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Tiedotus- ja keskustelutilaisuus (asukastilaisuus)
Aika:
Paikka:
Kutsuna:
Tiedoksi:
Läsnä:

Maanantai 27.9.2021, klo 18
Teams
Huoltajat, alueen asukkaat ja kunnan palveluita käyttävät tahot
Espoon nuorisovaltuuston jäsenet, Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenet
Perusopetuksen johtaja Juha Nurmi (puheenjohtaja), Matinkylä-Olarin ja Tapiolan
perusopetuksen aluepäällikkö Sariminna Solala, Sepon koulun rehtori Saija
Holopainen, Pohjois-Tapiolan vs. rehtori Johanna Kontro, oppilasasioiden asiantuntija
Jemina Sirviö (sihteeri)

1. TILAISUUDEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin, että
tilaisuuden tarkoituksena on kertoa Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen yhdistämistä
koskevasta ehdotuksesta ja sen vaikutuksista yleisellä tasolla.
2. KOULUJEN YHDISTYMISTÄ KOSKEVA EHDOTUS
Espoon opetustoimessa valmistelussa olevan ehdotuksen mukaisesti
- Sepon alakoulu ja Pohjois-Tapiolan yläkoulu yhdistetään 1.8.2022 lukien
- Kouluista muodostetaan yhdistämisen seurauksena yhtenäinen peruskoulu ja
koulun nimeksi tulee Pohjois-Tapiolan koulu
- Muodostettavalla yhtenäisellä Leppävaaran koululla on käytössään syksyllä 2022
valmistuvan uudisrakennuksen tilat.
- Koulujen yhdistäminen tehdään ennen uudisrakennukseen siirtymistä, jotta
työyhteisöille jää riittävästi aikaa uuden yhteisen työyhteisön rakentamiseksi ja
käytännönjärjestelyistä sopimiseksi.
Koulujen yhdistymistä ja yhtenäisen peruskoulun muodostamista koskeva ehdotus on
tarkoitus käsitellä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 27.10.2021. Lautakunnan
kokousajoista päätetään erikseen, niissä saattaa tulla vielä muutoksia.
3. KESKUSTELU JA KYSYMYKSET
Kirjattiin keskustelu ja kysymykset keskeisin osin.
K: Koska Espoon tuntijakoa on tarkoitus tarkastella seuraavan kerran
lautakunnassa?
V: Voimassa olevaa tuntijakoa ei olla muuttamassa toistaiseksi. Jos muutostarpeita
myöhemmin ilmenee, muutokset valmistellaan lautakuntaan erikseen sovittavassa
aikataulussa.
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K: Onko myös painotetussa opetuksessa opiskelevilla oppilailla mahdollista opiskella
A-kieliä, jotka yhtenäisessä peruskoulussa on tarkoitus tarjota? Joissakin
painotuksissa oppilaat voivat opiskella koulun A-kieliä, toisissa ei. Kuinka
yhdenvertaisuudesta huolehditaan?
V: Koulussa tarjottavat A-kielet ovat lähtökohtaisesti kaikkien koulun oppilaiden
saatavilla. Joissakin tilanteissa oppilaalla on kuitenkin valinnaisia oppiaineita sen
verran, että A-kielen opiskelu edellyttäisi perusopetuksen tuntijaosta poikkeamista.
Tuntijaossa on kyse siitä, kuinka paljon opetusta voidaan oppilaille eri vuosiluokilla
järjestää viikossa. Tätä tuntimäärää ei voi ylittää.
4. TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti tilaisuuteen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 18:35.
Muistion vakuudeksi,
Jemina Sirviö
oppilasasioiden asiantuntija
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