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Kasvun ja oppimisen lautakunnalle

Kuitinmäen koulun johtokunnan lausunto
Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen toiminnan jatko

Kuitinmäen koulun johtokunta kiittää lausuntopyynnöstä ja pyytää päätöstä tehtäessä
huomioimaan seuraavat asiat:




onko Komeetan toimipisteestä luopuminen suunnitellulla aikataululla välttämätöntä
huomioiden alueella tapahtuva voimakas rakentaminen ja siitä seuraava väestönkasvu
Onko alueella tulevina vuosina riittävästi koulupaikkoja kaikille alueen peruskouluikäisille
lapsille
Mikä on koulutilojen (Kuitinmäen koulun ns yläkoulurakennus ja siirtokelpoinen Paviljonki)
arvioitu käyttöikä / peruskorjaustarve tulevina vuosina

Kuitinmäen koulun johtokunta haluaa esittää myös huolensa oppilassijoitteluun liittyen.
Uudisrakennuksen tilat on suunniteltu kahdelle rinnakkaisluokalle ja pienryhmille. Kolmannen
alakoulun rinnakkaisluokan tulo aiheuttaa haasteita oppilaiden tasa-arvoiseen kohteluun
koulutilojen käytön suhteen. Paviljonkirakennuksessa on neljä luokkatilaa. Yhteensä kuuden
uuden luokan sijoittaminen vaatii tilojen uudelleenjärjestelyä myös yläkoulurakennuksessa.
Nykyisessä väistötilanteessa väliaikaisratkaisuna tämä on saatu toimimaan kohtuullisesti.
Pidempiaikaisessa käytössä haasteena tulee olemaan Paviljonkitilan joustamattomuus; tilaa
eriyttämiselle ja erilaisille joustaville opetusratkaisuille ei rakennuksessa ole. Oppilaat joutuvat
myös päivittäin kulkemaan ruokailuun joko yläkouluun tai uudisrakennukseen. Myös kaikki
erikoisluokkatiloissa pidettävät oppitunnit (käsityö, kuvataide, musiikki, kotitalous) vaativat
siirtymisen toiseen rakennukseen. Turvallinen liikkuminen koulurakennusten välillä on
huomioitava alueen kaikessa liikennesuunnittelussa. Myös saattoliikenne ja koulukuljetukset on
otettava huomioon.

Mikäli päätös Komeetan toimipisteen oppilaiden ja henkilökunnan siirtymisestä Kuitinmäen kouluun
tehdään, tulee seuraaviin asioihin kiinnittää erityisesti huomiota:






oppilashuollon resurssit; Kuitinmäen koulu on tällä hetkellä aliresursoitu oppilashuollon
henkilöstön suhteen. Koulupsykologi on puuttunut helmikuusta 2021 lähtien. Koulun
oppilasmäärän merkittävä kasvu on huomioitava oppilashuollon henkilöstöä mitoitettaessa
niin, että koko uudelle oppilasmäärälle mitoitettu resurssi on käytössä viimeistään elokuusta
2023 alkaen.
hallinnon resurssit; kasvava oppilasmäärä vaatii lisää henkilöresurssia sekä johtamiseen
että koulusihteeripalveluihin. Kolmesta toisistaan erillään olevasta koulurakennuksesta ja
laajasta erilaisten oppilaiden kirjosta aiheutuu omat haasteensa, jotka on huomioitava
riittävänä hallinnon resurssina.
henkilökunnan yhteisöllisyyden tukeminen; nykyinen Kuitinmäen yhtenäiskoulun
henkilökunta on rakentanut ja ylläpitänyt yhteisöllisyyttään väistöaikana ja odottaa jo



paluuta yhteiseen alakoulurakennukseen. Henkilökunnan ryhmäyttämiseen ja
yhteisöllisyyden rakentumiseen sekä yhtenäisen toimintakulttuurin muodostumiseen
toivotaan tukea. Arjen kohtaamiset eri rakennuksissa työskentelevien välillä jäävät
vähäisiksi.
Kouluympäristön välitunti- ja liikuntapaikat; oppilasmäärän huomattava kasvu on
huomioitava myös Kuitinkujan koulurakennusten piha-alueilla olevien leikki- ja
liikuntatelineiden ym. kehittämisessä sekä ainakin toisen liikuntakentän uusimisessa
tekonurmipäällysteiseksi.

Kuitinmäen koulun johtokunta toivoo, että esitettyä päätöstä harkittaisiin hyvin huolella huomioiden
kaavoitukseen sekä alueen kasvuun ja kehittymiseen liittyvät seikat. Edellä mainittujen asioiden
suunnitteluun ja valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa. Lausuntopyynnössä esitelty aikataulu
osuu samaan ajankohtaan kuin paluumuutto väistötiloista ja uuden koulurakennuksen toiminnan
käynnistäminen.
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