Dnro 507/12.00/2020
Valtuustoaloite Loviisan kaupunginvaltuustolle meneillään olevan pandemian takia:
Kyrkoby skolan ja Pernajan kirkonkylässä sijaitsevan Leikkiksen sekä Kuggomin päiväkodin tulee
saada jatkaa toimintaansa keskeytyksettä.
Yhteiskunnan yleinen kehityssuunta on kääntynyt koko Euroopassa. Ollaan palaamassa kohti pienempiä
yksiköitä. Siihen on monia syitä:


Elämme pandemian keskellä, koronavirus ohjaa suurinta osaa ihmisten toiminnasta kautta
maailman. Olympialaiset on peruttu, sairaalat hoitavat pääasiassa covid19-potilaita ja akuutisti
sairaita, Loviisan Wanhat Talot -tapahtuma on peruttu. Viranomaiset kaikilla tasoilla, kautta
maailman, vetoavat päättäjiin kaikilla tasoilla, jotta he ryhtyisivät järeisiin toimenpiteisiin
tartuntariskin pienentämiseksi sekä asukkaiden stressin, levottomuuden ja tulevaisuuden pelon
vähentämiseksi.



Koronavirus on aiheuttanut niin suuria muutoksia lähiympäristössämme, että on perusteltua tehdä
uusi päätös koskien näitä kolmea pientä yksikköä. Meidän on huolehdittava päiväkotilasten ja
koululaisten sekä heidän perheidensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Kukaan ei ole osannut
ennakoida tätä pandemiaa, joka näin lyhyessä ajassa on muuttanut maailman. Nyt me tiedämme ja
meidän on sopeuduttava. Muuttunut tilanne tukee yleisesti pieniä yksiköitä, erityisesti koskien
lähiopetusta ja päivähoitoa.



Jo nyt on ahdasta niissä ajoneuvoissa, joissa lapsia kuljetetaan. Käytännössä on mahdotonta
ylläpitää suositusten mukaisia etäisyyksiä. Yhä useampi lapsi jakaa saman tilan takseissa ja linjaautoissa elokuussa, mikäli nykyinen suunnitelma jää voimaan.

Muutamia poimintoja opetussuunnitelmasta tukemaan aloitetta:


Perusopetuksen tehtävä on edistää kestävää elämäntapaa ja ekososiaalista sivistystä. Kestävää
kehitystä ja elämäntapaa voidaan katsoa ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta
näkökulmasta.



Ekososiaalinen sivistys pitää sisällään ymmärryksen ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä
pyrkimyksen kestävän elämäntavan ylläpitämiseen.



Koulutyössä tulee systemaattisesti käyttää erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä ja
säännöllisesti pyrkiä viemään opetus ulos luokkahuoneesta. On luotava mahdollisuuksia
projektipohjaiselle työskentelylle ja kokonaisvaltaiselle oppimiselle sekä yhteistyölle koulun sisällä
ja toimijoiden kanssa koulun ulkopuolella.



Koulutie ja koulukuljetukset
Oppilaita tulee kannustaa kulkemaan kouluun ja koulusta terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla.
Päätösehdotus: Loviisan kaupunginvaltuusto päättää, että Kyrkoby skola ja Pernajan kirkonkylässä
sijaitseva Leikkis sekä Kuggomin päiväkoti jatkavat nykyistä toimintaansa keskeytyksettä elokuussa.
Päätös valmistellaan ja tehdään kiireellisessä järjestyksessä aiheen luonteesta johtuen.
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