
Keskustelutilaisuus Meri-Halikon koulun tilaratkaisuista

Kaupungintalo 12.10.2022 klo 18.00
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Asian käsittelyn jatko

• Kuntalaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä Meri-
Halikon tilaratkaisuista kirjallisesti maanantaihin 
24.10.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen 
kirjaamo@salo.fi (mailto:kirjaamo@salo.fi)

• Opetuslautakunnan iltakoulu 15.11. jossa käsitellään 
kirjallisesti lausutut mielipiteet ja lautakunnan evästykset 
asian jatkovalmisteluun.

• Ennen lautakunnan käsittelyä huoltajille, asianosaisille ja 
kuntalaisille varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä 
asiasta.

mailto:kirjaamo@salo.fi
mailto:kirjaamo@salo.fi
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Taustaa

• Meri-Halikon koulu toimii kahdessa rakennuksessa, jotka 
vaativat perusteellista korjausta.

• Opetuslautakunta on kokouksessaan 17.5.2022 § 33 
siirtänyt koulun kaksi opetusryhmää Mustamäen kouluun 
väistötiloihin taatakseen lapsille terveysturvallisen 
opiskeluympäristön.

• Kaupunginvaltuuston 24.2.2020 § 13 hyväksymän 
oppimisympäristöselvityksen mukaan koulujen äkillisten 
väistötilatarpeiden ja peruskorjaus- tai 
investointitarpeiden yhteydessä tarkastellaan 
ensisijaisesti mahdollisuutta sijoittaa oppilaat olemassa 
oleviin kouluihin.



w
w

w
.s

al
o.

fi

Meri-Halikon koulun oppilasennuste

• Taulukossa on esitetty Meri-
Halikon koulun oppilasennuste.

• Tieto pohjautuu alueella asuviin, 
jo syntyneisiin lapsiin.

• Taulukossa ovat mukana 
vuosiluokkien 3-5 oppilaat, jotka 
nyt opiskelevat väistössä 
Mustamäen koulussa. 

lk 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029

1 4 6 3 6 7 5 7

2 7 4 6 3 6 7 5

3 8 7 4 6 3 6 7

4 9 8 7 4 6 3 6

5 11 9 8 7 4 6 3

6 14 11 9 8 7 4 6

53 45 37 34 33 31 34
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Tilavaihtoehtojärjestelyjen tarkastelu

Vaihtoehtoisia opetuksen järjestämistapoja

• Alueen perusopetusikäiset lapset sijoitetaan Mustamäen 
kouluun

• Meri-Halikon päiväkodin läheisyyteen tilat luokille 1-2 ns. 
pienten lasten koulu, luokat 3-6 Mustamäen koulussa

• Uusi päiväkoti + koulu
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Meri-Halikon koulun oppilaat sijoitetaan Mustamäen 
kouluun pysyvästi 

• Taulukkoon on sijoitettu lv 2022-2023 
Mustamäen koulun oppilaat ( ei mukana Meri-
Halikosta väistössä olevat)

• Lv 2023-2024 eteenpäin oppilasmäärät 
sisältävät myös kaikki Meri-Halikon koulun 
oppilaat 

• Mikäli Meri-Halikon koulun oppilaat siirtyisivät 
kokonaan Mustamäen koulun oppilaiksi, 
opiskelisi koulussa lv 2023-2024 kymmenen 
perusopetusryhmää. 

• Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2027-
2028 koulussa olisi 6-7 perusopetusryhmää. 

• Kaikille näille opetusryhmille löytyy sopivat ja 
asianmukaiset opetustilat Mustamäen koulusta. 
Koulurakennus on hyvässä kunnossa, 
sisäilmatyöryhmä on kokoontunut joskus 
koululla, mutta ei kokoonnu enää. Koulussa on 
hyvät ja asianmukaiset puitteet ja välineet 
perusopetuksen järjestämiseen. Siellä on 
tarvittavat erikoisluokat esim. teknisen työn tila 
sekä hyvät liikuntamahdollisuudet sekä sisä-
että ulkoliikuntaan. 

• Koulussa järjestetään myös iltapäivätoimintaa 
vuosiluokkien 1-2 oppilaille. 

lk 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029

1 17 28 19 15 17 15 14

2 27 21 28 19 15 17 15

3 20 34 21 28 19 15 17

4 29 30 34 21 28 19 15

5 25 38 30 34 21 28 19

6 28 36 38 30 34 21 28

yht 146 187 170 147 134 115 108
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Pienten lasten koulu Meri-Halikossa tilaratkaisut

• Koulun moduuliratkaisu päiväkodin läheisyyteen
• Pienten lasten koulu tarkoittaa, että varhaiskasvatus, esiopetus 

ja perusopetuksen vuosiluokat 1-2 työskentelevät lähekkäin 
yhteistyössä. 

• Toimintamallin järjestämisessä pitää huomioida 
vastuukysymykset sekä varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain 
asettamat edellytykset toiminnan järjestämiselle. 

• Pienten lasten koulun -ajatusmallin mukaisesti toimimalla 
opetuksen järjestäminen tarkoittaisi, että koulussa opiskelisi 
vuosiluokat 1-2. Opetusryhmiä olisi yksi ja oppilaita olisi 9-12. 
Paikalla olisi yksi opettaja sekä mahdollisesti 
koulunkäyntiohjaaja. 

• Iltapäivätoiminnan järjestäminen tällä oppilasmäärällä ei 
onnistu. 
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Varhaiskasvatus Meri-Halikossa

• Meri-Halikon päiväkodissa toimii yksi lapsiryhmä ja palvelua käyttävät 
Kiilan, Angelniemen ja Vartsalan postinumeroalueilla asuvat perheet. 

• On huomioitava, että alueen kaikki lapset eivät käytä lähipalvelua eivätkä 
ole sijoitettuna Meri-Halikon päiväkotiin. Syitä huoltajien valintoihin on 
monia; tarve vuorohoitoon, perhepäivähoidon tai yksityisen 
palvelutuottajan valinta. Vaihtoehtona voi olla myös työmatkan varrella 
sijaitseva toinen päiväkoti.  

• Tällä hetkellä päiväkodissa on 20 lasta ja muutaman lapsen huoltajat ovat 
valinneet toisen päiväkodin lapselleen Meri-Halikon päiväkodin sijaan. 
Esiopetus järjestetään Metsärinteen päiväkodissa vähäisen lapsimäärän 
takia, tänä lukuvuonna esiopetukseen osallistuu kolme lasta. Esiopetusta 
täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Meri-Halikon päiväkodissa.

• Taulukossa on Meri-Halikon postinumeroilla Kiila, Angelniemi ja Vartsala
syntyneet lapset. Näistä lapsista Meri-Halikon päiväkodissa toteutettavaan 
varhaiskasvatukseen osallistuu 20 lasta.

• Päiväkodissa toimisi jatkossakin enintään yksi lapsiryhmä tällä 
lapsimäärällä, jos kaikki alueen lapset käyttäisivät lähipalvelua. 
Huomioitavaa taulukossa on, että tänä vuonna syntyneitä on vain yksi 
lapsi.

Lapsen syntymävuosi Lapsia

2022 1

2021 6

2020 3

2019 6

2018 6

2017 3

2016 4
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Uusi päiväkoti + koulu

• Kustannusarvio 2,5-3 miljoonaa euroa. Arvio 
kustannuksesta perustuu Märynummen uuden 
rakennuksen kustannuksiin, jotka olivat 4,5 miljoonaa 
euroa.

• Väistötilat rakentamisen aikana:
a) Oppilaat sijoitetaan väistöön Mustamäen kouluun
b) erillisten väistötilojen hankinta 

200 000 – 250 000 euroa/vuosi +lämmitysratkaisuista
aiheutuvat kustannukset
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Kaikki alueen oppilaat opiskelevat Meri-Halikon 
koulussa

• Lukuvuonna 2023-2024 tilanne, että opetusryhmiä olisi kolme 
(1-2.lk, 3.-4.lk ja 5.-6.lk)

• Oppilasmäärän ollessa näin alhainen, pitäisi lukuvuosittain tarkastella, 
viimeistään vuodesta 2025-2026 lähtien, toimiiko koulussa enää 
kaksi opetusryhmää. Lisäksi pienetkin oppilasmäärän alenemiset 
ennusteesta voisivat vaikuttaa opetusryhmien vähentämiseen jo 
aiemmin eli jatkossa koulussa toimisi kaksi opetusryhmää (1.-3.lk ja 
4.-6.lk) 

• Mikäli oppilasmäärään ei tulisi lähivuosina merkittäviä muutoksia (+10-
15 oppilasta), opetusta järjestettäisiin Meri-Halikon koulussa kahdessa 
opetusryhmässä: luokat 1-3 ja luokat 4-6 

• Mikäli opetusta tulevaisuudessa järjestettäisiin Meri-Halikon koulussa 
kahdessa opetusryhmässä on pedagogisesti hyvä huomioida opetuksen 
järjestämiseen liittyvät haasteet, kun samassa ryhmässä opiskelee 
oppilaita kolmeltakin luokka-asteelta sekä mahdolliset haasteet 
oppilaiden vertaissuhteiden ja sosiaalisten suhteiden rakentumisessa, 
kun omanikäisiä luokkakavereita on vain muutama tai ei ollenkaan. 
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Nykyisen koulun korjaaminen (2 rakennusta)

• Kustannusarvio 1,5-2 miljoonaa euroa.
• Pelkkä talotekniikan uusiminen: sis. lämmitystavan, 

ilmanvaihdon, automaation ym. olisi noin 600-700 000 
euroa. 

• Tilat olisivat edelleen epäkäytännölliset eivätkä vastaa 
nykyisiä vaatimuksia. 
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