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PALOKKA KOULUKESKUS PALKKI 

Palokan yhtenäiskoulun esittelyn pitivät rehtori Tuija Hakkarainen ja apulaisrehtori Kati Valve. Keskeisim-

mät tiedot löytyvät liitteestä ja alla linkkinä olevasta artikkelista. Keskustelussa esiin nousi mm. seuraavia 

seikkoja:  

http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/arkisto/1/0/57393 

 Rakentamisen aikana 10 eri yksikköä toimi väistötiloissa 

 Ennen päätöksiä rehtorin kertoman mukaan 46% henkilöstöstä oli lähestymiskiellossa rakennuk-

seen sisäilmaongelmien vuoksi 

 Hankesuunnitelma hyväksytty valtuustossa 02/2010 ja koulu ja kirjasto aloittivat toimintansa 

08/2012, eli päätöksenteosta valmiiseen rakennukseen kulunut aika noin 2,5 vuotta 

 Rakentamisen keskeiset teemat turvallisuus ja valoisuus. Rakentamisessa noudatettu Terve talo- 

periaatteita, jonka vuoksi mm. betonia on kuivatettu yli talven.  

 Suunnittelussa henkilöstö mukana koko ajan 

 Suunnittelussa soluajattelu, eli yhdessä toimiminen kuitenkin siten, että luokilla on omat tilat. Ra-

kennus 3-kerroksinen, eri ikäluokat eri kerroksissa.  

 Yhdistetty ruokasali+ valmistuskeittiö ja näyttämö 

 Akustiikkaan kiinnitetty erityistä huomiota 

 Turvallisuus huomioitu siten, että joka luokassa 2 poistumistietä, kameravalvonta 

 Avoimuuteen kiinnitetty erityistä huomiota 

 Klinkkerilaatat ja muovimatot, kestävyys ja helppohoitoisuus perusteena 

 Ei opettajanhuonetta vaan henkilöstön huone 

 Joka luokassa desipeliovet 

 Oppilaita 515, joista noin 200 alakoululaista ja noin 300 yläkoululaista. 

 Kuljetusoppilaita noin 10 

 Yhteiskäyttöä runsaasti 

 Koulun yhteydessä 900 m² liikuntasali 

 Koulu viikonloppuna usein myös majoituskäytössä erilaiset turnaukset jne.  

 Myös keittiö on vuokrattavissa 

http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/arkisto/1/0/57393


 Teknisissä tiloissa omat tilat sekä ylä- että alakoulun oppilaille  

 Aluksi ilta- ja viikonlopun kulunvalvonnan ratkaisemisessa haasteita, nyt toimii hyvin. 

 Kulukukortit sähköisenä, kortti vuokraavan ryhmän vetäjällä 

 Avainsuunnitteluun kiinnitettiin huomiota, eritasoisia kulkulupia 

 Palkattu kiinteistönhoitaja 

 Koulunkäyntiavustajat tekevät myös vahtimestarin tehtäviä 

 Liikuntatoimi hoitaa liikuntasalin varaamisen 

Mitä tehtäisiin toisin nyt?  

 Uuden OPS:n huomioiminen eli väljemmät käytävätilat 

 Enemmän ryhmätiloja 

 

MANKOLA 

http://peda.net/veraja/jyvaskyla/mankolankoulu/esittely 

https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu 

Mankolan yhtenäiskolua esitteli apulaisrehtori Katri Rantala. Keskusteluissa esiin tulleita asioita:  

 Oppilasmäärä on jatkuvasti kasvava, Manokalan ja Palokan alueelle rakennetaan jatkuvasti 

 Koulun remontti valmistunut 2012 

 Oppilaita kaikkiaan noin 600, joista kuljetusoppilaita 170 

 Kunnostettu vanha emäntäkoulun rakennus museoviraston suojelukohde 

 1960-luvulla valmistunut rakennus purettiin pois sisäilmaongelmien vuoksi 

 1991-vuonna rakennettu osa kunnostettiin siten, että sisätilat rakennettiin käytännössä kokonaan 

uudestaan. 

 Peruskunnostuksiin meni yhteensä noin 8 M€. ( Vanhan emäntäkoulun osa ja 1991 valmistunut osa) 

 Rakennusten välimatka noin 30 metriä 

 Eri tiloissa toimiminen haaste yhtenäiskoulutoimintatavalle 

 1 rehtori 2 apulaisrehtoria 

 Rehtorien tehtävänkuvat jaettu työtehtävittäin, ei ikäluokittain 

 Yhteiset hallinnon tilat 

 Erikoisuutena Mankolassa emäntäkoulun ja maatalouskoulun perintönä tullut oma kasvihuone, 

jonne siirrettiin mm. täytettyjen eläinten kokoelma, joka oli aiemmin ollut tiloissa, missä oli sisäil-

maongelmia.  

 Jakelukeittiö ja ruokala 120 oppilaalle, haaste koska oppilasmäärä on kasvava ruokalan tilat ovat lii-

an pienet 

 Yläkoulu 2-sarjainen, alakoulu 5-sarjainen 

 Toimittaessa kahdessa rakennuksessa kiinnitettävä erityistä huomiota mm. järjestyssääntöihin 

 Emäntäkoulun puolella luokat ulkoilevat välitunnilla 

 Yhtenäiskoulukulttuuri vaatii opettajilta tarkkaavaisuutta, päätösten perusta on, että ne edistävät 

yhtenäiskoulutoimintaa 

 Yhtenäiskoulun edut, kuilu 6-7 luokkien väliltä häviää 

http://peda.net/veraja/jyvaskyla/mankolankoulu/esittely
https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu


 6:lla luokalla osa opetuksesta hoidetaan aineopetuksena, eli siirtymävaihetta loivennetaan 

 Muut oppilaat kuljetetaan linja-autolla, paitsi noin 30 erityisoppilasta taksilla 

 Taksioppilaat samalla luokalla, jonka vuoksi odotusaikojen määrät on saatu vähenemään 

 Koulujen alkamis- ja päättymisajat pyritään saamaan mahdollisimman pitkälle samaan aikaan alka-

viksi ja päättyviksi 

 Odotustunteja ei tule paljoa, sillä bussit kulkevat tunnin välein 

 Tilojen monikäyttöisyys tärkeää 

 Suurin opetusryhmä 29 oppilasta (1 opettaja ja avustajia) 

 Pienin ryhmä 17 oppilasta 

 Ei sairauspoissaoloja kunnostetuissa tiloissa  

 Kiinteistönhuolto ulkoistettu 

 Koulunkäyntiohjaajat toimivat myös vahtimaestareina 

 

Mitä tehtäisiin toisin? 

 Uuden OPS:n huomioiminen 

 Tekninen, tekstiili ja kuvaamataito vierekkäisiin tiloihin 

 Liikuntatilojen osalta hyvin suunniteltuja varastotiloja ei ole koskaan liikaa 

 Ruokala liian pieni jatkuvasti kasvavalle oppilasmäärälle 

 

 

 

 

 

 

 


