Aluksi
Aluksi Nuorisovaltuusto haluaa kiittää kaupunginhallitusta siitä, että se on
tarjonnut Nuorisovaltuustolle mahdollisuuden antaa asiaan liittyen virallisen
lausunnon. Toivomme lausuntopyyntöjä myös jatkossa, jotta voidaan turvata
nuorten kuuleminen nuoria koskevassa päätöksenteossa.
Nuorisovaltuuston kanta perusteluineen
Nuorisovaltuusto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessaan 28.3.2019.
Nuorisovaltuusto totesi yksimielisesti, että kahdeksan kouluaamuista ei tulisi
luopua toisella asteella. Nuorisovaltuusto päätti äänin 11-3, että kahdeksan
aamuista ei tule luopua myöskään perusopetuksessa.
Nuorisovaltuusto totesi, ettei koulun alkamisen siirtäminen myöhäisempään
ajankohtaan varsinkaan 2. asteen kohdalla ole järkevää. Jos koulu alkaisi
tunnin myöhemmin, tarkoittaisi se myös sen päättymistä yhden tunnin
myöhemmin. Tämä vaikeuttaisi huomattavasti vapaa-ajan sovittamista
harrastusten ja varsinkin lukion kotitehtävien välillä. Lisäksi lukioiden
tuntikiertokaavioita tulisi muuttaa, mistä koituisi sekä koulun henkilökunnalle
että opiskelijoille haasteita.
Koulun loppuminen myöhemmin vaikeuttaisi huomattavasti lukiolaisten
työssäkäyntiä, mikä heikentäisi opiskelijoiden tulotasoa sekä toimeentuloa.
Opiskelijoiden mahdollisuudet harrastaa kaventuisivat valtavasti, kun aikaa
iltaisin olisi vähemmän. Aamuisin ei kuitenkaan järjestetä kuin erittäin pieni
osa harrastustoiminnasta. Myöskään nuoren saama unimäärä ei välttämättä
kasva, vaan nukkumaanmenon ajankohta siirtyy herkästi myöhemmäksi.
Koulun alkuajankohtaa on mahdollista siirtää nuoren tarpeiden mukaan jo nyt
koulun tarjoaman valinnaisuuden puitteissa. Lukiolaiset esimerkiksi voivat
halutessaan ottaa myös aikuislukion tarjoamia iltakursseja, jolloin pystyy
aloittamaan työskentelyn myöhempänä ajankohtana kuin muut. Lisäksi
jättämällä ensimmäisen koodin pois voi aloittaa päivänsä vasta klo 10.05
kolmesti viikossa. Ilman seitsemättä koodia opiskelijalle vapautuu neljäskin
aamutunti. Aikaisimmillaan lukiolaisen päivä Porissa alkaa klo 8.30, mikä ei
ole nuorisovaltuutettujen mielestä liian aikaisin. Päivälukion työjärjestyksen
myöhäistäminen jo yhdellä tunnilla tarkoittaisi myös päällekkäisyyksiä
aikuislukion kurssitarjontaan nähden, mikä olisi omiaan supistamaan
lukiolaisille tarjottua kokonaiskurssitarjontaa.

Yläkoulun osalta perustelut ovat samat kurssitarjontaa lukuun ottamatta.
Yläkoulussakin koulupäivät saattavat olla pitkiä, kahdeksasta kolmeen tai jopa
neljään. Mikäli aloitusta siirretään paljon myöhemmäksi, ongelmaksi tulee
koulun jälkeisen vapaa-ajan huomattava väheneminen. Lisäksi usein aamun
kaksi ensimmäistä tai iltapäivän kaksi viimeistä oppituntia ovat yläkoululaisille
valinnaisia aineita, joten niiden mahdollisesta siirtämisestä saattaisi tulla
lisähaasteita.
Yllä mainituin perustein Nuorisovaltuusto ei puolla koulupäivien
aloitusajankohdan siirtämistä myöhemmäksi peruskoulussa eikä toisella
asteella.
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