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Läsnä olivat koulun puolesta vs. rehtori Markku Niskavaara, vararehtori AnnaKaarina Jääskeläinen ja apulaisjohtaja Otto Leskinen. Vanhempaintoimikunnan
jäseniä oli paikalla runsaasti.
Tilaisuuden aluksi Sivistys- ja kulttuurilautakunnan (SiKu) jäsenet esittelivät
lyhyesti itsensä ja pahoittelivat, että paikalle oli päässyt vain pj. Matias Ojalehto ja
Johannapiritta Huovinen. Lisäksi Yrjö Harju tuli paikalla myöhemmin. He
lupasivat kuitenkin viedä vanhempien terveiset muille lautakunnan jäsenille.
Huovinen kertoi samalla, ettei hän ollut vielä saanut lopullista tarveselvitysraporttia,
mutta oli perehtynyt väliraporttiin.
Vanhempaintoimikunnan pj. Susanna Järvinen esitteli vanhempaintoimikunnan
joulukuun tilaisuuteen valmistelemat kalvot. Kalvoilta nähtiin vanhempien laskemina
oppilasmäärien kasvu Metsokankaalla vuosina 2013-2019 sekä vanhempien tavoitteet
ja ratkaisuehdotukset.
Keskustelun avaus:
Esityksen jälkeen puheenjohtaja aloitti keskustelun.
Vanhemmat esittivät SiKu:n jäsenille kysymyksen prosessin etenemisestä sekä siitä,
mitä lautakuntalaiset voivat päättää, kun raportissa on annettu vain yksi
ratkaisupaketti. Matias Ojalehto vastasi, että lähitulevaisuudessa on varmaankin
pakko edetä selvitystyöryhmän raportin mukaisesti. Hän kuitenkin lisäsi, että ihan
viimeisimmän tiedon mukaan myös koulurakennuksen päiväkotitiloja voitaisiin
mahdollisesti saada jonkin verran vapaaksi ensi syksyksi. Lautakunta voi myös
esimerkiksi päättää mahdollisen lisärakennuksen koosta.
Huovinen kertoi, että lautakunnan päätöksen jälkeen asia etenee kaupungin
koneistossa. Ojalehto sanoi, että SiKu lautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran
vuoden 2015 budjetin tiimoilta jo kesäkuussa. Ojalehdon mukaan raportin hyvä puoli
on se, että jokaisen toimenpide-ehdotuksen perään on kirjattu kenen vastuulle
kyseinen asia kuuluu. Koulurakennuksen osalta raportissa sanotaan seuraavaa:
”Toimenpide-esityksessä
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Tarveselvitystyöryhmän raportti:
Tämän jälkeen päätettiin käydä läpi tarveselvitysryhmän raportin toimenpideesitykset kohta kohdalta.
Toimenpide-esitys 1:
” Kaakkurin suuralueella muodostetaan mahdollisimman tehokkaat opetusryhmät yksiköiden
kesken opetuslautakunnan päätöstä (12.12.2012 § 254) ja aluemallia soveltaen.”

Rehtori kertoi, että enää ei ole perinteisiä koulupiirirajoja, vaan työryhmälle on
annettu tehtäväksi tarkastella koko suuraluetta (Kaakkuri, Oulunlahti, Sarasuo,
Metsokangas). Tältä osin ei puhuta siirroksista vaan Kaakkuriin ohjatut uudet
aloittajat tulevat olemaan Kaakkurin koulun oppilaita.
Toimenpide-esitys 2:
” Opetuksen porrastettua aikataulua on mahdollista selvittää pilotoimalla toimintamallia
yhdessä kaupungin kouluista. Kokemusten perusteella arvioidaan toimintamallin käyttöönoton
mahdollisuuksia Metsokankaan toimintaympäristössä.”

Ei käsitelty, koska aiheesta on keskusteltu laajalti aiemminkin.
Toimenpide-esitys 3:
” Opetuksessa voidaan hyödyntää erilaisia vaihtoehtoisia tapoja ja opetusmenetelmiä sekä
sähköisiä oppimateriaaleja. Lisäksi teknisen kehityksen myötä käytettävissä on uusia
opetusteknologian suomia mahdollisuuksia.”

Myös tämä kohta ohitettiin keskustelussa.
Toimenpide-esitys 4:
” Metsokankaan alueen oppilaita ohjataan Kaakkurin koululle lv. 2014–15 lähtien tiivistämällä
ja tehostamalla Kaakkurin koulun toimintaa ja tilankäyttöä. Oppilaista tulee Kaakkurin koulun
oppilaita. Vaikutus yhteensä 3-4 opetusryhmää / 90 oppilasta.”

Kun 2014 ensimmäiselle luokalle ilmoittautuneiden lukumäärä lopullisesti selviää,
tästä asiasta tiedetään enemmän. Tästä asiasta käydään keskustelua ensi viikon
keskiviikkona 12.2 pidettävässä vanhempaintoimikunnan kokouksessa, jonne kaikki
vanhemmat ovat tervetulleita.
Keskustelussa kävi kuitenkin jo nyt ilmi, että kun päätöksiä siirtyvistä lapsista
tehdään, kriteereinä ovat terveydellisten syiden jälkeen sisarusperuste ja vasta näiden
jälkeen tulee maantieteelliset perusteet.
Vanhemmat esittivät myös kysymyksen, siitä voiko olla mahdollista, että jo valmiita
ryhmiä pirstotaan Kaakkuriin. Tässä puhutaan myös ensi kokouksessa, kun tiedetään
ensi syksyn ekaluokkalaisten määrät.
Paikalla olijat myös ehdottivat vanhemmille kyselyä, jolla selvitettäisiin löytyisikö
vapaaehtoisia perheitä Kaakkurin kouluun.

Vanhempien toimesta myös keskusteltiin olisiko alueelta kiinnostuneita
erityisluokille. Vararehtori kertoi, etteivät erityisluokat ole ollut kovin houkuttelevia
Metsokankaan koululaisten keskuudessa.
Toimenpide-esitys 5:
” Metsokankaan alueen oppilaita kuljetetaan väliaikaisesti lv. 2015–16 ajan Patamäen
koulukiinteistöön, joka otetaan 8/2014 lähtien kokonaan erilaisiin väliaikaisiin
käyttötarkoituksiin tiivistämällä ja tehostamalla Maikkulan koulun toimintaa ja tilankäyttöä
(sivistys- ja kulttuurilautakunta 19.12.2013 § 206).”

Alkuun valtuutettu Yrjö Harju ja vararehtori toivat esille Patamäen koulun olevan
hyvin viihtyisä pienempi yksikkö. Keskustelussa tuli myös esiin, että mikäli
kuljetuksiin joudutaan, ajatuksena on, että kukin ryhmä viettää Patamäessä vain yhden
lukuvuoden. Vanhemmat ihmettelivät, kuinka budjetoidut rahat riittävät kuljetuksiin,
sillä vanhempien aiempien esikoululaisten kuljetuskustannusten perusteella laskemien
arvioiden mukaan, ne ovat reilusti liian pienet. Matias Ojalehto aikoi tarkistaa asian.
Myös kuljetusten turvallisuutta epäiltiin. SiKu:n jäsenet kuitenkin vakuuttivat, että
kuljetukset saadaan järjestettyä turvallisesti tilausajoilla ja ainakin purkamis- ja
lastaamistilanteissa paikalla on valvoja koulun puolesta.
Toimenpide-esitys 6:
” Varaudutaan tarvittaessa jatkamaan Metsokankaan alueen oppilaiden kuljetuksia
Patamäen koulukiinteistöön vielä lv. 2016–17, mikäli palvelukysynnän toteuma niin
edellyttää.”

Vanhemmat ihmettelivät, miksi kuljetuksia suunnitellaan jatkettavaksi vuotena,
jolloin toimenpide-esitys 7:ssä mainitun uuden koulurakennuksen on tarkoitus
valmistua. Onko siis niin, että rakennus tehdään suoraan liian pieneksi? Tähän ei saatu
selvää vastausta, mutta SiKu:n jäsenet lupasivat miettiä koulun kokoa.
Tämän kohdan yhteydessä asiassa poikettiin myös luokkakokoihin. Vanhempia
huoletti luokkakokojen suuruus ja toivoivat, ettei luokkia enää kasvatettaisiin.
Luokkakoot ovat tällä hetkellä Metsokankaalla 24-30 oppilasta ja oppilaat ovatkin
kertoneet kotona kuinka rauhatonta tunneilla on. Johannapiritta Huovinen ihmetteli
luokkien suuruutta, koska ne ovat reilusti suuremmat kuin muualla Oulussa. Huovinen
toivoi saavansa rehtorilta tarkat luokkakohtaiset oppilasmäärät, sillä lautakunnan
tietoon tulevat vain keskiarvot koko kaupungin oppilasmääristä luokittain. Rehtori
lupasi ne toimittaa. Tässä yhteydessä rehtori kertoi kuitenkin, että jatkossa luokkakoot
riippuvat täysin budjetista.
Toimenpide-esitys 7:
” Kaakkurin suuralueelle vuokrataan Tilakeskuksen määräaikainen rakennus lisätiloiksi ja
sivupisteeksi Metsokankaan koululle 8/2016 lähtien 20 vuodeksi sillä optiolla, että
vuokraaikaa voi palvelukysynnän niin vaatiessa tarvittaessa jatkaa vielä jonkin aikaa. Lisätilat
sijoitetaan Metsokankaan monitoimitalon tontille, muun koulun yhteyteen. Vaikutus
tilakapasiteettiin yhteensä 16 opetusryhmää / 400 oppilasta.”

Pitää vakavasti tarkastella ettei uudesta rakennuksesta tehdä liian pientä, sillä
Metsokankaan koulun oppilasmäärät tulevat kasvamaan vielä 2016 jälkeenkin.
Lisäksi mikäli muihin toimenpide-ehdotuksiin liittyvät riskit toteutuvat, koulutilaa
tarvitaan vielä ennakoitua enemmän. Tämän vuoksi vanhemmat toivovat, että
lisärakennuksen koko tutkitaan tarkoin. Olisi kallista aloittaa vastaavanlainen
valmistelutyö taas uudelleen muutaman vuoden päästä.
Vanhemmat edellyttävät, että päätöksiä uuden koulurakennuksen rakentamisesta
tehtäessä tarkastellaan useanlaisia ratkaisuja lisärakentamisen toteuttamiseksi
mahdollisimman kustannustehokkaasti. Toimenpide esityksessä lisärakennuksen
budjetti tuntuu erittäin korkealta verrattuna vanhempien viime keväänä saamiin
tarjouksiin. Vanhemmat ja lapset eivät kaipaa wau-arkkitehtuuria. Mieluummin
halutaan koulutilaa suuremmalle lapsimäärälle kuin erikoisia arkkitehtuurisia
ratkaisuja.
Myös uuden koulurakennuksen paikka tulee tarkastella laajemmin. Esimerkiksi
koulun länsipuolella oleva kerrostaloille kaavoitettu tontti metsänhoitajantien varressa
tulisi ottaa huomioon. Vanhemmat olettavat, että kaupunki pystyy tekemään
tarvittavat kaavamuutokset koulurakennukselle riittävän nopeasti. Nykyisen koulun
alueella on jo nyt n. 800 oppilasta. Mikäli tontille rakennetaan lisää, välituntitila käy
tosi ahtaaksi. Myös turvallisuus tulee huomioida.
Vanhemmat toivovat kaupungin eri tahoilta joustavaa ja ripeää toimintaa
Metsokankaan koulun toimintaan liittyvissä asioissa. On mm. tullut ilmi, että
kaupungin katu- ja viherosasto on vaatinut Metsokankaan koululta vuokraa, mikäli
oppilaat käyttävät välituntien aikana koulun pihan välittömässä yhteydessä olevia
alueita, jotka kuitenkaan eivät kuulu koulun tonttiin. Tämä on vanhempien mielestä
kohtuutonta.
Toimenpide-esitys 8: päiväkotitilojen muuttaminen opetuskäyttöön
” Metsokankaan va. tilaelementin nykyiset päiväkotitilat muutetaan perusopetuksen käyttöön
8/2017 lähtien.”

Tästä asiasta ei ehditty keskustella varatun ajan puitteissa. Ainoastaan todettiin. Että
raportin kuvatekstissä mainittua Pikkumetson koulutilojen pois antamista ei harkita.
Näiden toimenpide-esitysten lisäksi raportissa mainitaan pitkäaikaisratkaisuista
seuraavaa:
” Pidemmällä aikavälillä Metsokankaan lasten ikäjakauma muuttuu yläkoulupainotteiseksi,
jolloin Kaakkurin suuralueen koulujen yläluokkakapasiteetti voi ylittyä. Tällöin tulee
perusopetuksen järjestämisen tarkastelualuetta tarvittaessa laajentaa ympäröiville alueille.”

Myöskään tästä asiasta ei ehditty keskustella.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vanhemmat edellyttävät että
1. tulevan lisärakennuksen koko tarkastellaan huolellisesti, jotta se todella
pystyy kattamaan riittävän hyvin Metsokankaan alueen oppilasmäärän

2. toteuttamiseksi tarkastellaan avoimesti useita vaihtoehtoja, jotka
mahdollistavat erityisen joustavan rakentamisen sekä mahdollisimman
tehokkaan varojen käytön

