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Nurmijärven nuorisovaltuuston kommentit lukion, 
Rajakaaren sekä Seitsemän veljeksen koulun 
hankesuunnitelmista 
Nurmijärven nuorisovaltuusto on tutustunut toukokuussa julkaistuihin 

lukion, Rajakaaren sekä Seitsemän veljeksen koulun 

hankesuunnitelmiin, ja esittää niihin liittyen seuraavat kommentit.  

Palveluverkkotyön eteneminen 

Nuorisovaltuusto pitää erittäin tärkeänä, että ennen päätöksentekoon siirtymistä eri 

lukiovaihtoehtojen vaikutuksia selvitetään vielä tarkemmin. Nähdäksemme tässä 

vaiheessa vaihtoehdoista tulisi tehdä pedagoginen selvitys, jotta muun muassa 

kurssitarjottimen ja opetusryhmien kokoon sekä korkeakouluyhteistyöhön liittyvät erot 

vaihtoehtojen välillä saadaan selvitettyä. Hankesuunnitelmissa ei ole nuorisovaltuuston 

mielestä selvitetty vielä tarpeeksi perusteellisesti lukion eri sijoitusvaihtoehtojen 

vaikutuksia sen saavutettavuuteen. Myös mahdollisia uusia ratkaisuja lukiolaisten 

liikkumisen sujuvoittamiseksi (esimerkiksi nykyisten koulukyytien hyödyntäminen) tulee 

selvittää. 

Nuorisovaltuusto näkee, että koulutuksen joustavuus on tärkeää huomioida 

lukiovaihtoehtojen vertailussa ja että esimerkiksi kurssitarjottimen muunneltavuuden 

kurssien kysynnän ja mahdollisten opetussuunnitelman muutoksien mukaan tulee olla 

sujuvaa. Tämä toteutuu lähtökohtaisesti paremmin suuressa lukioyksikössä. 

Nuorisovaltuusto muistuttaa, että kuntamme on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. 

Onkin tärkeää, että hankesuunnitelmissa olevia talousvaikutusten arvioita laajennetaan 

ottamaan huomioon myös erilaiset välilliset talousvaikutukset, kuten Rajamäen 

kampushankkeen ja lukiohankkeen keskinäiset vaikutukset. Lukion kolmen eri 

sijoitusvaihtoehdon kokonaiskustannukset tulee tuoda selkeästi esille. 
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Lukioratkaisu 

 

Nuorisovaltuusto on yksimielinen siitä, että laadukkain oppimisympäristö syntyy 

uudisrakentamalla. Nuorisovaltuusto haluaa, että Nurmijärven alueella on jatkossakin 

tasainen lukioverkko. Mikäli lukio-opetus toteutetaan yhdessä toimipisteessä, ainoan 

toimipisteen sijoittaminen Rajamäelle ei olekaan nähdäksemme realistinen vaihtoehto, kun 

huomioidaan Hyvinkään lukion läheisyys. Yhden lukion mallia tukee se, että siinä 

lukio-opiskelijat ja peruskoululaiset sijoitetaan eri tiloihin, mistä hyötyvät kummankin 

oppilaitoksen opiskelijat. Erilliset tilat parantavat myös lukion houkuttelevuutta. 

Lukio-opiskelijoille on tärkeää, että opettajat ovat nimenomaan lukioon erikoistuneita, 

jolloin opetus on laadukkaampaa. Lukion painotuksia suunniteltaessa on tärkeä ottaa 

huomioon mahdollisimman laajan peruskurssitarjottimen tarjoaminen. Nuorisovaltuuston 

mielestä tämä toteutuu parhaiten, kun lukio on yleislukio ilman merkittäviä painotuksia tai 

erityislinjoja, sillä erillinen painotus syö resursseja lukion peruskurssien tarjonnasta.  

 

Rajamäen kampus 

 

Nuorisovaltuuston mielestä kirjaston ja nuorisotilan sijoittaminen samaan yhteyteen on 

hyvä ajatus. Samoja tiloja voitaisiin hyödyntää useampaan eri tarkoitukseen, mikä 

helpottaisi esimerkiksi suurempien tilaisuuksien järjestämistä ja parantaisi tilojen 

käyttöastetta. Eri käyttäjäkunnat löytäisivät myös helpommin uusien palveluiden pariin, 

erityisesti nuoret kirjastoon. Nuorisotiloja voitaisiin paremmin hyödyntää muillekin kuin 

nuorille kohdennettavassa toiminnassa, ja nuoret voisivat käyttää tiloja myös kesken 

koulupäivän. 

 

Rajakaaren osalta nuorisovaltuustoa arveluttaa, pystyttäisiinkö mahdollisella Rajakaaren 

peruskorjauksella varmistamaan puhdas sisäilma tulevaisuudessa. Nuorisovaltuusto 

katsoo, että kaikkien rakennettavien tai peruskorjattavien tilojen tulee olla turvallisia sekä 

toimivia myös tulevaisuudessa ja että Rajakaaren peruskorjaaminen on tästä 

näkökulmasta riskialtis vaihtoehto. 

 

Lisätietoja: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Otto Suhonen  

(otto.suhonen@hotmail.com, puh. 045 2647 476) 
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