Laajalahden koulun henkilökunnan lausunto Kilon koulun väistösuunnitelmasta
Laajalahden koulun osalta

Suunnitelmien mukaan Kilon koulun kuusi 5.-6.-luokkien ryhmää ja kaksi erityisopetuksen
ryhmää opiskelee syyslukukauden 2023 Laajalahden koulurakennuksessa.
Laajalahden koulun henkilökunta vastustaa suunnitelmaa.
Yhteistä toimintakulttuuria hajottavat vuodet väistökoulussa
Koulumme on toiminut väistötiloissa syyslukukaudesta 2019 lähtien kahdessa eri
toimipisteessä Kivimiehen koulun tiloissa Otaniemessä. Samoissa rakennuksissa toimivat
Kivimiehen koulu, Meritorin koulu, Espoo International School sekä Pohjois-Tapiolan koulu.
Väistötilat, hajallaan olevat luokat sekä tilojen jakaminen muiden koulujen kanssa ovat
väistämättä heikentäneet koulumme me-henkeä ja hankaloittaneet yhteisen
toimintakulttuurin ylläpitämistä.
Me-hengen ja yhtenäisen toimintakulttuurin luominen
Odotamme innolla Laajalahden koulun perusparannustöiden valmistumista ja
paluumuuttoamme takaisin omiin tiloihimme. Useiden vuosien mittaisen
väistökoulutaipaleen jälkeen koemme äärimmäisen tärkeäksi sen, että voimme aloittaa
työskentelyn uudistetussa koulussamme pelkästään oman koulumme oppilaiden ja
henkilökunnan kesken. Ensimmäiset kuukaudet ovat ratkaisevia siinä, mihin suuntaan
koulumme henki ja toimintakulttuuri lähtevät kehittymään. Yhtenäisen toimintakulttuurin
luominen on mahdotonta, jos lähes puolet oppilaista ja henkilökunnasta ovat toisesta
koulusta. Vahva ryhmään kuulumisen tunne ja osallistaminen koulun toimintaan ovat myös
merkittävässä osassa Espoon omaa koulutusstrategiaa, minkä vuoksi tahdomme saada niille
mahdollisimman hyvät edellytykset.
Kodin ja koulun yhteistyön tärkeät alkuhetket
Koulu on merkittävä osa asuinalueen toimintaa ja identiteettiä. On tärkeää, että alueen
perheet voivat heti kokea koulumme omakseen ja haluavat olla mukana kehittämässä kodin
ja koulun välistä yhteistyötä alusta lähtien. Vaadimme työrauhaa turvallisen ja innostavan
ilmapiirin luomiseen.
Laajalahden koulun uusissa tiloissa ei ole toiselle koululle soveltuvia luokkahuoneita
Olemme kehittäneet koulussamme jo useiden vuosien ajan yhteisopettajamallia. Tässä
mallissa yksi luokkataso muodostaa yhden suurryhmän, jota ohjaa useampi opettaja.
Koulupäivän aikana isoa ryhmää jaetaan pienryhmiin pedagogisin perustein. Pienryhmät
opiskelevat yleensä omissa tiloissaan, jotta kaikille voidaan taata työrauha ja hyvät
oppimispuitteet. Laajalahden koulun uudet tilat on suunniteltu palvelemaan tämäntyyppisiä
opetusratkaisuita. Perinteisiä luokkahuoneita tulee olemaan aikaisempaa vähemmän.
Kahden koulun oppilaiden ja henkilökunnan toimiminen rinnakkain tällaisissa tiloissa ei ole
mahdollista. Vaikka koulumme oppilasmäärä ei tule olemaan alkuvuosina kolmisarjaisen

koulun suuruinen, tulemme tarvitsemaan kaikki koulun tilat omaan käyttöömme heti alusta
alkaen, jotta voimme jatkaa kehittelemämme malli käyttöä. Olisi erittäin epäkiitollista
purkaa hyvin toimiva malli yhden lukukauden ajaksi erityisesti juuri tuolloin, kun
toimintakulttuurin kehittäminen on kaikkein merkittävimmässä vaiheessa.
Vastustamme suunnitelmaa niiltä osin, jotka koskevat Laajalahden koulua
Laajalahden koulun henkilökunta pyytää työrauhaa uuden koulumme toimintakulttuurin ja
me-hengen kehittämiseen. Vastustamme Kilon koulun väistösuunnitelmaa niiltä osin, jotka
koskevat Laajalahden koulua ja esitämme, että Kilon koulun 5.-6.-luokille ja erityisryhmille
etsitään toinen paikka väistön ajaksi.
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