KÄPYLÄ-SEURA RY
Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys

Opetuslautakunnalle
Käpylä-Seura ry:n lausunto opetusviraston kouluverkon kehittämissuunnitelmasta
Käpylässä sijaitseva Yhtenäiskoulu on suunniteltu ja rakennettu alun perin kokeilukouluksi, jota oppilaat
voivat käydä ala-asteelta ylioppilaaksi asti. Yhtenäiskoulussa kehitellyt ja kokeillut innovaatiot ovat osa
suomalaisen yleissivistävän koulun käytäntöä; yhtenäiskouluja perustetaan eri puolille Suomea.
Yhtenäiskoulun peruskoulu on oman alueensa lähikoulu, jossa on 211 oppilasta. Lukio on yleislukio, jossa
on 182 opiskelijaa. Halukkaita hakijoita kouluun on lisäksi vuosittain reilusti yli paikkojen määrän myös
varsinaisen hakualueen ulkopuolelta, osittain johtuen loistavista liikenneyhteyksistä ja keskeisestä sijainnista.
Yhtenäiskoulu tukee tehokkaasti lapsen ja nuoren itsetunnon kehitystä ja kasvua tasapainoiseksi yksilöksi.
Eri-ikäisten vuorovaikutus onkin olennainen osa koulun arkea, joka alkaa pienenä ekaluokkalaisena ja
päättyy ylioppilaana. Opinnoissa pyritään joustavuuteen ja opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtaisia
opintojärjestelyjä, joissa korostuu henkilökohtainen ohjaus koko opiskelun ajan. Koulu on onnistunut
erinomaisesti tavoitteessaan varmistaa nuoren fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä yksilönä että yhteisön
jäsenenä. Tämä koulu on paikka, jossa oppilaat ja opettajat viihtyvät, vanhemmat ovat tyytyväisiä ja kaikkien
yhteistyö on sujuvaa.
Lakkauttamisen yhtenä perusteena käytetyssä väestönkasvuennusteessa ei näy Käpylän asukasrakenteen
muutoksen koko totuus. Käpylän on muuttumassa huomattavasti lapsivaltaisemmaksi kahdesta syystä:
1) jo nyt rakennetut ja rakenteilla olevat kerrostalot sekä tulevat visio 2050 mukaiset asuintalot
2) Käpylän nykyhetken ikärakenteesta johtuva pikainen vaihtuvuus; omakotitaloissa asuvat vanhukset
muuttavat ja tilalle tulee lapsiperheitä. Koska lapsimäärä tulee lisääntymään voimakkaammin kuin
kaupungin ennusteissa, on todella hyvä, että Käpylän peruskouluissa on siihen tarvittavat tilat. Koulujen
sulauttaminen toisiinsa ei myöskään ole kaupungin linjaaman lähikouluperiaatteen mukaista, jonka mukaan
jokaisella oppilaalla on oikeus käydä kodin lähellä olevaa koulua.
Lakkautusesityksessä on myös viitattu yhtenäiskoulun 9 miljoonan peruskorjaustarpeeseen tulevina vuosina.
Muuton edellyttämä Käpylän pääkoulun remonttitarve olisi ensi vuosikymmenellä yli 10 miljoonaa, joten
kaupungille ei syntyisi todellisia säästöjä. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on säästöä nyt ja
tulevaisuudessa. Taloudelliset seikat eivät saa olla ainoina ratkaisevina tekijöinä lasten kasvuympäristöistä
päätettäessä eivätkä lyhytnäköiset säästösyyt ohittaa opetuksellisia arvoja.
Yhtenäiskoulu täytyy säilyttää ennen kaikkea siksi, että se on vahvasti tätä päivää elävä, perinteikäs ja
kaikkien osapuolten – oppilaat, opettajat, vanhemmat - kannalta esimerkillisen hyvä koulu, jonka
yhteisöllinen toimintakulttuuri on syntynyt vuosikymmenien onnistuneella yhteistyöllä.
Esitämme, että Yhtenäiskoulua ei lakkauteta eikä sen tiloista luovuta. Yhtenäiskoulu on haluttu ja turvallinen
lähikoulu ja sen lakkauttaminen olisi suurta tuhlausta. Vaadimme myös, että kuulemistilaisuuksissa ilmennyt
asukkaiden kanta huomioidaan päätöksenteossa. Nykyisille ja tuleville yhtenäiskoululaisille on taattava
opiskelurauha ilman lakkauttamisuhkia.
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