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Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Vuorentaustan koulun vanhempainyhdistyksen ja Musiikkipainotteisten luokkien tuki ry:n
esitys 29.9.2014
"Musiikkipainotteisten luokkien oppilaiden matkakuluista
Vuorentaustan alakoulussa ja Soppeenharjun yläkoulussa toimivat
musiikkipainotteiset luokat, joille voi hakea eri puolilta Ylöjärveä.
Toiminta on herättänyt paljon kiinnostusta, ja on hienoa, että
Ylöjärvellä on mahdollisuus opiskella musiikkipainotteisesti.
Haluamme kuitenkin tuoda esiin huolen siitä, että kaupunki on
luopunut koululaisten matkojen tukemisesta ja toivomme, että asiaan
voisi vielä vaikuttaa. Koska oppilaita tulee pitkienkin matkojen
päästä, koulumatkan tukeminen on mahdollistanut tasa-arvoisen
tilaisuuden päästä musiikkipainotteiseen opetukseen kaikille ylöjärveläisille lapsille. Jostain perheistä musiikkipainotteiseen
opetukseen osallistuu useita lapsia, joten tällöin tuen merkitys on
ollut perheille erityisen tärkeä.
Taloudellinen tilanne on kaikkialla nyt haastava, joten esimerkiksi
tuki oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä, auttaisi jo
huomattavasti monia perheitä ja toisaalta kustannuksia kaupungille
ei syntyisi aiemman tilanteen kaltaisesti. Tällöin voitaisiin myös
varmistaa, että kaupunkilaisten mielenkiinto musiikkipainotteiseen
opetukseen säilyy ja synnyttää innokkaita musiikinystäviä Ylöjärvelle
jatkossakin. Me vanhemmat olemme kokeneet musiikkipainotteisen
opetuksen hienona ja onnistuneena asiana ja olemme siitä kiitollisia
sekä kaupungille että koulujen osaaville opettajille.
Maarit Mäkelä, pj.,Vuorentaustan koulun vanhempainyhdistys
Péter Csonka, pj., Musiikkipainotteisten luokkien tuki ry"
Seloste

Musiikkipainotteisten luokkien oppilaiden koulumatkan korvaaminen
(yli 5 km) julkisen kulkuneuvon mukaan loppui kokonaan tänä
syksynä yhtenä säästötoimenpiteenä. Asia on aiheuttanut useita
yhteydenottoja ja pelkona on, että musiikkipainotteisille luokille ei
saada riittävästi oppilaita ja/tai oppilaat ovat vain Vuorentaustan ja
keskustan alueelta.

Ensi vuoden talousarvioon on valmisteltu kompromissiratkaisuna
musiikkipainotteisten luokkien oppilaiden koulumatkojen tukeminen
siten, että matkan ylittäessä 5 km, huoltaja maksaa
omavastuuosuuden 36 €/kk ja kaupunki yli menevän osuuden
julkisen kulkuneuvon taksan mukaan. Tällöin kaupungin
kustannukset olisivat noin 5 000 euroa vuodessa
Koulutuslautakunta tulee päättämään koulumatkatuesta sen jälkeen,
kun kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2015 talousarviosta.
Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää ilmoittaa esityksen tehneille asian
valmistelutilanteen.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
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