
Päivähoito- ja kouluverkon tarkasteluryhmän  kokous  
 
Aika 29.4.2010 klo 12.00 – 16.30 
 
Paikka Nojanmaan koulu 
 
Läsnä         kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen, PJ 
  kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Harri Halko 
                    kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Virve Pasanen-Harju 

koulutuslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen 
koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja Tommi Tuunainen 
sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen 
talousjohtaja Irmeli Haverinen, tuli kokoukseen klo 15.00 
kaupunginjohtaja Janne Laine, tuli kokoukseen klo 15.00 
kaupunginhallituksen edustaja koulutuslautakunnassa Jarmo Linnamurto 
pienryhmien edustaja Heikki Härkönen 
opetuspäällikkö Tommi Tikka 
varhaiskasvatuspäällikkö Seija Pesonen 
toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, tuli kokoukseen klo 15.00 
kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Risto Aalto  
YT-toimikunnan nimeämä henkilöstön edustaja Aila Makkonen 
teknisen toimialan johtaja Kari Tikkanen 

 
 
PÖYTÄKIRJA: 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen avasi kokouksen klo 12.00 Nätkin koululla. 
  

Kokouksen aluksi läsnäolijat tutustuivat: 
• Nätkin kouluun klo 12.00 – 13.00. Koulua esittelivät rehtori Ilkka Luoma-aho ja 

erityisopettaja Sanna Metsälä. 
• Hakan päiväkotiin klo 13.00 – 14.00. Päiväkotia esitteli päiväkodinjohtaja Aija 

Kurola. 
• Nojanmaan kouluun klo 14.00 – 15.00. Koulua esittelivät rehtori Tuija Kauppinen 

ja opettaja Petri Kukkonen. 
 

Jokaisessa yksikössä käytiin keskustelua ja esitettiin kysymyksiä liittyen päiväkoti- ja 
kouluverkkoon. 

 
 
2.    Kaupunkirakenneanalyysi 
       Kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Risto Aalto esitteli kaupunkirakenneanalyysin,      
       jossa kerrottiin mm. kaavoitussuunnitelmista eri kaupungin alueilla.  
       Analyysi muistion liitteenä. 
 
 
3 . Päivähoito- ja kouluverkon skenaarioita v.2016 mennessä 
 
     Tommi Tikka esitteli laatimaansa skenaariota päiväkoti- ja kouluverkon osalta.  
     Skenaario käsittelee erilaisia vaihtoehtoja päiväkoti- ja kouluverkon osalta sekä  
     vaihtoehtoisia lakkautuskohteita. Tommin esitys muistion liitteenä.  



 
4. Käytiin vilkasta keskustelua esitysten pohjalta 
 
     Pohdittiin mm. seuraavaa: 

• lähipalvelujen turvaaminen 
• kaupungin talous, investointien suuri määrä – miten rahat riittävät? 
• mikä on neliömäärä / lapsi tai oppilas tiloissa 
• työryhmän tulisi laatia pitkän tähtäyksen suunnitelma 
• selkeitä linjauksia: mm. esiopetuksen sijoittaminen koulujen yhteyteen 
• miten lyseon ja Mertalan koulun mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää? 
• Hernemäen päiväkodin tulevaisuus; tilojen monikäyttöisyys on 

mahdollisuus tilojen suunnittelussa.  Keskikaupungin päiväkodin tilanne 
jatkossa. 

 
5. Jatkotoimenpiteet ja seuraava kokoontuminen 

 
     Sovittiin, että tässä ajassa työryhmä ei voi tehdä esityksiä päiväkoti- ja kouluverkon  
     osalta. Päätettiin tehdä esitys lisä-ajan myöntämisestä 31.10.2010 saakka. 
 
     Sovittiin, että seuraava palaveri pidetään 14.6.2010 klo 13.00 – 16.00. Työryhmä  
     tutustuu silloin Keskikaupungin ja Hernemäen päiväkoteihin sekä pohditaan läntisen 
     alueen päivähoitoratkaisuja.  
 
6. Kokouksen päätös 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 

 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen Sihteeri Seija Pesonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


