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1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.00  
 

2. Ylikylän koulun rakennusasiat 
Ylikylän koulun rehtori Ismo Turpeinen kertoi Ylikylän koulun tulevasta 
moduulikoulusta ja esitteli rakennuksen piirustuksia. Rakennus liitetään vanhaan 
osaan yhdyskäytävällä, joten siirtyminen onnistuu sisäkautta. Rakennus on kaksi 
kerroksinen ja tiloissa on huomioitu esteettömyys mm. molemmissa kerroksissa 
on inva-WC, ei kynnyksiä ja hissillä päästään eri kerroksiin.  
Uudet tilat mahdollistavat paremmin opettajien yhteistyön ja tiloja voi 
muunnella. Tarvittaessa moduuliin voidaan tehdä vielä lisäosa, mikäli 
oppilasmäärä kasvaa. Tarkoituksena, että tilat saadaan käyttöön viikolla 44 ja 
tämän jälkeen suljetaan vanhat tilat (rakennettu v. 1968), missä eniten ollut 
sisäilmaongelmia. Vanhoista tiloista ei siirretä mitään tavaraa uuteen, niin ettei 
hajut tms. leviä uusiin tiloihin. Kesän aikana tehdään remonttia osan vanhoista 
koulutiloista, mitkä on tarkoitus säästää.  
Toiveena olisi saada Ylikylän koululle oma liikuntasali, mikä mahdollistaisi 
paremmin liikuntatunnit sekä koulun omat juhlat esityksineen. Tällä hetkellä 
koulu käyttää Zempin tiloja ja ne eivät ole olleet toimivia mm. metelin ja hälinän 
takia. 
Huolta herättää myös Ylikylän koulun ympäristö, missä on paljon vaarallisia 
kohtia liikenteellisesti. Koulun ympäristöä sekä liikenneratkaisuja pitää 
tarkastella kokonaisuutena ja yrittää löytää turvalliset sekä toimivat ratkaisut. 



 

 

Todettu että koulutiloille tulee olemaan Kempeleessä kova tarve, koska kunta on 
muuttovoittoinen ja oppilasmäärät kasvavat koko ajan. Kempeleen kunnan 
kouluilla on hyvä maine ja koululaisia olisi tulossa myös ympäristökunnista. 
 
 
 

 
3. Muut asiat 

Kutsu vanhus- ja vammaisneuvostoille POPsote-palvelustrategiahankkeen 
yhteistyötilaisuuteen 9.6.2021 klo 15.00-16.30. Tilaisuus toteutetaan teams-
kokouksena ja toivotaan osallistumista sen kautta. Kempeleessä järjestetään 
mahdollisuus osallistua teams-kokoukseen yhteisesti suuremmassa tilassa, 
missä voidaan noudattaa korona-ohjeistusta. Kutsulinkki sekä paikka 
ilmoitetaan, kun saadaan vahvistus, missä tilaisuus voidaan toteuttaa. 

 
4. Seuraava kokous 

Toimintakeskus Zytykkeellä torstaina 10.6.2021 klo: 17. Paikalle on kutsuttu 
seurakunnan edustaja, Anna Keränen, kertomaan uuden pappilan 
rakentamisesta ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Kaisa Kuusikko, 
kertomaan uuden taksikortin käytön kokemuksista. 
Kokouksen jälkeen on ruokailu ravintola Rossossa kauppakeskus Zeppeliinissä.  
 

 
5. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.15 


