Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelman hyväksyminen
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 16.2.2012,§21:
”Kaupunginvaltuusto päätti 30.5.2011 (§68), että Uimaharjun koulu
luokkia 7-9 ei siirretä Enon kouluun 1.8.2012 alkaen. Toisaalta vuoden
2012 talousarviossa (KV 28.11.2011) Tilakeskuksen kohdalta todetaan:
”Uimaharjun koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma valmistuu
vuoden 2011 aikana. Hankkeelle on haettu valtionavustusta 4,5 milj. euroa arviolta 9,0 milj. euron kokonaiskustannuksiin. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2012 on yleissivistävän koulutuksen oppilaitosten
perustamiskustannuksien valtuutta karsittu erittäin voimakkaasti. Koko
maan tasolla valtuus on 5 milj. euroa (kuluvana vuonna 36 milj. euroa).
Uimaharjun koulun peruskorjauksen laajuus selvitetään ennen hankesuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen ajoittamista investointiohjelmassa”
Hanke ei ole yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa 2012 – 2015 eli hankkeelle ei myönnetty valtionavustusta (OKM 16.12.2011, 16/511/2011).
Yleinen taloudellinen kehitys on oleellisesti heikentynyt valtakunnan ja
kaupungin tasoilla johtuen Euroopan talousalueen taantumasta. Valtakunnan tason taloudellisen kestävyysvajeen seurauksena valmistellaan 5
mrd. euron lisäsäästöohjelmaa, jolla on suuria vaikutuksia kaupungin talouteen. Tämän lisäksi hankkeen laajuutta arvioitaessa tulee huomioida
seuraavat seikat:
- Kaupungin korjausvelka on 51M€ ja investointiohjelma 10M€/v.
Uimaharjun hanketta on harkittava suhteessa muiden alueiden tarpeisiin. Etenkin palvelualueilla 1, 3 ja 4 varhaiskasvatuksen sekä palvelualueella 4 perusopetuksen kysyntä kasvaa koko ajan, mikä vaatii uudisrakentamista. Samanaikaisesti koko kaupungin mittakaavassa yhä useamman päiväkoti- ja koulurakennuksen kunto edellyttäisi peruskorjausta.
- Yleissivistävän koulutuksen oppilaitosten perustamiskustannuksien
valtuutta on karsittu voimakkaasti valtion talousarvioissa viime vuosina.
Todennäköisesti valtuus ei tule kasvamaan tulevaisuudessa.
2010
2011
2012

86M€
36M€
5M€

16 000 oppilasta
5 100 oppilasta
720 oppilasta

- Jos Enon lukion toiminta loppuu, niin Enon koulukeskuksessa vapautuu neljä (4) lukiokäyttöön suunniteltua tilaa. Tällöin on selvitettävä
koulukeskuksen tilojen käytön tehostamismahdollisuudet.
Hallitusohjelman mukaan lukio-opetuksen rahoitusta leikataan todennäköisesti vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi
kaupunginvaltuusto 30.5.2011 (§69) päätti, että Joensuun
Enon ja Pyhäselän lukioiden jatkoa tarkastellaan vuosittain syyskuun tilastointipäivän opiskelijamäärien perus-

teella. Jos nuorten lukiokoulutuksen aloittaneiden lukumäärä on vähintään 20 ja nuorten lukiokoulutuksen kokonaismäärä on vähintään 55, kyseisen lukion toiminta
jatkuu.
Hankesuunnitelmassa on päädytty kahteen toteutusvaihtoehtoon
- VE-2C luokkien E - 6 alakoulu. Yläkouluopetus on
Enon yhtenäiskoulussa.
- VE-2D luokkien E – 9 yhtenäiskoulu eli nykyinen Uimaharjun koulun mitoitus.
Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle esityksen toteutettavasta
hankevaihtoehdosta. Jos esitys on VE-2C luokkien E - 6 alakoulu, niin
on järjestettävä kuulemistilaisuus ennen kaupunginvaltuuston päätöstä.
Nykytilanne
Enon oppilaitosalueella toimii tällä hetkellä yksi alakoulu (Louhioja) ja
kaksi yhtenäiskoulua (Eno ja Uimaharju). Enon yhtenäiskoululla ja lukiolla on yhteiset tilat ja yhteistä henkilöstöä.
Uimaharjun koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna 202 oppilasta,
joista 24 esiopetuksessa, 117 luokilla 1-6 ja 61 luokilla 7-9.
Uimaharjun koulu toimii tällä hetkellä kolmessa eri rakennuksessa. Pääkoulu toimii Uimaharjun yksikössä (vanha alakoulurakennus), jossa järjestetään opetus luokka-asteille 3-9. Ukkolan yksikkö (entinen Ukkolan
koulu) toimii pienten kouluna luokka-asteille E-2. Yläkoululaisten taitoja taideaineiden opetus toteutetaan pääsääntöisesti Taitolarakennuksessa (vanhan yläkoulun lisärakennus), joka sijaitsee pääkoululta noin 500 metrin päässä.
Ukkolan yksikkö on käytössä, koska opetus on jouduttu järjestämään
poikkeusoloissa lukuisten vanhassa alakoulurakennuksessa esiintyneiden vesivahinkojen ja sisäilmaongelmien vuoksi.
Vanhan alakoulurakennuksen ja Taitola-rakennuksen talotekniikka on
kaikilta osiltaan elinkaarensa päässä.
Hankevaihtoehtojen ydinkohdat
Perusteena hankkeelle on Uimaharjun koulun nykyinen huono kunto,
joka edellyttää mahdollisimman nopeaa rakentamisen aloittamista. Nykyisten tilojen peruskorjaus on haastavaa ja hyvän lopputuloksen aikaansaaminen peruskorjaamisella ei ole varmaa.
Hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä johon ovat
kuuluneet rakennuttajan edustajana tilakeskukselta rakennuttajainsinööri Risto Karjalainen, koulutuspalvelukeskuksesta vs. talouspäällikkö
Jukka Orenius sekä käyttäjän edustajana va. rehtori Mika Norppa. Yläkoulun tilaohjelman ja tilakaavioiden laadinnasta on vastannut arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, kustannuslaskennasta Esa Mustonen
/ Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy. Lisäksi rakennuttaja on käyttänyt
teknisinä asiantuntijoina tilakeskuksen ja koulutuspalvelukeskuksen
henkilöstöä.

Liite 2
Hanke pyritään sisällyttämään Joensuun kaupungin rakennuttamisohjelmaan vuosille 2012 – 2014, niin että opiskelu tiloissa voisi alkaa syksyllä 2014. Tilakeskus on suunnitellut töiden aloitusta syksyllä 2012.
Hyötyala:
- VE-2C (E-6) 1837,0 hym2
- VE-2D (E-9) 2679,0 hym2.
Molemmissa vaihtoehdoissa peruskorjattavan liikuntasaliosan hyötyala
on 926,0 hym2.
Molemmat hankevaihtoehdot käsittävät yhden koulurakennuksen, joka
pitää sisällään kaiken opetuksen. Lisäksi piha-alueet uudistetaan.
Molemmissa hankevaihtoehdoissa tullaan luopumaan Ukkolan koulukiinteistöstä ja Taitola – rakennuksesta.
Tilaratkaisuissa pyritään monikäyttöisyyteen ennakoiden myös ulkopuolisten toimijoiden ilta- ja viikonloppukäyttötarpeita tulevaisuudessa.
Hankkeen jatkosuunnittelussa tarkennetaan monikäyttöisyyttä muun
muassa Kansalaisopiston ja Nuorisotoimen näkökulmasta.
Uudisrakentaminen ja saneeraus sekä piha-alueet on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa vaiheessa.
Molemmissa hankevaihtoehdoissa liikuntasaliosan saneerausvaiheessa
tarvitaan väliaikaistilat liikunnan opetuksen järjestämiseksi. Tämä tarkoittaa ulkoliikuntajaksoa ja/tai oppilaiden kuljettamista linja-autolla
Uimaharjun koulun Ukkolan yksikköön, josta lähin koulukäyttöön soveltuva sisäliikuntatila löytyy. Matkaa Uimaharjusta Ukkolaan tulee 7 kilometriä. Lisäksi sisäliikuntatilana selvitetään Pölösen salin käyttö.
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa vanhan alakoulurakennuksen vaurioitunut osa puretaan uudisrakennuksen tieltä. Tämä osa koulua on jo
suurimmalta osin käytöstä poistettua tilaa, mutta siellä on edelleen opinto-ohjaajan/koulukuraattorin/erityisopettajan ja ortodoksisen uskonnon/ koulupsykologin tilat. Näiden tilojen käyttöaste on pieni, mutta
korvaavaa tilaa ei nykytilanteen mukaisesta ratkaisusta löydy. Vaihtoehtoina ovat Ukkolan koulukiinteistön käytön tehostaminen tai uusien
siirtoluokkien hankkiminen. Lisäksi selvitetään terveysaseman tyhjien tilojen käyttöönotto korvaavina tiloina.
Hankevaihtoehtojen vaikutukset oppilaisiin, henkilöstöön ja opetuksen järjestämiseen
Alueen yläkouluopetus järjestetään tällä hetkellä kullekin ikäluokalle
kolmessa (3) perusopetusryhmässä. Näistä ryhmistä kaksi on Enon
koulussa ja yksi Uimaharjun koulussa.
Vuoden 2009 kaupungin palveluverkkosuunnitelmia varten tehdyn ennusteen mukaan vuonna 2011 Enon palvelualueen perusopetusikäisten
(7-15 -vuotiaat) lukumäärä on 552 ja alle kouluikäisten (0-6 –vuotiaat)
lukumäärä on 416. Ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä ei ta-

pahdu merkittäviä muutoksia peruskouluikäisten määrässä, mutta alle
kouluikäisten lukumäärä laskee noin 70 lapsella.
Vuoden 2011 toteuman (marraskuun tilanne, x-city) mukaan alueella on
perusopetusikäisiä 499 eli heitä on 53 ennustettua vähemmän. Varhaiskasvatus- ja koulutustoimen hallinto-ohjelman mukaan alueen kouluissa
on tällä hetkellä 511 peruskoululaista, joista kuusi on ilomantsilaisia sekä neljä hoitokodin oppilasta muista kunnista ja Joensuun muilta alueilta.
Vuoden 2011 toteuman (marraskuun tilanne, x-city) alle kouluikäisiä on
354 eli heitä on 62 ennustettua vähemmän. Yhden ikäluokan koko on
noin 50 lasta. Jos alle kouluikäisten ikäluokat vakiintuvat tähän, niin se
tarkoittaa tulevaisuudessa 450 peruskoululaista.
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Ennusteen ja toteuman vertailun perusteella voidaan todeta, että ennusteeseen tulee suhtautua varauksella.
Yläkouluikäluokan opetus täytyy lähitulevaisuudessa varautua järjestämään nykyisen kolmen perusopetusryhmän sijaan vaihtelevasti kahdessa tai kolmessa perusopetusryhmässä. Tässä tilanteessa keskittäminen
antaa paremmat mahdollisuudet ikäluokkien ja sukupuolijakauman vaatimiin mielekkäisiin ryhmittelyihin.
Koko Enon oppilaitosalueen tällä hetkellä kouluissa olevat ikäluokat ovat 53 – 69 oppilasta, pois lukien nykyiset
ensimmäisen luokan oppilaat, joita alueella on yhteensä
34. Uimaharjun koulun ikäluokat ovat 7 – 29 oppilasta
sekä Enon ja Louhiojan koulujen ikäluokat ovat yhteensä
27 – 43 oppilasta. Yläkouluopetuksessa noin 40 oppilaan
ikäluokka tarkoittaa kahta perusopetusryhmää ja noin 60
oppilaan ikäluokka tarkoittaa kolmea perusopetusryhmää.
Nykyisillä kouluissa olevilla oppilasmäärillä tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa saman ikäluokan Uimaharjun
yläkoululaisten opetusryhmässä (nykyiset ykkösluokkalaiset) voi olla 7 oppilasta ja Enon opetusryhmässä 27 oppilasta. Vastaavasti toisen ikäluokan (nykyiset kuutosluokkalaiset) kohdalla Uimaharjussa voi olla 29 oppilaan ryhmä sekä Enossa 18 ja 17 oppilaan ryhmä.
Pidemmällä aikavälillä Enon alueen ikäluokista näyttäisi syntyvän pääsääntöisesti kaksi perusopetusryhmää.
Marraskuun 2011 toteuman perusteella alle kouluikäisiä
(0-6 -vuotiaat) on Enon alueella 354 lasta, mikä tarkoittaa
keskimäärin noin 50 lasta/ikäluokka.
Oppilaiden näkökulmasta hankevaihtoehtojen ero kiteytyy kahteen asiaan. Yläkouluopetuksen keskittäminen Enoon lisää Uimaharjun taajaman ja sen itäpuolella asuvien koulumatkaa (Eno – Uimaharju n.
16km), mutta toisaalta toteutettavissa olevien valinnaisopintojen toteutusvaihtoehdot lisääntyvät.
Keskittämisvaihtoehdossa on suunniteltu, että syksystä 2013 alkaen
Uimaharjun koulun oppilaat siirtyvät 7. luokalle Enon kouluun.

syksyllä 2013 Uimaharjun koulun 8. ja 9. luokan oppilaat
jatkavat Uimaharjun koulussa.
syksyllä 2014 Uimaharjun koulun 9. luokan oppilaat siirtyvät Enon kouluun.
Kahden pienen yläkoulun takia joillakin opettajilla on jo tällä hetkellä
monta opetettavaa ainetta, joista osaan opettajalla ei ole pätevyyttä.
Keskittämisen seurauksena kolmen (3) tuntiopettajan ja yhden (1) virassa olevan opettajan tunnit siirtyvät muille opettajille. Yksi tuntiopettaja
ja virassa oleva opettaja siirretään kaupungin muiden alueiden kouluihin. Yksi tuntiopettaja on määräaikainen ja yksi jää eläkkeelle. Näin ollen keskittäminen tarjoaa aineenopettajille mahdollisuuden keskittyä
opettamaan niitä aineita, joihin hänellä on pätevyys.
Jos Enon lukion oppilaaksiotto loppuu, niin keskittäminen ei aiheuta tilaongelmia. Jos lukion toiminta jatkuu nykymuodossaan,
- syksyllä 2013 tarvitaan vähintään yksi luokkatila lisää.
Tässä tapauksessa Enon koulun vajaakäytöllä oleva kielistudioluokka muutetaan normaaliksi luokaksi ja kouluun
hankitaan siirrettävä kielistudiovarustus. Tämä hankinta
on jossain vaiheessa tehtävä riippumatta valitusta hankeratkaisusta.
- syksyllä 2014 tarvitaan vähintään kaksi luokkatila lisää.
Koska Enon lukion jatko on epävarma, on harkittava siirtokouluyksikköä, jonka kustannus on 45 416€/v nykyisellä kustannustasolla.
Pidemmällä tähtäimellä keskittäminen ei aiheuta tilaongelmaa Enossa,
jos ikäluokkien koko pienenee kuten edellä kuvattiin.
Jos Enon lukion oppilaaksiotto loppuu ja yhtenäiskoulun, VE-2D (E9), rakennetaan Uimaharjuun, niin Enon koulukeskuksen tilojen käytön
tehostaminen on selvitettävä.
Hankevaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset
Liite 4
Molemmissa vaihtoehdoissa varhaiskasvatus- ja koulutustoimen tulee
tehdä 15 vuoden vuokrasopimus hankkeen valmistuttua.
A. Investointikustannukset (alv. 0%)
Tavoitehintalaskelmaan perustuva perustamiskustannusarvio
- VE-2C (E-6) 5,74 M€
- VE-2D (E-9) 7,20 M€
Toimintavarustushankinnat (irtaimisto-, kalusto- ja laitehankinnat)
- VE-2C (E-6) n. 0,24 M€
- VE-2D (E-9) n. 0,35 M€
Hankevaihtoehtojen investointien ero: 1,57 M€
B. Muutos käyttötalouskustannuksissa verrattuna nykytilaan

(vuoden 2012 kustannustasolla):
- VE-2C:n,
- VE-2D:n,

E-6 112 262€/v
E-9 204 536€/v

Hankevaihtoehtojen käyttötalouskustannusten ero: 105 274€/v
1. Toimitilakustannusten kasvu vaihtoehdossa
- VE-2C (E-6) on 79 805€/v
- VE-2D (E-9) on 204 536€/v
Hankevaihtoehtojen toimitilakustannusten erotus on 124 731€/v
Toimitilakustannukset on laskettu seuraavasti:
A. Hankevaihtoehtojen toimitilakustannukset:
- VE-2C (E-6) 458 333 € /v
- VE-2D (E-9) 583 064 € /v
B. Molemmissa hankevaihtoehdoissa poistuvat nykyiset
tilakustannukset ovat 378 528€/v
- Uimaharjun alakoulu liikuntasaleineen 170 690€/v
- Taitola-rakennus 81 845€/v
- Ukkolan yksikkö liikuntasaleineen 94 436€/v
-Uimaharjussa tällä hetkellä olevat siirtokouluyksiköt 31
557€/v
2. Henkilöstökustannukset vaihtoehdossa VE-2C (E-6) vähenevät vähintään 63 000€/v. Kustannusta ei voi esittää täsmällisemmin, koska se
riippuu henkilöiden palkkaperusteista.
Uimaharjun rehtorin tehtävät muuttuvat koulunjohtajan
tehtäviksi, säästö noin 30 000€/v.
Jos yläkouluikäisten lukumäärä säilyy nykytasolla ja opetusryhmät muodostetaan nykyisten periaatteiden mukaan,
niin Enon alueen yläkouluopetus jatkuu lähivuosina 3sarjaisena joitakin poikkeusvuosia lukuun ottamatta. Nykyisellä resursoinnilla ja oppilasmäärillä keskitetyssä 3sarjaisessa opetuksessa säästö muodostuu siitä, että yläkoululaisten keskitetyssä ratkaisussa opetuksen järjestämiseen tarvitaan neljä opettajaa vähemmän kuin nykyisin.
Heidän pitämänsä tunnit siirtyvät muille opettajille. Tuntiopettajan (3 kpl) kohdalla säästö on vähintään 6 000€/v
ja virassa olevan (1 kpl) osalta vähintään 15 000€/v.
Kustannussäästö on vähintään 33 000€/v.
3. Kuljetuskustannukset vaihtoehdossa VE-2C (E-6) kasvavat enintään
82 457€/v.
Liite 5
Seuraavia ei ole huomioitu edellä esitetyssä laskennassa, koska niiden
toteutumisesta ei ole tässä vaiheessa varmaa tietoa:

Lukioratkaisusta riippuen keskitetyssä vaihtoehdossa tulee ensimmäisinä vuosina varautua väliaikaiseen siirtokouluyksikkökustannukseen 45
416€/v.
Kahden perusopetusryhmän ikäluokan opetukseen käytetään vähintään
24 vuosiviikkotuntia vähemmän kuin kolmen perusopetusryhmän ikäluokan opetukseen, säästö vähintään 50 000€/v (vuosiviikkotunti noin
2 200€). Edellyttää pääsääntöisesti keskitettyä ratkaisua.
Yhteenveto
Hankevaihtoehtoja punnittaessa keskiössä ovat seuraavat seikat
1. Opetuksen laatu
Onko tärkeämpää opetuksen mahdollisimman laadukas järjestäminen
Enon alueella vai yläkouluopetuksen säilyttäminen Uimaharjussa. Toisin sanoen keskitetyssä ratkaisussa osalla Uimaharjun koulun alueella
asuvilla oppilailla koulumatka pitenee, mutta toisaalta aineenopetuksessa on pätevä opettaja, valinnaisainetarjonta toteutuu paremmin ja opetusryhmät voidaan muodostaa mielekkäämmin.
2. Tilojen käyttö
Enon alueella on pieni alakoulu sekä kaksi yhtenäiskoulua. Alueen ikäluokkien koko näyttäisi pidemmällä tähtäimellä laskevan noin 50:en.
Tämä tarkoittaa kahta perusopetusryhmää. Lisäksi Enon lukion jatko
on vaakalaudalla. Tässä tilanteessa tulee tarkoin harkita missä laajuudessa ja mihin Enon alueella tehdään tilainvestointeja.
3. Kaupungin investointitarpeet kokonaisuutena
Miten arvioidaan kustannusvaikutukset suhteessa kaupungin kokonaistalouteen ja korjausvelkaan? Onko ratkaisulla vaikutuksia kykyyn vastata muiden palvelualueiden investointitarpeisiin?
Koulutustoimenjohtajan päätösehdotus:
Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää
a) omalta osaltaan hyväksyä Uimaharjun koulun
peruskorjauksen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelman ja
b) sitoutua peruskorjauksen ja uudisrakennuksen valmistuttua tekemään
tiloista 15 vuoden vuokrasopimuksen Tilakeskuksen kanssa.
Täytäntöönpano: KH
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.”
Enon lukioon on ensi syksyksi ensisijaisesti hakenut 9 oppilasta (Kouluta -järjestelmä, 19.3.2012). Näin ollen Enon lukio jatko on alla esitettyyn kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen vaakalaudalla. Historian valossa ensisijaisten hakijoiden lisäksi on odotettavissa 1-3 aloittavaa
opiskelijaa Enon lukioon.
Kaupunginvaltuusto 30.5.2011 (§69) päätti, että Joensuun Enon ja Pyhäselän lukioiden jatkoa tarkastellaan vuosittain syyskuun tilastointipäivän opiskelijamäärien perusteella. Jos nuorten lukiokoulutuksen aloittaneiden lukumäärä on vähintään 20 ja nuorten lukiokoulutuksen koko-

naismäärä on vähintään 55, kyseisen lukion toiminta jatkuu. Jos syyskuun tilastointipäivänä opiskelijamäärä ei täytä edellä mainittuja kriteerejä, varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää kyseisen vuoden
marraskuun kokouksessaan koulujen oppilaaksioton lopettamisesta.
Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.4.2012 Mari Hämäläinen esitti, että hanke toteutetaan vaihtoehdon VE-2D, luokkien E-9 yhtenäiskoulun mukaisesti. Heino Räty ja Kauko-Pekka Moilanen kannattivat
Hämäläisen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava kättenostoäänestys,
jolloin niiden, jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta, tulee äänestää JAA, ja niiden, jotka kannattava Mari Hämäläisen esitystä,
tulee äänestää EI. Toimitetussa kättennostoäänestyksessä annettiin 6
JAA-ääntä (Matti Väistö, Jaana Minkkinen, Juha Tuupanen, Ulla Mikkola, Anssi Törmälä ja Krista Mikkonen) ja 5 EI-ääntä (Mari Hämäläinen, Marko Haakana, Heino Räty, Maija Martikainen, Kauko-Pekka
Moilanen).
Kaupunginhallitus hyväksyi em. käsittelyn tuloksena kaupunginjohtajan
päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus päätti järjestää kuulemistilaisuuden Enon koulukeskuksen yläkoulurakennuksen ruokalassa ma 16.4.2012 kello 18.
Ehdotus:

(164 §)
päättää

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto

hyväksyä Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja uudisrakentamisen
hankesuunnitelman, ja
toteuttaa hankkeen hankevaihtoehdon VE-2C, luokkien E - 6 alakoulu,
mukaisesti.
Keskustelu: Todettiin, että valtuutetuille oli jaettu pöydille kuulemistilaisuuden
muistio, joka liitetään tämän pykälän asiakirjoihin.
Asiassa käytiin keskustelu, jossa 24 valtuutettua ja vs. koulutustoimenjohtaja Olli Kauppinen käyttivät puheenvuoroja.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Mari Hämäläinen esitti, että hanke toteutetaan vaihdon VE-2D luokkien E-9 yhtenäiskoulun mukaisesti. Valtuutetut Marjatta Räty, Petteri Tahvanainen, Heino Räty ja Eero Bogdanoff kannattivat ensimmäisinä Mari Hämäläisen muutosesitystä.
Edelleen keskustelun kuluessa valtuutettu Jouko Kärnä esitti, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja että asiassa tulisi kuulla Ilomantsin kuntaa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiassa on toimitettava äänestys teknisellä kokouslaitteistolla, jolloin niiden, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotusta, tulee äänestää JAA ja niiden,
jotka kannattavat Mari Hämäläisen tekemää kannatettua muutosehdotusta, tulee äänestää EI.
Toimitetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 26 JAA-ääntä, 32 EIääntä, tyhjiä 0, poissa yksi, yhteensä 58 ääntä.

Äänestysluettelo:
Liite 5 A
Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että edellä selostetun käsittelyn tuloksena kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelman ja hyväksynyt Mari Hämäläisen
muutosehdotuksen, jonka mukaan hanke toteutetaan vaihtoehdon VE2D, luokkien E – 9 yhtenäiskoulun mukaisesti.

