Asia, jota lausunto tai pyyntö koskee:
Nuuksion koulun johtokunta on täysivaltaisena kokoontunut 2.11. klo 18-20. Johtokunta on
saanut Juha Nurmelta lausuntopyynnön koskien syksyn 20221 oppilaaksiottoa 1. luokan osalta.
Lausunto:
Nuuksion koulun johtokunta vaatii, että Nuuksion kouluun otetaan ensimmäisen vuosiluokan
oppilaita lukuvuodeksi 2022-2023. Jos ensimmäisen luokan oppilaita ei oteta kouluun tulevana
lukuvuonna, vaikuttaa se koulun tulevaisuuteen ja tuleviin oppilaaksiottoihin. Koska
lapsivaikutusten arviointia ja muita selvityksiä ei ole tehty koulun lakkauttamisen suhteen, on
kyseenalaista asettaa koulun tulevaisuus päätöksellä vaakalaudalle. Ensimmäisen luokan oppilaita
on nykyisellä oppilaaksiottoalueella tulossa kouluun 7.
Vaadimme, että kouluun perustetaan esiopetuksen ryhmä. Nupurin päiväkotiin kaavaillaan
esiopetusryhmää, mutta Nupurin päiväkoti on täynnä ja paine kasvaa, kun uusia asuntoja
valmistuu Nupurinkartanon alueelle. Karhusuon koulu täyttyy myös oppilaista lähivuosina ja
esiopetus ei tule mahtumaan Karhusuon koululle lähitulevaisuudessa. Näin voidaan varmistaa
koulun yhdysluokkien toteutuminen myös tulevaisuudessa. Yhdysluokat ovat aina toimineet
koulussa hyvin ja pieni luokkakoko on vanhempien kokemuksen mukaan edistänyt lasten
hyvinvointia ja osallisuutta.
Oppilaaksiottoaluetta tulee laajentaa niin paljon, että kouluun saadaan tarvittava määrä oppilaita
ja varmistetaan koulun tulevaisuus.
Sisarusperusteen tulee toteutua oppilaaksiottoa koskevissa päätöksissä. Osaa Nuuksion koulun
oppilaaksiottoalueen lukuvuoden 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden vanhempia on
kuultu ja perheet haluavat lapsensa Nuuksion kouluun. Osalla tulevista 1.luokkalaisista on
isosisaruksia Nuuksion koulussa nyt ja myös tulevina lukuvuosina ja tämä tulee huomioida.
Lasten kuljettaminen Karhusuon kouluun ei toteuta lähikoulu-periaatetta. Suurimmalle osalle
lapsista tulee yli 10 kilometrin koulumatka Karhusuon kouluun. Nuuksiossa joukkoliikennepalvelut
ovat huonot. Karhusuolle lapsia tultaisiin väistämättä kuljettamaan myös yksityisautoilla ja
koulukuljetuksella.
Nuuksion koulu on tärkeä koko Nuuksion alueelle ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä.
Pieni koulu edistää lasten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja koko kylä kasvattaa-periaate toimii
hyvin Nuuksiossa. Kaikki lapset ja vanhemmat tuntevat toisensa (HS Espoo ja Kauniainen-lehti 4.4
2019).
Lapsen edun on oltava ensisijainen harkintaperuste kaikissa heitä koskevissa päätöksissä ja
toimissa. Ehdotamme, että Nuuksion koulun ja alueen lasten etujen selvitetään lapsivaikutusten
arvioinnin avulla.
Nuuksio-Nupurin asukasmäärä on kasvamassa. Nupurinkartanon alueelle on tulossa uusia
asuntoja, Nupurinkallion kaava on valmisteilla ja Hallavantorpan alueelle on jo valmistunut

kymmeniä asuntoja. Nuuksion koulu voisi vähentää osaltaan paineita Karhusuon koulussa. Kaikki
lapset eivät tulevaisuudessa mahdu Karhusuon kouluun.
Vaadimme selvitystä siitä, voisiko Nuuksion koulu toimia väistötilana muiden koulujen oppilaille
Espoon tarpeiden mukaan. Nyt Karhusuon koululle on viety Kilon koulusta oppilaita väistötiloihin.
Eri alueita tulee kohdella tasa-arvoisesti. Nuuksion koulua on kohdeltu epätasa-arvoisesti
suhteessa Pakankylän kouluun, jonne tänä syksynä otettiin pieni 1.luokka.
Olemme saaneet tiedon, että koulu on tontilla, joka on luovutettu suomenkielisen opetuksen
käyttöön ja tontti tullaan palauttamaan lahjoittajalle, jos koulua ei käytetä. Mahdolliset koulun
purkukustannukset suhteessa koulun käyttökustannuksiin olisi tärkeää huomioida
päätöksenteossa.
Koulu on rakenteeltaan terve eikä sisäilmaongelmia ole todettu.
Opetuksen järjestämiseen, oppimisympäristöön ja oppilashuoltoon liittyviä huolenaiheita eikä
tällaisia ole henkilökunnan taholta noussut esiin. Johtokunta on tiedustellut asiaa koulun
henkilökunnan edustajilta.
Edellä mainituista syistä Nuuksion koulun johtokunta esittää eriävän mielipiteen päätösesitykseen
Nuuksion ensimmäisen luokan perustamatta jättämiseen tulevana lukuvuonna. Asia on
aiheuttanut suurta huolta alueen asukkaissa. Nuuksion alue uhkaa muuttua elinkelvottomaksi
asuinpaikaksi lapsiperheille, mikäli koulun olemassaolo vaarantuu. Tämä sotii Espoo-tarinaa
vastaan eikä toteuta Espoon visiota vastuullisesta ja inhimillisestä edelläkävijäkaupungista.
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