
Kirkonkylän alueen vanhempainfoorumi 

11.9.2019 klo 18.30 

Lukkarin koulu 

 

Paikalla: puheenjohtaja Virpi Korhonen, sihteeri/Lukkarin koulun rehtori Tiina Nordgren, 5 huoltajaa, 
Uotilan rehtori Jari Anttila, NYK apulaisrehtori Juho Immonen, Maaniitun rehtori Pia Rauha, Karhunkorven 
rehtori Minna Vänskä. 

 

1. Kunnanvaltuutettu Harri Lepomäen valtuustoaloite ”Lapsen paikka ei ole öisellä kadulla. Yleinen 
suositus kotiintuloajasta lapsille ja nuorille Nurmijärvellä”. 
 
- keskusteltiin valtuustoaloitteesta seuraavasti: 

 
● kuulostaa hyvälle huoltajien mielestä 
● yleinen kotiintuloaikasuositus hyödyntäisi sellaisia perheitä, joilla on yksin haasteita asettaa 
rajoja lapsilleen 
● sosiaalinen paine saa lapset mahdollisesti ajoissa kotiin, kun kaveritkin lähtevät kotiin -> ei 
huvita jäädä yksin ulos 
● lapset eivät voisi enää vedota siihen, että ”kun kaveritkin saavat jäädä ulos” 
● hyvä työkalu vanhemmuuden tukemiseen 
●suositus olisi voimassa vain kouluaikoina, ei esim. kesällä 
●suositusaika eri ala- ja yläkoulun oppilailla  
●Eurajoen malli kuulosti huoltajien mielestä hyvälle (alakoulu klo 20 ja yläkoulu klo 21 arkisin ja 
viikonloppuisin klo 23) 
●kotiintuloaikasuositusten lisäksi nuorille tulisi järjestää tekemistä iltaisin; kaivataan 
”höntsäharrastuksia” joihin olisi matala kynnys osallistua kun toiminta ei olisi kovin 
tavoitteellista 
●koulujen pihoilla oleskellaan paljon vapaa-aikana ja se näkyy toisinaan myös roskaamisena ja 
ilkivaltana 
 
 

2. Huoltajien ajatukset ja näkemykset Nurmijärven kunnan koulutuspalveluiden tarjoamaan A2-
kieliohjelmaan mahdollisia muutostarpeita varten. 

 
- espanjan kielen voisi lisätä tarjontaan 
- voisiko kieliä tarjota enemmän kerhoina tai valinnaisaineina (esim. Maaniittu), jolloin 

opiskelupakko jäisi pois ja kieliin olisi mahdollisuus tutustua matalalla kynnyksellä? 
- A2-kielen lopettaneita on runsaasti 
- kielenopetuksen järjestämiseen liittyvät kuljetuskustannukset on huomioitava  

 
 

3. Alkuluokkakuulumiset Kirkonkylän alueen alakouluilta. 
 



- huoltajat: eskarilapsen kokemus ”kivaa”, positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan, toivotaan että 
jatkuu, madaltaa kynnystä kouluun siirtymiselle, lapsi ei pohdi lainkaan muiden oppilaiden 
ikäeroa 
 

- koulujen kuulumiset: myönteisiä kokemuksia, yhteistyötä opetellaan, pienin askelin edetään, 
alkuluokkaminimituntimäärä 10h onnistuu kyllä ja tuntuu sopivalta. Maaniitussa alkoi tiivistetty 
yhteistyö; jossa joka viikko 1.lk + eskarit ja 2.lk +eskarit ovat päivän yhdessä. Tämä sujuu 
mutkattomasti. Erityisopettajan resurssia voidaan käyttää joustavammin alkuluokan oppilaiden 
tueksi Uotilassa. 

 

 

4. Vanhempainfoorumin puheenjohtajan valinta lukuvuodelle 2019 – 2020. 
- puheenjohtajaksi valittiin Virpi Korhonen 

 

 

5. Muut asiat 
- keskusteltiin palveluverkkoselvityksestä ja lapsimäärien vähenemisestä Kirkonkylänkin alueella 

 

 

 

Virpi Korhonen  Tiina Nordgren 

pj   sihteeri 

 

 


