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Eskon terveiset

Suojelu- ja arvorakennukset - rasite vai rikkaus

Jyväskylän kaupungin ja Tilapalvelun vastuulla ja omistuksessa on useita rakennuslailla tai asemakaavalla suojeltuja
rakennuksia. Suojeltuihin rakennuksiin sisältyy aina enemmän tai vähemmän rakennuskulttuurisia ja historiallisia
arvoja. Nämä rakennukset on rakennettu oman aikakautensa suunnitelmilla, teknisillä menetelmillä ja materiaaleilla.
Ymmärrettävästi näiden rakennusten peruskorjaaminen ja entisöinti on huomattavasti haasteellisempaa kuin
uudempien, ns. normaalirakennusten peruskorjaaminen.
Ennen suojelurakennuksen peruskorjauksen varsinaista
suunnittelua tehdään usein ns. rakennushistoriallinen selvitystyö, mikä toimii eräänlaisena lähtötietona ja alustana
peruskorjauksen toteutussuunnittelussa.
Suojellun arvorakennuksen korjaaminen vaatii myös erityistä ammattitaitoa ja asiantuntijuutta sekä suunnittelussa
että toteutuksessa. Tästä johtuen myös lopulliset peruskorjauskustannukset nousevat huomattavasti korkeammaksi
kuin ns. normaalirakennuksen peruskorjauksessa.
Tilapalvelun vetovastuulla on viime vuosina peruskorjattu
useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojelurakennuksia. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Kaupungintalo
ja Uimahalli, joita kelpaa nyt esitellä kenelle hyvänsä. Viimeisimpänä suojelukohteena viime kesänä valmistui Wivi
Lönnin v. 1912 suunnitteleman Puistokoulun peruskorjaus
kaikkien kuntalaisten käyttöön tarkoitettuine upeine lähiliikuntapaikkoineen. Voimme olla Tilapalvelussa ylpeitä näistä
onnistuneista peruskorjausten toteutuksista. Nämä rakennukset ovat erinomaisia käyntikortteja Jyväskylälle ja ennen
kaikkea palanen kulttuurihistoriaa jälkipolville.
Mutta monet suojellut arvorakennukset odottavat vielä
peruskorjausvuoroaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Jyväskylän
Lyseo, Cygnaeuksen koulu ja kuuluisa Valtiontalo. Toisaalta
kaikkia kaupungin omasta käytöstä poistuneita suojelu- ja

arvorakennuksia ei ole tarkoituksenmukaista korjata kaupungin veronmaksajien varoilla eikä Tilapalvelun investointiohjelman kautta.
Yksityisten toimijoiden ja yksityisen omistuksen kautta toteutetut peruskorjaukset ja rakennussuojelu on jopa
kunnioitettavampaakin kuin yhteiskunnan varoilla tehtävät
suojelukorjaukset.
Riippumatta peruskorjausten toteuttajista, tiloille on aina
pyrittävä sen jälkeenkin löytämään järkevää ja uutta käyttöä.
Tällaisesta toteutuksesta hyviä esimerkkejä ovat mm. Kuokkalan Kartanon entisöinti ja Toivolan Vanhan Pihan uudelleen
henkiin herättäminen.

Esko Eriksson
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Yksikkö on jaettu viiteen ”kotipesään”, joista jokainen edelleen
kolmeen pienryhmään. Pienryhmät muodostuvat kahdesta aikuisesta
ja 7-14 lapsesta lasten yksilöllisten hoitotarpeiden mukaan.

Huhtasuon
päiväkodin arki täynnä
mahdollisuuksia
Ensimmäiset lapset saapuivat Huhtasuon päiväkodin uusiin tiloihin
vuosi sitten elokuussa. Kulunut ensimmäinen toimintavuosi on todistanut, että ”lapsia ajatellen suunniteltu” -määritelmä ei jäänyt pelkkiin juhlapuheisiin.
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Teksti: Markus Lehto | Kuvat: Seppo Haimakainen

Yhdistyminen lasten ehdoilla
Neljän päiväkodin yhdistymisessä uusiin
tiloihin mietittiin paljon miten lapset sopeutuisivat muutokseen mahdollisimman hyvin.
- Pyrimme siihen, että aloittaessaan
uudessa päiväkodissa lapsilla olisi
sekä tuttuja lapsia että ohjaajia omissa
pienryhmissään; toimintahan sinänsä
oli tuttua jo vanhoista päiväkodeista,
päiväkodin johtaja Saija Riihinen toteaa.
Ensimmäinen toimintavuosi Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksessa on
siis jo takana. Tällä hetkellä tiloissa toimii päiväkodin lisäksi myös erityiskoulu. Koko projekti valmistuu ensi kesänä, kun yhtenäiskoulu ja iso liikuntasali
saadaan valmiiksi.
Huhtasuo on 2000-luvun merkittävin peruspalveluinvestointi Jyväskylässä. Lisäksi se on ensimmäinen
elinkaarihankkeena toteutettu projekti
kaupungin historiassa. Elinkaarihanke
tarkoittaa, että suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava taho sitoutuu myös
huolehtimaan kunnossapidosta ja toimintaympäristön olosuhteista. Huhtasuolla aina vuoteen 2033 asti.
Uudet tilat keräävät kiitoksia
Uusista tiloista on monia käytännön
hyötyjä. Esimerkiksi varastotilaa on nyt
käytettävissä runsaasti, kun vanhoissa

päiväkodeissa sitä ei usein ollut käytännössä ollenkaan. Muutenkin tilojen avaruus ja käytännöllisyys saavat kiitoksia.
- Meillä on usein sählypelit käynnissä
käytävillä ja toisaalta jos ajatellaan erityistarpeisia lapsia, joita päiväkodissamme on myös, niin heidän apuvälineilleen
on runsaasti tilaa, Riihinen kiittelee.
Luonnollisesti myös piha-alueita
on suunniteltu huolella. Piha on suuri
ja leikkipaikkoja on toteutettu luovasti. Esimerkiksi pihasta löytyy kaikkiaan kuusi leikkimökkiä, joista yksi on
valjastettu lukuleikkimökiksi ja toinen
”sisäleikkimökiksi”, vain sukkasillaan
käytettäväksi. Muutenkin suuressa päiväkodissa on huolehdittu hyvin siitä, että
myös rauhoittumiseen ja hiljaiseen olemiseen ja leikkimiseen löytyy riittävästi
mahdollisuuksia.
Päiväkodin näkökulmasta erityisesti
sisäänkäynnit ovat hienosti toteutetut.
Jokaisen sisäänkäynnin yläpuolella on
iso kattolippa, joka helpottaa kurakausirumbaa. Kun sisäänkäyntien edessä
on reilusti kuivaa tilaa, likaa ei kantaudu
lasten mukana sisälle.
- Sisäänkäyntien yhteydessä on
käytännölliset ”pesukadut” kuraisten
vaatteiden huuhteluun ja kuivaamiseen,
Riihinen kiittelee.
Päiväkoti on kengätön, joten hiekkaa
ei käytännössä kantaudu sisätiloihin
lainkaan.

Päiväkodin ja koulun kynnys
madaltuu
Päiväkotilapselle koulu on usein kiinnostava, mutta jännittävä ja jopa hieman
pelottava uusi maailma. Ensi syksynä,
kun yhtenäiskoulu muuttaa Huhtasuon
tiloihin, päiväkodin ja koulun välinen
kynnys poistuu aivan konkreettisesti.
Koulu on yhden oven takana ja matka
tutustumiskäynnille sujuu sukkasillaan.
Päiväkoti ja koulu ovat Huhtasuolla
muutenkin monin tavoin lähellä toisiaan. Päiväkodissa on esimerkiksi aivan
samat teknologiaratkaisut, kuin koulunkin puolella. Modernit puitteet avaavat
tietä aivan uudenlaiselle luovuudelle.
- Meillä katsellaan usein neukkareiden isoilta näytöiltä lasten iPadeilla
kuvaamia pieniä tarinoita. Myös vanhemmat ovat päässeet nauttimaan
näistä lasten kuvaamista elokuvista eri
tilanteissa, Riihinen toteaa tyytyväisenä.

Huhtasuon
päiväkodin yli 170
lapsen hoitoyksikössä
arki rullaa sujuvasti,
kun käytännölliset
tilat mahdollistavat
sopuisan toiminnan.

Koulu- ja päiväkotikeskus palvelee
koko yhteisöä
Kun Huhtasuon rakennusprojektin
toinen vaihe valmistuu, niin koulu- ja
päiväkotikeskuksessa toimii päivittäin
jopa 1000 lasta ja nuorta. Keskuksen
vaikutus ulottuu kuitenkin vielä paljon
laajemmalle.
Koulun monipuoliset neuvottelutilat
avaavat vaihtoehtoja kokoontumisille
sekä täysimittainen liikuntahalli tarjoaa
mahdollisuuksia iltapeleihin ja erilaisiin
tapahtumiin. Enimmillään saliin mahtuu
jopa 450 katsojaa.

Omien kotipesien lisäksi lapsilla on käytössään esimerkiksi jumppasali, tilavat
ruokailutilat ja uusia teknologisia mahdollisuuksia.
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Puistokoulu uudistettiin
alkuperäiseen asuunsa
Keskellä Jyväskylän ruutukaavaa sijaitsee yksi keskustan viehättävimmistä
maamerkeistä. Aikoinaan kaupungin takamaille rakennetun Puistokoulun
peruskorjaus valmistui viime kesänä.

Teksti: Markus Lehto | Kuvat: Seppo Haimakainen

Puistokoulu on seissyt ryhdikkäästi sijoillaan jo yli sata vuotta. Vuosien vieriessä kaupunki ympärillä on kasvanut
ja muuttanut muotoaan. Kuluneet vuosikymmenet ovat hiljalleen kuluttaneet
vanhaa koulua, kunnes pitkään kaivattu peruskorjaus aloitettiin kesäkuussa
2013.
Yli vuoden kestäneessä peruskorjauksessa Puistokoulu käytännössä
riisuttiin rakenteita myöten ja rakennettiin uudestaan. Heinäkuussa valmistuneessa peruskorjauksessa koulu
on uudistettu talotekniikan ja koulutyön
vaatimusten osalta nykypäivän tarpeita
vastaavaksi. Samalla kaunis ulkoasu sisältä ja päältä palautettiin vastaamaan
mahdollisimman hyvin alkuperäistä.
Ei hetkeäkään liian aikaisin
Puistokoulun peruskorjauksen tarve
oli tiedostettu jo pitkään, mutta silti
purkutöiden edetessä osan rakenteista havaittiin olevan yllättävän heikossa
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kunnossa.
- Peruskorjaus aloitettiin kreivin aikaan. Ensimmäinen tehtävä oli koko rakennuksen riisuminen kaikista pinnoista; käytännössä vain runko jäi ennalleen,
kuvailee Tilapalvelun projektipäällikkö
Ilmo Viitanen alkuvaihetta.

Kantavat rakenteet eivät pääosin
peruskorjausta kaivanneet, vaan osoittautuvat vielä sadan vuoden jälkeen
ryhdikkäiksi ja käyttötarkoitukseensa
sopiviksi. Esimerkiksi kattotuolirakenteet säilyivät alkuperäisinä.
Rakennuksen julkisivu ja sisätilat
palautettiin mahdollisimman lähelle
alkuperäistä käyttötarkoitustaan ja ilmettään.
- Esimerkiksi alkuperäisen aulan
tilalle oli vuosien varrella toteutettu
opettajainhuone ja luokkatilaa, mutta
nyt se on jälleen palautettu ennalleen,
Viitanen toteaa.
Historiallisen ulkoasun löytäminen
Puistokoulun suunnitteli arkkitehti Wivi
Lönn ja se vihittiin käyttöön Jyväskylän
kaupungin ensimmäisenä kansakouluna marraskuussa 1913. Yli sadan
vuoden aikana Puistokoulu on käynyt
läpi monenlaisia vaiheita. Valtaosan
historiastaan Puistokoulussa on käyty

Puistokoulu uudistettiin alkuperäiseen asuunsa
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Puistokoulun pihaan
uusi, nykyaikainen
lähiliikuntapaikka
koulua, mutta esimerkiksi sodan aikana
rakennus palveli mm. sotilaiden majoitustilana.
Peruskorjauksessa pyrittiin kaivamaan esiin rakennuksen alkuperäinen
henki pienimpiä yksityiskohtia myöten. Sadan vuoden, eri rakenteellisten
muutosten ja lukuisten pintaremonttien
jälkeen se oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Selvitystyössä saatiin
korvaamatonta apua Keski-Suomen
museolta ja Jyväskylän yliopistolta.
- Ovien ja ikkunoiden alkuperäistä
asua pystyttiin tutkimaan museon arkiston vanhoista valokuvista ja yliopiston
tutkijat raaputtelivat vanhoja tapettipintoja, jotta seinämaalit saatiin mahdollisimman lähelle alkuperäisiä sävyjä,
Viitanen kuvailee.
Puistokoulun peruskorjauksen haaste ei ollut helppo, mutta lopputulos puhuu puolestaan. Rakennus seisoo paikallaan kauniimpana ja terveempänä
kuin koskaan ja elokuusta alkaen se on
jälleen palvellut alkuperäisessä tarkoituksessaan keskustan lasten kouluna.
Koululaiset keskiössä
Aikanaan Puistokoulu on toiminut mm.
kunnallisena keskikouluna, jota Ilmo
Viitanen itsekin kävi 1960-luvulla. Viitanen muistuttaa, että projektin tavoitteissa alkuperäisen hengen löytäminen
oli sittenkin toissijaista sen rinnalla, että
koululaisille saatiin ensiluokkainen ja
heidän tarpeisiinsa vastaava koulu.
- Palaute on ollut pelkästään positiivista ja mikä tärkeintä oppilaat ovat
tyytyväisiä, hän toteaa iloisena.
Samassa kiinteistössä Puistokoulun
kanssa sijaitsee Päivärinteen päiväkoti,
joka valmistui vuonna 2010. Peruskorjattu alkuperäisasuinen koulu ja moderni betonirakenteinen päiväkoti muodostavat viehättävän kokonaisuuden, jossa
uusi ja vanha lyövät kättä. Päiväkoti ja
koulu yhdistyvät toisiinsa käytävällä ja
arkea helpottaa esim. yhteiset ruokailutilat.
Koulutyö käynnistyi peruskorjauksen
jälkeen jälleen elokuussa ja Puistokoulua käy nyt noin 200 1-4 -luokkalaista
lasta.

Puistokoulun peruskorjauksen
yhteydessä koulun ja Päivärinteen
päiväkodin pihaan rakennettiin
kaikille avoin lähiliikuntapaikka.
Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu haki ja sai lähiliikuntapaikan
rakentamiseen myös valtionavustusta.
Puistokoulun ja Päivärinteen
päiväkodin avoinna oloaikaan
piha-alue on ainoastaan heidän
käytössään, mutta muuna aikana
se on avoin kaupunkilaisille.
Lähiliikuntapaikat ovat monenlaisille käyttäjäryhmille soveltuvia liikuntapaikkoja, joihin ei jaeta
vuoroja tai käytöstä peritä käyttömaksuja. Lähiliikuntapaikkojen
tavoite on aktivoida alueen ihmisten liikkumista ja vapaa-aikaa.
Puistokoulun lähiliikuntapaikan suunnittelun keskiössä ovat
olleet leikkivälineet, mahdollisuus pallopelien pelaamiselle
sekä erilaiset ulkoilutelineet.
Kentän pinnoitteena on
hiekkatekonurmi, jonka alle on asennettu
tekojääputkisto. Näin
kenttää voidaan jäädyttää talvisin myös
luisteluharrastajille.
Puistokoulun lähiliikuntapaikka on otettu mukavasti käyttöön ja
käyttäjiltä saatu palaute
on ollut positiivista.

Palkinto lähiliikunnan
edistämisestä
Jyväskylän kaupunki vastaanotti
palkinnon liikunnan olosuhteiden
edistämisestä Kunnossa kaiken
ikää -ohjelman 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä keskiviikkona 5.11.
Palkinto on tunnustus Jyväskylän kaupungin esimerkillisestä työstä lähiliikuntapaikkojen
edistämiseksi. Jyväskylässä on
laajuudessaan ainutlaatuinen lähiliikuntapaikkaohjelma, jota on
myös toteutettu määrätietoisesti.
Palkinnon luovutti ministeri Carl
Haglund ja sen vastaanottivat liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen
sekä suunnittelupäällikkö Eeva
Simula Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluista.

Tilapalvelun
projektipäällikkö
Ilmo Viitanen
ottaa tuntumaa
Puistokoulun
uuteen pallokenttään.
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Yhteinen vastuu kiinteistöjen
turvallisuudesta
Tilapalvelu hallinnoi yli 400 kaupungin rakennusta. Jokaisessa kiinteistössä määritellään tarvittavat turvallisuusjärjestelmät käyttötarkoituksen mukaan. Järjestelmien
tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoja ja varmistaa turvallinen toiminta kaikille
kiinteistöissä toimiville.
Teksti: Markus Lehto | Asiantuntijalähde: tekninen isännöitsijä Ari Hämäläinen | Kuva: ShutterStock

Tavoitteena ennaltaehkäisy
Turvallisuusjärjestelmien tavoitteena
on ennaltaehkäistä vahinkoja ja varmistaa turvallinen toiminta kiinteistöissä kaikissa tilanteissa. Erilaisiin
turvallisuusuhkiin varaudutaan mm.
paloilmoitin- tai varoitinjärjestelmillä,
kameravalvonnalla, murtohälytys- ja
hätäkutsujärjestelmillä, kulunvalvon-
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nalla sekä ajastetuilla sähkölukituksilla.
Järjestelmien valvontavastuu on tapauksesta riippuen esimerkiksi hätäkeskuksella tai vartiointiliikkeellä.
Järjestelmien lisäksi jokaisessa
kiinteistössä on laadittu oma pelastussuunnitelmansa. Pelastussuunnitelmaa
tulisi myös harjoitella, jotta jokainen tietää, miten menetellä jos jotain tapahtuu.

Joka kiinteistössä
turvallisuusvastaava
Jokaisen kiinteistön käyttäjähenkilökunnasta on valittu turvallisuusvastaava
ja varahenkilö huolehtimaan kiinteistön
turvallisuudesta. Heidän vastuullaan
on huolehtia, että muu henkilökunta
on tietoinen turvajärjestelmien toiminnasta, kuten hälytys- ja aukioloajoista tai

Yhteinen vastuu kiinteistöjen turvallisuudesta
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Turvallisuus työssä ja vapaa-aikana on
yhteispeliä, jossa jokaisella on vastuunsa.
Eri järjestelmät luovat turvaa, mutta lisäksi
tarvitaan yhteiset pelisäännöt, joilla tehdään
arjesta turvallisempaa työssä, kotona ja
harrastuksissa.

Liikuntapalveluilla vastuu
sisäliikuntapaikoista
Jyväskylässä on lähes sata sisäliikuntapaikkaa, joissa voi harrastaa liikuntaa
myös ilta-aikaan. Liikuntasalien ja muiden iltakäytössä olevien tilojen käyttö
on kaupungin liikuntatoimen vastuulla.
Liikuntatoimi ohjeistaa seuroja ja hoitaa
yhteyksiä salivarauksissa. Iltakäytössä
olevien tilojen, esim. liikuntasalien tilavarauksista ja yhteydenpidosta vartiointiliikkeeseen hoidetaan liikuntapalvelujen toimesta.
Kameravalvonta tuo turvaa

kulkureiteistä sekä mahdollisista hätäpoistumisreiteistä. He myös tiedottavat
pelastussuunnitelmasta sekä muista
turvallisuuteen liittyvistä asioista.
Turvallisuusvastaavat huolehtivat
myös esim. kameravalvonnan tietojen
hallinnoinnista sekä yhteydenpidosta
vartiointiliikkeen kanssa murtohälytysja kulunvalvontatietojen osalta.
Turvallisuusasioiden säännöllinen
kertaaminen ja pelisääntöjen läpikäyminen on tärkeää. Joka vuosi kaupungille
esimerkiksi koituu tuhansien eurojen
kustannukset turhista hälytyksistä, jotka huolellisemmalla toiminnalla voitaisiin välttää.
Hälytysten aikaan kiinteistössä voi
liikkua vain syötettyään turvakoodin
järjestelmään. Jokaisen vastuulla on
selvittää kiinteistön turvallisuusvastaavalta saatava henkilökohtainen turvakoodinsa. Mikäli koodi ei kuitenkaan
ole tiedossa ja tulee välttämätön tarve
käydä työpaikalla hälytysten aikana, niin
ennen kiinteistöön menemistä tulisi ottaa yhteyttä kiinteistön turvallisuusvastaavaan.

Useimmissa kaupungin kiinteistöissä on
tallentava kameravalvonta. Sen, kuten
muidenkin käytössä olevien turvallisuusjärjestelmien, perusteena ovat turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien
tilanteiden ennaltaehkäisy ja vahinkojen

selvittäminen.
Tärkeintä on turvata työntekijöiden
ja muiden tiloissa oleskelevien turvallisuutta. Lisäksi kameroilla halutaan suojata kiinteistöissä olevien henkilöiden ja
yritysten omaisuutta sekä ehkäistä kiinteistöihin kohdistuvaa ilkivaltaa.
Kameroiden määrään ja sijoitteluun
liittyy laki yksityisyyden suojasta. Se mm.
määrittelee missä kameroita saa olla.
Muutoinkin kameroita pyritään rajoittamaan vain välttämättömiin kohteisiin.
Valvonnalla saatujen tallenteiden käyttö
on selvitetty jokaiseen kohteeseen erikseen tehdyssä rekisteriselosteessa, joka
on pyynnöstä nähtävissä. Selosteesta
käy ilmi mm. rekisterin ylläpitäjä ja kohteen vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on
myös tiedottaa henkilökuntaa toteutettavasta kameravalvonnasta.

Julkisissa tiloissa
rakennuksen
omistajalla on velvollisuus
huolehtia tilojen turvallisuudesta.
Siksi Tilapalvelunkin
kiinteistöissä hyödynnetään
useita turvallisuutta lisääviä
järjestelmiä.
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Koulujen ilkivalta voidaan saada kuriin

Koulujen ilkivalta voidaan
saada kuriin
Vuosi sitten, syksyllä 2013, kiinnitettiin huomiota yläkoululla tapahtuvaan ilkivaltaan.
Muutamilla kouluilla kiertäessä havaittiin normaalien käytöstä johtuvien sisäpintojen
kulumisten lisäksi runsaasti myös tahallaan aiheutettua ilkivaltaa.
Teksti: Markus Lehto | Asiantuntijalähde: asiakkuuspäällikkö Jaana Lehtoranta-Makkonen, sisäilma-asiantuntija Petteri Kontro
Kuvat: Janika Filppula, Pekka Tikkanen

Yksi kouluista, joissa ilkivaltaa tavattiin
tavallista enemmän oli vasta vuonna
2008 peruskorjattu Viitaniemen yläkoulu. Viitaniemessä ei jääty surkuttelemaan tapahtunutta ja ihmettelemään
vahinkoja, vaan asialle päätettiin määrätietoisesti tehdä jotain.
Koulun vararehtori ja erityisluokanopettaja Tero Kamppi kertoo mitä koululla tehtiin ja mitä Viitaniemeen kuuluu
nyt.
Ilkivalta on radikaalisti vähentynyt
Viitaniemessä. Mitä koulussanne on
tapahtunut kesän ja syksyn aikana?
Viime keväänä mietimme yhdessä oppilaskunnan, Tilapalvelun ja opettajien kanssa miten voisimme yhdessä
kehittää viihtyvyyttä ja lisätä vastuuta
yhteisten tilojen huolehtimisesta ja
hoitamisesta. Kesän aikana koulun pintoja saneerattiin, käytävien ja luokkien
seinäpinnat tasoitettiin ja rikkoutuneet
ilmoitustaulut poistettiin. Lisäksi oppi-
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lasaines vaihtui osittain kesän aikana
ja tämän hetkinen ikäryhmä vaikuttaa
hieman rauhallisemmalta; myös koulun
oppilasmäärä on laskenut hieman.
Mitä toimenpiteitä ilkivallan
kitkemiseksi on tehty?
Opettajia on velvoitettu pitämään parempaa huolta luokkien kunnosta. Tuntien alussa ja lopussa oppilaat yhdessä
opettajan kanssa käyvät luokan kunnon
läpi ja opettaja kuittaa asian tarkastuslistaan. Nyt kun pinnat ovat kunnossa,
ilkivallan kontrollointi on helppoa. Opettajat ilmoittavat epäkohdista välittömästi rehtorille ja mikäli sotkuja ilmaantuu
niin asia korjataan heti.
Oppilaille ja heidän koteihinsa on
tiedotettu siisteyden ja paikkojen kunnossapidon tärkeydestä. Oppilaita on
vastuutettu huolehtimaan omista sotkuistaan ja sotkemiseen on puututtu välittömästi. Valvontaa on tehostettu ja varsinkin ruokailutilanteisiin on panostettu.

Oppilaiden vireystilan parantamiseksi koulussa on otettu käyttöön välipalamyynnin lisäksi myös aamupalamyynti,
josta onkin tullut suosittu oppilaiden
keskuudessa.
Lisäksi järjestyssäännöt on päivitetty ja ne on käyty läpi luokkien kanssa.
Myös kameravalvontaa on lisätty.
Miten oppilaita voidaan motivoida
pitämään huolta omasta koulustaan?
Oppilaiden viihtyvyyttä ja aktiviteettejä
lisäämällä. Keväällä oppilaat vastasivat kyselyyn, jossa kartoitettiin asioita,
jotka edesauttavat paikkojen kunnossa pysymistä sekä viihtymistä koulussa. Oppilaille annetaan mahdollisuus
vaikuttaa ja tulla osalliseksi. Koulu on
mukana Liikkuva koulu -hankkeessa,
jossa oppilaille pyritään järjestämään
liikuntaa päivittäin. Koulu on esimerkiksi hankkinut luokille urheiluvälineitä
välituntikäyttöön.

Koulujen ilkivalta voidaan saada kuriin

Miten positiivista me-henkeä voidaan
luoda pitkäjänteisesti, kun oppilaat
vaihtuvat joka vuosi?
Me-henkeä luodaan esimerkiksi erilaisilla tapahtumilla. Tapahtumat voivat
olla joka vuosi järjestettäviä, vakiintuneita juhlia, jotka merkitsevät oppilaille
paljon, esim. Itsenäisyyspäivän tanssiaiset ja 9. luokkalaisten gaala.
Jokaisen jakson vaihteessa järjestetään oppilaskunnan toimesta jaksonvaihtopäivät, johon kuuluu erilaisia
kilpailuja ja leikkimielistä yhdessä tekemistä. Koulussa myydään myös tuotteita, joissa on Viitaniemen logo.
7. luokkalaisille järjestetään ryhmäytymiset lukuvuoden alussa, ja syksyllä
oppilaat osallistuvat Friends-tunteihin,
jossa teemoina mm. ryhmässä toimiminen, toisiin luottaminen, itsetunnon
vahvistaminen ja ongelmanratkaisu.

siitä että heitä kuunnellaan ja että he
pystyvät itse vaikuttamaan koulussa tapahtuvaan arkeen. Oppilaita kohdellaan
tasapuolisesti ja ongelmatilanteisiin
puututaan välittömästi.
Miltä koulun tilat vaikuttavat tällä
hetkellä? Entä koulun yleinen
ilmapiiri?
Koulun tilat ovat pysyneet erittäin hyvässä kunnossa. Opettajat ja oppilaat
ovat kiitettävästi huolehtineet koulurakennuksen pintojen siisteydestä. Myös
yleinen siisteys roskaamisen suhteen
on vähentynyt edellisvuosiin verrattuna, siitä suuri kiitos myös ammattinsa
taitaville siistijöille.
Ilmapiiri koulussa on ollut hyvä ja
rauhallinen. Ikäluokka on jo itsessään

//
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hyvin käyttäytyvä, mutta mm. marraskuussa pidetty ”Valon juhla” -päivä oli
hyvä esimerkki yhdessä olemisesta ja
tekemisestä.
Oppilaat kiersivät eri pajoissa, tehden
erilaisia valoon liittyviä juttuja, kuten;
led-tuikkuja, steariinisytykeruusuja,
ystäväkortteja jne. Oli yhteisiä kilpailuja ja päivä päättyi juhlavieraan, tohtori
Onerva Mäen pitämään juhlapuheeseen
salissa, jonka sadat led-tuikut valaisivat.

Hyvä yhteishenki
syntyy yhdessä
tekemisestä, kuten
syksyn Valon juhlassa.

Oppilaiden mielipiteissä korostuu
opettajien ja oppilaiden hyvät välit.
Miten hyvät välit syntyvät?
Oppilaiden mielipiteiden kuunteleminen ja niiden huomioon ottaminen on
tärkeää. Oppilaiden tulee saada tunne

Muutamilla kouluilla havaittiin normaalien käytöstä johtuvien kulumisten lisäksi runsaasti myös tahallaan
aiheutettua ilkivaltaa.
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ERIKSSON ESKO
Kiinteistöjohtaja
014 266 8233
0500 641 621

TERVO TIMO
Kustannussuunnittelija
014 266 8254
0400 738 616

KORKALAINEN-HALMU EIJA
Projektipäällikkö
014 266 8239
050 552 3754

KONTRO PETTERI
Sisäilma-asiantuntija
014 266 0976
050 374 8533

VIINIKKA TAIJA
Johdon sihteeri
014 266 8257
0400 839 434

Rakennuttaminen

OKSANEN KIRSI
Suunnittelusihteeri
014 266 8244
0400 732 006

LAHTI MARITTA
Kiinteistömanageri
014 266 8240
0400 648 386

Kiinteistö- ja
tilapalvelut

LEHTORANTA-MAKKONEN
JAANA
Asiakkuuspäällikkö
014 266 8242
040 830 6378

LEPISTÖ TUIJA
Rakennuttajapäällikkö
(projektien ohjaus ja valvonta,
investointien budj., valtionavut)
014 266 8251
050 430 6454

Kiinteistökehitys
LEPO MIKKO
Kiinteistökehityspäällikkö
(ulkoinen vuokraus, kiinteistöjen
ostot ja myynnit)
014 266 8243
040 830 6379

Energiatehokkuus

ALTÉN SATU
Kiinteistömanageri
014 266 8230
0400 807 598

REUNAMA JUHA
Projektipäällikkö
014 266 8249
0400 648 387

HIRVELÄ TERO
Energia-asiantuntija
014 266 8232
050 408 4660

ARVE ANNELI
Kunnossapitopäällikkö
014 266 8231
0400 995 077

TUONONEN VÄINÖ
Projektipäällikkö
014 266 8255
040 588 4283

Talous ja hallinto
KINOS SOILE
Talous- ja hallintopäällikkö
(talous, rahoitus, hallinto)
014 266 8237
0400 455 015

ESKOLA PERTTI
Tekninen Isännöitsijä
014 266 8234
0500 540 251

VIITANEN ILMO
Projektipäällikkö
014 266 8258
0400 783 800

Tarve- ja
hankesuunnittelu

PARNI MERJA
Toimistosihteeri
014 266 8241

RANNANHEIMO ULLA
Suunnittelupäällikkö
(tarve- ja hankeselvitykset,
palveluverkot)
014 266 8247
050 606 87

SUURONEN AIRA
Taloussuunnittelija
014 266 8253
040 355 0869

24/7

SALMELA OLLI
Kiinteistöpäällikkö
014 266 8250
0400 648 389

REIN MAUNO
Projektipäällikkö
014 266 8248
050 343 1287

HÄMÄLÄINEN ARI
Tekninen isännöitsijä
(kiinteistönhoidon ja
– huollon ohjelmointi)
014 266 8236
0400 544 333

Kiinteistöjen
HELPDESK 24h

TEE VIKAILMOITUS ENSISIJAISESTI VERKOSSA:
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Kaupungin Intran pääsivu
TAI
Soita p. 014 266 8228

>

käynnistysalusta

>

VILJAKAINEN ANNIKA
Siivouspäällikkö
014 266 8259
0500 788 913
VÄYLIÖ SIRPA
Kiinteistömanageri
014 266 8260
050 599 6003

HASSINEN HANNA
Kiinteistömanageri
014 266 8246
050 311 8704

Kiinteistöön liittyvissä vikatilanteissa sinua palvelee
uudistunut Kiinteistöjen Helpdesk 24 h/vrk.
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TAHVANAINEN MIKKO
Kiinteistömanageri
014 266 1850
050 564 7427

Kiinteistöjen Helpdesk

LVI-asiantuntija
Markku Varakas
on jäänyt eläkkeelle
1.12.2014
Lämmin kiitos vuosien
hyvästä yhteistyöstä.
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Jyväskylän Tilapalvelu
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