Espoon nuorisovaltuuston kannanotto lukuvuoden 2022–2023 työ- ja lomaajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja
lukiokoulutuksessa
Nuorisovaltuuston kanta
Nuorille todella tärkeää on säännöllisyys, joten tulevaisuutta miettien nuorisovaltuusto toivoo, että
kevätlukukauden loppumisen ja syyslukukauden alkamisen päivämäärät pysyisivät samoina vielä
pitkälle tulevaisuuteen. Nuorille tärkeää on, että kesälomalla on hyvä sää. Tällä perusteella
nuorisovaltuusto toivoo, mikäli kesälomaa pitäisi siirtää tai muokata, niin elokuun puolelta ei lomaa
saisi lyhentää. Nuorisovaltuusto kuitenkin kokee, että 2022-2023 kesäloman ajankohta on hyvä ja
kannattaa päätöstä loma-ajoista.
Nuorisovaltuusto on vahvasti viikon mittaisen syysloman kannalla kuten suurin osa nuorista. Tämä
tulee ilmi esitetyn kyselyn tuloksissa. Syysloma on täydellinen loma viettää ystävien kanssa sillä se
ei ole juhlapyhä-loma, joten ystävillä on enemmän aikaa viettää yhdessä. Syysloma on hyvä
tilaisuus nuorille rentoutua ja ottaa taukoa pitkään kestävästä syyslukukauden rutiinista, siksi on
hyvä, että syysloma osuu puoleenväliin syyslukukautta. Nuorisovaltuusto kannattaa tätä syysloman
ajankohtaa.
Nuorille on tärkeää muissa kunnissa opiskelevien kavereiden yhtenevät loma-ajat.
Nuorisovaltuusto on tyytyväinen, että sivistystoimi on ottanut tämän huomioon ja tehnyt Vantaan ja
Helsingin kanssa yhtenevän päätösehdotuksen. Nuorisovaltuusto toivoo, että Kauniainen yhtyy
päätöksessään muiden pääkaupunkiseudun kuntien yhtenevään päätökseen työ- ja loma-ajoista.
Muiden kuntien oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi nuorisovaltuusto toivoo, että Espoon loma-ajat
olisivat yhtenevät ruotsinkielisten oppilaitosten kanssa vähintään Espoon sisällä. Nuorisovaltuusto
perustelee tätä toivetta nuorten sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi, sekä
yhdenvertaisuuden edistämiseksi Espoon nuorten kesken. Monella nuorella on kavereita
kielirajojen yli.
Lukion ylimmän luokan koulutyön päättyminen tai niin sanotun lukuloman alkaminen 9.2 on hyvä
päivämäärä. Mutta totuudessa osa ei pääse 9.2 eteenpäin viettämään lukulomaa vaan ahkerat
pääsee viettämään lukulomaa jos kurssit ovat kunnossa (tässä suuria lukiokohtaisia eroja).
Nuorisovaltuusto uskoo, että lukio-opintojen etenemisen tulee olla mahdollisimman itsenäistä ja
oppilaslähtöistä eli jos opiskelija haluaa opiskella ja täydentää kursseja 9.2 jälkeen, hän voi niin
tehdä. Nuorisovaltuusto kokee 9.2 lukuloman alkamispäätösehdotuksen turhaksi, mutta kannattaa
ehdotusta, sillä on hyvä kuitenkin olla päivämäärä, josta lukuloma alkaa, niille opiskelijoille, jotka
ovat kurssien suorittamisessa ajan tasalla.
Nuorisovaltuusto ei ota kantaa opettajien työ-aikoihin.
Espoon nuorisovaltuusto kokee nämä päätökset lukuvuosien- ja lomien ajankohdista positiivisiksi
nuorille ja kannattaa niitä.
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