KANNANOTTO OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEEN 20.9.2017

Kansainvälinen koulu kuuluu Suurpeltoon
Suurpellon vision mukaan alue tulee olemaan urbaani puistokaupunki, joka on
innovatiivinen, ekologinen, kansainvälinen ja yhteisöllinen. Arvoihin ovat kuuluneet mm.
kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja perhekeskeisyys.
Suuri osa nyt EIS:issä opiskelevista perheistä, vanhempaintoimikunta, koulun johtokunta
sekä henkilökunta vastustavat suunnitelmia siirtää koulu Otaniemeen.
Myös Suurpelto-seura on sitä mieltä, että suunnitelmat siirtää alueellemme jo hyvin
juurtunut kansainvälinen koulu on täysin Suurpellon arvojen vastainen.
Suurpeltoa on kehitetty kansainvälisenä alueena. EIS on tässä olennainen ja
luonnollinen osa. Suuri osa EIS:n lapsista asuu Suurpellossa eli Opinmäki on heille
lähikoulu. Monet alueen kansainväliset perheet ovat valinneet asuinpaikkansa juuri
lastensa koulun takia. Perheiden asettuessa Suurpeltoon osaksi yhteisöä on visio
kansainvälisyydestä arkipäivän tasolla ollut pikkuhiljaa toteutumassa.
Alueelle on esim. syntynyt englanninkielisiä päiväkoteja, asukasyhdistyksen
tapahtumissa ja asukkaille järjestetyissä infoissa kansallisuuksien kirjo on suuri,
Suurpellon viljelijöihin kuuluu useita eri kansallisuuksia edustavia EIS-perheitä ja
Lillhemtin ym. puistoissa luonnolliset kansainväliset kohtaamiset ovat jo arkipäivää
Odotamme Espoon kaupungilta pitkäjänteisempää kaupunkisuunnittelua ja arvojen
toteuttamista määrätietoisesti. Todella huonon kuvan suunnittelusta antaa se, että juuri
lapsia ja heidän perheitään voidaan riepottaa lyhytnäköisesti piittaamatta vaikutuksista
esim. lasten ja perheiden hyvinvointiin ja sitoutumiseen asuinalueeseensa, Espoon
imagoon koulutuksen edelläkävijäkaupunkina ja kokonaisen kaupunginosan
yhteisöllisyyteen.
Ymmärrämme taloudelliset paineet koulurakentamisessa ja että koulut tarvitsevat tiloja
oppilasmääränsä mukaisesti. Esitetty ratkaisu on kuitenkin huono ja romuttaa EIS:n
rakentaman Opinmäen innovatiivista ympäristöä hyödyntävän toiminnan sekä Suurpellon
aluekehityksen arvot.
Espoon arvojen mukaisesti suunnittelunkin pitää tapahtua asukas- ja asiakaslähtöisesti
ja osallistavasti. Nyt tieto suunnitelmista tuli lehdistä ja vanhemmille järjestetyt tilaisuudet
päivän varoitusajalla. Päätöksiä runnotaan liian nopealla aikataululla.
Kaupunkikehityksessä tulee ottaa huomioon myös ei-materiaaliset arvot. Erään EIS:n
oppilaan vanhemman sanoin: ”Olen uskonut suomalaisen päätöksenteon
läpinäkyvyyteen ja luottanut kunnallisiin palveluihin sekä päätöksentekijöiden järkeen –
tämä ehdotus romuttaa tuon kaiken.” ”I have lived in Finland long enough to appreciate the
Finnish institutional transparency, efficiency, trust in public services, and more over the common
sense Finnish are so good at. This particular project has been shaking all those values.” (Parent
of EIS / https://opinmaki4eis.wordpress.com)

Kaikki alueet ja niiden asukkaat tarvitsevat myös jotakin ”kohottavaa”, jotakin mihin
kiinnittyä, jotta ylpeys kotiseudusta, yhteisöllisyys ja aito kansainvälisyys voisi kasvaa ja
vaikuttaa yli sukupolvien. Opinmäki ja sen olennaisena osana kansainvälinen koulu ovat
Suurpellon kiinnittymiskohta ja ylpeyden aihe. Monet kansainvälisen koulun oppilaiden
perheistä jatkavat aikanaan maailmalle. Millaista kuvaa Espoosta haluamme heidän

maailmalle vievän?
Ehdotamme, että:
–
–
–

Suunnitelmat siirtää Espoon kansainvälinen koulu Opinmäestä varsinkin pienten
lasten koulukäyttöön sopimattomiin tiloihin virikkeettömälle toimistotila-alueelle
perutaan
EIS:n ja Olarin koulun käyttöön rakennetaan suunniteltu lisänoppa Opinmäki 2
EIS jatkaa Opinmäessä ja tuo panoksensa Suurpellon arkeen ja kehittyy sen
luonnollisena osana.
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