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- Koulutuslautakunnan pj Anne Otranen-Silvennoinen avasi tilaisuuden lukemalla julkisen 

kuulutuksen Nojanmaan ja Nätkin koulun oppilaiden siirtymisestä Mertalan kouluun 6.luokalle 

1.8.2013 alkaen. Hän esitteli myös koulutuslautakunnan varapuheenjohtajan ja virkamiehet sekä 

koulujen rehtorit. Anne Otranen-Silvennoinen toimi myös kuulemistilaisuuden puheenjohtajana. 

- Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen kertoi historian, miten tähän esitykseen on tultu. Hän esitteli ne 

mallit (3 vaihtoehtoa), millaisella koulurakenteella opetus itäpuolella voitaisiin järjestetään 

jatkossa. 

Lisäksi Tuija Kauppinen esitteli kaupungin oppilasmääräennakoinnit.  

- Malli C, jossa Nätkillä olisi 1 – 5 luokat sekä kolme pienryhmää 1 – 5 luokkalaisille on se malli mihin 

kouluverkkotyöryhmä on päätynyt. Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen kertoi esittelevänsä 

tätä mallia myös koulutuslautakunnan hyväksyttäväksi, koska kouluverkkotyöryhmän esitys oli 

yksimielinen 

- Mertalan koulun edustaja rehtori Markku Kiiski kertoi tarkemmin 6. luokkalaisten Mertalaan 

siirtymiseen liittyvistä asioista, erityisesti miten opetus järjestetään ja miten luokat muodostetaan. 

● 6. luokkalaisten opetuksesta pääosan pitää luokanopettaja, aineenopettajiakin voidaan käyttää. 

● Luokat muodostetaan niin kuin aiemminkin, mutta vuotta aiemmin kuin ennen.  

● Perusteet muodostamiselle löytyvät opetussuunnitelmasta: ”pedagogisin perustein”. 

● jatkuvuus turvattava 6 – 9 luokalla: ryhmäytetään 6. luokalla ja jatkaa samana ryhmänä aina  

   9. luokkaan asti. 

 

 

 

 



- Keskustelu polveili vilkkaana ja monitahoisena, mutta kaksi aihetta nousi ylitse muiden: 

1. Miksi 6. luokkalaisten pitää siirtyä Mertalaan? 

Tähän kysymykseen erimuodoissa tarttui monikin kysyjä. Eräs kysyjä antoi puheenvuorossaan myös 

kiitosta sivistystoimenjohtaja Markku Kankkuselle: Markku ensikertaa toi esille myös sen, että kyse 

on taloudestakin → kouluja ei kannata pitää vajaakäytöllä. Muilla argumenteilla kysyjän mielestä ei 

kannata siirtoa perustellakaan.  

-  Niin Markku Kankkunen, kuin opetuspäällikkö Tuija Kauppinen painotti myös pedagogisia syitä ja 

esim. uuden opetussuunnitelman nivelkohtaa, joka on siis 5. ja 6. luokan välissä. 

Koulutuslautakunnan varapj. Harri Luukkanen toi esille vastauspuheenvuorossaan, että kyse on 

varmasti sekä rahasta, tilasta että pedagogiikasta. 

 

2. Kuljetusjärjestelyt Mertalaan 6. luokkalaisten osalta. 

Koulumatkan pidentyminen huoletti useita huoltajia ja 6.luokkalaisille kysyttiin mahdollisuutta 

saada bussikortti. Tätä perusteltiin mm. länsipuolen ratkaisuilla, jossa jotkin 6. luokkalaiset olivat 

saaneet bussikortin Talvisaloon. Tämän koulutuslautakunnan PJ. ja opetuspäällikkö kertoivat 

koskeneen vain hyvin marginaalista oppilasmäärää, hyvin erikoisissa tapauksissa. (esim. Samat 

oppilaat olisivat saaneet bussikortin normaalikoululta sinne siirtyessään).  

Myös tien ja Mertalan risteyksen vaarallisuudesta oli joillakin huoltajilla kommentteja. Harri 

Luukkanen toi esille mahdollisuudet ”kimppakävelyyn” ja miksei tarvittaessa myös kimppakyyteihin 

esim. kovien pakkasten aikana. 

Kaiken kaikkiaan koulutuslautakunta linjaa päätöksen oikeudesta koulukuljetukseen sen jälkeen, 

kun päätös 6. luokkalaisten siirtymisestä Mertalaan ensin on varmentunut. 

 

Lisäksi ainakin seuraavanlaisia yksitäisiä kysymyksiä ja vastauksia tuli illan aikana esille: 

- Miten Mertalan vanhojen oppilaiden / uusien tuleminen 6. luokalle onnistuu:  

Ryhmäytetään uudelleen joka tapauksessa, niin kuin aiemmin 7. luokkalaisetkin 

- Voiko myös Mertalassa tulla sisätiloihin odottamaan koulun alkua, jos joutuu tulemaan 

aikaisemmin: Kyllä voi 

- Pienryhmien 6. luokkalaisten kohtalo: He siirtyvät myös Mertalaan, Talvisaloon tai Norssille 

 6. luokalle. Kolmas pienryhmä on juuri tätä varten, että erityisluokanopettaja kerkiää ”kuntouttaa” 

viidentenä kouluvuotena näitä oppilaita isompiin yleisopetuksen ryhmiin. 

- Nätkin koulun vuorokurssiluvun huomioiminen Mertalaan siirryttäessä:  

Vuorokurssit puretaan lukuvuoden 2012 – 2013 aikana 5 – 6 luokkalaisilta jo Nätkillä lisäresurssien 

turvin.  

- Johtuuko 6. luokkalaisten siirto Mertalaan päiväkodin tarpeista?: Varhaiskasvatuksen edustaja ei 

ollut nyt paikalla vastaamassa, mutta ainakaan Nätkin kouluun ei vapaudu riittävästi tilaa edes 

esiopetukselle 6. luokkalaisten siirtyessä Mertalaan. 

- Entäpä jos lasten määrä kasvaa perusopetuksessa, kuten kävi hoitolasten määrälle päiväkotien 

lakkautumisissa: 

Oppilasennusteiden mukaan perusopetuksessa olevien lasten määrä ei kasva, mutta ikäluokkien 



välillä on pientä vaihtelua. Hoitolasten määrän kasvu selittyy enemmän sillä, että vanhemmat ovat 

laittaneet pienempiä lapsia enemmän hoitoon, kuin että hoitaisivat heitä itse kotona.  

- Jos päätös tulee 6. luokkien siirtymisestä Mertalaan, niin vanhemmat tukevat päätöstä ja ovat 

omalta osaltaan rohkaisemassa lapsiaan Mertalaan, jonka näkevät myös hyvänä kouluna. Kuitenkin 

siihen asti kun päätös on tekemättä, niin osa huoltajista pyrkii vaikuttamaan siihen, että oppilaat 

saisivat jatkaa 6. luokalla alakoulun puolella Nätkillä. 
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