusryhmää.
Työryhmä korostaa sitä, että vanhan lukion tilat vaativat laajaa
peruskorjausta. Hyvä lopputulos tilamuutostöissä edellyttää
tasokasta arkkitehtisuunnittelua. Siksi remontin suunnittelu olisi
käynnistettävä mahdollisimman pian. Remontin yhteydessä on
tarkoituksenmukaista päivittää myös Moision koulun tiloja
nykytarpeiden mukaisiksi.
Työryhmässä keskusteltiin myös siitä, miten Moision koulun ja
Veittijärven koulun hallinto olisi tarkoituksenmukaisinta järjestää. Osa
koulujen toiminnoista tulee yhdistymään vanhan lukion tiloissa.
Olennainen kysymys liittyy siihen, kuka hallinnoi ja johtaa vanhan
lukion tiloissa tapahtuvaa toimintaa: oppilaita, henkilöstöä ja tiloja.
Vaihtoehtoina ovat nykyinen kahden rehtorin malli tai yhdistetty
yhden rehtorin malli. Asiassa kuultiin molempien koulujen rehtoreita.
Hallintomalliin työryhmä ei tässä vaiheessa ota kantaa, mutta asian
selvittelyä jatketaan tarvittaessa myöhemmin omana erillisenä
asianaan.
Lisätiedot

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

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää
1. lisätä edellä selosteosassa kuvatut asiat kouluverkkosuunnitelman osaksi;
2. lähettää kouluverkkoselvityksen kaupunginhallituksen ja –val-

tuuston käsittelyyn vastauksena kouluverkon rakenteellisista
muutoksista tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

