
Kirkonkylän vanhempainfoorumi 

Aika: 5.3.2018  

Paikka: Lukkarin koulu 

 

MUISTIO 

1. Nurmijärven Yhteiskoulun päivitetyt järjestyssäännöt 

Rehtori Mikko Jordman esitteli järjestyssäännöt ja kertoi, että opettajakunta on keskustellut niistä. 

Arki on tuonut tarpeen päivittää nykyisiä järjestyssääntöjä.  Tarvitaan toimintaohjeet keskeisimpiin 

tilanteisiin. Uudet järjestyssäännöt tulee saattaa kaikkien tietoon, jotta mm. rikkomuksiin 

puututaan mahdollisimman samalla tavalla henkilökunnan kesken.  

Tarkistettiin, onko opettajalla oikeus ottaa haltuunsa kielletty esine tai asia ja tarkastaa oppilaan 

mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen 

vaatteensa. Koulujen/rehtoreiden turvallisuusohjeissa asia kerrotaan.  

Rehtorilta kysyttiin, onko lukiolaisilta tullut jotain palautetta järjestyssääntöihin liittyen. Rehtori ei 

muistanut saaneensa lausuntoa. Asia liittyi mahdollisesti lukiolaisten liikkumiseen ja poistumiseen 

koulun alueelta. 

Kunhan vanhemmilta on saatu kommentit järjestyssääntöihin, ne viedään oppilaskunnalle 

kommentoinnille. Päivitykset tulee saattaa kaikkien tietoon, niin huoltajien, henkilökunnan kuin 

oppilaidenkin. 

 

 

2. Seuraavien lukuvuosien työ-ja loma-aikaehdotukset 

Kommentteja tuli mm. sen puolesta, että koulu alkaisi elokuun puolessavälissä. Viikon mittainen 

syysloma sai kannatusta. Lauantaityöpäivää on toivottu mm. vanhempainyhdistysten taholta. 

Lauantaityöpäivän tuoma vapaapäivä pitäisi sopia samaksi päiväksi kaikissa yksiköissä. 

Pitkä syysloma ja pitkä joululoma saivat eniten kannatusta. (vaihtoehto A) 

Lauantaityöpäivä sai kannatusta kodin ja koulun yhteistyön edistämiseksi. Koulupäivä voidaan 

järjestää myös iltakouluna kuten Lukkarissa. Vapaaksi toivotaan helatorstain jälkeistä perjantaita tai 

myöhäisempää koulun aloituspäivää.  

Lukuvuoden työajan järjestämiseen liittyvä kansalaisaloite on menossa. Se saattaa vaikuttaa 

jatkossa työajan järjestämiseen. 

Monella vanhemmalla on epäsäännölliset työajat, joten lauantai ei aina ole huoltajille vapaapäivä. 

Lauantaina harrastetaan paljon. 

Huoltaja kysyi, voisiko lukujärjestyksen ajat sopia mahdollisimman samanlaisiksi. Koulupäivän aikoja 

ei voida sopia yhteisesti. Lukujärjestyksistä päätetään koulukohtaisesti.  

 

3. Uusi lukiohanke (mitä painotuksia – opetuksellisia ja pedagogisia – lukioon halutaan ja mitä muuta 

lukion suunnittelussa tulisi huomioida) 

 

Tiina Hirvonen esitteli lyhyesti hankesuunnitelmaa.  



Keskusteltiin huoltajien toiveista. Taide- ja kulttuuri eivät ole vetovoimaisia, koska tarjontaa on 

lähialueilla. Nurmijärven sijaintia voitaisiin hyödyntää (esim. luonto, maatalous, eläimistö) 

huomioiden virtuaaliosallistaminen. 

 

Nykin henkilöstön vahvuuksia tiedusteltiin rehtorilta. Ei ole selkeätä vahvuutta, mutta ei ole 

myöskään erityisiä heikkouksia. Kielitarjonta on tällä hetkellä hyvää. Taito- ja taideaineiden opetus 

on tällä hetkellä erinomaista. Vahvaa peruslukio-opetusta. Matemaattis-luonnontieteiden opetus 

on loistavaa. Henkilökunnan hyvä henki tulee pitää yllä. 250 opiskelijan lukiossa ei pystytä 

tarjoamaan kaikkia lukiokursseja säännöllisesti. Suuruusluokkahyöty saataisiin, jos lukio kasvaisi 

vielä lisää.  

 

Keskustelua: 

Eikö pidä huomioida tulevaisuuden tarpeet eikä henkilöstön tarpeita/osaamista, koska henkilöstö 

vaihtuu? 

Esitettiin toive, että rakennusvaiheessa huomioitaisiin virtuaalimaailma/teknologiset puitteet ja 

yhteydet muualle maailmaan tulevaisuutta ajatellen.  

Jotta lukiolainen jaksaa, ovat taide- ja taitoaineet myös tärkeitä. 

Lukion tulisi antaa sellainen pohja, joka kantaa pitkälle elämään ja tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa 

kansainvälisyys korostuu.  

 

4. Vanhempien terveiset sivistyslautakunnalle 

 

- vanhemmat toivovat että koulupäivien alkamisajankohtaan voitaisiin vaikuttaa, esim. siten että 

koulupäivä alkaisi aikaisintaan klo 9. Perusteluna mm. yläkoululaisten elämänrytmi, jolloin 

aikaiset aamut ovat vaikeita ja aktiivinen aika ajoittuu myöhäisemmäksi.  

 

5. Seuraava vanhempainfoorumi syyskuussa, ajankohtaa ei sovittu. 

- aiheena mm. vuosiluokkien 0-2 yhteistyö 

 

Virpi Korhonen  Tiina Nordgren 

pj   sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 


