
Vanhempainfoorumin muistio 1.3.2018 

 

Paikalla: 41 osallistujaa, (mm. Länsikaaren ja Röykän rehtorit, Rajamäen 

koulun apul.rehtori, Rajamäen aluerehtori, joka toimi esittelijänä ja muistion 

tekijänä ja foorumin puheenjohtaja sekä opetuspäällikkö) 

 

1. Koulujen työ- ja loma-ajat 

Vanhempainfoorumin yksimielinen esitys oli vaihtoehto A. 

 

 

2. Lukio- ja kirjastohankkeen pedagogista ideointia 

 

Oppimisympäristöt 

 

 turvallinen, mielellään tuttu ja tuttuja ihmisiä 

 Aikuisten kanssa 

 Vaihtelevia oppimisympäristöjä-->ympäröivä struktuuri huomioiden 

(yhteistyö yritysten ja seurojen yms. kanssa) 

 retkiä ja opintomatkoja (oppilasvaihto yms.) 

 monipuolisuus, yleissivistykseen keskittyen 

 ei pelkkiä luokkia/huomioidaan tiimimahdollisuudet 

 muuntuvat tilat, erilaisia opiskelijoita tukevat 

 monipuolisuus(verkko-opintomahdollisuuksia) 

 niiden tulee mukautua oppilaiden yksilöllisiin ja opetuksen erilaisiin 

tarpeisiin. 

 

Toimintakulttuuri 

 ohjattua tiimi-/yksilötyöskentelyä 

 opiskelijan huomioiminen ja tukeminen omien tarpeiden osalta 

 uuden ops:n huomioiminen oikeasti 

 rajatut luokkakoot 

 opetuksen sisältö on tärkeä, eivät ulkoiset puitteet 

 oppilaita osallistava 

 yksilöllisyys opintojen suorittamiseksi(valinnaisuus) 

 oppimismyönteinen ja kannustava 

 

 

 



Tilaratkaisut 

 muunneltavia monikäyttötiloja(ryhmätyöt yms.) 

 mahdollisuudet laadukkaaseen opettamiseen 

 viihtyisyys 

 oppilaskunnan hallitukselle tilat 

 ratkaisujen tulee olla joustavia ja tukea erilaisia 

opetus/oppimistilanteita. Rakenteet eivät saa estää tekemistä. 

 mahdollisuus vapaaseen ideointiin, tilat tukevat kommunikaatiota yli-

raja-aitojen 

 avoimet tilat 

 sekä että eli vapaata yhteistilaa mutta myös kontrolloitua opettajan 

tilaa sekä pienryhmätilaa 

 riittävästi omaa tilaa opiskella opiskelijoiden 

 

Opetusteknologia 

 tarpeeksi nopeat nettiyhteydet 

 nykyaikaiset opetusvälineet-->laadukas+elämyksellinen opetus 

 liikunnallisuutta tukeva 

 painotus:yleissivistys 

 verkko-oppimista mutta myös manuaalista, miten opisk. parhaiten 

oppii 

 täytyy huomioida peilaten tulevat ajat, superwifi 

 motivoiva ja monipuolinen, ei yhteen sidottu(ei vaikka yksi sähköinen 

oppimisalusta) 

 sitä tulee olla riittävästi ja kaikkien saatavilla. Sen tulisi olla 

monipuolista eli ei rajaantua vain esim. yhden valmistajan laitteisiin 

tai teknologioihin. Oppilaalla tulee olla myös mahdollisuus käyttää 

mahdollisia omia laiteitaan tehokkaasti. Opetushenkilöstölle pitää 

tarjota teknologiasta riittävä koulutus ja tuki. 

 

Ulkoalueet 

 retket, mahdollisuus siihen 

 hyvät P-alueet 

 viheralue+oleskelualue 

 liikunnallisuutta tukeva 

 normiympäristö kylässä 

 

 

 



Painotus 

 painotuksissa voisi miettiä useampaa (2-3) hyvää painotusta ja luoda 

näiden alueiden oppilaiden yhteistyön kautta uusia tilanteita. 

Esimerkisksi robotiikkaa painottavien ja taidepainotteisten oppilaiden 

yhteistyöprojekteista voisi syntyä hyvinkin mielenkiintoisa tuloksia. 

 painotuksen pitää olla mahdollisia jatko-opintoja tukeva ja tähän 

mielestäni ovat hyviä laaduukkaat perustieteet (matematiikka, 

fysiikka, kemia ja niiden jatkona tietotekniikka). 

 erilaisia lisäkursseja valittavaksi yhteistyössä muiden lukioiden 

kanssa, kaikki ei tarvitse olla juuri siinä talossa 

 paikallinen kulttuuri huomioiden (teatteri, A.Kivi) 

 monipuolisuus 

 tärkeintä on laadukas yleissivistys-->avaimia tulevaisuuteen 


