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Ainutlaatuinen Hösmärinpuisto avasi ovensa
Onni löytyy arjesta, onni löytyy juhlasta

Ainutlaatuinen Hösmärinpuisto avasi ovensa
Vielä viime talvena se näytti hurjan
suurelta möykyltä, kun se oli kasvanut
harjakorkeuteensa pressujen alle
peitettynä, mutta kesällä siitä kuoriutui
upea rakennus. Se on Hösmärinpuiston
koulu ja päiväkoti – ainoa laatuaan koko
maassa. Se tarjoaa lapsille tutun ja
turvallisen polun päiväkodista esikoulun
kautta koulun ensimmäisille luokille
saakka.

Rakennus on Suomen suurin puinen päiväkoti ja koulurakennus ja sen on
suunnitellut Yrjö Suonto. Rakennus on kaksikerroksinen, jonka nurkissa on
pyöreät portaat. Talon ulkoilmeelle tekee ihmeitä pilarit, joiden alle jää
katos. Ryhdikkään rakennuksen puupinnat ja värikkäät maalatut osat
antavat alueelle uutta ilmettä. Talo on kokonaisuudessaan harkittu ja
sopivasti erikoinen.
Oppimispolut lapsen ehdoilla
Päiväkoti ja koulu toimivat eri päissä, mutta yhteistilat ovat kaikkien
käytössä. Myös henkilökunnan tilat ovat yhteisiä, mikä lisää talon
yhteishenkeä. Upean lisän talon toimintaan tuo sisäpiha, mitä on tarkoitus
käyttää opetustilanteissa ja erilaisissa tapahtumissa. Puutarhassa on
viljelypalsta ja sitä kastellaan kaivoon kertyvällä sadevedellä.
Muita yhteisiä tiloja kaikille lapsille
rakennuksessa on ateljee, verstas ja
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juhlasali sekä kirjastot. Yhteisten tilojen
hyödyntäminen on myös toiminnallinen
haaste. Ensimmäinen vuosi tulee
olemaan harjoittelun vuosi tältäkin
kannalta.

Erityistä Hösmärinpuiston pienten lasten koulussa ja päiväkodissa on juuri
se, että se yhdistää eri hallintokuntien välisen toiminnan saman katon alle.
Päiväkoteja ja kouluja ohjaa niin Espoossa kuin valtakunnallisestikin eri
säädökset ja eri virastot. Yhdistäminen onkin iso haaste, mutta hieno
mahdollisuus pienille lapsille ja heidän perheilleen. Hallinnollisista rajoista
riippumatta Hösmärinpuiston kaikki lapset ovat yhteisiä ja koko
henkilökunta pitää heistä huolta.
Hösmärinpuisto tarjoaa lapsille mahdollisuuden kulkea poikkeuksellisen
pitkän polun samassa ympäristössä. Lapset tulevat henkilökunnalle tutuksi
jo pieninä ja tieto lapsen tarpeista siirtyy vaivattomasti myös
koulupuolelle. Tavoitteena on auttaa lasta jo mahdollisimman varhain, jos
hänellä on kasvussa ja kehityksessä pulmia. Kun samassa rakennuksessa
toimivat päiväkoti, esiopetus ja ensimmäiset luokat tarjoutuu lapsille
mahdollisuus joustaviin oppimispolkuihin. Toiset voivat edetä hitaammin,
toiset nopeammin. Tavoitteena on tarjota lapselle sopivia haasteita
riittävästi.
Lasten ja alueen vanhemmat mukaan
Kun kaikki on uutta, ei ole myöskään perinteitä vanhempien yhteiselle
toiminnalle. Niinpä vanhempainillassa haastettiin vanhempia osallistumaan
koulun ja päiväkodin toimintaan. Koulun johtokuntaan toivotaan jäseniä ja
vanhempaintoimikuntaan olisi hyvä saada sekä koululaisten että
päiväkotilasten vanhempia. Tehtävää riittää molemmissa.
Pieniä pulmiakin alkumetreillä on ollut.
Talo on otettu käyttöön, vaikka
viimeistelyjä ei ole saatu ihan vielä
valmiiksi, niin tietysti se näkyy jossakin,
mutta hiljalleen kaikki alkaa asettua
paikoilleen. Eteisiin on ilmestynyt
kenkätelineitä ja ilmoitustauluja.

Hieno rakennus ja mukava piha ovat houkutelleet myös iltakäyttäjiä
paikalle. Alueen nuoriso on löytänyt myös paikan. Valitettavasti vaan he
eivät ole osanneet olla siististi. On kurjaa, jos päiväkotilapset loukkaavat
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jonain päivänä kätensä lasinsiruun tai syövät tupakantumppeja, joita
yöllisten vierailuiden jälkeen pihalla on ollut. Rakennuksen vartiointia
onkin jouduttu lisäämään. Toinenkin tie olisi, jos vierailijat olisivat pihalla
siististi. Olisi hyvä, jos asiasta keskusteltaisiin alueen kodeissa ja
ottaisimme rakennuksen yhteiseksi tilaksemme, josta myös yhdessä
huolehdimme.
Jaana Leppäkorpi
kuvat: Tony Hagerlund
Katso myös Keski-Espoo -seuran verkkojulkaisu:
Hösmärinpuiston pienten lasten koulu ja päiväkoti

Onni löytyy arjesta, onni löytyy juhlasta
Mannerheimin lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys juhli syyskuussa
10-vuotista aktiivista taivaltaan. Juhla on ihanasti suunniteltu huomioiden
pienimmät osallistujat, mutta samalla myös aikuiset viihtyivät. Siellä
muisteltiin menneitä, kerrottiin tämän päivän toiminnasta ja katsottiin
vähän tulevaisuuteenkin.
Keski-Espoon yhdistys sai alkunsa tarpeesta saada iltapäiväkerho
Kirkkojärvelle. Kerho perustettiin ja perustajajäsenet ovat siitä alkaen
toimineet aktiivisesti yhdistyksessä, joka on saanut paljon muutakin
aikaiseksi. Yhdeksän ensimmäistä vuotta puheenjohtajana on toiminut
Anne-Marja Ryynänen. Tänä vuonna vetovastuu on siirtynyt Tuula
Koposelle.
Iltapäiväkerhotoiminnan lisäksi yhdistys on pyörittänyt monenlaisia
kerhoja: lemmikkieläin-, sirkus, luonto, seikkailu ja käsityökerhoja. Lisäksi
yhdistyksellä on ollut pelivuoro isille ja muille tosimiehille. Tänä syksynä
yhdistyksellä on muskaritoimintaa, kuvataide- ja käsityökerhoa,
perhesählyä sekä aikuinen - lapsi -liikuntaa.
Yhdistys on omalta osaltaan myös ottanut aktiivisesti kantaa
asuinalueemme kehittämiseen. Kannanotoissa on vaadittu tuttuja asioita:
mm. alikulkua, kirjastoa ja Mikkelän risteykseen liikennevaloja. Lisäksi
yhdistys on kerännyt vaatteita Karjalan lapsille ja kerännyt Ratina-kassin
synnyttäneille.
Juhla oli samalla myös koulunaloitusjuhla. Koulurauhan julistuksessa
muistutettiin, että kiusaamista on kaikissa kouluissa ja että siihen on
puututtava aina. Mannerheimin lastensuojeluliiton teemana onkin tänä
vuonna koulujen kokonaisvaltainen turvallisuus. Lapsella on oikeus
fyysisesti turvalliseen koulupäivään, mutta myös hyvään oloon.
Juhlassa toivottiin myös uusia vanhempia mukaan toimintaan ja ideoimaan
tulevien vuosien toimintamuotoja. Juhla loppui kauniiseen juhlarunoon,
jossa muistutettiin siitä, kuinka elämän pienistä asioista löytyy se tärkein:
”Onni löytyy arjesta / tulee etsimättä vastaan / äiti tietää kyllä/ katsoo
ylpeänä lastaan / … Onnen antimia ei saa / koskaan laiminlyödä”.
Jaana Leppäkorpi
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