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Leppävaaran koulun oppilaskunnan lausunto suunnitellusta Kilon
koulun väistöstä Monikkoon

1) Monikko on jo valmiiksi suunniteltu pienemmäksi, kuin opetushallituksen
tilamitoitussuositus 15m2/oppilas, edellyttää. Jo tämän vuoksi tiloihin ei tule ottaa
ylimääräistä oppilasmäärää väistöön.
2) Monikkoon tuleva suomenkielinen alakoulu on ensi lukuvuonna kaksisarjainen
kolmanteen luokkaan asti (ja yksisarjainen vuosiluokilla 4-6). Kun tämä otetaan huomioon
ylimääräisiä luokkatiloja suunnitellun väistöratkaisun toteuttamiseen ei ole riittävästi.
Monikkoon mahtuisi nykyisellä oppilasmäärällä kaksi oppilasryhmää lisää, kun esitetyssä
suunnitelmassa sinne olisi tulossa noin seitsemän ryhmää.
3) Monikon oppilasmäärää voisi tulevaisuudessa kasvattaa yksittäisten luokkien
oppilasmäärän lisäämällä, ei opetusryhmien määrää lisäämällä, koska luokkahuoneita ei
saada mistään lisää.
4) Monikon koulukeskukseen tulevat opetustilat eivät sovellu väistötiloiksi, edes siinä
tapauksessa, että niissä olisi väljyyttä, koska osa luokista on suunniteltu niin, että niiden läpi
kuljetaan toisiin luokkiin (Espoon kaupungin ns. oppikylä-malli) ja myös muita tiloja, kuin
varsinaisia luokkia on laskettu käytettäväksi opetustiloina sillä oppilasmäärällä, joka kouluun
on jo muutenkin tulossa.
5) Opetustilojen käyttöä joudutaan jo nykyisen suunnitelman mukaan porrastamaan
runsaasti ja jakamaan monen käyttäjän kesken. Tämä vaikeutuu entisestään jos tiloihin tulee
vielä ylimääräisiä osapuolia.
6) Oppilaat tarvitsevat työrauhaa, mitä tulisi häiritsemään se, että opetustilojen käyttöä
jouduttaisiin entisestään porrastamaan väistössä olevien oppilaiden tilantarpeen vuoksi.
Olisi parempi hyödyntää nykyisin käytössä olevaa siirtokelpoista paviljonkia
(Veräjäpellonkatu 12), joka on valmiina Monikon vieressä ja suhteellisen lähellä Kilon
koulua. Näin vältyttäisiin myös lausuntopyynnön liitteissä mittaviksi kuvatuilta kustannuksilta
(suunnittelu, siirto, perustukset, sähkö-, vesi- viemäri- ja tietoliikenneliittymät sekä
siirtokustannukset käytön päätyttyä).
7) Veräjäpellon koulusta Leppävaaran kouluun tulleet oppilaat ovat olleet lähes koko
peruskoulun (osa koko peruskoulun) väistötiloissa. Heidän on jo aika päästä uuteen
kouluunsa ilman tilapäisiä, koulun arkea hankaloittavia järjestelyjä.

8) Leppävaaran alueen oma oppilasmäärän kehitys tulisi huomioida, eikä siirtää toimivaa
väistötilaa (siirtokelpoinen paviljonki Veräjäpellonkatu 12) muualle Espooseen.
9) Koronan aiheuttamat tilan väljyyteen liittyvät tarpeet puhuvat sen puolesta, että
Monikkoon ei pidä ottaa ylimääräistä toimijaa väistöön.
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