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Hyvät lasten- ja nuorten lautakunnan jäsenet
OAJ:n Järvenpään paikallisyhdistyksen puolesta onnittelemme teitä siitä, että haluatte vaikuttaa ja
päättää lasten- ja nuorten asioista. OAJ Järvenpään paikallisyhdistyksen jäsenet ovat peruskoulunja lukion opettajia, rehtoreita ja varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajia, erityisopettajia ja
lähiesimiehiä. Toisella asteella toimivat Musiikkiopiston opettajat. Yhdistyksemme hallituksessa
olemme keränneet ajankohtaista tietoa erityisesti perusopetuksen haasteista uuden OPS:n ja
koulujen opetustilojen näkökulmasta. Perusopetuksen resurssien turvaaminen nyt ja
tulevaisuudessa on sekä oppilaiden että opettajien etu.
Kaikkein keskeinen opetuksen laadun perusta on opetusryhmien koko.
Palveluverkkosuunnitelmassa (v. 2016) luokkakoon tavoitteeksi on asetettu 25 oppilasta/luokka.
Onneksi tätä tavoitetta ei ole saavutettu ja opetuksen näkökulmasta tavoite on liian korkea. Näin
isossa ryhmässä opettaja ei voi antaa yksilöllistä opetusta, ei eriyttää opetusta (erityistä tukea
tarvitsevan oppilaan hyväksi) ja levottomuus lisääntyy luokassa. Kun opetusryhmää muodostetaan,
on tärkeää huomioida erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä. Pienet ryhmäkoot vähentävät
syrjäytymistä (liitteenä tilasto ryhmien oppilasmääristä). Yli 20 oppilaan ryhmää ei ole turvallista
viedä koulun ulkopuolelle esim. luontoretkille.
Uudessa OPS:ssa painotetaan oppimisympäristöjen monipuolisuutta: opiskellaan enemmän
luokan ja koulun ulkopuolella, käytetään toiminnallisia työtapoja, ryhmäydytään yli luokkarajojen,
lisätään liikuntaa oppituntien sisällä. Lanun palveluverkkosuunnitelmassa korostetaan, että tiloja
pitää tehosta. Tämä on ristiriidassa OPS:n opetusmenetelmien tavoitteiden kanssa, jolloin opetusta
pitää viedä varsinaisten luokkatilojen ulkopuolelle. Kouluissa ei ole riittävän isoja tiloja esim.
yhteisopettajuuden luokille. Säästöjen vuoksi myös kirjamäärärahoja on vähennetty, joka
vaikeuttaa mm. uusien oppiaineiden ruotsin ja yhteiskuntaopin opetusta alakouluissa.
Koulujen sisäilma on jatkossakin suuri haaste. Asiasta on tehty myös valtuustoaloite. Epäpuhdas
sisäilma havaitaan usein erilaisten remonttien ja uudisrakentamisen jälkeen. Sisäilman
parantamisessa tärkeintä on tarkka rakentamisen valvonta erityisesti kesälomien aikana, jolloin
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kouluissa tehdään pääosa remonteista. Kun viat havaitaan vasta jälkeenpäin, moni on jo ehtinyt
sairastua.
Hyvä työilmapiiri muodostuu osallistavasta johtamisesta ja opettajien asiantuntemuksen
kunnioittamisesta. Koulut tarvitsevat omat rehtorit, jotka ovat läsnä koulun arjessa.
Yhtenäiskoulujen koon kasvattaminen ei ole oppilaan näkökulmasta positiivinen asia, opettajan
näkökulmasta oppilastuntemus heikkenee suurissa kouluissa.
Järvenpään perusopetus on kaiken kaikkiaan hyvissä voimissa: opettajat ovat innostuneita uudesta
Opetussuunnitelmasta, esiopetus on pääosin siirretty kouluihin, Kinnarin koulua rakennetaan ja
opettajat saavat koulutusta uusien laitteiden haltuun ottamiseen.
Hyvät lanu- lautakunnan jäsenet: jatkamme mielellämme yhteistyötä kanssanne, tiedämme
kokemuksesta, että opettajat kantavat jatkuvaa huolta ja vastuuta jokaisesta oppilaastaan, me
kaikki olemme yhteisessä veneessä pitämässä huolta opetuksen ja kasvatuksen korkeasta tasosta
Järvenpäässä. Toivomme teiltä toiveita ja aloitteita miten voisimme jatkossa olla yhteydessä.
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