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KLAUKKALAN ALUEEN VANHEMPAINFOORUMI 

7.11.2017 

Isoniitun koulu, paikalla n 25 henkilöä (huoltajia, rehtoreita, oppilaskunnan 

edustajat) 

 

1) Rehtori Samuli Salonen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja esitteli koulun 

toimintaa.  

2) Isoniitun oppilaskunnan puheenjohtaja esitteli Isoniitun oppilaskunnan 

toimintaa 

3) Isoniitun vanhempainyhdistyksen esittäytyminen 

4) Puheenjohtaja Jaana Diakiten johdolla käytiin keskustelua seuraavista asioista:  

- Koulumatkojen turvallisuus 

o Klaukkalantien remontit ovat hankaloittaneet liikennettä 

o Huoli oppilaiden koulumatkojen turvallisuudesta 

o Toivottiin tarkempaa ja oikea-aikaista tiedottamista 

liikennejärjestelyistä 

o Voisiko oppilailla olla heijastinliivit koulumatkoilla? Ainakin 

heijastimet olisi hyvä olla. 

o  Keskusteltiin bussien aikatauluista, koska esim. Harjulasta ei ole 

sopivia busseja Isoniittuun, joko ne ovat liian aikaisin tai siten 

myöhästyy koulusta. Koulut ovat siirtäneet koulun alkamis- ja 

päättymisaikoja niin paljon kuin se on ollut mahdollista. Tämä on 

tarkoittanut että välitunteja on jouduttu lyhentämään, vaikka ne 

haluttaisiin käyttää lasten liikuttamiseen. Koulun yrityksistä 

huolimatta vuoroliikenteen aikatauluihin ei ole saatu muutoksia. 

Toiveena on, että joukkoliikennekilpailutuksesta tulisi tähän apua. 

o Koulukuljetuksiin ja niiden järjestelyihintoivotaan vanhempien 

edustajaa työryhmään, jossa kuljetuksia suunnitellaan 

o Myös muihin mahdollisiin työryhmiin, jotka liittyvät tavalla tai 

toisella oppilaisiin, toivottiin vanhempien edustajaa mukaan 

- Klaukkalan alueen palveluverkko 

o Todettiin, että oppilasmäärät ovat laskussa Klaukkalan alueella 

o Miten tulevat uudet asuinalueet vaikuttavat oppilasmäärien 

kehittymiseen?  

o Klaukkalan alueen palveluverkkoilta järjestetään 22.11. 2017 klo 18 

Monikossa 

- Vanhempainfoorumien toiminnan suunnittelua 
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o Millaista yhteistyötä koulut odottavat vanhemmilta? 

o Osallistumisaktiivisuus huolestutti. Miten saataisiin vanhempia 

aktivoitua sekä vanhempainyhdistysten että vanhempainfoorumien 

toimintaan? 

o Keskustelut ja asiointi ovat siirtyneet paljon verkkoon/someen. 

Kuinka paljon on huoltajilla tarvetta ja halua konkreettisiin 

tapaamisiin?  

o Facebookissa on oma ryhmä nimellä Nurmijärven 

vanhempainfoorumi - Klaukkalan alue, sinne voi kutsua uusia jäseniä 

jokainen jäsenenä oleva. 

o Lisäksi tehdään oma nettisivu, jossa on myös luettavissa muistio.  

o Tiedotetaan Helmen kautta kokouksista. 

o Puheenjohtajalle saa laittaa aihe-ehdotuksia seuraavaa kokoukseen 

osoitteeseen klavanhempainfoorumi@gmail.com. 

5) Seuraava tapaaminen järjestetään maanantaina 12.2.2018 klo 18-19.30 

Klaukkalan koululla.  

Muistion vakuudeksi,  

Janne Taipale, aluerehtori 


