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Arto Lamberg, varhaiskasvatusjohtaja
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Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta vaatii, että yksittäisiä Metsokankaan koulun
oppilaita EI tule siirtää muihin alueen kouluihin.
Vanhemmille ovat useaan otteeseen Oulun kaupungin virkamiehet vakuuttaneet, ettei oppilaita missään
kohtaa tulla hajasijoittamaan mihinkään. Tällä hetkellä suunnitteilla on kuitenkin uudelleen ryhmitellä
Metsokankaan koulun nykyiset seitsemän kakkosluokkaa. Näistä viisi mahtuisi jatkamaan Metsokankaan
koulussa ja ylijäävät oppilaat sijoitetaan Kaakkurin kouluun maantieteellisin perustein.
Vanhempaintoimikunta selvittää tämän toimenpiteen laillisuutta Aluehallintovirastosta ja eduskunnan
oikeusasiamieheltä. Perusopetulaissa sanotaan: 'Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen
liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa.'
Tilanteen ratkaisemiseksi vanhempaintoimikunta vaatii selvitettäväksi seuraavia asioita viimeistään 15.4.
mennessä, kuitenkin siten, että muutosten toteutus onnistuu syksyllä 2014:
1.

Sekä Iso-Metson että Pikku-Metson puolella olevien päiväkotitilojen hyödyntäminen.
Metsokankaalaiset vanhemmat ovat useiden kyselyjen perusteella valmiita kuljettamaan päiväkotiikäisiä lapsia esim. työpaikan lähellä olevaan päiväkotiin, mikäli näin saadaan järjestettyä tiloja
alaluokkalaisille lähikoulussa. Vanhempaintoimikunnan mielestä tätä vaihtoehtoa syksylle 2014 ei
Metsokankaan tila-asioiden selvitystyöryhmä riittävästi tutkinut. Vanhempaintoimikunta haluaa
saada nähtäväksi tiedot näiden päiväkotien lapsimäärästä ja tilankäytöstä.

2.

Kastellin päiväkodin pihapiiristä 1.8. vapautuvan Tenavalinnan parakin siirtäminen Metsokankaalle
päiväkotikäyttöön.

3.

Avoin päiväkoti Pikku-Metsosta siirrettään joihinkin muihin
ulkoleikkikouluksi, ja otetaan vapautuvat tilat koulun käyttöön.

4.

Erikoisluokkien (ko, ku, mu, kielet) käytön tehostaminen tai muuttaminen jonkun luokan
kotiluokaksi.

5.

Metsokankaan koulun luokkatilojen tehokkuuden tarkastelu. Esim. kotiluokkien päällekkäiskäyttö,
jossa tietty luokka (/luokat) voisi olla useammankin luokan käytössä, siten että lomitetaan toimintaa
valinnaisaineilla / aineenopetusluokkien käytöllä. (Jokin luokka opiskelisi viikon aikana useammassa
luokkatilassa.)

6.

Iltapäivä- ja aamupäiväkerhon siirtäminen väliaikaisesti muihin tiloihin. Esim. vuokrattavaan
kiinteistöön läheltä koulua.

7.

Iso-Metson opettajainhuone Lupon ottaminen opetuskäyttöön syksyllä 2014. Tila on kohtuullisen
suuri ja siihen mahtuisi hyvin yksi luokallinen oppilaita. Koululla on tämän lisäksi kaksi
neuvotteluhuonetta, joista toisen voisi ottaa opettajien taukotilaksi. Vaihtoehtoisesti tarkastellaan
neuvotteluhuoneiden käyttöä luokkana.

8.

Iso-Metson ja Pikku-Metson päiväkoteihin ei oteta yhtään uutta lasta syksyllä 2014 ennen kuin
koulun tilaongelma on ratkaistu.
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Toivomme, että yhteinen tahtotila opetus ja varhaiskasvatuksen välillä löytyisi, jotta tilanne pienten
oppilaiden osalta saadaan ratkaistua ilman lasten repimistä tutuksi ja turvalliseksi tulleesta
kouluyhteisöstä. Mikäli tiloja noin 25 oppilaan opetukseen Metsokankaan koululta ei selvittelyn
jälkeenkään löydy, niin tässä erityisessä tilanteessa yhtenä vaihtoehtona on jonkin luokan kuljettaminen
yhtenäisenä väliaikaisesti Patamäen kouluun.
Ensisijaisen tärkeää on, että uusi lisäkoulu suunnitellaan RIITTÄVÄN SUUREKSI. Nykyinen
suunnitelma 400 oppilaalle on auttamatta liian pieni ja johtaa siihen, että jok’ikinen
Metsokankaalla asuva lapsi joutuu jossakin vaiheessa koulupolkuaan palloteltavaksi eri
kouluihin.
Viranhaltijoiden on huomattava, että koulun tilanne vaikuttaa myös koko alueen talouteen. Ihmiset eivät
voi ottaa vastaan työpaikkoja toiselta paikkakunnalta, koska talot Metsokankaalta eivät enää mene
kaupaksi koulun tilanteen vuoksi. Tästä on jo useita todellisia esimerkkejä.
Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta kummastelee sitä, että viranhaltijat eivät tutustu
toimialansa historiaan ja samoja virheitä toistetaan vuodesta toiseen. Samantyyppinen tilanne on ollut
käsillä useilla alueilla Oulussa kuluneina vuosikymmeninä. On käsittämätöntä että samaan aikaan, kun
kaikista pienimmät kansalaiset kärsivät ahtaista koulutiloista, vaihtuvista kouluista, vaihtuvista
luokkakavereista, vaihtuvista opettajista, kaupungilla on varaa laittaa rahaa peruspalvelujen sijaan esim.
kauppakeskuksen parkkipaikkoihin Ritaharjussa (12M EUR), Linnanmaan uimahalliin ja kallioparkkiin.
Lopuksi muistutetaan vielä, että nyt suunnitellut toimenpiteet ovat vastoin Oulun Kaupungin
Kouluverkkoselvitystä (2010-2020): "Tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä.
Yhtenäinen perusopetus on tässä suhteessa keskeinen toimintatapa. Oppilaan näkökulmasta se
tarkoittaa yhtenäistä opin polkua, se tukee pysyvien kaverisuhteiden syntymistä ja vähentää
opettajien vaihtumista. Se tarkoittaa myös jatkuvuutta kodin ja koulun yhteistyössä." 1)
Tämän asian tiimoilta on pidetty useita kuulemisia ja tapaamisia, ja koemme että aikaisemmat
viranhaltijoiden puheet ja lupaukset on pyörretty. Toivottavasti yhteistyöllä päästään ratkaisemaan
tilanne lasten parhaaksi.
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1) Oulun kaupungin kouluverkkoselvitys 2010-2020:
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=902be7b8-82b7-4a61-915584c309a7f274&groupId=52058

