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Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.11.2019 § 66
Valmistelija
Esittelijä

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Koulukeskuksen hankesuunnittelu syksyn 2019 aikana
Koulukeskuksen hankesuunnittelussa on loka-marraskuun aikana keskitytty
kahden vaihtoehdon tarkasteluun.
1) Molempien lukioiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 7- 9 opetustilat ovat
Koulukadulla.
2) Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetustilat ovat Koulukadulla ja lukioiden
opetustilat Vapparintiellä Axxelin tiloissa.
Vaihtoehtoon yksi liittyen hankesuunnittelija, arkkitehti Mikko Uotila on esittänyt
useita luonnospiirustuksia Koulukadun rakennuksista. Lukioiden ja peruskoulun
vuosiluokkien 7-9 rehtorit kuin myös opettajat ovat voineet esittää
näkemyksiään opetustilojen määrästä ja sijoittelusta. Keskeistä on ollut
tarkastella sitä, että opetustiloja on riittävästi, koulujen hallinto- ja oppilashuollon
tilat sijaitsevat lähellä toisiaan ja opetustilat ovat muunneltavissa eri kokoisten
opetusryhmien käyttöön. Koulurakennusten lisäksi on tarkasteltu myös
koulupihaa ja sen roolia osana oppimisympäristöä. Samoin liikunta- ja juhlatilojen
riittävyydestä on keskusteltu runsaasti.
Vaihtoehtoa kaksi eli lukioiden opetustilojen sijoittamista toisen asteen
ammatillisen koulutuksen (Axxell, Vapparintie 4) yhteyteen on pohdittu
monipuolisesti. Rehtorit ovat keskustelleet Axxellin kiinteistönomistajan kanssa
luonnoksista ja havainnekuvista sekä tuoneet näin näkemyksiään esille tähän
vaihtoehtoon. Axxellin koulukiinteistöön liittyvä luonnospiirustus ja havainnekuva
on niinikään ollut opettajien kommentoitavana. Tässäkin vaihtoehdossa on
kiinnitetty erityistä huomiota opetustilojen muunneltavuuteen, riittävyyteen ja
yhteisten hallinto- ja opiskelijahuoltotilojen toimivuuteen.
Tärkeänä näkökulmana kaikissa luonnospiirustuksissa ja kommenteissa on ollut
se, että koulut voivat ylläpitää omaa toimintakulttuuriaan, mutta silti tehdä
rakentavaa yhteistyötä.

Ehdotus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto keskustelee edellä esitetystä kahdesta

vaihtoehdosta ja tarkastelee kummankin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Paraisten lukio, Paraistenseudun koulu

__________________
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 05.05.2020 § 28
Valmistelija
Esittelijä

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Koulukeskuksen peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyvä valmistelutyö
on jatkunut talven ja kevään 2020 aikana tiiviinä. Kaupunginhallituksen nimeämä
kiinteistöryhmä on kokoontunut säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.
Perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen rehtorit ovat keskustelleet
koulujen välisestä yhteistyöstä ja tarkentaneet hankesuunnitelmaluonnoksessa
olleita tilaohjelmia.
Koulurakennusten pedagogisessa suunnittelutyössä ja hankesuunnitelman
valmistelutyössä on tehty yhteistyötä * * * * * * * * * ja * * * * * * * * *
(Kompus.) sekä arkkitehti * * * * * * * * kanssa. * * * * *ja * * * * * *järjestivät
rehtoreille kaksi kehittämispäivää 2.3.2020 ja 10.3.2020. Ko. päivien aikana
keskityttiin rakentamaan yhteisiä visioita ja suuntaviivoja, jotka perustuvat
kaupungin strategiaan ja sivistystoimen toimintasuunnitelmaan. Päivien
tavoitteena oli myös tiedostaa rakentamisprojektin laajuus ja monimutkaisuus
sekä oivaltaa, mitä asioita yhteinen koulukampus edellyttää opettajuudessa,
hallinnossa ja koulujen toimintakulttuurissa.
Kehittämispäiviin osallistuivat perusopetuksen vuosiluokkien 7-9, lukioiden,
ammattiopisto Axxellin ja kansalaisopiston rehtorit, kaupunginjohtaja,
kiinteistöpäällikkö ja opetuspäälliköt.
Kehittämispäivien aikana varmistui käsitys yhteisestä visiosta, joka muodostuu
seuraavista asioista: luova ja kannustava oppimisympäristö, muuntojoustava
kokonaisuus, laadukas yhteistyö eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä,
hyvinvoivat oppilaat, henkilöstö ja perheet sekä elävä kaksikielisyys.
Maaliskuun kehittämispäivien aikana on vahvistunut, että koulukeskus sijaitsee
Koulukadulla.
Hankesuunnitelmassa esitetään kaksi vaihtoehtoa:
- yläkoulut (Paraistenseudun koulu ja Sarlinska skolan), lukiot (Paraisten lukio ja
Pargas svenska gymnasium) ja osittain kansalaisopisto toimisivat
koulukeskuksessa
- yläkoulut (Paraistenseudun koulu, Sarlinska skolan), lukiot (Paraisten lukio ja
Pargas svenska gymnasium) osittain kansalaisopisto sekä ammatillista koulutusta
antava Axxell toimisivat kaikki koulukeskuksessa. Ammatilliselle koulutukselle
varattaisiin opetustilat myös toiminnalliseen opetukseen ja työpajoille.

Neuvottelut Kustregionens utbildningsfastigheter Ab:n roolista ammatillisen
koulutuksen opetustilojen rakentamisesta ovat meneillään.
Uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hinta-arvio on noin 17,5-18,6 milj.euroa.
Hinta -arviossa on mukana koulupiha, irtaimisto ja tietotekniikka ja - verkko.
Koulut ovat käsitelleet vaikutusten ennakkoarviointia (EVA) sekä kuulleet myös
oppilaskuntia. EVAn vastausten perusteella voidaan todeta, että koulut
kannattavat hienoisesti sitä vaihtoehtoa, että perusopetus ja lukio- ja
ammatillinen koulutus sekä osittain kansalaisopisto muodostavat yhteisen
koulukampuksen.
Oheismateriaali

Hankesuunnitelma, vaikutusten ennakkoarviointi EVA

Ehdotus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto merkitsee hankesuunnitelman
tiedoksi ja antaa asiasta lausunnon.

Päätös

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää kannattaa vaihtoehtoa ”All inluovuuskeskus”. Hankesuunnitelman yleiset linjaukset ja periaatteet hyväksytään.
Kaikkien oppiaineiden opetustilojen tulee olla laadukkaita ja tasavertaisia, myös
liikuntatilojen, jotka ovat hankesuunnitelmassa liian pienet. Kaikki tilat pitää
suunnitella niin, että ne ovat helposti muunneltavissa monenlaisiin tarpeisiin.
Liikuntatilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös kolmannen sektorin
käyttötarpeet. ”Kotipesä” – konsepti on kannatettava asia, siitä hyvänä
esimerkkinä lukioiden yhteinen ”kotipesä”- malli.
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto toivoo, että jatkossa selvitetään
Axxellin mahdollisuutta antaa opetusta myös suomen kielellä.

Tiedoksianto

Sivistyslautakunta, kaupunginhallitus

__________________
Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 24.11.2020 § 56
Valmistelija
Esittelijä

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, puh. 050 375 3592
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Koulukeskuksen (all-in luovuuskeskus) suunnittelutyön painopisteenä on
syys-lokakuun aikana ollut pedagogisen tila- ja toimintasuunnitelman
valmistelutyö. Tätä työtä pedagoginen ohjausryhmä on tehnyt yhteistyössä
palvelumuotoilijoiden kanssa. Syyskuussa valittu pääsuunnittelija, arkkitehti
Mikko Uotila on niinikään ollut mukana pedagogisessa suunnittelutyössä ja
arkkitehdin tekemiä luonnoksia on voitu käyttää työn tukena.
Lokakuun lopussa kokoontui ensimmäisen kerran myös ns. laajennettu
pedagoginen ryhmä. Tässä ryhmässä on mukana eri oppiaineiden edustajia, jotta
oppiaineisiin liittyvä pedagogiikka tulee tilasuunnittelussa otettua huomioon.
Oppiaineryhmille sekä hallintoon ja oppilashuoltoon keskittyville työryhmille on

annettu tehtäväksi kirjoittaa pedagoginen tila- ja toimintasuunnitelma
marraskuun puoleen väliin mennessä. Nämä suunnitelmat toimitetaan
arkkitehdille suunnittelutyön pohjaksi. Oppiaineisiin perustuvissa työryhmissä on
mukana kaikkien koulujen edustajia. Samoin Axxellista on edustaja pedagogisessa
ohjausryhmässä.
Pedagogisessa tila-ja toimintasuunnitelmissä keskitytään tilojen sijaintiin sekä
opetustilojen määrään ja muotoon. Hankesuunnitelmaan kirjatut ja tilaohjelmaan
merkityt neliöt eivät ole keskiössä tässä vaiheessa. Muutoin keväällä hyväksytty
hankesuunnitelma toimii tärkeänä ohjaavana asiakirjana.
Pedagogisen ohjausryhmän työ on resurssoitu sillä tavalla, että suomenkielisen
koulutuksen opetuspäällikön työajasta on varattu 40 % koulukeskushankkeelle ja
Sarlinska skolan rehtorin työajasta on varattu koulukeskushakkeelle 60 %.
Koulujen rehtorit osallistuvat suunnittelutyöhön virka-ajan puitteissa.
Uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen suunnatusta viestinnästä
kaupunkilaisille ja eri sidosryhmille on ideoitu kaupungin viestintäpäällikön
kanssa. Koulujen henkilökunnalle tiedotetaan hankkeen etenemisestä 5.11.2020.
Oheismateriaali

Organisaatiokaavio

Ehdotus

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto merkitsee tiedoksi koulukeskuksen
uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvän tilannekatsauksen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto, sivistyslautakunta,
sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
__________________

