
 

 

Suomalais-venäläisen koulun lukuvuosi käynnistyi hienosti 
Pelimannintien väistötiloissa 
 
SVK:n väistötiloina kahden vuoden ajan Kannelmäessä toimiva siirtokoulu johdattaa 
luontevasti uuteen, monimuotoiseen oppimisympäristöön. 
 
Pitkään tyhjillään olleen Pelimannin koulun tilalle on ilmestynyt kesän 2019 aikana 
siirtopaviljongeista koottu moderni, viihtyisä ja värikäs oppimisympäristö, jonka piha- ja leikkialueita 
viimeistellään alkusyksystä. Pelimannintien siirtokoulu toimii Suomalais-venäläisen koulun 
väistötiloina syksyyn 2021 saakka, jolloin uuden koulurakennuksen on määrä valmistua tutulle 
paikalle Kaarelankujalle. Uuden koulun rakentaminen käynnistyi vanhan rakennuksen purkutöillä 
heinäkuussa. 
 
Pelimannintien väistötiloihin kuuluu hallintorakennus sekä omat siirtopaviljongit 1–4-luokkalaisille, 
5–6-luokkalaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille. Lisäksi taito- ja taideaineille on oma 
rakennuksensa. Ruokalaan ateriat tulevat lämpimänä keskuskeittiöstä, ja liikuntatunnit pidetään 
läheisillä Lassilan ja Pirkkolan urheilukentillä. Sisäliikuntatunnit järjestetään lähialueen 
liikuntahalleissa, sillä paviljonkikoulussa ei ole omaa liikuntasalia. Näin tulee olemaan myös 
uudessa Suomalais-venäläisessä koulussa, jossa erillinen liikuntahalli rakentuu vain muutaman 
askeleen päähän koulurakennuksesta. 
 
Lukuvuosi alkanut hyvin uusissa tiloissa 
 
Elokuun 12. päivä alkanut syyslukukausi on lähtenyt käyntiin rehtori Tuula Väisäsen mukaan 
iloisissa ja innostuneissa tunnelmissa, vaikka itse muutto olikin voimia vievä ponnistus. 
– Pieniä ihmeitä on tapahtunut kesän aikana, jotta lukuvuosi pääsi alkamaan uusissa tiloissa.  
Ennen kesälomia opettajat kävivät läpi vuosien, jopa vuosikymmenten opetusmateriaalejaan ja 
arkistojaan, ja lajittelivat kaiken tulevan käyttötarpeen mukaan. Tavarat vielä etsivät paikkaansa 
tässä ensimmäisten viikkojen aikana, mutta jo nyt voin todeta, että väistötilat ovat paitsi viihtyisät, 
myös ennen kaikkea puhtaat, terveelliset ja turvalliset. On ollut suuri helpotus päästä paikkaan, 
jossa on hyvä sisäilma, eikä tarvitse kantaa jokapäiväistä huolta ihmisten hyvinvoinnista, Väisänen 
toteaa. 
 
Suomalais-venäläisen koulun tiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt teki perinpohjaisen selvityksen 
väistötiloiksi soveltuvista rakennuksista. Yhtenä vaihtoehtona oli muutto Viikkiin, sillä Pelimannin 
koulun purkamisen aikataulusta ei ollut vielä viime keväänä varmuutta. Tämä olisi kuitenkin 
hankaloittanut huomattavasti etenkin pienimpien oppilaiden koulumatkaa.  
 
Hyvällä yhteistyöllä väistötilat saatiin pystyyn tiukasta aikataulusta huolimatta. Viranomaiset, 
käyttäjä, paviljonkien toimittaja, urakoitsijat, suunnittelijat ja tilaaja toimivat kaikki hyvässä 
yhteistyössä tärkeän tavoitteen eteen.  
– Olemme iloisia, että purku- ja rakennusluvat järjestyivät ajoissa ja saimme koululle laadukkaat 
väliaikaistilat mahdollisimman lähelle vanhaa koulua. Alue on suurimmalle osalle oppilaista 
entuudestaan tuttu ja nyt koulumatkakin pysyy suunnilleen samanlaisena, toteaa Senaatti-
kiinteistöjen rakennuttamisryhmän päällikkö Matti-Pekka Jalonen. 
 



 

 

Myös oppilailta ja vanhemmilta on tullut pääasiassa myönteistä palautetta. Pientä 
kärsimättömyyttäkin on ilmassa, sillä kaikki kalusteet eivät ole ehtineet paikoilleen ensimmäisellä 
opetusviikolla. Käytävät ja pihan täyttävä iloinen pulina kertoo kuitenkin arjen alkaneen hyvissä 
tunnelmissa. 
– Täällä on ihan kivaa olla, vaikka pöytiä ja tuoleja puuttuukin. Eilen käytiin liikuntatunnilla 
Pirkkolan urheilupuistossa, kertovat Elmeri, Matias ja Theo Suomalais-venäläisen koulun 5B-
luokalta.  
 
Yhteiset tilat musiikille, käsitöille ja kuvataiteelle 
Taito- ja taideaineet ovat väistötiloissa yhteisessä paviljongissa, ainoastaan kotitalousluokka 
sijaitsee eri rakennuksessa. Uudessa koulussa musiikki, käsityöt, kuvataide ja kotitalous tulevat 
olemaan kaikki yhdessä. 
– Aiemmin olemme tehneet omaa työtämme hieman eristyksissä. Nyt väistötiloissa ja uudessa 
koulussa meillä on paljon paremmat edellytykset tehdä yhteistyötä ja saada kollegiaalista tukea, 
iloitsee musiikinopettaja Miia Salo. 
 
Siirtokoulun musiikkiluokka on valoisa, avara ja varustettu akustoivilla katto- ja seinälevyillä sekä 
ääntä vaimentavilla verhoilla. Soittimet ovat vielä varastossa odottamassa hyllyjen asennusta ja 
laatikoiden saapumista. 
– Iso luokka on erityisen kiva musiikkiliikunnan kannalta, sillä liike on yksi osa-alue musiikin 
tekemisessä ja kokemisessa. Tämän päivän musiikinopetus on hyvin monipuolista, käytän 
työtapoina muun muassa rytmiikkaa, tanssia ja muita tilaa vaativia musiikkiliikuntaharjoituksia. 
Suuri luokkatila palvelee näitä tarpeita hyvin, toteaa Salo. 
 
Musiikkiluokan vieressä on käsityöluokka, kuvataideluokka ja paviljongin päädyssä tilat teknisen 
työn opetukselle. Ratkaisu tukee uuden opetussuunnitelman mukaisesti vuorovaikutukselle ja 
yhteisöllisyydelle perustuvaa oppimista. 
– Suunnittelimme jo, että oppiaineiden yhteistyönä voisi syntyä vaikka soittimia, Salo paljastaa. 
 
Väistötiloissa opetellaan uudessa koulussa tarvittavia taitoja 
 
Uuden koulun suunnittelu etenee tiiviisti arkisen koulutyön rinnalla. Syksyn 2019 aikana työn alla 
ovat etenkin sisustusratkaisut. 
– Voimme hyödyntää väistötiloissa saatavia kokemuksia uuden koulurakennuksen suunnittelussa: 
jos huomaamme, ettei jokin ratkaisu toimi täällä, sen voi helposti korjata vielä tässä vaiheessa, 
toteaa uuden koulun pedagogiseen suunnitteluryhmään kuuluva tekstiilityön opettaja Auli Kesker. 
– Meillä on kaksi vuotta aikaa valmistautua uuteen, monimuotoiseen oppimisympäristöön. Tässä 
on hyvin aikaa testata kalusteita ja käytänteitä, Väisänen vahvistaa. 
 
Väistötiloihin siirtyminen ja vanhasta luopuminen on mahdollisuus myös oman ammattitaidon ja 
ajattelun kehittämiseen. 
– Tämä on uudistumisen aikaa. Omaa opetusta täytyy miettiä uudelta kantilta, kun tutut materiaalit 
ja kalusteet eivät olekaan käden ulottuvilla, Salo summaa. 
 



 

 

    
 

 
 

 


