
YHTENÄISKOULUCAMPUS TOIMINNALLINEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 21.1.2017 

Läsnä;  

Keijo Kaleva, Reijo Koskela, Vesa Haapamäki, Pirjo-Liisa Rouniola, Heikki Kangasluoma, Tuula Jokinen, Sanna 

Vilen, Raimo Pirhonen, Heidi Tanhua, Malla Rantanen, Heli Iso-Koivisto, Minna Ahokas, Paula Niittyniemi-

Mehn, Ari Jokitulppo, Riikka Eromäki, Sari Jaakkola, Tiia Tallila, Tapani Heinonen, Tytti Majanen, Aimo 

Mäkinen, Pirjo Ala-Kaarre, Katja Kotalampi, Pentti Vaara, Risto Saarinen, Liisa Knaapi, Seija Alho, Esa 

Hietala, Marko Kellomäki, Susanna Pöyhönen, Tuula Mäntysalmi 

Lisäksi paikalla oli Minna Salmi Suomenselän Sanomista 

Poissa;  

Marja Mäkinen, Olavi Mäkinen, Sanna Viitanen 

 

Valtuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva avasi tilaisuuden 

Hankepäällikkö Heidi Tanhua esitteli työryhmän aikataulun, sekä työn tavoitteet. Työryhmän jäsenet 

esittäytyivät.  

Lukion ja yläkoulun rehtori Pirjo-Liisa Rouniola ja alakoulun rehtori Heikki Kangasluoma kävivät läpi 

yläkoulun, lukion ja alakoulun tilannetta.  

Tekninen johtaja Raimo Pirhonen esitteli keittiöremontin tilannetta.  

Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki esitteli talouden näkymiä ja maakuntahallinnon uudistuksen tilannetta.  

Työryhmätyöskentelyn kysymykset olivat;  

1. Kysymys    

Mitä odotat tämän työryhmän työskentelyltä? 

2. Kysymys 

 Millainen on mielestäsi   

- hyvä koulu 

- hyvät opetustilat 

- hyvät luokkatilat 

3. Mitä muuta käyttöä tulevalla yhtenäiskoulukampuksella voisi olla (iltakäyttö, harrastetoiminta, yms.) 

Millaisia tiloja tähän toimintaan tarvitaan. 

4. Mikä on yhtenäiskoulukampus?  Yhtenäiskoulukampuksen edut/haitat  

 – toiminnallisuus 



 – hallinto 

 – talous 

 

Jokainen työryhmän jäsen vastasi kysymyksiin nimettömänä, mutta henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen 

vastaukset laitettiin arvioitavaksi siten, että jokainen ryhmän jäsen valitsi viisi sellaista vastausta, jotka 

kuvasivat parhaiten vastaajan näkemystä asiasta.  

Kaikkien kysymysten kohdalla pyrittiin nostamaan esiin eniten merkintöjä saaneet vastaukset. Koska 

vastausten purkuaika oli lyhyt, kaikkia vastauksia ei ehditty kirjaamaan ja lajittelemaan siihen järjestykseen, 

kuinka paljon ne saivat merkintöjä. Kaikki vastaukset toimitetaan ryhmän jäsenille ja ne tullaan 

julkaisemaan myös Virtain kaupungin kotisivuilla.  

Yhteenvedot vastauksista löytyvät tämän muistion liitteenä.  

Yhteenvedon tulosten perusteella jatkotoimenpiteinä sovittiin yhteisesti seuraavaa; Keskeiset asiat 

suunnittelussa ovat; huolto ja kunnossapito, liikunnallisuus, muunneltavuus sekä digitaalisuus ja 

tietotekniset valmiudet.  

- Tulevan yhtenäiskoulukampuksen huoltoon ja kunnossapitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Tämä tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 

- Liikunnallisuus on keskeinen seikka, joka otetaan huomioon jo suunnittelussa 

- Tilojen muunneltavuus huomioidaan suunnittelussa. 

- Tieto- ja viestintätekniikka, digitaalisuus huomioidaan suunnittelussa. Samalla on huolehdittava 

myös opettajien osaamisen ylläpidosta. Laitteiden tulee olla käyttökunnossa ja koulussa pitää olla 

ammattitaitoinen henkilökunta huolehtimassa kalustosta.  

- Piha ja ympäristö ovat tärkeitä hyvässä koulussa. 

- Tilojen monikäyttöisyyttä pohdittaessa tulee jo suunnitteluvaiheessa tulee huolehtia myös tilojen, 

koneiden ja laitteiden vastuista koulukäytön ulkopuolella.  

 

Jatkotoimenpiteet  

 

 Torstaina 26.1 klo 7.00 lähtö kaupungintalon pihasta Urjalaan, jossa tutustutaan valmistuneeseen 

koulucampukseen. Tarkempi ohjelma toimitetaan maanantina tai tiistaina, kun muut 

tutustumiskohteet on varmistettu.  

 

Lauantaina 28.1. klo 7.00 lähtö kaupungintalon pihasta Jyväskylään, jossa tutustutaan eri kohteisiin. 

Tutustumiskohteet tarkentuvat maanantaina tai viimeistään tiistaina.  

 

Tarvittaessa opettajien kanssa pidetään tutustumiskäyntien jälkeen yhteinen tilaisuus, jossa 

keskustellaan toiminnallisista näkökohdista.  

 

Tarvittaessa pidetään tilaisuus muiden sidosryhmien edustajien kanssa ja keskustellaan tilojen 

yhteiskäytöstä.  

 



Kuullaan työryhmän työskentelyn aikana asiantuntijaa, jolla on näkemystä digitalisaation 

mahdollisuuksista opetustyössä.  

 

 

 

 

 

 


