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Ohjausryhmän kokouksen nro 2 
muistio 
 
 
Aika  Keskiviikko 20.2.2013 klo 14 
Paikka Sampola, Sammonkatu 2, Tampere 
Läsnä Riitta Juusenaho, Tampereen kaupunki/TOP School -hanke (pj.) 

Janne Hietanen, Tampereen seudun työväenopisto 
Matti Hännikäinen, Tammerkosken lukio  
Sirkka-Liisa Jukarainen, Tampereen työväenopiston opiskelijat ry 
Ritva Järvelin, Sampolan kirjasto 
Henriikka Keskinen, Tammerkosken lukion opiskelijaedustaja 
Johanna Kurela, Tampereen kaupunki/TOP School -hanke (siht.) 
Maarit Luhtala, Tammerkosken lukio 
Perttu Rasi, Tampereen kaupunki/kirjastopalvelut/Sampolan tietotori 
Matti Saari, Tampereen seudun työväenopisto 
Kimmo Vehmas, Tampereen seudun työväenopisto 

 Linnea Viljamaa, Tammerkosken lukion opiskelijaedustaja 
 
 Asiantuntijoina paikalla: 

Johanna Leväsluoto, Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Mika Nieminen, Teknologian tutkimuskeskus VTT 
 
Rahoittajan edustaja: 
Riitta-Liisa Lappeteläinen, Työsuojelurahasto 

 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
 Puheenjohtaja Riitta Juusenaho avasi kokouksen. Todettiin kokouksen osallistujat ja 
 toivotettiin tervetulleeksi ohjausryhmän uusi jäsen, Henriikka Keskinen.  
 
 
2. Ohjausryhmän täydentäminen 
 

Todettiin, että Tampereen kaupungin pormestari on päätöksellään 3.1.2013 § 9 päät-
tänyt täydentää Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen oh-
jausryhmää nimeämällä siihen mukaan toiseksi opiskelijaedustajaksi Henriikka Keski-
sen. Todettiin lisäksi, että Keskisen etunimi on pormestarin päätöksessä väärässä 
muodossa Hennariikka.  

 
 
3. Hankkeen eteneminen ja kevään toiminnan aikataulu 

 
Edellisen kokouksen muistion hyväksymisen jälkeen hyväksyttiin kokouksen asialista. 
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Teknologian tutkimuskeskus VTT:n asiantuntijat Mika Nieminen ja Johanna Leväs-
luoto kertoivat hankkeessa tapahtuneesta toiminnasta. Ohjausryhmälle jaettiin koos-
te hankkeen toiminnan etenemisestä (liite 1). 
 
Tammerkosken lukion, Tampereen seudun työväenopiston ja Sampolan kirjaston 
muodostaman yhteisön ajatuksia on kartoitettu haastatteluissa, joita oli ohjausryh-
män kokoukseen mennessä ehditty toteuttaa kymmenen (yhdeksän yksilöhaastatte-
lua ja yksi opettajien ryhmähaastattelu). Haastatteluja on tulossa vielä lisää. Tavoit-
teena on, että haastattelut saadaan tehdyksi maaliskuun puoliväliin mennessä. 
 
Matti Hännikäinen kertoi, että opettajien ryhmähaastattelun jälkeen opettajakunnal-
ta oli tullut palautetta, jossa kyseenalaistettiin ryhmähaastattelun tehneen Kristiina 
Kantolan soveltuvuutta tehtäväänsä. VTT:n edustajat totesivat,  että Kristiina Kantola 
on koulutettu työnohjaaja. Koska osalla opettajista on omaa työnohjauskokemusta, 
voi kyseenalaistaminen johtua siitä, että työnohjaus, jossa on monia koulukuntia, on 
aloitettu heille vieraalla tavalla. VTT haluaa kuulla, jos opettajakunnalla on ehdotuk-
sia vaihtoehtoisesta toimintatavasta.  
 
VTT:n edustajille oli kerrottu, että myös Tampereen seudun työväenopiston henkilö-
kunta haluaisi työnohjausta. Työväenopiston rehtori Matti Saari totesi, että heidän 
henkilöstölleen oli järjestetty työnohjausta jo viime syksynä mutta mikäli työnohjaus-
ta kaivataan lisää, sitä voidaan järjestää. Ilmeisesti työväenopiston henkilöstöllä ei 
ole täysin käsitystä siitä, mihin työnohjauksella pyritään, ja he ovat tunteneet, että 
lukion henkilökuntaa suositaan, kun näille on järjestetty työnohjausta.  
 
Mika Nieminen totesi, että työnohjauksessa on kyse keskusteluista, joissa tuodaan 
esiin ongelmia ja jännitteitä ja saadaan ne purettua. Työnohjaus vaatii usein neutraa-
lin koulutetun osaajan ohjaajaksi mutta työnohjausryhmiä voi olla myös ilman ulko-
puolista ohjaajaa. 
 
Työnohjaus on aloitettu lukion henkilöstöstä, sillä lukiossa on ollut akuutimpi tarve 
työnohjaukselle kuin muualla. Mikäli työväenopistolle järjestetään työnohjausta, to-
teutetaan se omana ryhmänään. Vasta siinä vaiheessa kun aletaan valmistella lukion, 
kirjaston ja työväenopiston yhteistyötä, muodostetaan sekaryhmiä. 
 
Sovittiin, että Saari selvittää työnväenopiston henkilöstöltä, onko työnohjaukselle 
laajemmin tarvetta, ja jos tarvetta on, työväenopiston henkilöstölle järjestetään oma 
työnohjauksen ryhmä. 
 
Sovittiin, että lukion, työväenopiston ja kirjaston henkilöstölle toteutetaan kysely 
Digium-kyselyohjelmaa käyttäen. Kysely on avoinna viikon verran.  
 
Keskusteltiin ajankohdasta, jolloin kaikille sopisi parhaiten haastattelun ja kyselyn tu-
losten purkaminen yhteisessä tilaisuudessa. Tilaisuudessa esitellään haastattelujen ja 
kyselyn tuloksia ja tulkitaan niitä. Tilaisuuteen riittää pari tuntia. 
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Sovittiin alustavasti, että purkutilaisuus järjestetään maanantaina 8.4.2013 klo 13–15 
Sampolan auditoriossa. Tilaisuudesta tiedotetaan henkilöstölle heti, kun ajankohta 
on varmistunut. Mukaan purkutilaisuuteen kutsutaan mukaan myös opiskelijaedus-
tus: lukion opiskelijakunnan hallitus sekä ohjausryhmän opiskelijaedustajat Linnea 
Viljamaa (lukio), Henriikka Keskinen (lukio) ja Sirkka-Liisa Jukarainen (työväenopiston 
opiskelijat). 
 
Haastattelujen ja kyselyn purkutilaisuuden jälkeen toteutetaan työpajoja, joissa rat-
kotaan esiin nousseita ongelmia ja sovitaan pelisäännöistä ja toimintamalleista. Työ-
pajoja toteutetaan ainakin kaksi, joista toinen on tarkoitettu osapuolten johdolle 
(rehtorit, kirjaston johto, henkilöstön edustus ja opiskelijoiden edustus) ja toinen laa-
jemmin eri osapuolten henkilöstön edustajille. Kaikissa työpajoissa on mukana myös 
opiskelijoiden edustus. 
 
Keskusteltiin myös työpajojen toteutusvaihtoehdoista. Mahdollista on järjestää joko 
isolle osallistujajoukolle tilaisuus, missä jakaudutaan pöydittäin keskustelemaan eri 
teemoista, tai toteutetaan pidemmän ajan aikana pienempiä ryhmiä, joissa keskity-
tään johonkin tärkeään teemaan. Työpajoja voidaan toteuttaa osittain samanaikai-
sesti. 
 
Sovittiin, että toteutetaan kaksi työpajaa tiistaina 7.5.2013 klo 13-16 Sampolassa. 
Kolmas työpaja järjestetään syksyllä. 
 
Syksyllä aletaan myös yhdessä eri osapuolten kesken hahmotella sitä, mihin yhteisö 
haluaa viedä Sampolan kampusta, ja laaditaan tiekartta sinne pääsemiseksi. 
 
Kevään aikatauluista sopimisen jälkeen VTT:n edustajat esittelivät ensimmäisiä tulok-
sia haastatteluista (ks. tarkemmin liite 1), ja ohjausryhmä keskusteli tuloksista. 
 
Lukion henkilökunnan ja opiskelijoiden haastatteluja on tulossa vielä lisää. Tähänas-
tisten tulosten mukaan näyttää siltä, että Tammerkosken ja Kaarilan lukioiden yhdis-
tyminen on sujunut hyvin. Opettajien yhteistyö toimii jo, ja opiskelijat ovat tyytyväi-
siä. Haastetta on kuitenkin vielä sääntöjen ja toimintamallien yhteensovittamisessa. 
Myös yhteisöllisyyden tunne on kärsinyt. Haastatteluissa on esiin tullut toiveita yh-
teistyön ja toimintamallien kehittämisestä sekä tilojen yhteiskäytön suunnittelusta. 
 
Työväenopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden haastatteluissa esiin nousi tuntoja 
siitä, miten yhteistyö lukion kanssa on toisenlaista kuin tiloissa aiemmin toimineen 
peruskoulun kanssa. Erityisesti tilojen käyttö on ongelmallista, sillä työväenopistolai-
set kokevat, että Sampolassa toimitaan ensisijaisesti lukion ehdoilla, vaikka työväen-
opistollakin on mm. tarvetta tilojen käyttöön myös päivällä. Ongelmalliseksi on nous-
sut erityisesti Sampolan koulukiinteistön remontoinnin yhteydessä tehty mediapaja. 
Työväenopistolla on käsitys, että tila on tarkoitettu myös heidän käyttöönsä, kun taas 
lukion käsitys on se, että tila on lähinnä lukiolaisten käytössä.  
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Työväenopiston opiskelijayhdistyksen toimijoita harmittaa, että aiemmin heidän yllä-
pitämänsä kahvio on siirtynyt opiskelijayhdistykseltä Tampereen Aterialle. Kahvio sul-
keutuu nykyään työväenopiston opiskelijoiden kannalta liian aikaisin. Kritiikki koskee 
kuitenkin vain aukioloaikoja, ei kahvion hintatasoa tai laatua. Ohjausryhmän keskus-
telun jälkeen sovittiin, että työväenopiston opiskelijakunta esittää Tampereen Ate-
rialle kahvion aukioloajan muutosta. 
 
Kirjaston henkilökunnan haastatteluissa ei tullut esiin ongelmia. Kirjasto on tyytyväi-
nen uudistettuun Sampolaan ja toivoo jatkossa yhteistyön tiivistymistä lukion ja työ-
väenopiston kanssa. Lukiolaisista kirjasto on saanut lisää uusia asiakkaita, ja työväen-
opiston kanssa toiminta on jatkunut entiseen tapaan. 
 
Yhteenvetona VTT:n edustajat totesivat, että haastatteluissa nousseiden ongelmien 
syynä on erilaiset käsitykset toimintatavoista ja aiemmista sopimuksista. Sampolan 
tilojen yhteiskäyttöön olisi pitänyt keskittyä jo suunnitteluvaiheessa ja ottaa huo-
mioon lukion ja työväenopiston erilainen tarve tiloille. 
 
Vaikka Sampolan toimijoiden yhteistyö on lähtenyt käyntiin hieman kangerrellen, 
haastatellut kokivat, että tulevaisuudessa yhteistyö saadaan kyllä toimimaan, kun 
toimijat tuntevat paremmin toisensa ja yhteiset pelisäännöt on sovittu. 
 
Keskustelussa todettiin vielä, että Sampolan katon alle sijoittuvien toimijoiden ryh-
mäytyminen olisi ollut hyvä aloittaa paljon aikaisemmin. Tammerkosken lukion reh-
tori Matti Hännikäinen totesi, että Sampolassa on selvitty tilanteesta yllättävän hyvin 
siihen nähden, miten hektinen tilanne oli kahden lukion yhdistyessä ja Sampolaa re-
montoitaessa. Vastedes pitäisi kuitenkin näin mittavissa hankkeissa varata aikaa aina-
kin rehtorille hankkeiden läpiviemiseen. 
 
 

4. Raportointi Työsuojelurahastolle 
 
Todettiin, että hankkeen toiminnan etenemisestä on raportoitava Työsuojelurahas-
tolle (TSR) 1.3.2013 mennessä. Hankkeen varsinaisen toiminnan toteuttava VTT  on 
lähettänyt selvityksen raportointikauden toiminnasta Tampereen kaupungille (TOP 
School -hanke). Kaupunki raportoi määräpäivään mennessä toiminnasta TSR:lle.  
 
 

5. Muut asiat 
 
 Muita asioita ei ollut. 
 
 
6. Seuraava kokous 
 
 Sovittiin ohjausryhmän seuraavasta kokouksesta, joka pidetään keskiviikkona 
 22.5.2013 klo 14 Sampolassa. 
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7.  Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja Juusenaho kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.35. 
 
 
Liite 1 Kooste hankkeen toiminnan etenemisestä 
 


