UUSI HARJULAN KOULU JA PÄIVÄKOTI
Osallisuuden tilannekatsaus vaikutusten ennakkoarviointi,
Opka ltk, 7.5.2019
Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Osallisuusohjelman mukaiset toimenpiteet
tähän asti
• Henkilöstöinfo 12.2. & henkilöstön Forms –kysely (30 vastaajaa).
Henkilöstöä kuultu myös 11-12/2018. Toinen kysely henkilöstölle (22
vastaajaa) viikko 12.
• Huoltajainfo 12.2. (noin 70 osallistujaa) & huoltajien Forms –kysely
(78 vastaajaa) + laajennettu huoltajakysely viikolla 12, 19.-25.3.
(217 vastausta)
• Oppilaiden Forms –kysely (92 vastaajaa)
• Vihtakadun vanhempainyhdistyksen edustajien erilliset tapaamiset
12.2. ja 1.3. liittyen kaupungin väestösuunniteprosessiin ja
investointien kustannuslaskentaan
• Huoltajien osallisuusilta 26.2. (noin 15 osallistujaa)
• Kaavainfo 27.3. klo 18.00 (17 osallistujaa)

Kyselyiden yhteenvetoa, OPPILAAT
ESILLE NOUSSEITA TEEMOJA
Harjulan ja Vihtakadun yksiköissä opiskelevat

• Opetustilat: modernit, luovat ja värikkäät opetustilat, sisä- ja ulkotiloissa
mahdollisuus erilaisiin aktiviteetteihin, iso ja monipuolinen liikuntasali, kunnollinen
valaistus, mutta myös luonnonvaloa, helppokulkuinen, kirjasto, äänieristys/onko
isossa koulussa paljon meteliä, omien tavaroiden säilytysmahdollisuus, puhdas
sisäilma
• Valinnaiskurssien ja kerhojen monipuolisuus, esim. pakohuone, kuvataide, käsityöt,
kokkaus, liikunta (myös e-sport), musiikki, ohjelmointi, geokätköily, myös ulkona
tekemistä
• Turvallisuus; ei kiusata, miten löydän isommassa yksikössä oikeaan paikkaan ja se,
kun isossa yksikössä on vanhempiakin oppilaita, ovatko lasiseinäiset tilat turvallisia
• Koulumatkan pidentyminen  voisiko koulupäivä alkaa väistötiloissa klo 9.00, kun
koulumatka pidentyy

HUOLTAJIEN KYSELYT/
KARTOITAMME TEIDÄN HUOLTAJIEN NÄKEMYKSIÄ LASTEN TULEVISTA
OPETUKSEN JA VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISPAIKOISTA SYKSYSTÄ
2021 ALKAEN.

N 276

2.VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISPAIKAT
LOUTIN PÄIVÄKODIN TOIMINNAN PÄÄTYTTYÄ
Mikä olisi mielestänne paras varhaiskasvatuspaikka omille/oman
asuinalueenne lapsille? Yksi vaihtoehto
Ensisijainen vaihtoehto
• Harjulan koulun yhteydessä oleva päiväkoti
• Vihtakadun yksikön päiväkoti
• Päiväkoti Satusauna
• Hyvinvointikampukselle tuleva päiväkoti
Mikä olisi mielestänne toiseksi paras varhaiskasvatuspaikka omille/oman
asuinalueenne lapsille?Yksi vaihtoehto
• Toissijainen vaihtoehto
• Harjulan koulun yhteydessä oleva päiväkoti
• Vihtakadun yksikön päiväkoti
• Päiväkoti Satusauna
• Hyvinvointikampukselle tuleva päiväkoti

HUOLTAJIEN KYSELYT

N 210

N 203

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT
Mikä olisi omille/oman asuinalueenne lapsille paras vaihtoehto perusopetuksen järjestämisen
kannalta? Yksi vaihtoehto

Ensisijainen vaihtoehto
•
•

•

Kaikki lapset opiskelevat sekä esiopetuksen että koko alakoulun ajan Harjulan uudessa koulussa.
Vihtakadun yksikön läheisyydessä asuvat lapset opiskelevat esiopetuksen ja luokkien 1.-2. ajan
Vihtakadun yksikössä ns. pienen lasten koulussa, jonka jälkeen he siirtyvät Harjulan uuteen
kouluun.
Vihtakadun yksikön läheisyydessä asuvat lapset opiskelevat luokkien 1.-4. ajan Vihtakadun
yksikössä, jonka jälkeen he siirtyvät Harjulan uuteen kouluun luokalle 5.-6. ajaksi.

Mikä olisi omille/oman asuinalueenne lapsille toiseksi paras vaihtoehto perusopetuksen järjestämisen
kannalta? Yksi vaihtoehto

Toissijainen vaihtoehto
•
•

•

Kaikki lapset opiskelevat sekä esiopetuksen että koko alakoulun ajan Harjulan uudessa koulussa.
Vihtakadun yksikön läheisyydessä asuvat lapset opiskelevat esiopetuksen ja luokkien 1.-2. ajan
Vihtakadun yksikössä ns. pienen lasten koulussa, jonka jälkeen he siirtyvät Harjulan uuteen
kouluun.
Vihtakadun yksikön läheisyydessä asuvat lapset opiskelevat luokkien 1.-4. ajan Vihtakadun
yksikössä, jonka jälkeen he siirtyvät Harjulan uuteen kouluun luokalle 5.-6. ajaksi.

7.Kuvaa tähän muu vaihtoehto tai perustele halutessasi valintaasi opetuksen järjestämispaikan osalta.
8.Muut terveiset

HUOLTAJIEN KYSELYT
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Kyselyiden yhteenvetoa, HUOLTAJAT
ESILLE NOUSSEITA TEEMOJA
Huoltajat, Harjulan yksikkö (N 42 + N 77)

Huoltajat, Vihtakadun yksikkö (N 35 & N 114)

•

•

•

•
•
•

Liikennejärjestelyt ja -turvallisuus,
saattoliikenteen lisääntyminen, sujuva ja
turvallinen koulumatka, liikennejärjestelyjen
suunnittelu
Uudet koulutilat: uusi koulu suunniteltava ja
rakennettava huolella oikeista
rakennusmateriaaleista, uusien tilojen akustiikka,
eriyttämismahdollisuudet, työrauhan ja
turvallisuuden varmistaminen, erityisen tuen
tarpeessa olevien huomioiminen
Lähiliikuntapaikka aiheuttaa meluhaittaa
erityisesti ilta- ja yöaikainen käyttö
Vanhempien kuuleminen ennen päätöksentekoa
Väistöratkaisut: Koulumatkan pidentyminen
näkymään koulun alkamisajassa, ip -toiminnan
sujuvuus, liikennejärjestelyt koulumatkojen
sujuvuuden / turvallisuuden osalta taattava,
väistötilojen terveellisyys

•

•

•
•

Liikennejärjestelyt ja –turvallisuus; saattoliikenteen
lisääntyminen, sujuva ja turvallinen koulumatka,
Vihtakadun koulun säilyminen mahdollistaa tutun,
turvallisen ja lyhyen koulumatkan
Uudet koulutilat; luokkakoot huolestuttavat,
äänieristyksen turvaaminen, mahdollisuus eriyttämiseen ja
rauhoittumiseen, uusien tilojen akustiikka, työrauhan ja
turvallisuuden varmistaminen, tilojen muuntojoustavuus,
erityisen tarpeessa olevien huomioiminen
Vihtakadun toiminnan jatkuvuus ennallaan;
nivelvaiheiden lukumäärä, jos Vihtakadulla jatkuu 1-2 tai 14 –lk:t, lähikoulu –idean katoaminen, koulumatkan
pidentyminen Vihtakadun toiminnan päättyessä,
mahdollisuus siirtyä Vihtakadulta suoraan Kartanoon 5.
luokalle
Vanhempien kuuleminen ennen päätöksentekoa
Vihtakadun alueen asuntojen arvon lasku, jos koulu
poistuu

HENKILÖSTÖKYSELYT/
perusopetuksesta
Samat vaihtoehdot
kuin vanhempien
kyselyssä

Kyselyiden yhteenvetoa
KOHDE

ESILLE NOUSSEITA TEEMOJA

Henkilöstö- • Yhteisopettajuuden kehittäminen mahdollistuu paremmin isoissa
kysely
yksiköissä
• Omassa kaupunginosassa liikkuminen on turvallista  mahdollisuus
oppilaiden arkiliikuntaan lisääntyy
• moniammatillisuus ja välitön yhteistyön mahdollisuus tehostaa ja
monipuolistaa toimintaa
• jakamisen ja reflektoinnin parempi mahdollisuus
• Vihtakadulla ahtaat ja vanhat tilat  haastavat uuden OPS:in
toteutuksen
• uudet oppimisympäristöt tukevat uutta pedagogiikkaa; tilojen
suunnittelussa huomioitava rauhalliset työskentelytilat, erityisopetuksen
tilat sekä eriyttämistilat
• laadukas ja monipuolinen opetus ei aina toteudu pienissä yksiköissä
• henkilöresurssin liikuttelu helpompaa, ml. oppilashuollon resurssit;
sijaistamisen hankaluudet pienissä yksiköissä
• Yhteisöllisyys / yhteistyö rakentuu paremmin yhdessä
• Turvallisuusasiat huomioita suunnittelussa; sisä- ja ulkotilat sekä
liikenneturvallisuus

Miten osallistamme jatkossa?
• Poliittisen päätöksenteon jälkeen alkaa konkreettinen
suunnitteluvaihe 
– lapset, huoltajat ja henkilöstö pääsevät osallistumaan uuden
Harjulan koulun ja päiväkodin sisällön suunnitteluun
• koulun ja varhaiskasvatuksen uudet oppimisympäristöt
• koulun ja päiväkodin piha-alueet

• Aikataulu osallistamissuunnitelman osalta tarkentuu
kevään 2019 aikana

