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21§ 
LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ MEILAHDEN ALUEELLA 
 

Esitys Meilahden ala-asteen ja Pikku Huopalahden ala-asteen palveluverkon kehittämisestä 
viedään suomenkieliseen jaoston päätettäväksi 21.6.2016. Käytyjen keskustelujen pohjalta 
opetusvirasto pyytää johtokunnan lausuntoa kahdesta vaihtoehtoisesta esityksestä:  
 
1. Pikku Huopalahden ala-asteen koulu ja Meilahden ala-asteen koulu yhdistetään 
yhtenäiseksi ala-asteen kouluksi 1.8.2017 alkaen.  
Nykyisten koulujen opetuksen painotukset eli kielikylpyopetus, kiina–opetus ja koulujen 
sisäiset painotukset jatkuvat ja niitä kehitetään yhteisessä koulussa.  
 
2. Pikku Huopalahden ala-asteen ja Meilahden ala-asteen koulun oppilaaksiot-toalueiden 
välistä rajaa muutetaan 1.8.2017 alkaen siten, että Meilahden ala-asteen 
oppilaaksiottoalue pienenee. Oppilaaksiottoalueen rajana on Tilkan-viertotie, 
Paciuksenkaari ja Maakuja jatkuen puistoa pitkin mereen saakka oheisen kartan mukaan 
(liite 1). Lisäksi esitetään, että Meilahden ala-asteen koulun A-kiina–opetusta vähennetään 
1. luokalta alkaen 12 oppilaalla 1.8.2017 alkaen.  

 
Tämän lisäksi koulut kehittävät opetuksen sisäisiä painotuksia. (liitteet) 

  
Mukana on myös Meilahden ala-asteen nykyisten ja tulevien oppilaiden vanhempien 
kannanotto sekä Samuel Saloheimon viesti Ruskeasuon alueen huoltajilta. (liitteet) 
 

Esitys: Meilahden yläasteen johtokunta laatinee lausunnon käydyn keskustelun pohjalta. 
 
Päätös: Meilahden yläasteen johtokunta laatii lausunnon käydyn keskustelun pohjalta 

lähetettäväksi opetusvirastoon ja opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon. (liite) 
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Meilahden yläasteen johtokunnan lausunto koskien palveluverkon kehittämistä Meilahden alueella 
 
Helsingin kaupungin opetusvirasto pyytää Meilahden ala-asteen johtokuntaa, Pikku Huopalahden ala-
asteen johtokuntaa sekä Meilahden yläasteen johtokuntaa antamaan lausuntonsa Meilahden alueen 
palveluverkon kehittämisestä ryhmäkirjeessä 032 (30.5.2016).  
 
Esitys Meilahden ala-asteen ja Pikku Huopalahden ala-asteen palveluverkon kehittämisestä viedään 
suomenkieliseen jaoston päätettäväksi 21.6.2016. Käytyjen keskustelujen pohjalta opetusvirasto pyytää 
johtokunnan lausuntoa kahdesta vaihtoehtoisesta esityksestä:  
 
1. Pikku Huopalahden ala-asteen koulu ja Meilahden ala-asteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi ala-
asteen kouluksi 1.8.2017 alkaen.  
Nykyisten koulujen opetuksen painotukset eli kielikylpyopetus, kiina–opetus ja koulujen sisäiset 
painotukset jatkuvat ja niitä kehitetään yhteisessä koulussa.  
 
2. Pikku Huopalahden ala-asteen ja Meilahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueiden välistä rajaa 
muutetaan 1.8.2017 alkaen siten, että Meilahden ala-asteen oppilaaksiottoalue pienenee. 
Oppilaaksiottoalueen rajana on Tilkan-viertotie, Paciuksenkaari ja Maakuja jatkuen puistoa pitkin 
mereen saakka oheisen kartan mukaan (liite 1). Lisäksi esitetään, että Meilahden ala-asteen koulun A-
kiina–opetusta vähennetään 1. luokalta alkaen 12 oppilaalla 1.8.2018 alkaen.  
 
Tämän lisäksi koulut kehittävät opetuksen sisäisiä painotuksia. 
 
Meilahden yläasteen johtokunta ei asetu puoltamaan kumpaakaan ala-asteita koskevista ehdotuksista 
mutta näkee kummassakin ehdotuksessa hyvää.  Johtokunta toivoo kolmatta esitystä, jossa otettaisiin 
huomioon seuraavia asioita: 

 
1. Painotukset: Jo kehitettyjä painotuksia on vaalittava (kielikylpy, kiinaopetus ja kuvataide). 

Painotukset ovat luoneet oman koulurakennuksen sisään oman toimintakulttuurin, joka toimii 
parhaiten juuri siinä rakennuksessa ja elää sen seinien sisällä. Kielikylpyopetusta on kehitetty 
Meilahden ala-asteella vuodesta 1994, joten sillä on pitkät perinteet ja kulttuuri talossa. Kiina-
opetusta on kehitetty vuodesta 2008 lähtien. Opetuskulttuuri ja –tapa palkittiin v. 2012 
eurooppalaisella kielten opetuksen laatuleimapalkinnolla hyvänä esimerkkinä   toimivasta kielten 
opetuksen mallista. Painotusluokkia ei voi siirtää osittainkaan eri taloon, koska silloin isomman 



 

ryhmän tuoma "turva" katoaa ja oppilas ei esimerkiksi samalla tavalla uskalla puhua ruotsia 
oman luokan seinien ulkopuolella.  
Pikku Huopalahdessa on kehitetty syksystä 2015 lähtien omanlaista ilmiöpohjaista 
kuvataidepainotusta, johon osallistuu suuri joukko koulun oppilaita. Varhennetun englannin 
aloittamista Pikku Huopalahden ala-asteella johtokunta pitää hyvänä. Pikku Huopalahden 
kehittämiseen pitäisi panostaa ja tehdä koulu entistä houkuttelevammaksi lähikouluksi. On 
tärkeää kehittää tasapuolisesti kumpaakin koulua. 
Meilahden yläasteen oppilaskunta toivoo olemassa olevien painotusten säilymistä. 
 

2. Yhteistyö: Alueen koulujen kesken on kehitettävä joustavasti yhteistyötä eri tasoilla 
(johtamisessa, oppilashuollossa, opetuksessa, oppimisessa, kouluttautumisessa) sekä 
varmistettava osaamisen jakaminen rakennuksesta toiseen sekä vaalittava hyvää yhteisöllisyyttä. 
Laadukas koulualue antaa jokaiselle mahdollisuuden hyvän jakamiseen ja omaan 
kehittymiseensä.  
 

3. Koulumatka: Turvallinen koulumatka tarvitaan erityisesti ala-luokkien oppilaille. 
  
 
 
 

    
Meilahdessa 31.5.2016 

 
 
Johtokunnan puolesta 
 
Johanna Zalagh 
Puheenjohtaja 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


