
Helsingin kaupunki 
YLÄ-MALMIN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS 
 

PÖYTÄKIRJAN OTE 

3/ 2015 

 
KOKOUSAIKA Maanantai 5.10.2015 kello 18.00  
 

Ennen kokouksen alkua oli asiassa § 6 varattu aika kuulemiselle. Kukaan ei saapunut 

kuultavaksi. 

 

PAIKKA Ylä-Malmin peruskoulu, Talvelantie 1, luokkahuone 31 (2. krs) 

 

OSALLISTUJAT 

Houtsonen Martina, puheenjohtaja 

Autere Minna 

Houtsonen Martina 

Hulkko Jarkko 

Kenttä Elina 

Komulainen Hannu 

Snellman Jere 

Tasanko Aimo 

Simola Aapo, oppilasjäsen 

Ojanen Tomi, esittelijä, sihteeri 

 

1 §   KOKOUKSEN AVAUS  

Puheenjohtaja Martina Houtsonen avasi kokouksen klo 18.06. 

  

2 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 



- - - 

    

12 § LAUSUNTO PALVELUVERKON TARKISTAMISESTA YLÄ-MALMIN 

ALUEELLA 

Päätösehdotus: Kannatetaan perusopetuslinjan linjanjohtajan esitystä; 

Kotinummen ala-asteen koulu ja Ylä-Malmin peruskoulu 

yhdistetään 1.8.2016 alkaen yhtenäiseksi peruskouluksi. 

Oppilaskunnan lausunnot: 

Pohjolan oppilaskunnan hallituksen kanta yhdistymiselle oli pääasiassa positiivinen. 

Hyvinä asioina tuotiin esille se, että muutoksen myötä koulurakennuksissa saattaisi olla 

enemmän tilaa, rauhallisempaa ja naulakkotiloissa paremmin väljyyttä. Monilla oli myös 

kavereita Kotinummen ala-asteella. Oppilaat toivat esille huolen siitä, miten oppilasryhmät 

jatkossa sijoitettaisiin eri koulurakennuksiin - tällä hetkellä Pohjolasta ei haluttaisi siirtyä 

Kotinummen rakennukseen, koska se nähdään täysin vieraana (ja sitä myöten 

"pelottavana") paikkana. Lisäksi joidenkin koulumatka pitenisi. Oppilaat näkivät tärkeäksi 

sen, että samassa rakennuksessa opiskelisi rinnakkaisluokka eli vähintään 2-sarjaisuus 

säilyisi. Oppilaiden mielestä on ihan ok, jos täytyy siirtyä rakennusten välillä, kunhan näitä 

kertoja on vain 1-2 viikossa. Osalle Pohjolan oppilaskunnan hallituksesta oli aivan sama 

yhdistymmekö vai emme.  

Talvelan oppilaskunta hyväksyy yksimielisellä äänestyksellä Kotinummen ja Ylä-Malmin 

koulujen yhdistymisen. 

 

Päätös  Ehdotuksen mukaisesti 

 

Esittelijä 

Helsingin opetusvirasto tiedottaa 

24.9.2015 

Asukastilaisuudessa Kotinummen ala-asteen koululla 21. syyskuuta keskusteltiin 

vaihtoehtoisista esityksistä kouluverkon kehittämiseksi. Opetusvirasto valmistelee esitystä 

opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoukseen 27. lokakuuta vaihtoehdon 1. 

pohjalta: 

 

 



Kotinummen ala-asteen koulu ja Ylä-Malmin peruskoulu yhdistetään 1.8.2016 alkaen 

yhtenäiseksi peruskouluksi. 

Koulujen yhdistäminen luo yhtenäisen koulupolun ja yhtenäisen koulukulttuurin 

peruskoulun oppilaille. Opetusryhmiä pystytään järjestelemään joustavammin ja opettajien 

osaamista voidaan hyödyntää monipuolisesti sekä hyödyntää luokanopettajien ja 

aineenopettajien vahvuuksia uuden koulun kehittämisessä. Kuraattori, 

kouluterveydenhoitaja ja koulupsykologi ovat paremmin tavoitettavissa. Jos opetukseen 

saatavat määrärahat eivät vähene, ei koulujen yhdistyminen vaikuta ryhmäkokoihin.  

Yhdistyminen ei tuota suoranaista taloudellista säästöä, koska kaikki nyt käytössä olevat 

koulutilat säilyvät. Koulujen yhdistäminen muuttaa koulujen johtamisrakennetta. Uudelle 

yhteiselle perus-koululle perustetaan virka-apulaisrehtorin virka. 

Lisätietoa kouluverkon tarkastelun taustoista ja periaatteista sekä aikataulusta saa 

opetusviraston verkkosivuilta osoitteesta www.edu.hel.fi/palveluverkko > Perusopetuksen 

palveluverkko > Ylä-Malmin alue. 

Lisätiedot: aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarja, puh. 09 310 71764, ulla-

maija.vahasarja@hel.fi 

 

Kokouksessa jaettiin pöydälle Ryhmäkirje 072/2015; LAUSUNTOPYYNTÖ 

PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ MALMIN ALUEELLA 

 

 

 

 

Vakuudeksi  __________________________ 

  Tomi Ojanen, johtokunnan sihteeri 
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