Sammonlahden palvelualueen varhaiskasvatuksen kuuleminen Sammonlahden palveluverkosta
Lappeen päiväkoti
‐
‐
‐

odotetaan päätöstä palveluverkosta
miten iso yksikkö rakentuu – vaikea hahmottaa vielä
selvlitystyö ei koske niin paljon Lappeen varhaiskasvatusta kun muissa yksiköissä

Kourulan päiväkodista
‐Jouhevan koulunaloituksen takaamiseksi eskari luontevaa olla koulun kanssa samassa paikassa
‐päiväkodilta eskariin siirtymä harppaus suurenee.
‐Susku kyssyy; jouvutaaks myö evakkoo=)
‐lähteekö kaukalo ja kenttä?
‐onko mietitty kun lapsi pyörii 10 vuotta samassa porukassa? ‐> lasten henkilökemioiden yhteen
sattuminen?
‐ esiysin valmistelussa on oltava varhaiskasvatuksen edustus

Skinnarilan päiväkodin henkilöstöä
mietityttää ison yksikön haasteet: eri ikäisten sopeutuminen yhteen yksikköön, liikennejärjestelyt,
liikuntamahdollisuudet, yhteisöllisyys.

Työntekijöiden kuuleminen Sammonlahden päiväkodissa 9.2.2016
‐ Rakennukset alkavat olla vanhoja, korjaaminen kalliimpaa, kuin uuden rakentaminen
‐ Toisaalta huonokuntoiset yksiköt puretaan, tiloista terveempiä
‐ Keskittyminen Länsialueen ”perälle”, Kourula jää unholaan… Voivatko pienet koululaiset kävellä yksin
Helsingin tietä?? Turvallisuus?? ‐ Kuljettaminen vs. kävely, tie vilkas (Helsingintie)
‐ Tällä hetkellä tämä alue on valtava sumppu liikenteen kannalta! Paljon kehitettävää, jos tulevaisuudessa
saattoliikenne lisääntyy, mikä on tilanne silloin? (Aamuruuhka…)
‐ Jos Kourulaan uusi päiväkoti, tuleeko eskareita, koska koulua ei ole?
‐ Lähikoulu, oppimispolku, miten toteutuu? Eskarit vaan kahteen paikkaan? 6 ryhmää alle esikouluikäisistä?
‐ Säilyvätkö Uus‐Lavolan eskarit jos Lavolan koulu puretaan?
‐Ruuhkaiset risteykset, Uuslavolan risteykseen asti ruuhkaa, merenlahdentielle liikennevalot?

‐Resurssit koskevat ennemminkin koulua, mitä tarkoittaa varhaiskasvatuksen osalta? (ryhmäkoot ja
luokkakoot)
‐Päättäjät tekevät parhaansa, taloudellinen ratkaisu…
‐Taloudellisuus, suuret yksiköt, sairastuvuus lisääntyy, tuleeko siitä kuluja… Säästöt valtavia..
‐Sammonlahden päiväkoti säilyy, joten voi huokaista helpotuksesta. Muilla saattaa olla erilainen olo
asiasta, varsinkin jos oma yksikkö puretaan.
‐Päiväkotien eriarvoisuus, lisäävätkö ”shoppailua” ja eriarvoisuutta? Sisäilma‐asiat…
Ruoholampi
‐ Ruoholammella paljon nuoria perheitä, mutta jos ajassa mennään 10‐15 vuotta eteenpäin, yläkoululle ei
välttämättä ole riittävää käyttöä? Ei ole pitkän ajan tähtäimen suunnitelma, onko ajateltu ihan loppuun
asti?
‐ Tällä hetkellä Ruoholammella paljon kysyntää, mutta entä tulevaisuudesta?
Palvelut
‐ Kehitetään Sammonlahden aluetta, palvelujen keskittäminen sammontorin alueelle?
‐ Neuvola keskittyy päiväkodin yhteyteen, hyvä juttu, yhteistyö paranee!
‐ Miten sammontori, kirjastopalvelut koulun yhteyteen? Kylätalomalli?
Esi‐ysi
‐Kahden yläkoulun malli hyvä, mutta onko Lappee hyvä paikka?? Paikka on kaukana palveluista ja kaikesta,
mitkä kulkuyhteydet? Bussit?
‐ ”Riittävän suuret” vai sittenkin liian suuret tilat ja yksiköt?
‐ ‐Tuntuu hurjalta laittaa lapsi isoon kouluun, miten yläkoulu ja alakoulu eriytetään toisistaan? Tuleeko
yläkoululaisille ja alakoululaisille omat, erilliset pihat?
‐Tehdään tilat palvelemaan palveluverkon muutoksia, esim. jos lappeelle tulee yläkoulu, se voisi palvella
jossain muussakin tarpeessa
Kimpinen
‐ Onko kuulusteltu Kimpisen kampuksen toimintaa?
‐ Kimpisestä siirretään hyvät käytännöt, jos vaan mahdollista!
‐ Aika paljon keskittyy, vähän niin kuin Kimpinen, mistä rahat?
‐ Kuulemma hyvää palautetta lasten vanhemmilta, (Kimpisestä) eli se on ollut hyvä ratkaisu, vaikka onkin
suuri keskitetty koulu. Päiväkotia siellä ei kuitenkaan ole, eivät käytä Kimpisen kampusta… Mikä on sen
vaikutus siihen, toimisiko päiväkoti samanlaisessa yhtälössä?

