Koululaisten kesälomakysely
1. Sinä olet
Vastaajien määrä: 2419
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Koululainen tai opiskelija
Vanhempi
Opettaja tai muuten koulun
henkilökuntaan kuuluva
Elinkeinoelämän edustaja
Muu, kuka

Avoimet vastaukset: Muu, kuka
kaupungin työntekijä
koululaisen täti
Researcher
yrittäjä-äiti
opettajaopiskelija
opettaja ja vanhempi
vanhempi, opettaja, luottamushenkilö
asukas
Perhepäivähoitaja
ruokapalvelutyöntekijä
mummi
4 lapsen isotäti
opettajan mies
lasten ja nuorten palveluiden henkilökuntaan kuuluva
sekä vanhempi että opettaja
eläköitynyt opettaja
iltapäiväkerhon ohjaaja
lastentarhanopettaja
tulevan koululaisen vanhempi
Työtön
vanhempi/koulun henkilökuntaan kuuluva
toimittaja
Koululaisen sisko
koululaisten kanssa työskentelevä
kaupunkilainen
isovanhempi
työtön
asukas
ent. opettaja (yo)
Asiasta kiinnostunut kuntalainen
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Iltapäivätoiminnan ohjaaja
ruokapalvelutyntekijä
eläkeläinen
Eläkeläinen
aip-toimija
yhteiskunta aktiivi
joensuulainen

2. Kotikunta
Vastaajien määrä: 2419
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Joensuu
Muu, mikä

Avoimet vastaukset: Muu, mikä
Liperi
Tohmajärvi
liperi
Liperi
Kontiolahti
kontiolahti
Lappeenranta
Liperi
KOntiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
kontiolahti
Liperi
Piikkiö
kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Nurmes
Liperi
Järvenpää
Liperi
Savonlinna
Kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Orimattila
Kontiolahti
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Kontiolahti
Kontiolahti
liperi
Liperi
Kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Oulu
Liperi
liperi
Liperi
kontiolahti
Kontiolahti
Ylämylly
liperi
Liperi
outokumpu
Kontiolahti
Liperi
kontiolahti
Liperi
Kontiolahti, Lehmo
kontiolahti
liperi
eno
kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Rääkkylä
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
Kontiolahti
Rovaniemi
kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Kontiolahti
Hämeenlinna
Tohmajärvi
Kontiolahti
Lahti
Liperi
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Kontiolahti
eno
liperi
Kontiolahti
Eno
Liperi
kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Tohmajärvi
Kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Savo
Liperi
Kontiolahti
kontiolahti
Kontiolahti
Outokumpu
kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Kontiolahti
Liperi
Kontiolahti
Kuopio
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Petroskoi
Ranua
kontiolahti
Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Helsinki
Kontiolahti
Liperi
Kuopio
Liperi
Liperi
Liperi
Kontiolahti

-

Liperi
Juuka
Liperi
Liperi
Eno
Ilomantsi
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
Kontiolahti
kontiolahti
Tampere
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Liperi
liperi
kontiolahti
Liperi
Kontiolahti
Liperi
liperi
liperi
Liperi (peruskouluaika)
Kontiolahti
Liperi
kontiolahti
Tohmajärvi
kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Kontiolahti
kontiolahti
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Kontiolahti
Liperi
Liperi
Kontiolahti
Kontiolahti
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Liperi
Liperi
Liperi
Liperi
TAMPERE
Kontiolahti
kontiolahti
Rääkkylä
Liperi,Ylämylly
Kontiolahti
Rääkkylä
Kitee
Viinijärvi
Tohmajärvi
Liperi
Kontiolahti
Ilomantsi
Liperi
kontiolahti
Liperi
Liperi
Liperi
Pori

3. Ikä
Vastaajien määrä: 2419
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4. Mikä on mielestäsi paras koulujen kesäloman aloitusajankohta?
Vastaajien määrä: 2419
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Nykyinen aika (kesäkuun alku)
Viikkoa nykyistä myöhemmin
Kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin
Vasta juhannukselta

5. Perustelut loman aloitusajankohdasta
Vastaajien määrä: 1489
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Kesäkuun alku on vielä melko viileää (tai se vain tuntuu siltä), loman kesto elokuun loppuun jatkaisi kesää. Toki
sitten syysloma tulisi ehkä liian yllättäen?
Kesälomat vanhemmillakin aina heinä-elokuussa.
monilla työpaikoilla kesäloma-ajankohtaa vuorotellaan
Säät
Viikkoa tai kahtakin myöhemmin voisi ihan hyvin aloittaa ja vastaavasti voisi siirtää koulun alkua syyskesällä
eteenpäin. Alkukesä on usein kylmä ja loppukesä taas lämmin, pienellä siirrolla mahdollisuus mukaviin
lomakeleihin kasvaa.
Kevätlukukausi on jo nyt pitkä. Osalla oppilaista on vaikeuksia jo toukokuun lopussa keskittyä koulunkäyntiin.
Toinen syy on, että kesäkuussa illat ja aamut ovat valoisia, mutta elokuun lopussa alkaa jo pimentyä ja aamut
ovat usein kosteita ja sumuisia, vaikka päivästä tulisikin lämmin.
Ollakseen kesälomalla olevien koululaisten kanssa kotona, vanhempien on helpompi järjestää kesälomaa töistä
kokonaisille kalenterikuukausille. Lisäksi kesälomaa on helpompi järjestää kesäkuulle kuin elokuulle.
Koska oma kesäloma on yleensä heinä-elokuussa. Kesäkuussa sää on yleensä sateinen ja kylmä. Elokuussa
kun koulut alkaa säät ovat parhaimmillaan.
Hyvä aika nykyinen, oppilaat alkavat olla vähän väsyneitä ja levottomia alku kesästä.
Syyskuun alku on sopiva ajankohta koulun aloitukselle rytmillisesti, ajatellen säitä, oppikokonaisuuksia, yleisiä
loma-aikoja euroopassa, huoltajalomia, syksyn marjastusta ym....
Kesänlämpimät säät alkavat yleensä vasta myöhemmällä kesää. Olen huomannut että todella moni vanhempi
saa lomaa vasta loppukesästä. Toisaalta luulen että koululaiset haluavat lomalle mahdollisimman nopeasti.
Hyvät kelit tulevat vasta nyt ja kesäloman pitäisi vielä olla
Ollaan EU:ssa, jossa elokuu on lomakuukausi.
Loma saisi alkaa ennen juhannusta, jotta koulujen päättyminen ei sattuisi samaan aikaan valmistumisten yms.
juhlien takia. Loman alkamista voisi siirtää nykyistä myöhemmäksi, koska vanhempana oma kesäloma sijoittuu
kesäkuun lopun ja elokuun lopun välille. Kesäkuun alussa omalla alalla ei lomia aloiteta, useimmiten loma
alkaa juhannuksesta.
Lomia voisi yrittää järjestellä enempi nyk. lukukausien ajalle ja pienten koululaisten kesäaik. hoitamisen
hankaluudet vähenisi.
Meidän perheen molempien vanhempien lomat alkavat aikaisintaan juhannuksena, joten lasten kesähoito on
helpompaa järjestää juhannuksen jälkeen. Parhaat lomasäät sattuvat usein elokuulle, samoin paras marja-aika,
joten silloin olisi koko perheen kiva vielä lomailla. Uskon myös, että elokuu olisi kesäyrittäjille tuottoisaa aikaa,
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jos koulut eivät vielä alkaisi. Kesäkuun kylmillä taas ei jätski myy eikä huvipuistoissa porukka kuhise. Nykyään
mannereurooppalaiset turistit löytävät suomalaiset kesäkohteet elokuussa suljettuina, sillä koulujen alku sulkee
ne.
olen äiti.Töissä on iso taistellu kesälomasta: jos lapseni oli 3kk. loma, sitten Elokuussa myös voi otta rauhassa
loma ja menna lasten kannsa matkustamaan. Suomessä on noin luhyt kesä,vähän lämpöä ja valoa.
Miksi lapset ovat paras vuoden aikaa sisää tiloissa?
Jos miettii esimerkiksi säätä, kesäkuu on joka tapauksessa yleensä kylmempi kuukausi, ja juuri kun koulut
alkavat elokuussa tulevat yleensä myös helteet. Tämä nähtiin sekä tänä, että viimevuonna.
Tällä on menty jo ala-asteelta saakka ja pääsee nauttimaan kesästä hyvissä ajoin.
Kesä kelit alkavat usein vasta heinä-elokuussa. Kesäkuu on "hiljainen" kuukausi, heinäkuussa ihmiset vasta
heräävät kesään. Ainakin tämän kesän perusteella lomakelit vasta alkoivat, kun oppilaiden piti aloittaa koulu.
Jäisi aikaa sadonkorjuuseen ja pääsisi metsälle loman aikana pojan kanssa (sorsa 20.8.
Kesäkuun alku on säiltään kylmä, eikä tunnu kesältä kun taas elokuu on hyvinkin lämmin
Lapset saisivat nauttia lomasta myös syksyllä, kun syksyt ovat olleet lämpimiä viime aikoina. Vanhemmilla on
myös syksystä kesälomia niin saisivat viettää lomaa yhdessä.
Kesäkuun alkaessa on aina huonot säät. Eikä silloin voi viettää kunnon kesälomaa, kun joutuu puolet lomasta
istumaan sisällä. Enkä näe siinä ongelmia, miksi koulut eivät voisi loppua myöhemmin.
Mielestäni olisi mukava pitää loma samaan aikaan muun Euroopan kanssa. Kesäkuun alku on monesti vielä
liian viileä lomailuun Suomessa. Elokuu taas puolestaan sopisi paremmin lomailuun sään puolesta.
Pystyy nauttimaan paremmin kesän lämmöstä ja lämpimiä viikkoja jää myös koulun alkuun.
Suurimmalla osasta huoltajilla loma alkaa vasta heinä-elokuussa. Enemmän yhteistä aikaa lasten kanssa.
Yhteneväinen loma-aika keski-euroopan kanssa.
Kesäloma olisi aivan riittävän pitkä, vaikka sitä lyhennettäisiin nykyisestä viikon verran. Meillä lapsetkin ovat
asiasta samaa mieltä. Vastaavasti voitaisiin pidentää joululomaa, jonka olemme kokeneet turhan lyhyeksi.
Silloin, kun lapset olivat pieniä, ylipitkä kesäloma aiheutti perheellemme myös ongelmia
lastenhoitojärjestelyissä kesäisin. Nykyisin ei toki enää tällaista ongelmaa ole, mutta uskoakseni monella
muulla perheellä voi olla.
Vanhempien lomat alkavat monesti vasta juhannukselta tai myöhemmin. Kova homma aina miettiä miten lapsi
viettää aikaansa 3 ensimmäistä viikkoa kesäkuussa. Pitkät päivät olla yksin. Lisäksi kelit monesti vielä huonot
kesäkuussa. Eikun kohti eurooppalaista meininkiä!!
Olisi parempi aloittaa myöhemmin niin kesän lämpimämmät säät osuisivat kesälomalle.
Kesäkuu on nykyisin vielä kovin kylmä, parhaat lomakelit ovat elokuussa.
Keski-Euroopan sukulaiset ovat lomalla silloin kun meillä jo palataan kouluun.
Kesäkuun alku voi olla oivallinen ajankohta toiminnalliselle oppimiselle ja ulos-luokasta työskentelylle.
Muutaman päivän pidempi pääsiäisloma takaisi lasten ja opettajien jaksamisen juhannukseen asti.

Olisimme edes hieman lähempänä Eurooppalaista kesälomakautta.
Kesäkuun alku yleensä ollut kylmää ja vastaavasti elokuussa helteet. Pääsisi lapset paremmin kesäkeleistä
nauttimaan Monesti vanhemmilla lomat vasta heinä - elokuussa.
Koulun viimeiset viikot ovat lapsille aina mieluisia ja mahdollistavat ulkoilun, mikäli opettajat vaan veisivät
oppilaita ulos eikä istutettaisi luokassa. Matikkaa oppii "piknikilläkin" koulun pihalla tai kuvaamataitoa voi
harjoittaa maisemamaalaamalla ulkona. Opettajille siis lisää mielikuvitusta ja kesäkuun hyödyntämistä
opetukseen. Kesällä jaksaa oppia kun valoa on paljon ja koulunkäynti voi olla hauskaa jos vaan osaa olla
luova. Mikäli vaihtoehto on istuttaa muksut kahdeksi viikoksi luokkaan niin sitten en toivo kesäloman siirtoa.
Perustelen ensinnäkin säällä - vaikuttaisi siltä, että alkukesä on aika usein viileä ja loppukesä lämmin. Jos
loman aloitusta ja lopetusta siirrettäisin parilla viikolla, olisi suurempi todennäköisyys, että koulua käytäisiin
sellaisilla ilmoilla, jolloin oppilaat ja opettajat eivät haikaile uimarannalle...
Toinen perustelu: meistä etelämpänä Euroopassa elokuu on pääasialllinen lomakuu. Suomessa luukut menee

kiinni heinäkuun lopulla/elokuun puolivälissä, kun kesätyöntekijät palaavat koulunpenkille. Voisimme siirtyä
samaan loma-aikaan, jolloin ei tarvitsisi myydä turisteille ei-oota aikana, jolloin heillä on vapaata ja meillä ehkä
parhaimmat lomasäät.
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Kesäkuun alussa on kylmää joten samakos tuo istua koulussa.
Alkukesästä on yleensä aika huonot säät. Ikävä istua koulussa, kun ulkona on 30°c
Nykyinen on hyvä.
Kesä jos kellahtaa enempi syksylle niin kuin näyttäisi nyt useampana vuonna olleen. Myös oman työni vuoksi
ensinnäiset lomamme perheenä pystymme pitämään vasta elokuulla niin näin voisi jopa ennättää lomailla edes
jonkun päivän ennen koulujen alkua. Heinä-elokuu muutenkin hyvät marjanpoiminta ja sienestysaikaa johon
nuoriso joutaa osallistua :)
Kesäkuussa on yleensä jo lämmintä ja illat /yöt valoisia. Elokuussa alkaa jo illasta tulla pimeää ja eipä se
lämpökään ole enää samanlaista kuin kesäkuussa.
Lyhentäisi syksyä..
En varsinaisesti näe mitään ongelmaa nykyisessä järjestelyssä, mutta hyvien ilmojen siirtyminen
myöhäisemmille kesäkuukausille on ajanut ihmiset ottamaan lomaviikot heinä-elokuulle. Rajoittaa kesäloman
viettoa kun lapsilla alkavat koulut heti elokuulta. Syksy on myös pitkä ja ankea, tällä tavoin saisimme hieman
lyhennettyä tuota ikuisuudelta tuntuvaa syksyn ja talven ylitystä.
Ei mitään syytä muuttaa.
Ei hellejakso aina satu elokuulle. Joskus syksy alkaa jo heti toisella elokuun viikolla.
Vanhempien lomat ennallaan, suurimmalla osalla heinäkuussa.
Töiden järjestelyt lasten lomien mukaan onnistuisi yrittäjällä helpommin. Monesti kesä on vasta juhannuksen
aikoihin parhaimmillaan.
Kevätlukukausi on jo nykyisellään yli 10 koulupäivää pitempi kuin syyslukukausi. Joululoman tai vuoden
vaihteen ajankohtaa ei voi siirtää, joten kesäloman myöhemmällä aloittamisella jatkettaisiin jo muutenkin pitkää
kevätkautta.
Onhan se vaihtoehto sekin, että joulu-/vuoden vaihteen lomaa jatketaan kahdella viikolla, jos kesälomalle
lähdetään vasta kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin.
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Kevät lukukauden pituutta en lähtisi enää lisäämään.
Vanhempien lomat on helpommpi järjestää ja elokuussakin on hyviä säitä lomailla.
Kouluun vasta syyskuun alussa.
Ihan jo sääolosuhteidenkin vuoksi. Tänäkin vuonna kesän makuum päästiin vasta elokuussa todenteolla.
Ja helpompi vanhempana saada kesälomaa elokuulle kuin kesäkuulle ja loma on helppo vielä ajoittaa niin, että
itse vanhempana voi olla kotona viikon tai kaksi kun lapsilla alkaa koulut.
Oman loman sijoittuminen samaan aikaan lapsen loman kanssa.
Elokuussa paremmat lomasäät nykyisin kuin kesäkuun alussa.
Alkukesästä ei tapahdu melkein mitään, ja ilma on vielä keväisen viileä.
Meidän vanhempien lomakausi alkaa myöhemmin usein juhannukselta tai heinäkuun alusta.
Elokuussa monesti parhaat lomailukelit.
Kevään ulkoliikuntakausi jää nykyisellään hyvin lyhyeksi.
No säät on usein paremmat loppukesästä.
Opettajana myös toukokuun loppu ja kesäkuun alku olisivat otollista aikaa opiskella ja retkeillä luonnossa.
Elokuussa koulujen nyt alkaessa on parhaat kesäkelit ja ei silloin opiskelu oikein maistu.
Opetusta voisi laajentaa luonnon kannalta kesän ilmiöihin, kun elokuussa se olisi jo myöhäistä oppia
kokemuksen kautta.
Vanhemmat ja lapset voisivat jäädä yhtäaikaa lomalle, loman aloitus on aina lasten kanssa työlästä - lapsi
oppisi alkuloman aikana tekemään niitä taitoja joita tarvitsee loppulomansa aikana. Lomarytmi olisi
samanlainen kuin muissakin Euroopan maissa.
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Nykyisellään kesä tuntuu alkavan Suomessa myöhemmin ja jatkuu elokuun loppupuolelle. Siksi olisi mukavaa
nauttia lämpimistä kesäpäivistä lomalla ollessa ja kouluun palattaisiin vasta elo-syyskuun vaihteessa.
Ei ole mitään iloa olla lomalla jos on kylmät ilmat.ï
Tänä vuonna on ollut kurja sää ja vasta kun koulut alkoivat tuli kesäinen sää.
saisi enemmän olla sisällä.
Vanhemmilla alkaa yleensä kesälomakaudet työstä vasta juhannukselta
Meillä vanhemmillakin loma alkaa usein vasta elokuussa, jolloin lapset aloittavat jo koulun. Näin yhteistä loma aikaa olisi enemmän.
Että ehtisi tehdä kaikki jutut koulussa ja ettei se olisi liian aikaisin siis kesäloma.
Tällä hetkellä lapsia myös päiväkodissa ja päiväkoti kiinni kesä-heinäkuun.
Jos lapsi ei ole päiväkodissa kahtena peräkkäisenä kokonaisena kuukautena, niin hoitomaksua ei tule. Sen
takia mielellään koululaisten loma pitäisi alkaa yhtäaikaa pienten kanssa.
Lapsen ei tarvitsisi viettää niin pitkää aikaa kesälomastaan yksin kotona, koska vanhempien työpaikalla on
ns.kiertävä lomajärjestelmä" (jos tänä vuonna olet lomalla heinäkuussa, ensi vuonna kesälomasi on elokuussa
jne.) Tällöin lapset saisivat viettää vanhempiensa kanssa yhteistä aikaa myös silloin,kun vanhemman
lomavuoro työpaikalla sattuu elokuulle.
Suomen kesät ovat kesäkuussa vielä melko kylmiä ja sateisia, kun taas heinäkuussa alkaa olla parempia
kelejä. Heinä-ja elokuu on mukavan lämpimiä, jolloin myös tekee mieli lomailla.
Kylmä kesäkuu, lämmin elokuu
Elokuussa yleensä tulee lämpimä sää, vanhemmat on yleensä silloin lomalla ja alkukesän aikana jaksaisi
odotella kesälomaa koska on vielä valoisaa.
sopiva ajankohta
Elokuu on parempi säiden suhteen kuin kesäkuu. Syyslukukausi on pimeä ja siinä vähän lomia.
Kevätlukukaudella on juhlapyhiä ja lomaa sopivasti katkaisemassa opiskelua. Myös on hölmöä, että turisteilta
menee Suomi kiinni elokuun alkupuolella.
On niin monia syitä sen takana
- Useimmat lapset ovat yksin kotona tuolloin. Pienet lapset (alle 7) tulee olemaan päivähoito ja vanhemmat
osallistuvat työhön. Se tekee vaikeaksi koulun lasten- tarvitse jäädä yksin.
- Ilmastonmuutoksen takia, kesällä ajaa takana. Sillä Esimerkki-tänä vuonna 2015 kesä on vielä elokuun......
- Kesäkin tuntuu siirtyneen "tuonnemmas"
- Yleensä päiväkodit on suljettuna/supistettua toimintaa heinäkuussa, joten olisi hyvä ettei pienten koululaisten
loman vuoksi tarvitsisi omia lomia pitää jo kesäkuulla
eurooppalainen malli sopisi parhaiten lomakuukaudeksi heinä-elokuu :-)
ei kesäkuussa ole ees viälä kesä
Lomien rytmitys on sinällään ihan hyvä, jotta pari kuukautta koulua ja sitten käytännössä aina loma. En ole
koskaan ymmärtänyt, että mikä idea sitten on pitkällä kesälomalla?!? Minusta kesäloma voisi olla kuukauden
mittainen ja nykyiset lomat entisellään. Lyhemmästä lomasta irtoavat päivät siirrettäisiin sitten opetuspäiviksi,
joten niiden määrää tulisi lainsäädännöllä lisätä. Jottei kouluvuodesta tulisi liian raskas, niin nämä lomista
irroitetut lisäkoulupäivät voisivat sisältää retkiä ihan lähialuille tai lähiluontoon, jolloin ei tulisi isoja
kustannuksiakaan. Joka tapauksessa jotain sellaista virikkeellistä ja käytännön läheistä tekemistä paljon, paljon
enemmän kouluihin kuin nykyisin!
Eli kesäloman alku parilla viikolla eteenpäin tai jopa juhannukselle ja kouluun takaisin heti elokuun alusta!
Kesä ei ala säiden eikä työelämän suhteen ennen kesäkuun puoliväliä.
Elokuun sisältäminen lomakuukaudeksi myös Suomessa palvelisi kotimaan matkailua ja elinkeinoelämää.
Pitkän kevään jälkeen on mukava päästä lomalle kesäkuun alusta.
Varsinainen kesä ja kauniit ilmat eivät ala aivan loman alussa vaan on enemmänkin sadesäitä joten olisi aivan
sama jos kesäloma alkaisi myöhemmin.
Yleensä kesäkuu on vielä kylmä ja elokuussa useimmiten kesä vielä parhaimmillaan. Muualla Euroopassa
lomakausi on heinä-elokuu.

-

Siirretäänkö samalla joulu kesäkuulle ?

-

Kesä alkaa vasta kesäkuun puolen välin jälkeen. Suomessa tarvitaan myös matkailua elokuun ajaksi ja tämä
lomien siirto auttaa asiaa.
Alkukesällä on valoisaa iltaisinkin ja kesän alkaessa odotetaan koulusta pääsyä.
Kesäkuun alussa sää on usein vielä viileä ja sateinen, monillakaan vanhemmilla ei ole mahdollista aloittaa
kesälomaa samaan aikaan lasten kanssa.
Säät lämpenevät paljon myöhemmin
-lomajakso voisi yltää lähelle syyskuuta koska monessa työpaikassa on elokuu lomakuukausi
Joko juhannukselta tai sitten kesäkuun puolivälistä, niin kuitenkin että koulut alkaisivat vasta 1.9, yliopistot ja
korkeakoulutkin alkavat silloin. Lisäksi elokuu on monella vanhemmalla vielä lomakuukausi ja keskimäärin
elokuun 2 viimeistä viikkoa sisältää enemmän aurinkoa kuin kesäkuun 2 ensimmäistä..
Lisäksi tämä voisi ns. lyhentää syyspuolen työssäoloa ( kesäloman loppu - joulu ) ja voisi tuoda energiaa ja
tuottavuutta enemmän, ihmiset kun elävät ja odottavat aina sitä seuraavaa stoppia työssään esim. juhlapyhien
aikaan. Kevät kaudella on kuitenkin muita stoppeja niin monia ( mm. talviloma, pääsiäinen, vappu ) ja kevät
puolella mennään valoisempaa aikaa kuin syksyllä. Olen huomannut vuosien aikana että tällä on merkitystä
ihmismieleen jne. koska ainakin meillä töissä sairaslomat jne. ongelmat ovat paljon korkeampia syksyllä ennen
joulua kuin kevät puolella.
Loman aloituksen on suhteuduttava esim. yo-kirjoituksiin. Kesäloma voisi lyhentyä ja vastaavasti lomapäiviä
pitäisi säästää pidettäväksi pitkin lukuvuotta siten, että esim. puolentoista kuukauden välein olisi pidempi
vapaa. Näin ihmiset jaksaisivat paremmin.
Jos on pakko muuttaa, niin kesäloman alku viikkoa myöhäisemmäksi.
Lapset ovat jo kesäkuun alussa väsyneitä ja en ymmärrä mitä tämä kesäloman alun siirtäminen muuttaa...
vanhempien kesäloma on täsmälleen samanpituinen kuin ennenkin.
Pitkä kevät takana. Koululaiset eivät jaksa enää keskittyä kun kevät aurinko lämmittää.
Keväällä koulussa ehtisi tehdä enemmän asioita ulkona ja esim uimaopetus olla järvessä.
Lasten kesäkuun hoito-'ongelma' poistuisi. Kumpikaan meistä vanhemmista ei voi jäädä kesälomille vasta kuin
heinäkuusta eteenpäin (lomat pidettävä heinäkuussa tai elokuussa). Työmme luonteet ovat sellaiset.
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Elokuu on Euroopassa yleisin lomakuukausi. Olisi hienoa, että kaupunkikuvamme ulkomaalaisille turisteille olisi
elävämpi myös elokuussa.
-

-

Harva pienen lapsen (1.-2.lk) vanhempi pitää kesälomaa kesäkuussa, itse mukaanlukien. Joten lapsikin voi olla
pidempään koulussa kesäkuussa.
Sää ei usein ole vielä oikeasti kesäinen esim. uimavedet ovat liian kylmät. Kauhulla muistamme kesän 2014,
kun lunta tuli Juhannuksen tienoilla, niin että maa oli valkoisena. Kesäkuu on myös tilastollisesti kylmempi kuin
elokuu, joten aloitusajankohtaa voi viikolla ihan hyvin siirtää.
Koulun alku elokuussa viivästyisi myös vastaavasti viikolla, jolloin yleensä on vielä ihanat kesäsäät.
Kevätlukukausi on muutenkin pitkä ja olen huomannut omien lasteni osalta, että voimat ovat jo loppu huhtikuun
lopussa.
Suomessa on usein vielä kylmää kesäkuun alussa, joten siirtäisin tämän lomaviikon elokuulle!
Kesän alkaminen entistä myöhemmin.
Nykyinen loma-aika on vuosien saatossa todettu hyväksi, ei sitä tarvitse lähteä muuttamaan.
Vanhempien loma-ajat, enemmän yhteistä aikaa perheenä.
Kasvavan elimistön varasto on käytetty melkein loppuun 9kk aikana ja kaipaa lepoa ja täyttämistä
Ei ole mitää järkee pidentää kevät lukukautta. On nimittäin valmiiksi jo pidempi kuin syyslukukausi. Raskaaksi
menisi!
Kesäloma voisi ihan hyvin alkaa viikkoa tai paria nykyistä myöhemmin, koska kevätlukukausi on syyslukukautta
rennompi kaikkine vappuvapaineen ja pääsiäislomineen. Puhtia työskentelyyn riittäisi täten oikein hyvin. Kesä
itse lämpimine keleineen alkaa muutenkin vasta reilusti kesäkuun puolella ja lämpimät kesäiset kelit jatkuvat
pitkälle elokuuhun, jolloin monen mielestä olisi mukavampaa lomailla kuin kesäkuun alussa. Syyslukukausi on
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kevättä raskaampi monelle pimeyden vuoksi ja siksi sieltä voisi hieman nipistää opiskeluaikaa.
Jäisi enemmän aikaa arvioinnille ja luokkaretkille. Toukokuu on nykyisin kevätjuhlineen, arviointineen ja
retkineen niin kiireinen, että työ on todella kuormittavaa. Kaksi lisäviikkoa antaisi mukasvati lisää aika.
Vanhalla systeemillä on ollut tosi hyvä.
Kesäkuun alku on aina vilpoisa ja vesi ei ole vielä lämmintä. Kesälomalla pitää olla lämmin ja silloin viisi jo
uskoa sään olevan lämmin:)
Parempi aloitaa kesäloma kesäkuussa, koska opiskelijat ovat väsyneitä talven jalken.
Omat lomat (3vk) menee kesa-heinäkuu-elokuun alku haarukalla. Jos oma loma alkaa kesäkuun alussa niin
koululaiset vielä koulussa... reissut hankalia silloin.
Nykyisessä käytännössä ei mitään moitittavaa. Toimii hyvin!
Suomessa kesäkelit eivät ole vielä kesäkuussa oikein kohdillaan, onhan tuo nähty. Heinä-elokuu parasta
lomailuaikaa kelien puolesta.
Ilmastomme on muuttumassa, joten kesämmekin tulee myöhemmin. Ei ole kiva aloittaa kesälomaa, kun on
vielä viileät kelit.
Viikko tai kaksi myöhemmäksi.
Muistan nuoruudestani ne pitkät tunnit jotka jouduttiin helteessä kärvistelemään kun koulut alkoivat niin
aikaisin, eihän ennen juhannusta ole edes helteitä koskaan.
Siirryttäisiin keski-eurooppalaisten kanssa samaan rytmiin. Kesälomakelit ovat elokuun puolella vielä hyvät ja
vedet lämpimiä. Marjanpoiminta-aikaa vielä elokussa. Monilla aloilla kesätöitä olisi hyvin tarjolla vielä
elokuussa, etenkin asiakaspalvelussa.
- vanhemmilla on harvoin kesälomaa heti kesäkuun alusta
- sää, tarvitseeko muuta sanoa...
sopii paremmin muiden maiden lomaaikoihin, mahdollistaen helpomman koulujen vaihdon ulkomaille, yms. (itse
asuin ulkomailla ja se leikkasi kesäloman muuttovuonna vain yhteen kuukauteen)
Myös säät ovat usein parhaimmillaan elokuussa.
Yleensä hyvät säät ja helteet ovat tulleet vasta heinä-elokuussa, koulujen alussa. Olisi mukava nauttia hyvistä
säistä ulkona, kuin istua luokassa opiskelemassa.
Jos kesäloma alkaisi vasta kaksi viikkoa myöhemmin ja loppuisi puolestaan kaksi viikkoa myöhemmin, monen
vanhemman lomakin sattuisi paremmin tuolle ajankohdalle. Samoin tällä muutoksella mahdollisesti
helpotettaisiin yritysmaailman tilannetta matkailijoiden suhteen, koska muu eurooppa lomailee myöhemmin kuin
Suomi.
Omia loma-aikoja saa paremmin järjesteltyä heinä-elokuulle ja päiväkoditkin monasti siirtyvät
varahoitopaikkajärjestelyihin heinäkuussa, kesäkuu mennään vielä normaalilla miehityksellä.
Jos kesäloman alkamisajankohtaa siirrettäisiin myöhemmäksi, venyisi kevätlukukausi turhan pitkäksi ja
väsyttäväksi. Parikin viikkoa tuntuu loppuvaiheessa paljon. Nykyisellään syys- ja kevätlukukausi ovat tasapitkiä
ja lomat on sijoiteltu sopivin väliajoin.
koska on lämin
Mielestäni olemassa ollut käytäntö on hyvä ja ei ole aiheuttanut mitään mikä arveluttaa. Lapsetkin kotona
toivovat kesäloman ajoituskohdan olevan sama.
Pitkä talvi takana, lapset tarvitsevat loman.
Alkukesä on yleensä kylmä ja sateinen, joten elokuu olisi paljon parempi kesälomalle
säät paranevat kummasti. Mutta ei tämä mikään kynnyskysymys ole.
Kesäkuun alku on usein sateisempi kuin elokuu. Keski-Euroopan lomakausi on myöhemmin kuin suomessa,
pienellä siirrolla saisimme nämä lomakaudet enemmän päällekkäin. Tästä olisi hyötyä yhteiskunnallisestikin.
Jos joku perustelee etteivät nuoret jaksa opiskella kesäkuussa niin se on aivan sama milloin loma alkaa.
Viimeiset viikot odotetaan aina lomaa, kaikki, alkaa se toukokuun alussa tai heinäkuussa. Kesäkuussa opitaan
aivan yhtähyvin kuin toukokuussa.
Juhannus olisi täydellinen koulujen kesäloman aloitusajankohta.
Elokuussa om vielä ihania säitä olla ulkona. Kesäkuussa on usein kylmää ja sateista.
Vanhempien kesälomat sijoittuvat lähes aina heinä-elokuulle, joten se olisi koululaisellekin luontevin aika
lomailla.
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Kesäkuun alku on lähes aina viileä, ja elokuussa parhaat kesäkelit. Mielensäpahoittajillehan mikään muutos ei
kelpaa, oli se sitten kuinka hyvä tahansa, mutta arvostaisin todella, jos joensuu uskaltaa olla edelläkävijä ja
kokeilee tätä!
Yksi tai kaksi viikkoa lomaa jaettavaksi lyhyempiin osiin talven aikana syys- ja hiihtolomien lisäksi.
Talous. Euroopan lomat myöhemmin juuri elokuulla, jolloin meillä pistetään paikkoja kiinni. Turistit toisivat
rahaa Suomeen.
Olisi helpompi sovittaa perheen muut lomat samaan aikaan.
Juhannus katkaisisi sopivasti kevään, sekä parhaat lomakelit ovat vasta myöhemmin kesällä. Ehtisi niistä
nauttia paremmin.
Säät ovat vielä koleat ja omat lomat ajoittuvat myöhempään ajankohtaan.
Koko muu Eurooppa lomailee elokuussa ja Suomi Heinäkuussa. Lisäksi Suomessa saa elokuussa marjaa ja
sieniä ja kelit on aika hyviä.
Kesäkuun puolivälistä syyskuun alkuun kestävä loma siirtäisi Suomen eurooppalaiseen käytäntöön, jolloin
elokuussa ei olisi kaikki paikat kiinni tänne tulevilta turisteilta.
Syksyllä saisi olla lomaa pidemmälle.
Puolisoni on Espanjalainen ja olemme aina kesällä Espanjassa. Joudumme aina palaamaan kesken
parhaimman keskauden, koulujen alkamisen takia. siellä koulut alkavat vasta syyskuussa
Lomat töissäkin alkaa pääsääntöisesti juhannukselta ja lomakausi jatkuu elokuuhun. Parhaat lomasäät on
yleensä elokuussa.
Miksi sitä pitäisi muuttaa kun aina ollu sama ajankohta!
Säät on parempia loppu kesästä
Kesät jatkuu pitemälle syksyyn.
Säät melkein poikeuksetta todella kalseat kesän alussa, vastaavasti loppukesästä hyviä säitä sattuu
todennäköisemmin. Vanhemmatkaan eivät haluaisi ajoittaa lomiaan ''liian aikaiseen vaiheeseen'' kesää.
Monien vanhempien loma alkaa Juhannukselta. On hyvä jos lapset ehtivät rauhoittua ja "laskeutua lomaan" jo
ennen sitä, mutta loman aloitus kesäkuun alusta ei ole välttämätön. Se voi jopa aiheuttaa haasteita
nimenomaan pienempien lasten vanhemmille järjestää heidän hoitonsa, kun ihan alakoululaisia ei kuitenkaan
voi jättää valvomatta kotiin vanhempien työpäivien ajaksi.
Suomen kesä alkaa yleensä vasta heinä-elokuussa. Lasten on kivempi pulikoida jo lämmenneissä vesissä.
Toisaalta syksyllä myöhäisempi koulujen aloitus jättäisi vanhemmille ja lapsille enemmän aikaa marjastaa sekä
sienestää. Nykyisin metsiin jää suhteettoman paljon marjoja ja sitten niitä tuodaan ulkomailta kauppoihin.
Lisäksi kesäkuussa ehtisi oppilaiden kanssa tehdä luontoretkiä ja tutkia heräävän luonnon muutoksia.
Kesäkuun alku on usein viileä, kunnon kesä tuntuu alkavan vasta lähempänä juhannusta. Elokuussa taas usein
on vielä tosi lämmintä kun koulu alkaa. Kun kesälomaa siirrettäisiin 2 viikkoa eteenpäin, ajoittuisi se paremmin
oikeille kesäviikoille.
Entiiä
Allkukesän voisi hyödyntää paremmin opetuksessa kun luonto on herännyt, monipuolisten opetusmenetelmien
hyödyntäminen luonnossa sopisi useampaan oppiaineeseen, lapsetkin jaksasisvat paremmin keskittyä luoviin
tapoihin oppia.
Koulu saisi alkaa vasta elokuun puolivälin jälkeen.
Vaikka asioiden ei tarvitse olla niin kuin ne ovat aina olleet, niin tätä ei minusta tarvitse muuttaa. Toukokuu on
keväisen kasvun ja odotuksen aikaa, kun lapset odottavat lomaa. Olisi todella outoa siirtää loman aloitusta
viikollakaan.
Nykyyinen kesäloman kesto on hyvä. On kiva kun on edes yksi pitkä loma.
Lyhyempi loma kesällä olisi parempi, jotta loma jouluna olisi pidempi.
Lomasää olisi kenties silloin parempi
Usein parhaat lomakelit ovat vasta loppukesästä.
Itsellä lomat on aina heinä-elokuussa, niin olisi enempi samaan aikaan
Pitkä kevätlukukausi on jo nyt haastavan pitkä pienelle koululaiselle. Oppimisen kannalta ei ole merkitystä
viimeiset kaksi viikkoa, tämän ovat allekirjoittaneet monet opettajatkin. Vanhempien lomat ajoittuvat pääosin
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kesä-heinäkuuksi, joten jos lomien alkua myöhennetään, perheiden yhteinen loma-aika vähenee.
Jotkut opettajat ovat perustelleet lomien siirtoa, että elokuussa olisi paremmat lomasäät; kyllä nykyiseen 2,5kk
mahtuu opettajille sopivia säitä yllinkyllin. Lapset nauttivat kesästä satoi tai paistoi.
Alkukesä on kauneinta aikaa Suomen luonnossa, ja siitä pääsee nauttimaan lomalla enemmän.
Tällöin kesäloma on oikeasti kesällä kun useimmat ihmiset haluavat olla ulkona.
Ajankohta koettu hyväksi. Työelämässäkin loma-aika jo alkanut, joten tarvetta kesätyöntekijöille voi olla jo
kesäkuun alusta.
Koululaisilla on ollut jo pitkä kevät lukukausi takana ja kesän alkaessa opiskelu into vähenee. Loma voi
mielestäni alkaa kesäkuussa kuten totuttua.
Kesäkuun alussa on todennäköisesti kylmempää kuin elokuun alussa. Usein harmittaa elokuussa, kun on
lämpimät ilmat ja koululaiset istuvat kouluissa.
1. kevät- ja alkukesä on omien töideni kannalta kiireistä aikaa eikä mahdollisuutta oman kesäloman
aloittamiseen vielä kesäkuun alussa ole, joten lastenhoidon järjestäminen on todella haastavaa.
2. alkukesä on useimmiten vielä kylmää ja koleaa aikaa, joten lapset joutaisivat hyvin olemaan vielä koulussa
tuolloin ja vastaavasti loppukesä olisi parempi lomailuaika säidenkin puolesta.
3. Syyslukukausi ei tuntuisi niin pitkältä, kun koulu alkaisi syksyllä myöhemmin.
Kolu alkaisi ja loppuisi samaan aikaan myös ulkomaiden kouluissa
Koska kesä alkaa nykyään hiukan myöhemmin ja kestää elokuun loppuun. Myös harva vanhempi haluaa
aloittaa oman lomansa jo kesäkuun alusta.
Vanhempien kesälomat alkavat yleensä juhannukselta tai myöhemmin. Myös lasten kesäloma jatkuisi
myöhempään ja vanhempien olisi helpompi järjestää lomansa ajankohta eikä yrittää pitää sitä aina enne
elokuun puoltaväliä. Vanhempana pitäisin itsekin mieluumin lomani vasta esim koko elokuun ja työpaikallakin
se olisi helpompaa järjestää kun vanhempien lomat jakautuisivat heinä ja elokuulle.
Meille tämä on sopinut aina. Jos haluaa vaikka kesätöihin, ne alkavat yleensä heti kesäkuun alusta.
Olisi paljon mukavampaa, jos elokuu olisi kokonaan lomakuukausi.
Nykyisin säät eivät salli kesälomalla olevia lapsia.
Kuten monen monina vuosina on todettu on kesäsäät parhaimmillaan heinä-elokuussa. Pitkä ja pimeä syksy on
koululaisilla edessä joten olisi kiva, jos he saisivat nauttia kesälomasta hieman pidempään.
Vanhempien kesälomat yleensä alkavat vasta juhannukselta tai jopa myöhemmin.
Jos kesäloma alkaa vasta kesäkuussa, kevätlukukausi muodostuu liian raskaaksi.
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Elokuu on monesti sateinen ja koleakin.
Keski-Euroopan kesälomat ovat vasta elokuussa, mikä aiheuttaa painetta vanhemmille työskennellä ainakin
kesäkuun, ellei pitkälle heinäkuuhun. Monet nauttisivat yhteisestä lomasta koko perheen kanssa. Säätyyppi on
saattanut muuttunut Suomessa niin, että näyttäisi lämmin tulevan vasta 7-8/2015.
Lapset ovat pitkän kevään jälkeen jo kovin väsyneitä ja tarvitsevat lomaa heti kesäkuun alussa.
Aloitusajankohta ei ehkä ole niin kriittinen kysymys kuin loman pituus.
Kesäkuun alussa ei ole vielä kesä ja nuoret jaksavat silloin käydä koulua paremmin kuin elokuun alussa.
Euroopassa alkaa lomat heinäkuussa ja se näkyy monessa asiassa. Meillä kesä on lyhempi ja on perusteltua
pitää kesäloma kesällä. Jos maamme olisi 1000km etelämpänä niin mekin voisimme aloittaa lomat 1.7 alkaen.
Ensi kesän säitä ei voi tietää etukäteen, joten miksi lomaa pitäisi siirtää?
Koulu alkaisi syksyllä sopivasti noin syyskuun alusta.
Teen opettajan töitä toisessa paikkakunnassa. Lomani alkaa kesäkuun alussa. Haluaisin pitää lomani yhtä
aikaan lapseni kanssa, muuten lapseni joutuisi hoitoon, kun työni alkaa elokuun puolessa välissä. Meillä ei siis
kokeilla kesäloma-aikojen siirtämistä.
Jos sitä on kuitenkin pakko siirtää, niin siinä tapauksessa olisin valinnut kuitenkin 'viikkoa nykyistä
myöhemmin'.
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Sää ja muu eurooppa
Lomasäät on usein alkukesästä todella huonot ja kuitenkin elokuussa olisin kelit vielä hyvät. Loma voisi alkaa
kaksi viikkoa myöhemmin tai jopa vasta juhannukselta. Monet jäävät kesälomille töistään ennemmin juuri
juhannuksen ja elokuun aikaan.
Lämpimiä kelejä on nyt jatkunut /alkanut tulemaan kuolujen alettua. Mielummin silloin olisi pihalla kuin koulun
penkillä.
Alkukesät on pääsääntöisesti kylmentyneet ja uimavesine lämpeneminen kestää, siksi lomanalkua voisi
mielestäni hyvin siirtää jopa juhannukseen asti. Perheillä kuitenkin on paljon sellaisia juhannustradioitoita, jotka
saattavat edellyttää matkustamista ja muita valmisteluja, niin että sen vuoksi pitäisin parempana jos koulut
päättyisivät viikkoa ennen juhannusta eikä vasta juhannuksena.
Koulujen alkaessa kesäsäät on usein parhaimmillaan ja marjanpoiminta kuumimmillaan ja olisi aivan loistavaa
jos siitä kaikesta voisi nauttia kouluvapaasti.
Vielä kesäkuussa ei usein ole lämmintä ja ne lämpimät säät tulevat usein vasta elokuussa, jolloin koulu on jo
alkanut. Itse olisin mieluummin hyvillä säillä ulkona, kuin istumassa koulunpenkillä ja katsomassa kaihoisasti
ulos kauniiseen säähän. (:
Elokuun puolivälissä kesä on parhaimmillaan Itä-Suomessa, kun taas kesäkuun alkupuoli on usein ollut viileä.
Myös paras aika tehdä merilomamatkoja on elokuun puolivälissä.
Kesäkuun alku usein sateinen ja kolea. Lämpimät ilmat siirtyneet enemmän loppukesään. Elokuu voisi vielä
lomaa olla.
Tällöin kesäloma voisi jatkua siten, että koulut alkaisivat syyskuun alussa. Esim. Venäjällä täytyy vain muistaa,
että koulu alkaa aina 1.9. Hyvä järjestely ei tarvitse aina arvailla kesäloman lopun ajankohtaa. Siirto turvaisi
myös kesätyöntekijöiden läsnäolon yrityksissä, kun matkalaisia (muu Eurooppa ja Venäjä) saapuu Suomeen.
Myös ilmastomuutoksen myötä kesäkuun säät eivät ole suotuisat lomailulle.
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Koululaisilla on jo väsymystä havaittavissa toukokuussa, loman tarpeessa ovat.
Tehokasta koulunkäynti ei varmaankaan enään ole juhannuksen aattona.
Kesäkuussa saattaa olla on ihan lämmintä/kesäistä, jos se on ehtona ´kesä`lomalle.
Lukukaudet ovat nyt lähes yhtä pitkät. Tauot niin pienille kuin isoillekin oppilaille jaksottuvat hyvin ( syysloma,
joulu, talviloma, pääsiäinen). Jos kevätlukukautta pidennetään kesäkuulle, jää syyslukukausi tyngäksi.
Koulupäivien määrä on laissa määritelty muistaakseni 189 päivää. Näin ollen kevätlukukaudesta tulisi
huomattavasti pitempi ja oppilaat väsähtävät jo nytkin toukokuun viimeisillä viikoilla.
Kesäkuun alku yleensä viileää säätä. Hyvin joutaisi töitä paiskimaan, kun ei pihallakaan voi juuri mitään tehdä.
Säiden puolesta voisi alkaa myöhemmin loma ja alkaa vasta syyskuun alusta
Keväällä oppilaat ovat toukokuun lopussa usein kypsiä kouluun, sillä valon lisääntyminen (?) saa oppilaat
kiinnostumaan kesän vietosta. Elokuun pimenevät illat taas sopivat todella hyvin opiskeluun ja koulun
käymiseen, siksi koulu kannattaa aloittaa elokuussa ajoissa.
Kevätlukukausi alkaa tuntua melko raskaalta jo toukokuussa - kaikilla koulussa on tunne, että lomalle voisi
päästä. On mukavaa lopettaa koulu yhtäaikaa ja tuntea se vapauden aikaan saama riemu. Syksyllä on hienoa
palata ajoissa kouluun, jos on vielä lämmintä ja iltaisinkin mahdollisuus tavata koulukavereita myös ulkona.
Olen sekä vanhempi että opettaja - molemmissa rooleissa näen, että toukokuun Suvivirsi päättää kevätkauden
aherruksen viime tipassa - tuntuu, että jatkettu lukukausi vaatisi valtavasti tekohengitystä oppilaan
motivaatioon. Mikäli koulu alkaisi kovin myöhään, esim. syyskuussa, tuntuisi raskaalta aloittaa kouluvuosi
yhtäaikaa aamuisen ja iltaisen pimeän kanssa. Elokuussa koulu on oikeasti miltei mukavimmillaan - sopivasti
työpäivää, sopivasti mukavia iltoja.
Talvelle mahdollisesti siirrettävät pitkät lomat taas tuntuvat turhilta enemmistön kannalta, koska lomailu talvisin
vaatii rahaa: lämpimään tai laskettelemaan matkustavat lähinnä vain hyvätuloiset. Talvi kaikilla - onni yksillä.
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Toukokuussa alkaa sää olla jo usein lämmin ja takana useamman kuukauden aherrus. Hiihtolomastakin jo
aikaa.
Kevät on pitkä.
Jos vielä pidennetään, käy liian raskaaksi koululaisille ja henkilöstölle.
Lukiosta valmistuvien uusien ylioppilaiden yo-juhlat ovat perinteinen tapa lopettaa lukuvuosi. On hyvä, että
lakkiaispäivä on valtakunnallisesti sovittu päivämäärä (viikon 22 lauantai).
Näyttäisi siltä, että kesä siirtyy koko ajan myöhemmäksi syksyyn. Koululaiset haluavat kesäloman olevan
lämmin loppuun asti. mielestäni kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin on parempi ja se on todettu muun muassa
Virossa ja venäjällä. Siellä nimittäin koulut alkavat joka vuosi 1.9 jos se ei mene viikon lopun päälle.
Minun mielistani on paljon järkevämpi olisi siirtä aloitus kolun päivän,koska elokuu on vielä aika helteä ja on
aurukoista,lapset halusivat olal enemmän ulkona leikimässä,pelamsaa,uimassa ei ole vielä voimia miettiä
kouluasiat,koskka ajatukset juoksevat vain ulkopeleihin.ei ainak oma lapsi valmis aina mennä kolulle elokun
alussa,koska on vanmempia lomia.on kiva olla yhdessä.on kiva makustella,ilma lomalupa.koska aina vain
kerran lukuvuodessa on mahdollista käydä jossakin matkalle,mutta vanhempiejn lomat eivät aina onnistuneet
olla samassa ainaka kuin koulu lomat.niin sen takie lapsi on enemmän poissa lukuvuoden aikana. ja on
helpompi järjestää omat lomat ainkin kesällä.niin kiva olla yhdessä lapsien kannsa.olisi 1 syyskuu semmonen
päivä yöleinen kaikille koko suomessa,niin olisi todella helpo järjestaa kaikille ihmisille omat suunitelmat,koska
joka vuosi on tiedossä ,että koulu alkaa 1syyskuu.ja tydellinen pitkä loma lapsillä.3kk. silloin on varmasti ja
riitävästi on ollut lepomassa.ja vois olla yksi hyvää keino siihen ,että lapset kuitenkin ovat pitempä loma
pidetty,mutta kouluohjalman mukana ,ei ole jatkossa kiirettä opiskella tietyt kouluohjelmat,niin lapsille vois
antaa kesäloman aikana jotain tekemistä(esim.luettamista,laskemista tai jotain tulevan lukuvuoden takie
materiaalnia,mitkä ne olisi valmitaneitä ennen koulualoitamista.niin osa olisi jo pohja valmiksi.niin sanotaan
,että hyvin suunutelttu puoliksi tehty.
Menen koulujen loppumisen jälkeen puutarhalle kesätöihin, ja työt alkavat jo aikaisin kesäkuussa, jolloin
työntekijöitä eniten tarvitaan. Puutarhan kausiluontoisuuden takia työsuhteeni loppuu joka kesä juhannuksena.
Kesäloman alkamisen viivästyttäminen tarkoittaisi siis lyhempää työsuhdetta minulle.
Kevätlukukausi on jo nykyisellään huomattavasti pitempi kuin syyslukukausi. Lisäksi lomailun kannalta parhaat
kelit ovat kesäkuusta elokuukun.
Kevätlukukausi on jo nyt pitkä ja sekä oppilaille että opettajille raskas. Suomen kesän valoisin aika ajoittuu
juhannuksen molemmin puolin. Loppukesästä on jo pimeää.
Lapset usein jo kypsiä lomalle, mutta pari viikoa voisi vielä rutistaa. Silloin voi lisätä ulkoliikuntaa ja luonnossa
oppimista tai ulkotiloissa opiskelua. Vastaavasti syksyllä voi myöhemmin aloittaa, koska kesä usein jatkuu ja
marjankeruuaika on parhaillaan.
Yleensä kesä on kylmä vielä ennen Juhannusta ja elokuussa monesti on vielä lämmintä. Jos kesäloman alkua
siirretään myöhäisemmäksi, keväällä tulisi olla yksi miniloma enemmän, jotta opiskelijat jaksaisivat vielä
kesäkuussakin opiskella.
Loma voisi alkaa nykyistä myöhemmin tai jopa vasta juhannukselta jatkuen syyskuun alkuun saakka. Kelit ovat
kesäkuussa vielä niin epävakaat, ja omat lomammekin sjoittuvat myöhempään kesään. Kevätkauteen voisi
hiihtoloman lisäksi toisen "pidemmän" loman sijoittaa, jotta koululaiset jaksavat ahertaa pidempään kesällä.
Syysloma ei olisi enää tässä tapauksessa välttämätön.
Kesä on silloin aluillaan niin olisi mukava olla jo lomilla.
Saa lomailla sitten pidempään kesän kuumimpina päivinä, siinä elokuun puolella.
Kesäkuussa on myös valoisia iltoja ja öitä, joista nauttia - elokuussa hämärtyy aikaisemmin. Säätilalle (onko
hellettä vai ei) emme voi mitään, mutta valon määrä ja päivien pituus on lähes vakio. Kaupankäynti muun
Euroopan kanssa alistukoon tähän:)
Ainahan se on mukavampi viettää sitä lomaa kunnon kesän aikana.
koska kesänilma sopii hyvin koulujen kesälomalle
Alkukesä on yleensä vielä epävakaa ja loppukesä parempi sään puolesta. Loma-aika olisi enemmän
yhdenmukainen myös muun Euroopan lomien mukaan. Aikuisten lomaviikot sattuisi myös ollen paremmin
lasten ja perempien kelien aikaan.
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Suurin osa vanhemmista jää kesälomalle juhannukselta tai sen jälk. Enää ei olla omavaraisia kuin ennen, ei ole
maatilantöitä missä tarvittaisiin myös lasten työpanosta. Sen takiahan lasten lomat on alunpitäin määrätty.
Oppilaat alkavat nykyisinkin olla jo toukokuussa, pitkän kevätlukukauden päätteeksi, melkoisia villivarsoja.
Loman aloitusta lykkäämällä levoton kevät todennäköisesti vain venyisi pidemmäksi. Tämä kaikki olisi pois
jostakin toisesta ajankohdasta (syyslukukaudelta), jolloin oppiminen olisi ehkä tehokkaampaa. Mielestäni
vanhempien halu saada lastensa loma-aika itselleen sopivampaan ajankohtaan ei saa mennä oppimisen
edelle.
Saadaan koulu alkamaan syyskuun alusta
Kesäkuun valoisina aikoina on virkeämpi tekemään työtä kuin elokuun pimenevien iltojen aikaan!
Kesäloman alkamisaika tai loppumisaika on ihan sama missä vaiheessa kevättä/kesää ne ovat, sillä
vanhempien loma ei valitettavasti kestä koko kesää... paitsi opettajilla. Aina on sama miettiminen, että kenet
saisi siksi aikaa lasten kaveriksi kuin itse EI voi lomailla.
Ja varsinkin kun loma on kiertävä, se sattuu milloin toukokuuksi, milloin kesä-heinä-elokuuksi ja parhaimmillaan
vielä syyskuuksi.
Kaikki vanhemmat kun eivät pysty valikoimaan sitä omaa lomakuukauttaan.
Ilmojen takia, näin koulu alkaisi myöhemmin elokuussa
Hoitotyössä olevana tiedän miten työnantaja sanelee milloin olen lomalla. Eipä ole lomat sattuneet silloin kun
lapset ovat lomalla. Työntekijän lomatoiveet tulisi huomioida kun lomia osastonhoitajat tekevät. Tämä ei
todellakaan toteudu. Vedotaan siihen ,että on sinun vuoro olla tässä kuussa lomalla. Yksilöllisyyteen tulisi
kiinnittää huomiota myös lomien suhteen.
Kesäloman tulisi olla vähintään neljä viikkoa yhteen putkeen. Nykyisin se on pilkottu 3 viikon pituiseen pätkään.
Touko ja syyskuussa osastonhoitajat pakottavat ottamaan viikon loman. Jos osastonhoitajat pitävät 4 viikon
loman keskellä kesää silloin se oikeus on myös työntekijöillä.
paremmat säät olisi kiva viettää elokuussa rannalla koulu penkin sijaa kun taas kesäloman ensimmäiset viikot
ovat niin kylmiä että koulupenkillä viihtyy paremmin.
Kesäsäät yleensä alkavat vasta myöhemmin, joten kesästä voisi nauttia paremmin myöhempänä ajankohtana.
Loma-aikaa voisi lykätä parilla viikolla, jos kaikkialla Suomessa näin tehtäisiin. Joensuun ei kannata lähteä
yksin sooloilemaan asiassa. Miten käy yo-juhlien ja pääsykokeiden?
Loma-ajankohta useimmin heinä-elokuussa.
-pidän lomani yleensä heinä-elokuussa
-lapset voisivat olla paremmin mukana syksyn marjastusreissuilla
Oppilat alkavat olla jo toukokuun lopussa aika väsyneitä. Ei suurta hyötyä opiskella enään kesäkuussa. Eivät
jaksa keskittyä jos ulkona on hyvät kelit.
Isän on mahdoton saada omaa kesälomaansa alkukesälle töidensä puolesta, joten yhteiset lomat olisi
helpompi sijoittaa vasta loppukesälle.
Säät ovat paremmat loman alkaessa.
Hyvät ilmat alkavat vasta juhannuksen paikkeilla ja on turhaa istua koulussa hyvällä ilmalla. Keskittyminen on
vaikeampaa kun ulkona paistaa aurinko ja kesäloma fiilis jatkuu. Kesälomakin menee hukkaan kun ei ole hyvä
sää.
Osuu paremmin vanhempien loma-aikaan. Nykyinen koulun aloitus elokuussa tuntuu todella aikaiselta.
Jos aletaan tehdä siirtoja (viikko tai pari tai enemmän) joutuvat eri osapuolet sopimaan uusista loma-ajoista ja
siihen menee ihan turhaa aikaa ja rahaa kunnan ja valtion tasolla niin kouluissa kuin päiväkodeissa.
Kesä ei ole kesäkuun alussa vielä oikeastaan alkanutkaan, ja helteet jatkuvat usein elokuun loppuun, joten
lomaa olisi hyvä siirtää
Se tuntuu luontevimmalta, kesä vasta päässyt alkuun.
Monet lapset joutuvat olemaan alkuloman yksin kotona, harvalla huoltajalla kesäloma alkaa kesäkuun alusta.
loma-ajat noudattelisivat yleiseurooppalaista tapaa. Vanhempien töiden takia suomalainen loma-aika istuu
huonosti perheen arkeen.
Kesäkuun alku on epävakaa kun taas elokuu yleensä hyvää kesäsäätä. Juhannukselta alkava loma olisi
hankala ajatellen kevätjuhlia.
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Kauniiseen Suomeemme suvi saapuu juhannuksen kynnyksellä. Siitä lähtien saamme usein nauttia auringosta,
jota moneen maahan verrattuna näämme vähän..Suomen elokuu on hyvin kaunis, kukapa ei haluaisi nauttia
siitä rennosti lomaillen. Syyskuussa taas alkavat päivät olemaan entistä lyhyempiä, joten sillon voimme istua
koulunpenkillä kirjojen parissa. Keväällä taas motivaatiota on enemmän ja jaksaa pidemmänkin lukukauden
opiskella, sillä silloin mennään kohti kesää, kohti auringonpaistetta! Valoisuus tuo motivaatiota
opiskeluun..Syksyn pimeydessä motivaatio on usein hakusessa. Miksipä siis ei kelpaisi lyhyempi
syyslukukausi.
Parhaimmat kesälomailu kelit sattuvat yleensä vasta loppukesälle.
Elokuun lämmöt.
Kesäkuun alku monesti kylmä,mainio keli opiskeluun
Elokuussa helteitä ja olisi ihana kaikessa rauhassa marjastaa ja sienestää
Oppilaat jaksavat paremmin keskittyä koulutyöhön viileämällä kelillä
Olen jo kauan ollut sitä mieltä,että voisimme painaa hartiavoimin töitä juhannukseen saakka ja sitten jäädä
hyvinansaitulle kesälomalle
Lämpimät kelit tulee vasta heinä- elokuussa, eikä silloin ole motivaatiota opiskeluun.
Mitä sitä hyvää käytäntöä muuttamaan.
Vanhempien lomat sattuu elokuulle sekä lomakelit parhaimmillaan heinä-elokuussa
Kesä alkaa vasta juhannukselta, samoin kesälomat vanhemmilla
Monella vanhemmalla kesäloma voi olla jo heti kesäkuun alussa. Ei olisi mukavaa, jos joutuisi pitämään
kesäloman eri aikoina lasten kanssa.
Ei missään nimessä mitään muutoksia näihin aikoihin. Elokuussa on pimeää ja kesäkuun alussa valoisaa! Nyt
poikkeuksellinen syksy, josta ei todellakaan pidä vetää johtopäätöksiä.
Kelit saattaisivat olla paremmat.
Ajankohta sopisi paremmin muihin lomiin.
Toki mietityttää, että tuleeko kevät-osuudesta yhtäjaksoisesti liian pitkä.
Kesäloma on hyvä just näin. Kesäkuussa yleensä alkaa kesä säät ei ole mukava olla koulussa silloin
Eurooppalainen aikataulu lisää ruuhkia Euroopassa.
Kesäinen sää jatkuu elokuulla sekä osalla huoltajilla lomat vasta elokuussa.
On sopivaa että koulua on 5 jaksoa ja koeviikko jonka jälkeen alkaa sopivasti loma, eikä että esimerkiksi koulu
jäisi jotenkin kesken opintojakson. Kesäkuussa alkaa jo luontokin kukoistaa ja on sopiva aika aloittaa loma.
Aina on ollut näin, eikä ole syytä kesäloman aloitusta siirtää myöhemmäksi ainakaan.
Suomen kesä on, mitä on. Kelit alkavat vasta juhannukselta
Kesäkuu on kylmä, elokuu lämmin.
Vanhempien lomat alkavat usein myöhemmin kesäkuulla tai juhannukselta - yhteinen loman aloitus perheelle.
Elokuulla on aika nauttia luonnon tarjoamista tuotteista - koululaiset voisivat osallistua esim. marjojen
keruuseen.
Nykyinen kesäloman aloitusaika kesäkuun alussa on hyvä, sillä vaikka sää olisi mikä, niin kesä valoisine
öineen on silti alkanut. Oppilailla on jo pitkä kevätlukukausi takana ja toukokuussa keskittyminen kouluun
herpaantuu jo, kun luonto herää, ilmat lämpenevät ja takana on pitkä opiskeluvuosi. Lapset ovat kuin "vasikat
kevätlaitumille päästyään". Epäilykseni on, että opiskelu ei enää sujuisi kesäkuussa: oppilaat eivät jaksaisi
keskittyä ja opettajille tuo aika olisi rankkaa villejen lapsien kanssa. Minusta tässä pitää ottaa vahvasti
huomioon lasten mielipide ennen kaikkea! Ja lasten jaksaminen. Meidän perheen lasten kommentteina tuli
alakoululaisilta, että emme millään jaksaisi enää yhtään pidempään käydä koulua keväällä. Ei jaksaisi enää
lukea läksyjä silloin ja päntätä kokeisiin. Yläkoululaisemme tuumasi, että en missään tapauksessa menisi enää
kesäkuussa kouluun vaan lintsaisin! (Tämä oppilas ei ole koskaan lintsannut). Kommenttinsa koululaiset
sanoivat tietämättä minun kannastani loman aloituksen siirron suhteen.
Usein "kesä" alkaa vasta myöhemmin ja itse lämpöä saa nauttia vähemmän, kun elokuun alustakin on tullut
nykyään kovin lämmin...
Lukiolaisen vanhempana, mielestäni nykyinen ajankohta on sopiva monessa mielessä.
Pitkän kevät rupeaman jälkeen koululaiset kaipaavat jo levähdystaukoa, minkä vuosi minusta kesäkuun alku on
hyvä loman alkamisajankohta.
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- elokuussa hyvä aika perheen kanssa marjastaa, sienestää, mökkeillä
Lapsilla on kivempi kesäloma kun saa elokuussa uiskennella rauhassa. Monilla vanhemmilla myös omat lomat
alkaa vasta myöhemmin.
Lomakausi yleensä heinä-elokuu työssä.
Yleensä kesäkuun alku vielä viileää, jolloin jaksisi vielä opiskella ja toisaalta elokuu vielä lämmintä, jolloin olisi
mukavampi nauttia kesästä; sitten jaksaisi taas Suomen pitkän syksyn ja talven...
Minusta ajankohta on ihan hyvä, ei koulussa jaksa olla myöhempään.
Luonto herää mukanamme.
Usein elokuu on ilmoiltaan kesäisempi kuin kesäkuu. Elokuukin on lomakuukausi aikuisilla.
Meidän vanhempien lomat alkavat nykyisin myöhemmin. Harva vanhempi jää lomalle vielä kesäkuun alussa.
Toiseksi kesä on nykyisin siirtynyt myöhemmäksi.
Mielestäni nykyinen kesäloman alotusajankohta on aivan toimiva. En ymmärrä miksi ajankohtaa edes tarvitsisi
siirtää. Mieluummin kannattaisin koulupäivän aloittamista hieman myöhemmin, kuin aina se iänikuinen klo 8:ksi
kouluun kun niin on tehty aina ja niin tullaan tekemään. Nuorilla kun se nukkumaanmenoajankohtakin taitaa olla
aika paljon myöhemmin, kuin silloin vuonna miekka ja kirves.
Vuodenaikasyyt:
- Kesäkuun alussa kesä on kauneimmillaan, illat ja yöt valoisia, oppilailla jo toukokuusta alkaen nukkumaan
meno vaikeaa valoisien alkuöiden vuoksi
- Elokuun alussa ja viimeistään puolessa välissä illat ja yöt merkittävästi pimeämpiä, kesä on käytännössä ohi,
vaikka päivällä olisi hellettä, yöt viileitä ja kosteita
- em. syystä elokuun helteillä myös koulurakennukset eivät kuumu samoin kuin alkukesän helteillä (esim. jo
toukokuun helteet ovat saaneet jotkin koulurakennukset sietämättömän kuumiksi, ja ilmastointeihin ei ole varaa
vanhoissa rakennuksissa)
Muut syyt:
- vanhempien ei ole sen helpompi järjestää kesälomiaan siirron avulla: ongelmat siirtyvät vain toiseen päähän
eli kesäkuulta elokuulle, joka työelämässä on vielä kiireisempää kuin kesäkuu lomakauteen valmistuessa
- matkailuyrittäjät perustelevat siirtoa, että asiakkaita riittäisi elokuun loppuun: tutkitusti on todettu, että
suomalaiset lomailevat kaikista mieluiten heinäkuussa (mm. juuri ed. mainittujen sääseikkojen vuoksi) eikä
lomien siirtäminen muuta tilannetta ja se on taas pois alkukesän sesongista
- Keski- ja Etelä-Eurooppa lomailee heinä-elokuu, miksi: koska paras kesä siellä ajoittuu tuolle ajanjaksolle,
Suomessa se on jo aikaisemmin
Sama aikataulu eri kunnissa ja koko Suomessa on paras. On paljon perheitä, joissa vanhemmat käyvät töissä
kouluissa muissa kunnissa ja lapset ovat koulussa Joensuussa. Toisaallta Joensuun kouluissa on töissä
ihmisiä muista kunnista ja perheiden lapset kouluissa omissa kotikunnissaan. Oppilaiden jaksamisen kannalta
kevätlukukausi ei voi olla pidempi. Kesäkuu on vuoden valoisinta aikaa, jolloin on hyvä kerätä voimia talven
varalle. Mitkään talouselämän tai Eu:n tarpeet eivät voi ylittää lasten tarpeita. Sää voi olla lämmin jo
toukokuussakin, eikä elokuun lämpimät korvaa kesäkuun valoisuutta.
Jatko-opintoihin toiselle asteelle haetaan samaan aikaan koko maassa, jolloin koulujen päättötodistuksetkin on
oltava valmiina yhtä aikaa. Samoin ylioppilaiden juhlat ja pääsykokeet ovat kaikille samaan aikaa.
Ilmojen puolesta kaksi viikkoa myöhemminkin sopisi, mutta näin koulujen päättyminen olisi jo samoissa kun
mitä ne muissakin opin ahjoissa on. Sekä mielestäni 3kk olisi hyvä loman pituus niin silloin tuo kesä, heinä, elo
olisi ooikein hyvä.
Valoisaa kevättä on ohjelömassa enemmän.
Saataisiin loma àjat lähemmäs Keski Euroopan loma-aikoja. Siitä olisi hyötyä esim. Matkustelussa
Kevätlukukausi on muutenkin pitkä, ei tarvitse enää pidentää.
Lapsen hoito onnistuu kaikkein parhaiten tällä tavalla, saa synkronoitua nuoremman sisaruksen kesäloman
kanssa (vapaa hoidosta kesällä) ja vanhempien kesälomien kanssa. Jos kesälomaa siirtää, tulee ongelmia
koululaisen alkukesän ja alkusyksyn hoidon kanssa. Sekä isä, että äiti joutuvat tällöin panostamaan työajalla
lasten hoitamiseen ja ruoan järjestämiseen, joka on tietysti pois työpanoksesta.
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Ajattelen tätä vaihtoehtoa ainoastaan sillä edellytyksellä että kesälomaa lyhennettäisiin 2kk:n pituiseksi ja nuo
vapautuvat viikot lisättäisiin esim. syys ja talvilomaan.
Kesäsäät ovat parhaimmillaan vasta elokuussa kuten myös marjastus ja muu luonnossa liikkuminen. Siihen
jäisi paremmin aikaa. Kesäkuun alku menee lämpimiä säitä odotellessa. Toisaalta valoisat illat tekevät sen että
koululaiset eivät mene ehkä ajoissa nukkumaan.
Jos kesälomaa lyhennetään, niin viikkoa myöhemmin alkamaan..
Vanhempien lomat painottuvat loppukesään
Kouluvuosi on muutenkin jo riittävän pitkä on hyvä päästä nauttimaan kesästä. TÄmä viikonkin
myöhästyttäminen lyhentäisi tietenkin alkukesän yksi oloa koululaisilta mutta toisi ongelman syksylle.
Kesäkuun alku on yleensä aina ollut vielä lomakelienkin suhteen kylmä, monella vanhemmalla omat lomat
alkavat vasta kesäkuun puolessa välissä ja kesän matkailukohteetkaan eivät kaikki ole vielä auki.
Kesä tuntuu nyt koululaisilta väkisin lopetetulta elokuun puolivälissä kesken parhaan suven.
Elokuussa olisi vielä hyviä ulkoilu ja kotimaanmatkailu säitä, mikäli myös
matkailuyrittäjätkin malttaisivat olla laittamatta luukkujaan kiinni kesken kesän.
Keskieurooppalaisetkin vasta aloittelevat lomaansa ja ihmettelevät täällä kun mitään ei ole eikä mikään ole
missään auki.
Kevät lukukausi on muutenkin paljon pidempi kuin syksyn. Keväällä on enemmän väsymystä vaikka oltaisiinkin
menossa lomaa kohti.
Vanhemmat haluavat olla lastensa kanssa koko oman kesälomansa ajan.
Vanhempien loman alotus heti kesäkuun alusta ei houkuttele useinkaan. Vielä usein sää on viileää ja
uintivedetkin kylmiä.
Muutkin eurooppalaiset viettävät lomaa elokuussa. Ehkäpä saisimme hieman lisää lomalaisia ulkomailta, kun
meillä kesänviettopaikoilla ei ole vielä lappua luukulla.
Hyvä marjastusaika on vielä käynnissä koululaisten palattua kouluun. Tulisikohan lapsilla enemmän opeteltua
marjastamaan, jos perhe on vielä elokuussa yhdessä lomalla.
Yleensä elokuu on parempi kesäkuukausi kuin kesäkuu ja myös vanhempien lomat on useinmiten
loppukesästä. Kannatan kokeilua myöhempään loman ajankohtaan.
Loman olisi hyvä alkaa kesäkuun puolivälissä, jollon vanhemmillakin alkaa yleensä pyöriä työpaikoilla
kesälomat. Siten lasten ei tarvitsisi olla alkukesää yksin kotona.
Helpompi sovittaa yhteen vanhempien lomien kanssa ja kesäkuu on yleensä aika kylmä.
Muualla euroopassa elokuu on vielä loma kuukausi ja ilmat ovat olleet elokuussa vielä tosi kesäisiä.
Suomessa on viime vuosina ollut lämpimät säät vasta loppukesästä. Lapset voisivat nauttia vielä lämmöstä ja
auringosta kun sitä on eikä istua sisällä kouluissa.
Ajatus siitä, että kesäkuun puoliväliin asti istuttaisiin vielä koulussa, tuntuu kamalalta. Itse lukiolaisena olen
ainakin kevään lopulla jo ihan poikki kaikesta koulutyöstä ja odotan innolla kesäkuuta, kun pääsee pois kaiken
stressin keskeltä. En myöskään todennäköisesti olisi erityisen motivoitunut opiskelemaan niin paljoa kesällä,
kun voisi tehdä kaikkea muutakin. Jos kesäloman alkamiskohtaa on pakko jostain ihmeen syystä siirtää, niin
sitä saisi siirtää korkeintaan viikkoa myöhemmäksi, eikä yhtään pidemmälle. Koulun loppuminen vasta
juhannuksen aikaan olisi naurettavaa. Kuka oikeasti haluaa olla juhannusviikolla vielä koulussa?
Siitä ne lämpimät alkaa ja saavat lapsetkin nauttia aherruksen päätteeksi.
Pitkän kevätlukukauden jälkeen on oikea aika aloittaa kesäloma kesäkuun alussa.
Elokuussa on vielä hyvät ilmat, joten loma olisi hyvä olla silloin. Alkukesä on yleensä vielä viileä ennen
juhannusta. Myös vanhempien lomat alkavat usein juhannuksen jälkeen, joten jäisi enemmän aikaa olla
yhdessä.
Säät, vanhempien lomat. Keväällä jaksaa pitempään. Syyslukukausi pitkä ja synkkä ja lyhenisi!
Kevätlukukausi on muutenkin pitkä ja kesän tullessa on korkea aika päästää väsyneet koululaiset lomalle.
Lomien pidentäminen muuna aikana tai niiden nykyistä merkittävämpi sijoittuminen muuhun, kuin kesäaikaan
palvelee vain kapean eliitin etuja. Suurimmalla osalla ei ole mahdollisuutta lähteä kahdeksi viikoksi
Thaimaahan jouluna, vaan joutuvat olemaan kotona sään ja pimeyden armoilla. Loma-ajat on säädettävä vain
ja ainoastaan lasten etujen mukaisesti, ei elinkeinoelämän tai muiden intressien mukaan.
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Kesästä voisi nauttia enemmän kun maa ehtisi kuivua ja keli olisi lämpimämpi
Mitä sitä tutusta muuttamaan mihinkään
Muu Suomikin jää lomalle juhannukselta. Alkukesä on usein säiden suhteen hyvin epävarma.
Loma saa alkaa kesäkuun alussa, ei ainakaan yhtään myöhemmin.
Jos loma siirtyisi hieman eteenpäin niin minullakin olisi mahdollista viettää lomaa lasteni kanssa.
Suomen kesä on valoisimmillaan kesäkuun alussa ja pimen talven jälkeen valo on se joka tekee kesän.
Oppilaat kaipaavat jo kesäkuun alussa katkosta kevää uurastuksen. Elokuussa lomaa jatkamalla moni
luontoon liittyvä asia jää opiskelematta , jos koulu alkais vasta elokuun lopulla. ( kasvit, marjat, kalat, hyönteiset
jne)Lisäksi kevätlukukaudesta tulee liian pitkä sitä jatkamalla.
Olipa loma milloin tahansa , niin aina on vanhempia joilla ei ole loma yhtäaikaa oppilaiden kanssa.
Kesäkuussa sataa aina vain vettä ja yleensä parhaat kelit on elokuussa koulujen alkamisen jälkeen.
Juhannuksen jälkeen on helpompaa järjestää omat lomat että lapset ei tarvitse koko ajan olla yksin
Jos loma alkaa myöhemmin kuin nykyisin, niin lapsilla on liian pitkä aika odottaa lomaa.
Jos lomat alkaisivat kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin olisi vanhempien helpompi järjestää yhteistä lomaa
lasten kanssa ja koululaisten yksinoloaika olisi lyhyempi. Usein aikuisten lomat alkavat kesäkuun puolivälin
jälkeen ja lapset joutuvat olemaan alkukesän tai loppukesän yksin kotona.
Suomalaisten lomien ajoitus on keski-eurooppalaistunut. Elokuu on nousemassa kesäkuun rinnalle ja ohi.
Koulun aloituksen voisi siirtää elo-, syyskuun taitteeseen. Vastaavasti lomien alun voisi siirtää kesäkuun
puoliväliin.
Näin loma ylettysi myös pidemmälle Elokuuhun, jossa on minena vuonna parhaimmat säät.
Loman alkua voisi myöhäistää JOS samalla loma jatkuisi elokuun loppuun saakka. Vastaisi paremmin
työelämän kesätyöläisten tarvetta, vanhempien kesälomia sekä säätiloja (usein viileä kesäkuun alku, mutta
lämmin elokuun loppu).
Lapsille harrastusten suhteen paras.
Täällä säät on parhaimmillaan kesä-heinäkuussa niin kuka haluaa syksyllä lomailla. Me suomalaiset ja
varsinkin poliitikot ja silmäätekevät halutaan olla niin eurooppalaisia ja nuoleskella sinne suuntaan niin voisivat
jo tunnustaa, että me asutaan peräpohjolassa.
Eikä aina tarvitse kaikkia päätöksiä tehdä yrittäjien ja turistien kannalta niinkuin tässä koulujen loma-asiassa, se
on lasten asia eikä business päättäjien, mutta kun tämä yhteiskunta on nykyään mennyt siihen että kaikki muut
asiat ratkaisevat kuin maalaisjärki tai inhimillisyys.
Eurooppa on Eurooppa ja Suomi on Suomi. Euroopassa on Euroopan säät ja aina paremmat kuin Suomessa.
Suomessa on parhaat säät kesä-heinäkuussa, elokuussa säät viilenee jo huomaatavasti niin ei niitä elosyyskuulle tarvitse minkään epäoleellisten seikkojen vuoksi siirtää.
Säiden puolesta myöhempi aloitus olisi perusteltu. Tosin kevätlukukauden piteneminen koettelee oppilaiden
jaksamista.
Kesäsäät alkavat aina juhannuksena ja silloin alkaa vasta virallinen "kesäfiilis". voisin hyvin jatkaa opiskelua
siihen asti!
Työpaikkojen kesälomat alkavat lähes poikkeuksetta vasta heinäkuulta. Yhteinen lomanaloitus ajankohta olisi
sopivin ratkaisu ja eurooppalainen käytäntö.
Kevät lukukausi tulisi muuten liian pitkäksi.
Nykyinenkin aika on hyvä, mutta jos sitä pitäisi muuttaa, mielestäni kaksi viikkoa myöhennetty loma-aika (eli
jostakin kesäkuun puolestavälistä elokuun loppuun) ei olisi yhtään sen hullumpi idea. Siinä jäisi kiireiseen
marjankeruu- ja säilöntäaikaan enemmän vapaata perheillekin, ja olisi todennäköisemmin jo kunnolla kesä kun
loma alkaa.
Mutta ei minulla ole mitään nykyistä käytäntöä vastaankaan.
Lomien ajanjaksoja ajatellen sopiva sykli säilyy nykyisen kesäloman aloitusajankohdan kanssa. Varsinkin
pienet oppilaat tarvitsevat palautumista uurastuksestaan säännöllisin väliajoin.
kesä yleensä alkaa silloin tai sitten 2 pätkä lomaa, toukokuussa ja toinen juhannukselta
Työpaikka on toisella paikkakunnalla, joten tulisi ongelmia lastenhoidossa ja yhteinen loma- aika lyhenisi.
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Vanhempien olisi helpompi sovittaa lomia yhteen. Pienimilllä koululaisilla (1-2 lk) pitää järjestää hoito jos
jompikumpi vanhemmista ei ole lomalla tai muuten kotona. Lomat juhannuskesta eteenpäin ja n. 5-6vk. on
sopiva.
Kesäloman alku on aina kylmä säätilaltaan, vedet ovat kylmät ja suurimmalla osalla lapsista vanhemmat ovat
vielä töissä juhannukseen asti. Olisin valmis tekemään töitä jopa juhannukseen asti, tai ainakin kaksi viikkoa
myöhempään esim. retkeily- ja leirikoulutyyppisesti. Kesäkuun alkuun sopisi liikunta, leirikoulut, luontoon
tutustuminen sekä taidepainotteinen koulunkäynti. Säätyyppi on muuttunut lämpimämmäksi syksyä kohden,
joten olisi hyvä olla lomalla koko elokuu ja aloitus syyskuun alussa kohdillaan.
Loma reissujen kannalta heinä-elokuu sopisi paremmin. Hoidon etsiminen kun vanhemmat töissä helpompaa
myöhemmin kesällä.
Lomasäiden puolesta myöhempi aloitusajankohta olisi parempi, mutta toisaalta ei ole hyvä, jos loma-ajat
olisivat juuri samat kuin Keski-Euroopassa.
Kesäkuun alku on yleensä aina viileä ja vanhempien lomat alkavat lähempänä Juhannusta. Elokuu taas olisi
vielä kokonaan hyvä lomakuukausi, kun uimavedetkin ovat lämpimiä. Muutenkin olisi järkevää ,jos Suomikin
lähentyisi yleiseurooppalaista tapaa, että elokuu on kesälomakuukausi. Turistien saapuessa elokuussa
Suomeen, Suomi alkaa jo vetäytyä syksyn viettoon ja paikat menevät kiinni, mikä ihmetyttää Eurooppalaisia.
Syksyllä voi kerätä marjoja ja sieniä. Mahdollisuus tehdä ulomaanmatkoja. Syksy on pimeää aikaa. Jos koulun
alkua siirrettäisiin myöhemmäksi, valoisampi aika (kevätlukukausi) olisi pidempi ja oppilaat jaksaisivat
paremmin koulussa.
Vasta juhannuksena, koska lähellä kuunvaihdetta on hyvä laittaa pillit pussiin. Vielä kesäkuussa ilmat on
kylmempiä kuten esimerkiksi elokuussa. Myös uimavesi lämpenee näin myöhemmin. Ensimmäinen kuukausi
menee kesää odotellessa.
Töissä lomat jakautuvat toukokuusta syyskuuhun
Se on molemmissa kunnissa sama (joensuu ja Liperi). Muukin ajankohta on ok, jos molemmissa kunnissa
ajankohta olisi sama.
Alkukesä on kylmä ja lomailuun vielä sopimaton ajankohta. Koulujen alettua on monesti juuri parhaimmat kelit.
Kesäloman loppuminen kesken parhaimman kesän, elokuun alkupuolella, on kyllä aika hurja.
Kesä jatkuu nykyisin pitkälle elokuulle ja myös omat lomat painottuvat loppukesään.
Suomen kesään kuuluvat olennaisena osana valoisat yöt (ja nykyinen loman alkamisaika mahdollistaa niistä
nauttimisen). Valoisia öitä on kesäkuussa, ei enää elokuussa. Muualle Eurooppaan suuntautuvien
lomamatkojen kannalta nykyinen loma-aika on erinomainen asia - kaikki lomakohteet, nähtävyydet jne. ovat
auki mutta jokseenkin ruuhkattomia kesäkuussa kun muu Eurooppa ei vielä pääsääntöisesti lomaile, eivätkä
hinnatkaan ole kesäkuussa vielä korkeimmillaan. Sama toki koskee kotimaatakin - miksi matkailukohteisiin
pitäisi järjestämällä järjestää ruuhka pakottamalla koti- ja ulkomaiset turistit liikkeelle samaan aikaan?
Lisäksi kevätlukukausi kouluissa on jo nykyisellään liian pitkä ja raskas. Mistä ihmeestä opiskelumotivaatio, jos
pitkän talven jälkeen parhaat kesäsäät sattuvat kesäkuun alkuun?
Elokuu on monesti enemmän kesäkuukausi kuin kesäkuu,
ihan hyvä nykyisin.
Lukukausista tulee suunnilleen yhtä pitkät.
Pystyisin viettämään aikaa lasten kanssa oman loman aikana.
Lämpimimmät kelit on elokuun alussa yleensä
Elokuussa olisi mukavaa olla lomalla lasten ja nuorten kanssa. Perheemme toimii aktiivisesti urheilussa ja
kisamatkoja on paljon viikonloppuisin ( lähes joka vkl) . Kesäkuussa ehtisi olemaan koulussa pitempäänkin .
Koska sää
Ihan se vuoksi, että kesäkuu on säiden puolesta usein huono. Elokuussa parhaat lomailmat. Liian pitkälle
kesäkuuhun ei saisi koulun loppuminen mennä, koska kevätkaudesta tulee lapsille liian raskas.
Loma voisi kestää sitten pidemmälle elokuuhun
Ihan tarpeeksi väsyneitä lapset jo tuossa vaiheessa kevättä...
Ihan yleisesti rauhallisempaa aikaa esim.matkustamisen kannalta,kun muut ovat jo omat lomanalkunsa
hötkynneet.
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Keväällä auringon valon määrän lisääntyessä on nykyinen loman aloittamisajankohta ihan hyvä jäädä lomalle.
Luulen, ettei lapset enää jaksa istua koulun penkillä on valon määrä on kesäkuussa suuri. Syksykin koulussa
alkaa mukavasti, kun sinne mennään ajoissa. Kesäisessä säässä kouluun voi mennä kevyesti pukeutuen ja
energiaa on vielä ulkoiluun. Hyvä sää antaa energiaa ja kouluvuosi alkaa tarmokkaasti. Lämmintä säätä voi
hyödyntää myös tuntien suunnittelussa.
Toukokuun lopussa koululainen alkaa jo olla aika väsynyt. Ihana päästä lomalle. Joskus jo toukokuussakin
ihanan kesäistä. Ja alkukesähän on mitä ihaninta aikaa!! Olisi hienoa, jos päättäjät voisivat pitää lapsen edun
mielessään, kun näitä loma-asioita suunnitellaan, eikä aina mentäisi aikuisten ehdoilla.
Kesäkuun puoliväli olisi sopiva hetki aloittaa kesäloma, jos muuten lomia jaksotettaisiin eri tavalla.
Alkukesä yleensä kylmä
Nykyinen on ihan hyvä, ei ainakaan yhtään myöhemmin saisi alkaa!
Alkukesä on usein ollut melko koleaa ja sateista , ja taas elokuussa on lämmintä ja aurinkoista.
Vanhempien loma-ajat! Lomat yleensä heinä- tai elokuussa, helpompi järjestää pienille koululaisille hoiva.
Alkukesä on usein kylmä, ja meidän vanhempien lomat eivät koskaan ala heti kesäkuun alusta. Sen sijaan
koulujen alkaessa on usein vielä lämmintä, ja kesälomakausi jatkuu silloin myös Keski-Euroopassa. olisi ihan
hyvä synkronoida lomakausi keski-Euroopan kanssa.
Kesälomalta odotetaan hyvää säätä, että lapset ja nuoret pääsevät ulos liikkumaan ja kavereita tapaamaan.
Nyt säätilanne on muuttunut niin, että parhaat kelit ovatkin elokuussa. Myös Keski- Euroopan kanssa
yhteneväisemmät loma- ajat on hyvä asia. Toisaalta monia urheiluseurojen ym. leirejä ja muita tapahtumia
järjestetään jo heti kesäkuun alussa. Muutos saattaisi lisätä oppilaiden poissaoloja kesäkuun alussa.
Olettaen että kesälomaa ei voida pidentää, koska lukuvuoden on oltava 190 päivää pitkä, niin
(1) elokuu on koko perheen (ja vanhempien lomien) kannalta parempi loma-ajankohta kuin kesäkuun alku,
(2) koulujen alkaminen ennen elokuun puoltaväliä (tänä vuonna 13.8.) on liian aikaisin ja
(3) elokuussa lomat ovat paremmin päällekkäin muun EU:n kanssa.
Mennään niinkuin muuallakin Euroopassa, että kesälomat alkaisivat lähellä Juhannusta. Vanhempien lomatkin
monasti alkavat siitä pyöriä.
Kesäkuun alkupuolella säät ovat usein huonot, joten kesälomalla ei pääse nauttimaan yhtä hyvistä säistä kuin
loppukesästä pääsisi.
- kesä on valoisaa aikaa Suomessa
- oppilaat lataavat akut paremmin silloin, kuin pimeään aikaan talvella
- talvella on turha pitää kovin pitkiä lomia, taukoja tarvitaan kyllä
Kevät on tosi pitkä, eikä lapset jaksa sitä opiskella tauko on jo paikallaan.. Ja kevään ihanat ilmat.
Nykyinen aika hyvä koska toukokuun loppupuoli on koululaisille jo levotttomampaa alkaa opiskella.Ilmat
lämpiävät ja takana jo pitkä kevätlukukausi.Elokuun puolessa välin ei ongelmia koulun aloittamisessa,
kesä lopuillaan.
Vanhempien lomajärjestelyt helpompi yhtenäistää koululaisten lomien kanssa.
Alkukesä on yleensä kylmä, paras kesä Suomessa on elokuussa. Myös Keski-Euroopassa kesälomakausi
painottuu heinä-elokuulle.
Silloin ei vielä ole kovin lämpimät ja hyvät säät joten koulussa voi ihan hyvin mielin "kärsiä" vielä yhden viikon
enemmän!
Vanhempien loma alkaa myöhemmin kesällä, pienellä koululaisella ei niin pitkää yksinoloaikaa alkukesästä.
Koulujen loma-ajat voisi jo siirtää kansainväliseen tyylin.Kesälukukausi juhannukseen saakka ja lomat
pääsiäisloma ja joululoma vastaavasti pidemmät.
Minusta nykyinen aika on ihan hyvä, kesäkuun alussa kuuluu alkaa kesäloma.
Kesän säät huomioiden. Muun maailman kesälomat huomioiden.
Kesäkuun ei ole vielä kesäinen kuu, viileää ja luontokin heräilee vasta kesään. Vastaavasti loman
lopetusajankohta siirtyisi elokuun loppuun, jolloin on vielä kesä ja muuallakin Euroopassa loma.
kevätlukukausi on pidempi kuin syys- ja siitä johtuen oppilaat tarvitsevat jo kesäkuunalussa lomansa.
Kesälomakuukausia ovat työelämässä touko -syyskuu joten aina eivät lomat kuitenkaan satu lastenlomien
kanssa yhtäaikaa vaikka kuinka alkamisajankohtaa siirettäisiin enemmän kesäkuulle.
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Työpaikoilla monesti loma-ajat ajoittuu juhannukselta elokuun loppuun. Säätilat näyttäisi olevan lämpöisemmät
loppukesästä. Lapsille on mielekästä kesätekemistä enemmän elokuun puolella kuin kesäkuun alussa, esim
järvivedet on lämpimämpiä->uintimahdollisuus, lomailupaikoissa enemmän palvelua keski- ja loppukesästä
kuin ihan kesäkuun alussa ja tapahtumia on vielä pitkälle elokuulle ympäri suomea. Mutta koulut alkavat niin
aikaisin elokuussa nykyisin, ettei ole mahdollisuutta tehdä mitään retkiä/matkoja siloin.
Kesä on yleensä parhaimmillaan vasta elokuussa, jolloin se olisi otollinen aika myös olla lomalla, eikä koulussa.
Myös vanhempani pitävät lomansa elokuussa.
Loma alkaisi pari päivää aina ennen juhannusta, että valmistelut ehdittäisiin tehdä lasten kanssa juhannukseen
ja lomaan valmistautumisessa. Koulu alkaisi elokuun lopulla. Kesäpuolella on valoisaa kyllä, mutta maa on
vielä yleensä talven jäljiltä kylmä, jota se ei enää elokuulla ole. Elokuulla yöt ovat yleensä lämpimämpiä kuin
kesäkuun alkupuolella. Lomat elokuulla olisivat yhdessä keski-Eurooppalaisten, muiden lomalaisten kanssa.
Luonto kesäkuun alussa on tosi kiehtova ja elokuun luonto on samoin syksyä odottavan kaunista, ruskan
esivaihdetta.
- monien vanhempien lomat alkavat juhannukselta, vaikeaa järjestää järkevää tekemistä lapsille, kaikilla ei ole
varaa leireihin yms. maksulliseen toimintaan
- elokuuhun jatkuva loma vilkastuttaisi talouselämää
Lämpimät ilmat vasta elokuussa.
Koululaisten on vaikea nauttia kesästä kun nykyään kesäkuussa sataa vettä, on myös kiva jos oppilaat ja
opiskelijat saavat muutakin juhlittavaa juhannuksena
Kesäkuun alku on on monesti aika viileä, joten sopisi koulunkäyntiin paremmin kuin lämmin elokuu. Eli koulut
voisivat alkaa esim. syyskuun alussa tai elokuun viimeisellä viikolla.
Jos saa olla elokuussa pidempään lomalla niin silloin olisi vielä lämpimiä säitä
Ilmastonmuutoksen takia kesä on ikään kuin siirtynyt pidemmälle ja muuttamalla kesäloman ajankohtaa
pääsisimme lähemmäksi yleiseurooppalaista loma-ajankohtaa.
Nykyinen aika on todettu käytännössä hyväksi! :)
yhdenmukaisempi muiden EU-maiden kanssa. Eduksi yrittäjille.
Kesäkuussa ei usein ole vielä kesäkelejä ja jos loma alkaisi myöhemmin kesäkuussa, se sitten jatkuisi
pidemmälle elokuuhun mikä olisi parempi, koska sillon olisi mukavampaa olla lomalla kuin kylmässä
kesäkuussa.
siin juhannus viikolla olisi hyvä koulujen lopetuskin... elokuus olis hyvä sit aloitusta myöhentää .. pääsis
paremmin niin marja metsään kuin muutenkin nauttimaan.. kesä ei oo viel lämmenny kesäkuun alusta et
lomalle tekismieli...
Minusta on mukavaa, kun loma alkaa ja loppuu aina samaan aikaa, koska siihen on jo tottunut. Tuntuisi oudolta
jäädä lomalle myöhemmin. En kaipaa loma-aikoihin muutoksia.
Kesäkuu on yleensä aika viileä verrattuna heinä- ja elokuuhun, joten olisi mukavempi, että loma lakaisi
myöhemmin niin voimme nauttia lämpimistä keleistä pidempään :)
monesti säät elokuussa ovat paremmat kuin kesäkuun alussa. mikäli siis kesäloma jatkuisi automaattisesti
elokuun loppuun.
Kesäkuun alku monesti säiltään viileä, elokuu taas lämmin. Vanhemmat eivät useinkaan pidä lomaansa vielä
kesäkuun alussa, vaan myöhemmin kesällä. Myöhempi kesäloman alku mahdollistaisi paremmin pienten
koululaisten turvatumman kesäloman.
Kesäloman alku juhannukseen siirtämällä saadaan syyslukukausi alkamaan syyskuun alusta. Kesäkuun
alkupuolella ei ole luonnon antimia kerättävänä. Elokuu on parasta marjakesää metsässä ja puutarhassa ja
sienikausikin on aluillaan. Koululaiset eivät ole kuitenkaan enää marjayrittäjillä töissä elokuun alun jälkeen
nykysysteemillä, kun koulut alkavat.
syksy on mielestäni pitkä, kun tällä hetkellä koulu alkaa jo elokuun alkupuolella. mielestäni koulun alku voisi olla
syyskuun alussa. kevät lukukaudella on arkipyhien vuoksi useammin "pitkiä vapaita / viikonloppuja" jotka
katkaisevat arkiviikkoa ja auttavat jaksamaan. myös valo=aurinko tuo lisäenergiaa.
myös useimmiten vanhempien loma-aika alkaa juhannukselta.
Nykyisin parhaimmat lomakelit on miltei poikkeuksetta elokuussa. Lisäksi marjastuskausi on silloin
parhaimmillaan, joten nuorisollakin riittäisi aikaa marjastushommiin, jos koulut alkaisivat syksyllä myöhemmin.

Tästä syystä koulujen tulisi päättyä myöhemmin, jotta lomaa voitaisiin jatkaa syksystä.
-

Vanhempien on helpompi näin järjestellä loma-aikoja.
Paremmat, lämpimämmät kelit ajoittuvat Suomessa nykyään jo koulujen aloitukseen ja vielä jopa viikkoja sen
jälkeen.
kesän alku on viileä, vanhemmat töissä
1. Yhteishakua ei voida muuttaa eli 9-luokkalaisten arviointi loppuu toukokuun alussa. Mitä he tekevät viimeisen
kuukauden? He ovat hyvin tietoisia siitä, että arviointi on päättynyt ja kun ilman todistusta ei voi jäädä.
2. Päivähoitoon tulisi lisää kustannuksia, koska opettajat eivät voisi pitää 2kk lastansa poissa päivähoidosta,
jossa mennään kokonaisin kalenterikuukausin.
3. Opinto-ohjaajien palkkausta täysyisi pienentää. Nyt he tekevät kesäkuussa ylimääräisen viikon töitä ja nyt
tuo työ sisältyisikin normaaliin työaikaan.
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4. Edelleen perusopetuksessa on määritelty 190 päivää. Syyslukukausi on huomattavasti lyhyempi kuin kevät
ja nyt se lyhentyisi entisestään. Oppilaat ovat jo huhtikuussa todella väsyneitä. Huoli on suuri heidän
jaksamisestaan.
Lapset jo valmiita lomalle. Pitkä kevät loppuu ja kesäloma alkaa.
Kesöloman aloitus ajankohta toivottavasti pysyy entisellään, kesä-heinäkuu on parhaimmat kuukaudet
vuodesta, en haluaisi parhaimpana kesäpäivänä istua koulunpenkillä!
Lomien siirtäminen ei yhtään hyödytä perheiden yhteisen ajan sovittamista. Suuri osa vanhemmista ei voi valita
oman loman ajankohtaa, vaan loma vaihtelee toukokuu-syyskuu välillä vuosittain.
Oppilaille liian pitkä kevätlukukausi on raskas.
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Kesäloma itellä alkaa yleensä aina juhannuksesta.
Yli 30 vuotta opetustyötä tehneenä alakoulussa tiedän,että
jo toukokuu mennään säästöliekillä lasten jaksamisen kanssa.
Opetussuunnitelmat ovat vaativia ja supistetuilla tuntimäärillä pitää
saada tulosta aikaan. Tänä päivänä lasten keskittymiskyky vaihtelee paljon,
monilla se kestää lyhyen hetken.
Lapsi tarvitsee pienempiä lomia koulutyöstä jaksaakseen opiskella,
mutta yksi pitempi ,kesäloma, on ehdottoman tärkeä,jotta saa nauttia
vapaalla olosta ja akut latautuvat riittävästi.
On vaarallista ryhtyä muuttamaan lasten loma-aikoja bisneselämään ehdoilla.
Meillä tulee olla jotain pysyvää, kuten oppilaiden perinteinen kesäloma.
Säistä ei voi tietää koskaan tarkasti,joten tulee ajatella lasten jaksamista
ja riittäviä irtiottoja koulutyöstä.
Kesäkuun säät eivät ole useinkaan kovin hyvät. Elokuussa taas on pitkälle lämmintä. Lomaa voisi jatkaa sieltä
päästä. Kesökuussa luonnonheräämistä voisi seurata oppilaiden kanssa retkeilyn ja muun sellaisen muodossa.
Voisi olla myös kaksi viikkoa myöhemmin. Vanhemmilla työt jatkuvat pitkälle kesään, eikä pieniä koululaisia voi
jättää yksin. Lomakelit ovat vielä huonot.
Voisimme aloittaa koulun myöhemmin syksyllä, syyskuun alussa. Elokuu on parasta aikaa säiden suhteen,
loma-aikojen suhteen sekä marjastuksen takia.
Kesäkuussa taas kouluissa voisi retkeillä, tutustua kevään merkkeihin , kerätä kasveja yms.
Hyvä näin. Ei pidä myöhäistää missään tapauksessa.
Elokuu on aina lämmin ja juhannukselle asti usein sataa vain! Elokuussa kärsitään kuumuudesta koulussa.
Euroopassa elokuu on lomakuu ja me jo paahdamme töitä, joskus jopa 7.8. alkaen!
yleiseurooppalainen tapa, ilmastonmuutos, yritysten loma-ajan siirtyminen myöhemmäksi (vanhempien lomat),
Monessa työpaikassa joudutaan lomat aloittamaan jo toukokuulta koska yritykset ei palkkaa samalla lailla
kesätyöntekijöitä kuin aiemmin jolloin vakiporukalla ei saa olla päällekkäisiä lomia. Kesäkuu on edelleen hyvä
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aika aloittaa loma.
Hyvät säät alkavat vasta myöhemmin.
On kiva, kun pääsee nauttimaan kesäpäivistä heti kun ne alkavat. Kouluun ei enää tiedostaessa että kesä on
alkanut jaksa enää keskittyä. On todella inhottava istua koulunpenkillä, kun tietää kesän jo alkaneen. Jos koulu
loppuisi vasta juhannuksena, ainakin oma motivaationi ja kiinnostukseni tulee olemaan ihan nollilla. Kesä on
lomaa varten, huonoista säistä ehtii "nauttia" kouluaikanakin.
koululaisten loma-ajat eivät vaikuta millään tavalla liike-elämään tai matkustamiseen, vanhemmilla on kuitenkin
lomaa vain 4vk
Kevätlukukausi on jo nyt koululaisille syyslukukautta raskaampi. Koululaisten kannalta ei ole mitään perusteita
muuttaa loman alkua myöhemmäksi. Päinvastoin loman aloitusta voisi aikaistaa.
Karjalaisen kyselyssä eniten loman siirtoa kannattivat vanhukset, joille asia ei oikeastaan edes kuulu. Muiden
kuin koululaisten itsensä, tai koululaisten vanhempien mielipiteet asiasta pitäisi mielestäni jättää kokonaan
huomiotta. Elinkeinoelämän tarpeet eivät saa mennä koululaisten edun edelle.
Asiaa on jo aiemmin tutkittu, mutta silloinkaan ei loman siirrolle löytynyt mitään perusteita.
loma-aika alkaa
Siitä syystä, että itse ainakin kesäkuu on täyttä työtä vielä. Ehtisin enemmän lomailla lasten kanssa yhdessä.
Myöskin se, että päästäisiin enemmän euroopplaiseen kesärytmiin mukaan. Edelleenkin, työn suhteen olisi
paljon helpompaa.
Useasti tuntuu, että kesä alkaa vasta juhannukselta. Hyvät ilmat ja tapahtumat Joensuussa.
Noin 5 vuotta on ollut sama tilanne. Koulu alkaa syksyllä ja ns kesän parhaimmat kelit alkaa samaan aikaan.
Nykyisessä
loman alkamis ajankohdassa ei ole mitään järkeä. Luulen, että lasten keskittyminen koulun käyntiin paranee
myös kun koulu alkaa oikeasti syksyllä.
Kevätlukukausi on pitkä.
Vanhempien lomat, säät. Sama rytmi muun euroopan kanssa.
Suomen kesäkelit harvoin alkavat touko-kesäkuun vaihteessa...
Kevätlukukauden loppu on lapsille raskas jo nyt, sitä ei saa pidentää!
kesäkuun alussa vielä kovin kylmää,olisi ihan sama opiskella,mukavampi lomailla vaikka elokuussa
pidempään,saattaa olla jopa lämmintä.Marja-ajat,voisi kannustaa lapsia keräämään marjoja ja sieniä
Suomen kesän lämmöt alkavat yleensä kesäkuun lopulla ja kestävät pitkälle elokuuta. Tällä hetkellä koulut
loppuvat vielä kun on kylmää ja alkavat lämmön sekä rantakelien olevan parhaillaan. Ikävää viettää lämpimät
päivät koulussa, kun niitä ei ole paljoa.
Vanhempien työt ja loma-ajat - järjestettävä kuukaudeksi ohjelmaa lapsille ennen kuin oma loma alkaa. Nyt
joudutaan vuorottelemaan loma-ajat ja yhteistä lomaa perheen kanssa ei ole kesällä juurikaan.
Kesäloma voisi jatukua mieluummin elokuun puolella kuin kesäkuussa.
Kesäloma on parhaimmillaan heinä- ja elokuussa, joten jos sen saisi loppumaan vasta elokuun loppupuolella,
niin saisi lomasta enemmän irti.
Kesä alkaa vasta juhannuksena.
Työelämässä vuosiloman kesäloman antamisajankohta on 2.5.-30.9. välisenä aikana. Käytännössä suurin osa
vanhempien kesälomista pidetään kesä-elokuun välisenä aikana. Olisi hyvä jos lapset/koululaiset olisivat myös
lomalla kesäkuun alusta lähtien, koska vanhempien kesälomajakso voi sijoittua jo samaan ajankohtaan.
Monessa muussakin maassa loma alkaa vasta myöhemmin kesäkuussa tai kesäkuun lopulla ja kestää
elokuussa pidempään, jopa kuun loppuun. Miksi ei Suomessakin?
Kunnon kesäkelit alkavat yleensä vasta kesäkuun puolen välin jälkeen ja jatkuvat elokuun loppuun/syyskuun
alkuun.
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Elokuun loppupuoli on varmemmin lämmin ja sopivampi kesäloman viettoon.
Töissäkään ei haluta lomia kesäkuun alkuun.
loma voisi alkaa kaksi viikkoa myöhemmin, koska useinkin kesäkuun alku on vielä kovin kylmä ja elokuussa
hellettä ja lämmintä, kun koulu alkaa.
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kesäkuun alku on usein kylmä ja sateinen ja vaikka olisikin lämmin, ei uimavedet ole vielä lämpimiä
Kevätlukukausi on pitkä, vaikkakin rikkonainen. Ei jaksa enää keskittyä koulunkäyntiin.
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Elokuu on parasta loma aikaa, marjat sienet ja lämpö. Nykyään kesäkuu menee kesää odotellessa joten
koulussa voisi käydä hyvin juhannukseen asti.
useimmiten paremmat säät ja mahdollisuus yhteiseen vapaa aikaan.
Lomien suunnittelussa on tärkein näkökohta se, että lukuvuosi jaksottuu sopivasti ja lomien välillä on
suurinpiirtein yhtäpitkät opiskelujaksot. Tämä asia korostuu, mitä pienemmistä oppilaista on kysymys. Jos
lomaa jatketaan elokuulle pidempään ja kesäkuussa ollaan koulussa pidempään se keventää syksyn osuutta ja
tuo vaativuutta keväälle, joka muutoinkin on pidempi kuin syysluklukausi. Syyslomaa ei tule poistaa. Se tuo
sopivan katkon syyslukukauteen ja lasten jaksamiseen. TÄRKEINTÄ SIIS OPPILAIDEN ETU ENSISIJAISESTI
HUOMIOITAVA !
Nykyisen kesäloman alussa on harvoin edes kunnollista kesää, jolloin voisi vielä aivan hyvin olla koulussa.
Koska ennen juhannusta ei oo ikinä mitään tekemistä ja järvivedetkin kylmät.
Alkukesä on monesti vielä turhan viileä ulkoiluun ja vanhempien lomat alkavat yleensä vasta juhannukselta tai
heinäkuun alussa.
Kesä alkaa myöhemmin , lomille ei töistä haluta heti alkukesässtä syksyllä matkailun edistämistä ja paremmat
mahdollisuudet eri aktiviteetteihin. Lasten kanssa pääsisi vaikka kannnustamaan marjastamaan ja
sienestämään. Kohta kellään ei ole kokemusta perheen marjaretkistä ja matkoista esim lappiin marjaan.
Kevälukukausi on muutekin pdeimpi kuin syyslukukausi.
Siinä ei ole mitään vikaa. Kouluvuosi jakautuu nykyisellään neljään luontevaan jaksoon vuodenaikojen mukaan,
kun on kesäloma, syysloma, joululoma ja hiihtoloma.
Lämpimien säiden muutos.
Jos kavennettaisiin kaksi viikkoa loman nykyisen ajankohdan alusta, opiskelu alkaisi vasta syyskuussa.
Kesäkuun alussa lämpötilat eivät usein ole vielä riittävän korkeita, kun taas elokuussa on sopivin aika
etelänmatkoille, sekä lämpötilatkin ovat vielä riittävän korkeita esim. uimista varten.
Kesäloma on liian pitkä. Loma-aika on 3-4 viikkoa tavan työläisellä, joten lapsi on todella paljon yksinään. Tämä
yksinolo altistaa lasken monenlaisille lieveilmiöille. Kerhot ja leirit eivät palvele, koska moni vanhempi
sellaisessa työssä, ettei pääse irtautumaan sieltä ja lastansa viemään leirille tms.
Elinkeinoelämä on muuttunut siten, että lomat painottuvat entistä selvemmin loppukesään eli heinä-elokuuhun.
Kun ns. sukulaisvierailut (eli lapset mummolaan kesäksi) ovat vähentyneet olennaisesti viime vuosikymmeninä,
on lasten vanhemmille haasteellista järjestää lapsilleen ohjelmaa kesäkuun alkupäivinä. Toisaalta kaikki eivät
edes voi pitää lomaansa ennen elokuuta, jolloin lasten tulisi olla jo koulussa. Koulumaailma ei voi itsepintaisesti
pitää kiinni vanhoillisista ajankohdista vaan sen tulee muuttua yhteiskunnan mukana. Ilman muuta koulujen
päätös kesäkuun puolen välin ja juhannuksen väliin.
Kyllä tuossa vaiheessa kevätkesää alkaa olla jo motivaatio opiskeluun sen verran laimennut, että vapaille on
tarvetta.
Usein lämpimät kelit alkavat vasta juhannuksen jälkeen ja kun loma aloitettaisiin vasta juhannukselta niin silloin
koulun aloitusajankohta siirtyisi toivottavasti myöhemmäksi ja koulu alkaisi vasta syyskuun alusta tai elokuun
viimeisinä päivinä.
Ainakin se viikko tai miksei kaksikin myöhemmin voisi olla hyvä päätösajankohta koulujen loppumiselle. Usein
vaihempienkin lomat alkavat vasta juhannuksesta ja pienet koululaiset jäävät yksin kotiin. Loppukesän puolella
ollaan jo hyvin totuttu olemaan kotona, eikä yksin jääminen ole niin vaikeaa, kun kaikki kesän puuhat voivat
jatkua. Kesäkin tuntuu usein lämpimämmältä loppukesästä ja olisihan sitä mahdollista päästä koko perheen
voimin vaikka mustikkametsään.
Kesäloma voisi alkaa pari viikkoa myöhemmin ja kestää vastaavasti elokuussa pari viikkoa pidempään.
Kouluvuosi voisi alkaa myöhemmin, eli syyskuusta.
Perinteinen aika on paras
Elokuussa näyttää olevan nykyään parhaat lomasäät. Viikko tai kaksi voisi kevätlukukautta hyvin venyttää.
Usein kesäkuu on viileä joten silloin ei ole hyvät lomakelit. Lisäksi Euroopassa elokuu on lomakuukausi niin
olisimme sitten samassa rytmissä. Jospa eurooppalaiset turistit oppisivat tulemaan Suomeen myös elokuulla,
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kun täällä ei olisikaan kaikki matkailupaikat suljettuja.
Monesti elokuussa kesä parhaimmillaan ja koulu tuntuu alkavan kesken loman.
Olisi mukavampaa aloittaa koulu viikkoa myöhemmin että pystyisi nauttimaan auringosta vielä viimeiset
kouluviikot.
Loman on alettava viimeistään toukokuun viimeinen päivä. (Tämä kysely on ala-arvoinen [kouluarvosana 4]
kuten vaihtoehdoista nähdään: omaa asiantuntijan mielipidettä ei voi äänestää.)
Itsestään selviä perusteluja:
*Kevätlukukausi on jo nyt syyslukukautta pitempi ja raskaampi, joten kesäkuussa, jolloin pitäisi olla
kokonaisuudessaan vapaalla, ei opiskelu ole enää mielekästä.
*Lomalle on päästävä valoisimpaan aikaan
*Lomalle on päästävä ajoissa, jotta kaikki eivät olisi samaan aikaan ruuhkauttamassa loma-aikaa eli esim. ei
missään tapauksessa samaan aikaan kuin keskieurooppalaiset. Kesäkuussakin on oltava matkailualalle tuloja jos kerran keskieurooppalaisia on tulossa niin paljon Suomeen elokuussa niin he hoitakoon leiviskänsä
Suomen matkailun hyväksi, siihen ei koululaisia pidä uhrata.
*Muutenkaan eläkeläisillä, toimittajilla, yms. ulkopuolisilla, joilla ei näköjään ole minkäänlaista käsitystä
koulutyöskentelyn arjesta, ei ole mitään syytä eikä asiantuntemusta tulla sanelemaan ja sotkemaan toisten
asioita ja koulun hyvää työtä. "Meidän pitää tehdä sanalla tavalla kuin muutkin (keskieurooppalaiset)" on
järjetön argumentti vailla perusteita.
*Asianosaisten eli koululaisten ja koulussa työskentelevien asiantuntemus on ratkaiseva tekijä
*Jotkut yrittävät hämätä ja sotkea perusteluihin säätilaa. Sää tunnetusti vaihtelee, joten argumentti on mieletön:
emme voi sään perusteella tulla kouluun tai jäädä koulusta pois vaihtelevasti. Aurinko saa paistaa
koulupäivinäkin.
*Koulun henkilökunnan jaksamisesta on kannettava vastuu.
1. Parempi mahdollisuus tehdä kevätretkiä/pitää leirikouluja
2. parhaimmillaan mahdollisuus opettaa uintia/hengenpelastustaitoja järvessä (riippuu keväästä)
2. Kevätlukukaudesta tulee turhan pitkä jos siirto on yli kaksi viikkoa, oppilaat väsyvät
Lapset alkavat olla jo niin väsyneitä koko vuoden uurastuksesta ja huomaa että tarvitsevat jo lomaa ja
levähdystä.
Sää on parempi loppukesästä. Oltaisiin lähempänä Eurooppalaisia loma-aikoja.
Kesäkuun alkupuolella sää on yleensä aika viileä.
Ilmat eivät ole kerenneet lämmetä vielä kunnolla kesäkuun alussa.
Kaksi viikkoa myöhemmin alkavalla lomalla ehtisi vielä nauttia kesäkuun iloista ja sääkin ehtisi varmasti
lämmetä. Myös viikon siirto tai loman aloitus vasta juhannuksena ihan ok. Joka tapauksessa elokuulla toivoisi
loman jatkuvan pitempään, koulun aloitus tulee nyt keskellä parasta kesää.
Elämä menee ihan sekaisin, jos sitä käydään muokkaamaan!
Miksi muuttaa hyväksi havaittua käytäntöä!!!
Paremmat kelit
Kevätlukukautta voisi aivan hyvin jatkaa, silloin on vielä virtaa niin oppilaissa kuin opettajissakin. Keväällä on
useita keskeytyksiä opetustyössä muutenkin.
Samalla syksyn aloitus siirtyisi myöhemmäksi. ja se taas keventäisi pimeää syksyä!
Loman alkaminen vähän myöhemmin mahdollistaisi paremmin perheessämme kesäloman yhtäaikaisuuden.
Lomani alkaa aikaisintaan juhannuksesta, yleensä heinä-elokuussa.
muuten kevätkukukausi pitenee entisestään ja säät on aina herrassa anyway. eikä tarvi lomailla keskieuroopan sesonkiaikaan
Euroopassa lomakausi on yleisesti elokuussa. Monissa ammateissa eletään jo euroopan yhteisessä
vuosiaikatauluissa, joten perheiden yhteisen loman kannalta olisi elokuu hyvä pitää kokonaan lomakuukautena.
Valmistujaiset ja ylioppilasjuhlat voi pitää toukouun lopussa, jos perinnettä halutaan ylläpitää.
Mikäli 9. luokka ja pättötödistukset jakaa toukokuun lopussa olisi kesälukukauden aikana mahdollista järjestää
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nuorille toisen asteen yhteisiä opintoja, jotta siirtyminen olisi helpompaa jatko-opintoihin. (Jos Lukio loppuisi
toukokuun lopussa, opettajakunta voisi huolehtia toisen asteen yhteisen kurssien vetämisestä peruskoulua
päättäville).
Nykyinen aika tai viikkoa myöhemmin olisi hyvä, mutta ei alkua pidä venyttää sen myöhemmäksi. Juhannus
on.kuitenkin suuri.juhla Suomessa ja monet haluavat valmistautua siihen ajoissa. Toisaalta kesätöiden
saaminen keskeltä kuukautta voisi vaikeutua kesäloman alun siirryttyä. Nykyinen aika on hyvä, mutta ehkä
viikon muutos ei toisi juurikaan haittaa.
lomailuun ilmat yleensä touko/kesäkuun alussa huonoja. Lähes poikkeuksetta vasta juhannuksesta alkaa
ilmojen puolesta kesä. Touko- kesäkuussa koulussa pystyisi tekemään erilaisia opintoretkiä esim. lähimaastoon
tai muualle. Elokuun helteiden aika koulussa menee vain lukukauden aloittamiseen.
Pienemmät lapset jäävät juhannukselta pois päiväkodista, niin olis hyvä aloittaa loma yhdessä. Toisaalta
kesälomat voitaisiin yhtäläistää muihin euroopan maihin. Eli loma alkaisi myöhempään ja jatkuisi elokuusta.
Nykyisessä ei ole mitään onhgelmia ja olisi tyhmää ensimmäisillä lämpimillä keleillä istua pimeässä koulun
sisällä.
Kesäkuu on aina kylmä ja perheellämme lomat eivät koskaan kesäkuussa. Lisäksi paljon eurooppalaisia
tuttavaperheitä jotka tulisivat meille kylään/me sinne juuri elokuussa jolloin meillä aloitetaan koulu. Se on tosi
kurjaa!
Olisi aika kummallista, jos Joensuussa vietettäisiin ylioppilasjuhlia viikkoa tai kahta myöhemmin kuin kaikkialla
muualla? Kuka näitä ideoita oikein kehittää? Eikö siellä kaupungilla ole oikeita töitä, onko siellä liikaa
henkilökuntaa?
Joko kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin tai Juhannukselta. Sääolot puoltaisivat muutosta, samoin elokuussa
olisi vielä kovasti touhua luonnossakin niin lapsille kuin aikuiseillekin, marjat, sienet jne.
Lasten hoidon järjestäminen koulujen loma-aikoina olisi myös helpompaa.
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Mielestäni syyslomasta joutaisi siirtää lomapäiviä kevätkaudelle.
Alku kesä on yleensä viileämpi ja Elokuussa alkavat vasata "loma kelit".
Juhannukselta alkavat yleensä koululaisten vanhempienkin kesälomat, joten koko perheen lomasuunnittelut
helpottuisivat huomattavasti.
Sää.
Nykyinen loman aloitus on sopivin työni vuosiloman kannalta.
Kesäkuussa harvoin tulee itsekään lomailtua. Säiden puolesta usein loppukesä otollisempi.
Kevätlukukausi on jo valmiiksi liian pitkästyttävä.
Kesäloma kestäisi silloin elokuun loppuun niinkuin muualla euroopassa. Ja osuvat paremmin aikuisten lomien
kanssa samaan aikaan.
Kesäkuu on vielä työkuukausi muualla Euroopassa, kun taas elokuu on lomakuukausi. Lisäksi kesäkuu on
usein viileähkö ja sateinen ja tämän säätyypin tn. kasvaa tulevaisuudessa, kun taas lämpimät säät ovat yhä
enemmän elokuussa. Elokuu on ollut Suomen sateisin kuukausi, mutta tämäkini saattaa muuttua. Elokuu on
tyhjäkäyntikuukausi Euroopassa. Sesonkityönantajan näkökulmasta harmittaa, kun tilapäistyövoimaa ei enää
elokuussa ole saatavilla koulujen alkamisen vuoksi. Marjastus ja sienestyskausi on lisäksi parhaimmillaan
elokuussa, olisi mukava jos lapsetkin pääsisivät mukaan "sadonkorjuuseen".
Lapset ovat valmiita lomailemaan pitkän kevään koulutyön jälkeen. Syrjäseudulla koulupäivät ovat pitkiä
välimatkojen ja taksikyytien vuoksi. Lapset tarvitsevat lomia.
Sopii vanhempien lomiin. Elokuulla hyvät säät.
Alkamisajankohta voisi olla 1 tai 2 viikkoa nykyistä myöhempi ja vastaavasti loma jatkuisi elokuulla pidempään.
Lukuvuosi jalautuu sopiviin työjaksoihin tällä hetkellä. Jos kesälomaa siirretään myöhwmmäksi olisi suotavaa
miettiä myös talviloman siirtämiatä lähemmäkai kevättä. Pisin väli lomien välillä on tälläkin hetkellä talvi- ja
kesäloman välissä ja sen kyllä huomaa oppilaidrn kouluasa jaksamisesta kevättä kohti. Miutenkin toivon, että
tässä asiassa mennään oppilaat edellä, sillä heillehän se koulutyön raskaus kuitenkin kuormittuu. Itae en usko
siihen että keaäloman siirtäminen alkamaan juhannukselta ja päättymään syyskuun alkuun varsinaiseati
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helpottaisi vanhempien tai koululaistenkaan elämää.
Keski-Euroopan mallinen loma-ajankohta on paras mahdollinen. Lisäksi nykyisin lämpimät kelit myöhästyvät ja
jatkuvat elokuun loppuun. Näin saataisiin nauttia lämpimistä keleistä kotimaassa. Lisäksi matkailu kotimaassa
kasvaisi ja lisäksi veneilykausi pitenisi, joka hyödyttäisi mm Joensuuta kokonaisuudessaan.
Näin koulut voisi alkaa syyskuun alussa
Juhannukselta alkavat kesälomat antaisivat peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille usein opiskelujen
osalta kiireiseen kevääseen pari lisäviikkoa. Varsinkin lukioissa ylioppilaskirjoitusten ajankohtaa voitaisi myös
myöhästyttää tulevaisuudessa jos uudistuksesta tulee valtakunnallinen. Täten abeille saataisiin järjestettyä
enemmän valmistautumisaikaaa kirjoituksiin. Totta kai myös sään osalta elokuu vaikuttaa nykyisin olevan
parempi lomakuukausi kuin kesäkuu. Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset voisivat aloittaa
syyslukukauden yliopistojen mukaisesti syyskuun alussa.
Se on siinä! Suvivirren laulu kevätjuhlassa on ehdoton vaatimus!
Elokuu on hyvin usein säittensä puolesta "kesäkuukausi" eli lämmintä ja uintikelejä piisaisi tuolloin paljon
paremmin kuin oikeassa kesäkuussa.
Että elokuussa koulu alkaisi myöhemmin, koska silloin voi marjastaa ja harrastaa luonnossa liikkumista
paremmin. Toki syysloma voitaisiin ottaa pois ja lisätä se kesälomaan, näin saataisiin syksylle lisää aikaa.
Kouluun kerkeää mennä myöhemminkin ja oppia siellä ihan tarpeeksi.
Monen vanhemmat jäävät lomalle Juhannukselta.
Sopii paremmin yksiin vanhempien lomien suhteen myös elokuussa ja osuu säiden puolesta paremmin lomaajankohdaksi.
Kesäkuun alussa on usein vielä aika viileää, mutta kuitenkin kesäistä. Silloin voisi tehdä esim. retkiä ja
leirikouluja. Myös luonto olisi parhaimmillaan tutkittavaksi. Elokuussa on monesti ollut kesän parhaat lomakelit
ja monilla huoltajillakin oma kesäloma.
Sää, vanhempien lomat.
Mielestäni nykyinen aika on hyvä. Se on selkeä ja kesä on silloin parhaillaan.
Kesäloman voisi aloittaa kesäkuun toinen viikonloppu, aivan kuten äitienpäivä on toukokuun toinen viikonloppu.
Aluksi voisi kokeilla viikolla, myöhemmin kahdella, jos saadaan positiivisia kokemuksia. Elokuuta voisi jatkaa
pidemmälle lomakuukautena, kuten Keski-Euroopassa on vallalla. Säätkin taitaa suosia tätä näkemystä.
Kesäkuun alku on usein kylmä.
Perheessä vanhempien loma alkaa aikaisintaan kesäkuun puolivälissä.
Elokuu olisi mahdollista viettää lomaa koko perheellä.
Kuulumme Eurooppaan, olisi eurroppalainen käytäntö (suunnilleen). Lomakausi muualla Euroopassa menossa,
kun meilä jo aloitetaan koulut ja kaikki sulkeutuu. Lomasäistä ei Suomessa varmuutta, mutta kuten nyt, usein
elokuussa parhaimmat säät.
Nykyään lämpimät säät sattuvat juuri niille ajoille kun koulu on jo alkannut. Silloin on vaikea keskittyä
opiskeluun, koska tällöin olisi mieluummin ulkona.
Oletettavasti jos loman alkua siirretään, niin vastaavasti se pitenee loppupäästä. Viimevuodet ovat osoittaneet,
että varsinaiset lomasäät ovat olleet vasta elokuussa. Siinä yksi syy, miksi elokuulla lomaa toivottaisiin
jatkettavan. Lisäksi työelämässä elokuu on vielä yleinen lomakuu, jolloin lomavuoron sattuessa elokuulle, ei
juurikaan ehdi lomailla lasten kanssa yhtäaikaa, mikä on taas lasten kannalta äärimmäisen huono juttu.
Kesäkuu on hyvä aloitus!
Opiskelijat saavat niitä lämpimiä kesäpäiviä vapaiksi ja muutenkin meille tulisi lähemmäksi kesäloma muiden
EU-maiden kanssa.
Vuosilomalain mukaan vuosilomien ajankohta Suomessa on 2.5.- 30.9. välinen aika. Jos haluamme
yhtenäistää koulujen työajan ja vanhempien loma-ajat, tulisi koulujen työvuoden noudattaa vuosilomalakia.
Nykyään vanhemmat lomailevat useimmin lyhyemmissä jaksoissa eivätkä pidä lomaansa yhdessä jaksossa.
Jos lastenhoidossa on ongelmia, on mahdollista huoltajien jakaa lomansa niin, ettei lapsia tarvitse Sari Helinin
sanoin yrittää "työntää lapsensa ensin erilaisille leireille, sitten mummoille, sen jälkeen lasten kavereille".
Montaakaan lasta ei edes tarvitse "työntää" leireille, koska heidän mukaansa leiriolot "hakkaavat kotiolot".

-

Kesäkuussa on nykyisin melko huono sää, jonka voisi hyvin käyttää koulussa opiskeluun. Vastaavasti syksystä
aurinkoisia päiviä ei tarvitsisi käyttää sisällä oloon.
Ainakin meidän perheessä vanhempien lomat ajoittuvat yleensä juhannuksen jälkeiseen aikaan.
Toisaalta kesäkuussa on paljon tekemistä lapsille (harrastuksiin liittyviä leiripäiviä), joten alkukesä on mennyt
hyvin vaikkei vanhemmilla vielä lomaa olekaan.

-

Olisi mukava jos koulut loppuisivat 1-2 vkoa myöhemmin, mutta toisaalta tällöin olisi tarpeellista, että myös
seurat ketkä järjestävät näitä leirejä ym. tapahtumia, siirtäisivat niitä myös elokuulle, jotta tekemistä koululaisille
olisi myös loppukesästä, jos vanhempien lomat sattuisivat olemaan heti juhannuksen jälkeen.
Kesäloma olisi lämpimämmällä ajalla
Valoisa aika kesäkuussa eli yöt valoisia eli on siis kesä!!! Elokuu on jo niin syksyinen ja alkaa pimeä.
Kesäkuun alussa on huonommat säät, kuin koulujen nykyisin alkaessa. Lisäksi marja- ja sienisadot ovat
koulujen alussa parhaimmillaan.
Silloin on lämpimämmät säät. Ja voi metsästää.
Työelämässä kesäkuu lomakuukautena varhainen, pakkopullaa, lapsellisilla työntekijöillä kännykän päässä
lapset, huoli niiden selviytymmisestä yksin kotona. Halutuin lomakausi on juhannukselta 4 viikkoa. Tuolloin voisi
vaikka työelämässä heinä-elokuussa sulkea / supistaa palveluita...., ja keskittää lomia.

Loma jatkuisi elokuussa pidempään. Elokuun alkupuoli on lämpimämpi kuin kesäkuun alku yleensä.
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Kuitenkin olisii parempi mielestäni kokeilla siirtää eteenpäin vain yksi viikko, koska kevät voi tuntua koululaisista
muuten liian pitkältä. Lämpimät ilmat taad lisäävät väsyneissä koululaisissa levottomuutta.
Keski-Euroopan maiden kanssa yhtenäisempi loman ajoitus. Myös alkukesän viileiden säiden ja kylmien
järvivesien suhteen painotus loppukesään olisi järkevää.
Juhannukselle saakka en siirtäisi, koska lakkiaiset ja muut päättäjäisjuhlat menisivät sen kanssa päällekkäin.
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Sääolosuhteiden muuttuminen ja muualla maailmassakin lomat alkavat myöhemmin.
Parhaat kesäkelit tuntuu olevan heinä-,syys- ja elokuun aikana, joten kesäkuu voitaisiin hyvin vielä opiskella.
Loma voisi olla kesäkuun puolesta välistä elokuun loppuun
Mikäli kesän lämpötilat ovat normaaleja, tulee esim juhannuksen aikaan todella kuuma.
Ilmaston muuttuessa kesät ovat muuttuneet siten että alkukesä on sateista ja helteet tulevat elokuussa. Näin
on tapahtunut useampana kesänä.
Perhe pystyy paremmin viettämään yhteistä lomaa. Nuorten ei tarvitse olla yksin kotona niin paljon.
Kesäkuun alku on säiden puolesta usein epävakaisempi.
Nykyisin säät ovat parhaat elokuussa, kesäkuu on kylmää ja koulussa voisi vielä olla. Elokuu on lomakuu vielä
Euroopassa.
Kesän ensimmäisillä viikoilla monet ovat vielä töissä, eikä kelikään ole mikään lämmin. Ihan hyvin voisi olla
vielä koulussa ja vastaavasti mennä elokuun loppupuolella takaisin.
Nykyiset hyvät kesäsäät painottuvat loppukesään.
Mun mielestä nykyinen hyvä mutta esim. seurakunnat ym. tahot voisivat järjestää koululaisille kesätoimintaa
myös kesäkuussakin.... kerhoja, liikunnallisia kuin muita kesäretkiä. Itse asun Joensuun Enossa, Louhiojalla ja
kesällä ei tahdo olla kuin muutama retki. Miksei voisi järjestää päivän kestävää kerhotoimintaa eli tarkoitan mape 9-15 välisenä aikana, vaikka 2-3 viikon ajan kerhotoimintaa, missä touhua ja liikkuvat ulkona sään salliessa,
eri pelejä, luontoretkiä ym ym....kun kaikki vanhemmat ei voi olla aina kesäkuussa tai heinäkuussa lomalla.
Tänä vuonna olin kesä-heinäkuun vaihteessa lomalla ja viime vuonna olin vasta elokuussa....
Kesä alkaa Suomessa usein vasta juhannuksen jälkeen. Muu Eurooppa hidastaa vasta heinäkuulla ja elokuu
on muualla EU:ssa tyypillinen lomakuukausi. Töissä ja aikuisopinnoissa jatketaan yleisesti juhannukseen ja
ylikin.
Kesäkuussa parempi sää!!!
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Hyvä lomailla euroopan lomakohteissa ennen muuta ryysistä. Ja monesti elokuun 20. Päivästä sitten jo
kylmenee. Tämä kesä oli kuotenkin poikkeus.
Alkukesä on usein viileä ja toisaalta lomaa voisi jatkaa elokuun puolella, koska silloin on usein lämmintä ja
metsät täynnä marjaa, uimavedet lämpimät.
sää ja muu luonnon rytmi
Puhun yläkoululaisen ja opiskelijan näkökulmasta.
Sanoisin, että mikäli lomia pitää alkaa rustailemaan, niin se myöhennettäisiin alkamaan korkeintaan viikkoa
myöhemmin. Tämä siksi, että nuoret eivät jaksa keskittyä enää loppukeväästä koulun käyntiin tehokkaasti.
Myöskin kesätyöt alkavat yleensä heti kesäkuun alusta, jolloin pidennys söisi niiden aloittamiselta pois päiviä ja
mahdollisesti estäisi jopa saamasta kesäduunia, kun on vielä koulussa. Tässä pitäisi tehdä monelta kantilta
muutoksia, että koko yhtälö pyörisi samaan tahtiin.
Ilmat yleensä lämpimämpiä vasta kesäkuun lopussa. Kesäsesonkia pitäisi Suomessa jatkaa eurooppalaiseen
tyyliin ja suuntaan, eli elokuulle.
Hyvät kesäsäät kestävät reippaasti elokuun puolelle ja silloin turhauttaa istua sisällä luokassa ja katsoa ulos
ikkunasta. Monesti myös kesäkuun alku, jolloin koulut loppuu, on viileä sää eikä tunnu kesältä ollenkaan.
Kesä alkaa heinäkuussa ja elokuu on parasta marja-aikaa.
15.6 1.9
Kesäkuun alku on yleensä viileä, eikä vanhemmilla lomakausi vielä ala
Vanhempien loma-aikojen takia,olisi parempi että koululaisten loman aloitus ajankohtaa siirrettäisiin.
Pienemmille koululaisille on hankala järjestää hoitoa kun vanhemmat töissä.
Monien vanhempien lomat alkaa silloin, matkailukohteet eivät sulkeutuisi elokuun puolessavälissä, kun
ulkomaiset matkailijat olisivat tänne tulossa.
Alueellinen kokeilu ei vaan oikein toisi hyötyjä esiin ja tuottaisi hankaluuksia.
Siksi olisi parempi tehdä muutos valtakunnallisesti ja muuttaa kaikkien oppilaitosten
pääsykokeita ja lomia vastaavasti. Vasta silloin saataisiin toimiva muutos aikaiseksi.
Kesäkuun alussa vielä melko kylmät kelit. Ei vielä liian pimeetä elokuussakaan, jos siirretään vain viikolla.
Juhannukselta alku olisi liian myöhään.
Kevätlukukausi on muutenkin pidempi kuin syyslukukausi ja keväällä huomaa, että loma tulee jo tarpeeseen,
joten korkeintaan viikon myöhemmin voisi kesäloma alkaa.
Järvivedet vielä kylmiä eikä oikein mitään tekemistä.
Kesäkuu on usein kolea ja elokuu lämmin. Lomaa voisi siirtää samaan suuntaan kuin muissakin Euroopan
maissa.
Kesä on monena vuonna vasta alkanut juhannukselta säiden puolesta. Elokuu olisi mukava lomakuukausi
vielä.
En hyväksyisi muutosta.Kesäloman siirtäminen myöhemmäksi olisi mielestäni epäreilua,koska puoli vuotta
yhtäjaksoista koulunkäyntiä olisi tosi rankkaa.Lomien alkamis ja päättymis ajat ovat täydelliset juuri nyt.En
todellakaan kannata tätä kokeilua.Tämä on mielestäni huono idea.Toivon todella paljon,että kukaan ei puuttuisi
koulujen alkamis ja loppumis aikoihin koska ne ovat niin hyvät nyt.Tehkää pienille ja vähän isommillekin
koululaisille palvelus;älkää muuttako mitään lomiin liittyvää.Jos koulua olisi lauantaina,ei siinä mitään
viikonloppua välissä ole.
Ilmat ovat usein vielä viileät kesäkuun alussa. Opettajan näkökulmasta luonnon heräämistä ja kaikkea kasvua
keväällä voisi vielä hyvin käyttää opetuksessa kesäkuun alussa. Mieluummin lomalla vielä elokuussa, koska
säät silloin usein vielä lämpimät. Elokuussa myös marjojen poimintaa, sienestystä, metsästystä. Muualla
Euroopassa elokuu vielä kesäsesonkia, Suomessa kaikki paikat menevät kiinni elokuun alussa, koska
lomakausi päättyy.
Parhaat lomakelit yleensä vasta kesäkuun puolenvälin jälkeen. Koulun aloitus vatsa syyskuun alussa.
Kesäkelit alkavat myöhemmin, eurooppalainen systeemi parempi
Kesäkuussa moni vanhempi on vielä töissä. Useampana vuonna myös kesä alkaa myöhemmin, koulussa
joutaa hyvin olemaan vielä kesäkuussa.
Kesäsäät ovat siirtyneet elokuulle ja koulun käyminen ja saunan veroisissa busseissa koulumatkojen
tekeminen on vähän turhan hikistä puuhaa alkusyksyn helteissä.
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Säät viimeisimpinä kesinä. Ongelmaksi tosin muodostuu lyhyt syyslukukausi ja pitkä kevätlukukausi, jolloin
oppilaat/opiskelijat väsyvät liikaa.
nuo kolme viimeistä vaihtoehtoa kävisi kaikki,laitoin viikkoa nykyistä myöhemmin. alku-kesä on nykyisin aika
kylmää, kesäkelit alkaa vasta myöhemmin ,joten lomakin voisi alkaa vähän myöhemmin. kaikilla ei ole
mahdollisuutta lähteä ulkomaille lämpimän perään. ja loma tietysti pitenisi loppupäästä eli kesto pysyisi samana
n2,5 kk.
Kesän parhaat kelit ajoittuvat loppukesälle ja yhä useammin myös työpaikalta lomallejäännit ajoittuvat
loppukesälle, jolloin marjastus- ja sienestysajankohta myös parempi.
Kevät lukukaudelle sattuu keskeytyksiä sopivasti ja mennään koko ajan kohti valoa ja lämpöä -ei siis haittaa
vaikka kevätlukukausi olisi pari viikkoa pidempi! Harvalla vanhemmalla on vielä kesäkuun alussa lomiakaan.
Lukiossa ei ole väliä syys-ja kevät lukukausilla, koska vuosi on kuitenkin jaksotettu viiteen jaksoon ja 3.jakso
menee nykyisin joulu-tammi/helmikuussa.
Loma-kelit alkaa nykyisin vasta Juhannuksena!
Olisi enemmän aikaa myös toisen asteen valintojen järjestelyssä kun oppilaitokset olisi toiminnassa vielä
kesäkuun puolellla.
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Koulu voisi alkaa vasta elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Tällöin syyslomaa voisi lyhentää.
Jos lasten koulu kestäisi juhannukseen, se alkaisi syyskuun alusta. Kesän lämpimimmät kuukaudet, heinä ja
elokuu olisivat lomaa. Tämä toisi myös lasten vanhemmille elokuun oikeasti lomakuukaudeksi, koska sen voisi
viettää perheen kera.
Loma on kiva viettää aurinkoisten ja kesäsäiden alkaessa, ja niin että lomalla saa olla kokonaiset kuukaudet.
Vanhempien lomat alkavat yleensä vasta heinäkuussa. Lämpimät kelit alkavat yleensä vasta myöhemmin kuin
kesäkuun alussa, joten opiskelu maistuu vielä kesäkuun alussa. Toisessa päässä taas lomaa mukava jatkaa
elokuussa myöhemmälle, koska kesän parhaat kelit ovat yleensä silloin.
Ilmaston muutos ja muutenkin ei haittaa vaikka koulu alkaa vähän myöhemmin
Tuntuu että kesän alkaminen on siirtynyt tuohon kesäkuun puoleenväliin, pari viikkoa lisää ja alkaa olla kesäkin
loman aikaan. Koulu on mukava aloittaa kunnolla syksyllä, eikä kesken parhaimman kesän, niinkuin monena
vuonna.
Ihan hyvä.
- Elokuu on monien vanhempien työpaikoilla yleinen lomakuukausi (jopa kesäkuuta yleisempi). Tällöin
useammat vanhemmat olisivat lasten kanssa lomalla yhtä aikaa. Ainakin me haluaisimme viettää
kesälomamme lasten kanssa.
- Tilastot alkavat melko selkeästi osoittaa, että Suomen kesien lämpimät ilmat painottuvat yhä enemmän
loppukesään. Elo- ja syyskuun lämpötilat ovat nousseet ja kesäkuun laskeneet.
Loma voisi alkaa myöhemmin ja silloin voitaisiin koulun aloitusta myöhästää elokuun loppupuolelle.
Toukokuu on aina kiireinen kuukausi. Jos kesäloma alkaisi myöhemmin, voisi opiskeluita rytmittää paremmin ja
kiire lieventyisi. Myös kesäiset ilmat ovat ennemminkin elokuussa kuin kesäkuussa.
Yrittäjinä emme itse pysty pitämään lomaa kuin elokuussa, ja olisi mukava, että koululaiset myös saisivat olla
lomalla yhtä aikaa kanssamme useamman viikon ilman, että tarvitsee valmistautua ja stressata koulun alkua.
Toisekseen sää on usein lämpimämpi, kesäisempi elokuussa kuin kesäkuun alussa.
Koulun lukuvuosi tulisi jakaa selkeämmin neljään neljännekseen. Syysloma, urheiluloma ja Joululoma tulisi olla
2 viikon mittaisia. Perusteena tälle on oppilaslähtöinen ajattelu oppilaan työskentelyn rytmittämiseksi
tavoitteenasettelultaan ja arvioinniltaan lyhyempiin kokonaisuuksiin, joiden välillä on selkeä lepo. Näille ajoille
myös perheiden on helpompi suunnitella lomiensa rytmittäminen. Opetushenkilöstö voisi keskittää
suunnittelupäivät jokaisen neljänneksen alkuun. Suunnittelun pohjana olisi edellisen neljänneksen arviointi.
Opetusta saataisiin tehostettua ja näin tuottavemmaksi.
Kesäkuussa ei vielä ole välttämättä hyvät säät, elokuussa vielä hetlteitä. Työpaikoilla vanhemmat saavat
helpommin lomaa elokuulle kuin kesäkuulle.
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Kevätlukukausi on riittävän pitkä nytkin. Turha sekoittaa pakkaa kesälomakokeiluilla, koko Suomi on rytmittynyt
nykyiseen rytmiin: opiskelijahaut, kesätapahtumat jne.
Lämpimät ilmat alkavat yleensä silloin ja on mukavampaa olla helteiden aikaan lomalla kuin koulussa.
Sillon on itselläkin yleensä alkaa loma.
Koulu voisi syksyllä alkaa pari viikkoa myöhemmin tai vastaavasti syys- joulu- ja talvilomia voisi hieman
pidentää. Kevätlukukausi on melko rikkonainen pääsiäisen, vapun, helatorstain ym. vuoksi ja usein tulee kiire
opetettavien asioiden kanssa. Kaksi viikkoa antaisi lisää joustoa kevääseen.
Koululaiselle tämä aika on erittäin hyvä, koska koulusta pääsee suoraan viettämään lämpimiä kuukausia.
Sydänkesä tuntuu siirtyneen myöhemmäksi.
Säät ovat kesäkuun alussa vielä viileät. Elokuussa koulujen alkaessa on taas usein helteitä.
Euroopassa kesälomat alkavat vasta juhannukselta. Eurooppalaiset matkailijat ovat Suomessa vielä elokuussa,
kun täällä jo laitetaan kaikki nähtävyydet kiinni.
Loman siirtyminen niin, että koko elokuu olisi lomaa ja koulu alkaisi syyskuussa.
Kesäkuu on yleensä säiden suhteen ollut kovin kehno. Elokuussa on saatu nauttia vielä komeista kesäsäistä.
Kevätlukukausi ei saisi pidentyä paljoa, että oppilaat jaksavat keskittyä koulutyöskentelyyn. Jos kevätlukukausi
pitenee usealla viikolla, voisiko miettiä pääsiäisen aikoihin pidemmän loman, kuten esim. Iso-Britananiassa,
jossa on kolme lukukautta.
Eivät ehtisi olla niin kauan lomalla, ennen kuin vanhempien lomakausi pääsee käyntiin.
Aluksi voisi siirtää lomia viikolla ja jos hyvältä tuntuu niin sitten kahdella viikolla. Liikaa ei kesäkuusta voi ottaa,
koska Kesäkuu on suomessa kuitenkin se ihana valoisa kuukausi, jolloin illat on pitkiä. Elokuun loppu puoli on
kuitenkin jo melko pimeää aikaa. Tänä vuonna oli elokuussa hyvät säät, mutta useimmiten säät kylmenee niihin
aikoihin, kun koulut alkaa.
Ensimmäiset lomaviikot sataa usein vain vettä ja on kylmä. Parempi jos loma alkaa myöhemmin ja loppuu
myöhemmin, koska elokuussa on vielä usein lämmintä ja ei ole mukava istua hyvien säiden aikaan koulussa.
Oman työni näkökulmasta tuo ajankohta olisi hyvä, koska oma kesälomani alkaa yleensä tuosta. Tällä tavoin ei
tarvitsisi järjestää lapselle hoitoa kahdelle viikolle.
Vanhempien loma-ajat
Nykyinen on juuri sopiva. Jos kesälomaa siirrettäisiin vasta juhannukseksi olisi oppilaiden keskittyminen
kadonnut jo aikoja sitten. Kevätlukukausi on muutenkin pidempi kuin syyslukukausi. Pysykööt siis samana!!
&#128522;&#128522;
Miten ne pienemmät jos ei isommatkaan viihdy neljän seinän sisällä kesäaikaan.
Alkukesä on yleensä ollut sen verran kylmempää verrattuna elokuussa vastaavaan aikaan, jolloin kelien
puolesta parempi.
Suomen sää lähes aina kesäkuussa koleaa ja uimavedet kylmät.
Elokuu useinkin lämmin ja luonto kauneimmillaan.
Säähän se taitaa nykyään olla yksi olennainen syy - kesä myöhästyy vuosi vuodelta yhä enemmän.
Toukokuun lopussa monien opiskeluinto on jo laskemaan päin. Kaikki haikailevat kesälomille. Jos loman alkua
myöhästettäisiin, hyviä oppimistuloksia laskeneen motivaation johdosta tuskin tulisi.
Muu Eurooppa lomailee myös pääsääntöisesti vasta heinä-elokuussa, niin olisi myös ihan koko Suomen
kannalta loistava siirtää koulujen loma-aikaa myöhäisemmäksi.
Toki säälläkin on osuutensa mielipiteeseeni. Nykyisin kesäkuun alku on monesti kolea, kun taas elokuussa
joudutaan hellekeleissä pakertamaan koulutöitä.
elokuussa on paremmat lomasäät kuin kesäkuussa
Elokuu on kesäkuuta parempi lomakuukausi. Marjat ja sienet kerättävissä ja usein säätkin suotuisammat kuin
kesäkuussa. Syyslukukausi on nykyisellään pitkä ja puuduttava. Myös majoitusliikkeet, huvipuistot ymt.
matkailukohteet hyötyisivät myöhemmästä lomakaudesta.
Koululainen joutuu usein olemaan yksin päivät koska vanhemmat eivät ole vielä lomalla.
Olisi helpompi saada soviteltua vanhempien lomien kanssa.
Lämpimät säät alkoi oikeastaan vasta silloin, kun koulu alkoi ja ei ole kiva istua koulussa silloin, kun olisi
mukava olla lämpimässä ulkona.

-

Suomen suvi on useasti kylmä ja kolea vielä ennen juhannusta. Elokuu on taas mielestäni kauneinta ja parasta
aikaa kesästä. Toki opetetushenkilökunta on varmasti jo aika väsynyt kesäkuun alussa, mutta kesäkuuhun voisi
suunnitella retkiä sekä opetusta ulkotiloissa, hieman kevyemmällä otteella. Uusi tuleva opetussuunnitelma
tarjoaisi siihen varmasti edellytykset.
Kesäloman kokonaiskestosta voisi vähentää yhden viikon ja lisätä se pääsiäisen seudulle, jotta
kevätlukukaudelle saataisiin toinenkin viikon loma, hiihtoloman lisäksi. Tämä auttaisi jatkamaan juhannukseen
asti.
Tässä näkemykseni asiasta vanhempana, sekä luokanopettajana. :)
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Sopiva lopetuskohta olisi myös juhannusviikon keskiviikko. Torstaina saattaa olla jo mökille menijöitä ja lapset
jää tulematta kouluun
Kesä on ikäänkuin vuosien myötä siirtynyt myöhemmäksi ja myöhemmäksi. Lapsoset ehtivät nauttimaan kesän
ja järvien lämmöstä paremmin kuin loma siirretään 1-2 vko eteenpäin. Juhannukselta alkava kuulostaa siinä
mielessä myöhäiseltä kun ajatellaan tulevaa syyslomaa. Sykli parempi koulun ja loman suhteen on parempi
juuri tuon 1-2 vko myöhemmin alkavalla aloituksella parempi.
Kevätlukukaudella on ollut useita lomia. Valoisa aika antaa energiaa opiskeluun toisin kuin pitkä pimeä syksy,
joka saisi jäädä syyslukukauden osalta lyhyemmäksi. Monesti myös säiden puolesta kesäkuun alku on viileä.
Pienten koululaisten vanhemmat joutuvat pitämään lomansa eriaikaan,ettei lapset joudu olemaan yksin kotona.
Yhteistä lomaa koko perheen kesken ei pysty tämän takia viettämään. Ja aina vanhemmilla ei ole usean vkon
lomia (pätkätyöt tms.).
Lomat alkaisi vanhempien kanssa samoihin aikoihin, eikä tarvitsisi koululaisten olla yksin päivisin.
Kevätlukukaudesta tulee kohtuuttoman pitkä, jos kesäloma aloitetaan nykyistä myöhemmin. Säätkin
vaihtelevat, joten on turha ajatella, että siirretään lomaa lämpimämpään aikaan.
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Viikkoa tai kahta myöhemmin alkava loma ei paljoa vaikuta, etenkään jos loma on saman pituinen kuin
tähänkin asti. En kuitenkaan halua lyhentää kesälomaa.
Mieluummin elokuussa lomaa pitemmälle.
Pitäisi sitten sykronoina päiväkotilasten maksuttomiin kuukausiin. Aikasemmin ainakin oli niin,e ttä
maksuttomaksi sai jos oli kaksi kalenterikuukautta pois päiväkodista. Koska pienten koululaisten kanssa ollaan
samaan aikaan lomalla tai järjestetään lomahoito, kuin perheen päiväkotilasten, pitäisi maksuttomat kuukaudet
laskea päivistä, ei kalenterikuukausista.
Kesäkuun alussa ei yleensä ole vielä lämmintä. Vanhempien loma järjestyy paremmin heinä- ja elokuulle.
Alkukesä on usein viileä ja elokuussa taas sen sijaan usein lämpimät aurinkoiset lomasäät.
Nykyinen hyvä, koska vuoden aikana olevat loma- ajat sopivin väliajoin. Myös omat lomat tulee pidettyä kesäheinäkuussa(loka, maalis)
elokuu on eurooppalaainen lomakuu
Kesäkuun alkupuoli on monesti aika viileää. Lomakausi lapsilla kestäisi elokuun lopulle. Jos kesälomaa
lyhennettäisiin, voisi esim hiihtolomaa pidentää.
Alotetaa aikasemmin ja lopetetaa myöhemmin
Ainut perustelu sää.
Helpompi aikataulu yhteisille suunnitelmille.
Elokuussa hyvä marjastus- ja sienestysaika. Tämä on laatuaikaa yhdessä.
Kesäkuun puolivälistä 8 viikkoa
ja loput jouluun ja kevääseen
Työtilanteet huonot nuorelle, koulu parasta
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Nykyisin kesäkuun alku on vielä säiden puolesta kylmää ja vastaavasti syksystä on erittäin lämpimiä säitä.
Kesä ei ole vielä alkanut. On hyvää aikaa lopetella kouluvuotta. Peruskoulussa voidaan pitää esim. Pitempi tetjakso. Lukioissa koeviikko. Abit ovat kirjoittaneet aiemmin, joten heille jää aikaa valmistautua jatko-opintoihin.
Lomaa pitäisi rytmittää uudelleen . Aloitus syyskuun alussa. Pitkä joululoma. Keväällä pitempi loma
huhtikuussa.
Loman myöhäisempi aloitus antaisi vanhemmille lisämahdollisuuksi toivoa lomia perinteisen heinäkuun sijasta
myös elokuulle. Vanhemmat haluavat kuitenkin pitää lomansa samaan aikaan kuin koululaiset ja olisihan se
kiva jos lomalla olisi myös hyvä sää. (kesäkuun alussa näin harvemmin on...) Isoissa yrityksissä kaikilla
työtekijöillä ei ole mahdollista pitää lomaa heinäkuussa ja koululaisten loman jatkuessa elokuun loppuun
lomasuunnittelu helpottuisi huomattavasti.
Toimin ammatin opettajana, joten loma-aika on sama kuin itselläni. Lapset ovat koulussa, kun olen töissä, joten
lasten ei tarvitse olla pitkiä aikoja kotona yksin. Hyvin toimii.
Nykyinen aikan on ihan hyvä, mutta mikäli aloitus ajankohtaa myöhäistetään, korkeintaan viikolla tai kahdella
Töissä kesälomakuukaudet touko-syyskuu, niin jos itsellä loma esim. touko-kesäkuun vaihteessa, ja lasten
loma alkaisi vasta myöhemmin kesäkuun puolella, ei ehtisi olla yhtään yhtä aikaa lasten kanssa lomalla.
Elokuu on lomakuuna yleensä parempi kuin kesäkuun alku. Samalla jatkettaisiin lomakautta elokuulle joka on
eurooppalainen lomakuu. Riittäisi kesätyöntekijöitä myös euroopan turisteille.
Tuntuu järkevältä aloittaa kesäloma kesäkuun alussa.
Muu eurooppa viettää kesälomansa elokuussa. Lomakelit on parempia loppukesästä.
Euroopassa lomat on elokuussa ja mehän olemme eurooppalaisia!!
Vanhempien helpompi järjestää lapselle mahdollista hoitoa kun loman aloitus olisi nykyistä myöhemmin. Suurin
osa vanhemmista kun on koululaisten ollessa lomilla ainakin osan ajasta töissä.
Oikeastaan on sama alkaako loma heti kesän alussa vai viikkoa myöhemmin .
Lasten ja vanhempien lomat eivät kohtaa nykyisellään. Kyse voi olla jo turvallisuudesta, jos pieni alakoululainen
joutuu päivän, saati viikkoja, olemaan 8-9 tuntia päivässä yksin kotona. Kesäkuun alussa sää on vielä usein
epävakainen, ja useimmat haluavat viettää lomansa todennäköisesti aurinkoisella säällä. Yo- yms.
valmistumisjuhlien kannalta koulun lopettaminen juhannuksena voi olla taas hankalaa juhannusperinteiden
vuoksi.
Koska Suomen säät alkavat olla suotavia vasta silloin, kun koulut ehtivät jo alkaa.
Vanhempien loman mahdollisuus olla lapsen kanssa yhtä aikaa on parempi
Laitoin nyt tuon kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin, mutta pääajatukseni olisi se, että koululaisten kesäloma
menisi siten, että sekä kesä- että elokuussa oli suurin piirtein saman verran heillä lomaa. Monella vanhemmalla
lomat menee kalenterikuukausittain ja varsinkin viime vuonna elokuussa koulu alkoi älyttömän aikaseen
elokuussa, joten siinä ei sitä yhteistä loma-aikaa kyllä jäänyt, jos loma sattui itsellä elokuulle.
Lisäksi älyttömän pitkä joululoma on minusta turha. Varsinkin pienimpien koululaisten (ei onneksi enää itellä
tätä ongelmaa) osalta on hankala saada itselle siihen vapaita, kun ei ekaluokkalaisia voi jättää yksin kotiin koko
päiväksi vielä.
Lisäksi toivoisin, että kouluilla itsessään olisi ne iltapäiväkerhot/vaan paikka missä tehdä läksyt ja oleilla. Sekä
aamusta että iltapäivästä.
Kesäkuun alussa ei ole niin hyvät säät, yleensä on kylmää ja sataa. Viikkoa tai kahta myöhemmin alkaisi säät
ehkä mennä parempaan suuntaan.
Kesäkelit sijoittuvat enemmän elokuulle
Menisi lomat helpommin yhteen, lomamatkojen suunnittelu kun ei välttämättä vanhemmat saa töistä lomaa kuin
vasta heinäkuun lopulle jolloin ei välttämättä lomamatkalle riitä aikaa.
Monella vanhemmalla kesäloma alkaa jo kesäkuussa, jolloin on hyvä, että lapsetkin ovat jo lomalla.
Lisäksi valon määrä lisääntyy, ilmat lämpenevät ja keskittyminen koulunkäyntiin heikkenee, kun säät
mahdollistavat enemmän aktiviteettaja ulkona.
Kesäkuun alussa on aina viileät säät, joten silloin istuisi vielä mielellään koulunpenkillä, että saisi nauttia
lomasta pidempään elokuussa, kun on lämmin.
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Huoltajat ottavat monesti kesäloman mieluummin juhannukselta.
* vanhempien ja lasten lomien yhdistäminen helpompaa
* Kesää on vielä elokuussakin jäljellä
Omat lomat pyörii myöhemmin sekä kesä säät alkaa vasta oikeasti keskikesällä.
Kesäkuu on usein vielä viileä, kun taas elokuu on hyvä lomakuukausi. Myöhentämällä loman aloitusajankohtaa
saataisiin samanpituinen loma kuin nytkin kestämään elokuun loppuun.
Nykyinen tai viikkoa myöhemmin.
Kesäkuussa on liian kylmä ja helteet tulevat usein vasta elokuussa. Myös monissa muissa Euroopan maissa
kesäloma on myöhemmin.
loma aika pitkä ja monetkaan vanhemmat eivät silloin vielä lomalla
Syksyllä on vielä kelit ja uimavedet yleensä lämpimät. Myös marjastus puoltaisi myöhäisempää ajanjaksoa.
Ei sotketa, hyvin toimii asiat näinkin. :)
Mitä lähempänä vanhempien loma-ajat ovat, sitä helpompaa on järjestää pienen koululaisen mukava ja
turvallinen loma. Yksin ei ole kiva olla kotona!
Periaatteessa loman alkuajnkohta on itselleni merkityksetön asia. Oppilas on kuitenkin lomalla pidemmänaikaa
kuin minä itse, joten joudumme sovittelemaan kesän aikatauluja jollain tavalla.
koulu voisi alkaa syyskuun alussa, olisi vanhempien työpaikoilla lomajärjestelyt
helpompia
Lämpimät kelit alkavat vasta myöhemmin.
Kesäkuun alku on usein ilmojen suhteen vielä huonoa ja kesäkuun alusta on työelämästä hankala irrottautua,
jotta voisi olla koululaisen kanssa samaan aikaan lomalla. Vanhempien lomat usein ajoittuvat juhannuksen
jälkeiseen aikaan ja erityisesti pikkukoululaiselle tämä on pitkä aika olla yksinään lomalla ja odottaa muun
perheen loman alkamista. Yläkoululaiset pääsevät kesätöihin, joten heillä samanlaista ongelmaa ei välttämättä
ole. Kaupunki on kyllä järjestänyt erinomaisesti kesäkuun ajalle toimintaa koululaisille.
Koulujen aloitus on viime vuosina ollut jo ennen elokuun puoliväliä, jolloin kesä tuntuu loppuvan kesken.
Nykyinen aika kesälomalle on hyvä, sillä raskaan kouluvuoden jälkeen kaikki odottavat loman lähestyvän
samaa vauhtia kuin kesä. Mielestäni on myös hyvä, että kesä jatkuu elokuussa vaikka loma onkin jo loppunut.
Arkeen palaaminen on helpompaa, kun voi parina ekana kouluviikkona nauttia vielä kesästä.
Vanhempien kesälomat alkaa yleensä vasta juhannukselta ja viime vuosina parhaimmat lomasäät ovat olleet
elokuussa
Useimmiten oppilaiden vanhemmat pitävät lomansa keskikesällä. Lasten ulkoiluliikuntaa kouluissa olisi mahd.
hyödyntää "lämpimien" säiden aikaan alkukesästä ja loppu kesästä kun monesti elokuu ja syyskuun alku on
vielä lämmintä!
nykyinen aika on aivan hyvä
Toukokuussa oppilaat ovat jo ihan lomatunnelmissa. Toukokuu on jo aikamoista säilömistä. Väsyneiden lasten
kanssa joutuu myös käsittelemään sellaisia kaveriasioita, joita ei talvella ollut. Tunteet kiristyy niin lapsilla kuin
aikuisilla.
Itse olen kokenut työssä uupumisen. Tuntuu todella pahalta, että meidän lomia, palkkaa ja työtä arvostellaan.
Harva muu ammattikunta saa tällaista osakseen ja lisäksi pitäisi muistaa se, että me opettajat emme ole niitä
itse päättäneet.
Yleensä äänekkäimmät arvostelijat ja meidän asioihin puuttujat eivät tiedä käytännöstä mitään.
Itselläni ainekin työpäivät venyvät helposti neljään ja ylikin. Monesti teen myös viikonloppuisin, kun muulloin en
ehdi ja jaksa.

-

Toivoisin kaupunkilta tukea sekä oppilaiden että opettajien jaksamiselle. Toivon, että joku toisi esiin myös
työmme hyvät puolet!!
Normaali työntekijöiden lomat yleensä heinäkuussa-elokuussa. Alaluokkalaisen vanhempana haasteellista
etsiä kesäkuuksi hoitopaikkaa ja lapset eivät tule toimeen pitkiä aikoja yksin. Esim. viimekesänä koko perheen
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yhteinen aika jäi vain yhden viikon mittaiseksi, kun kesälomia pyrittiin järjestämään koulun lomien aikaan
sopivaksi.
Olisi hyvä jos siirryttäisiin samoihin käytäntöihin kuin muualla Euroopassa. Suomessa lomakohteet menevät
kiinni silloin kun muualla on lomat vielä täydessä vauhdissa ja loma-aikojen siirto vaikuttaisi myös Suomen
matkailuun suotuisasti.
Lomalaisten säät yleensä paranevat kesän loppua kohti.
Jatkaisin mielellään lomaa elokuun loppuun, jolloin vaihtoehtona lienee vain loman alun siirtäminen
myöhemmäksi.
Alkukesät ovat nykyisin olleet usein viileitä ja sateisia ja loman kannalta paremmat säät ovat sijoittuneet
enemmänkin loppukesään. Marjastamisen ja sienestämisen kannalta loma loppuu liian aikaisin.
Pitkä, pimeä ja raskas syyslukukausi kevenisi.
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Vanhempien ja lasten lomat saattaisivat paremmin osua samaan aikaa, jolloin pienempien koululaisten
kesäloman hoitojärjestelyt saattaisivat helpottua.
Lapsilla on jo takana pitkä raskas talvi. Suomen sääolot vaihtelevat paljon ja lapset tarvitsevat kesälomaa.
Lisäksi opinnot on tehty jo vähintään viikkoa ennen kesäkuun alkua, myös kustannus syistä.
Kevät yleensä on vielä kaikin puolin huonoa aikaa tekemisen suhteen. Mm. järvet viileitä ja kesä ei ole vielä
alkanut. Tänäkin vuonna parhaimmat lomasäät sattuivat elokuulle. Juhannus aloittaisi mukavasti loman ja
syyskuun alun jälkeen olisi oikeasti syksy kun koulu alkaa.
Tykkään nykysestä koska sillä ollaan menty aina ja oudolta tuntuis sitä lähtee muuttamaan. Tosissaan kyllähän
se ois kiva et ne hyvät säät sattus kesälomalle eikä silloin kun koulut jo alkaa. Miun puolesta vois siirtää viikkoo
kahta myöhäsemmäkskin tuon kesäloman alun.
Vaikka lomalla haluaa olla niin on se kuitenkin paljon kivempaa olla valoisan aikaan koulussakin. Jos koulut
alkaa vasta syyskuussa tyyliin nii onko kukaan innokas sinne menemään kun sataa ja on pimeetä? Ja sitä
paitsi, kuudes kuukaus on kesäkuu, et eiks sillo jo pitäs olla kesä?;-)
Mielestäni koulu voisi alkaa jo kaksi viikkoa nyk. myöhemmin. kesäkuun alussa voisi hyvin hyödyntää
opiskelussa mm. erilaisia retkiä luontoon kun luonto on kauneimmillaan.
Raskas kevätlukukausi, valon lisääntyminen alkukesästä ja yhteishaun ajankohta.
Keväällä jaksaa, kun aurinko tuo energiaa. Ilmat eivät vielä kuitenkaan nykyisin ole kesäkuussa niin lämpimiä ja
lomailua suosivia kuin alkusyksystä.
nykyinen aloitusaika käy hyvin koska kuitenkin kesä suunnitelmia tehdään jo varhaisessa vaiheessa
Kesäkuu tahtoo olla aika viileä, ainakin kuun alkupuoli.
Koulu alkaa nykyisin jo elokuun alussa ja se on mielestäni liian aikaisin, syksy on muutenki niin pitkä ja pimeä.
Vanhempien lomat alkavat harvoin kesäkuun alussa. Kesäkuu on Suomessa aika kolea kuukausi.
Suomen kesä ajoittuu säistä riippuen touko-elokuulle. "Keskikesä" ajoittuu kuitenkin kesä-heinäkuulle. Itsekkin
olen silloin lomalla. Toinen vaihtoehto olisi vasta juhannukselta, silloin lomakuukaudet olisivat heinä-elokuu.
Kokonaiset lomakuukaudet on helpompi "hahmottaa".
viime vuosien kesät sään puolesta alkavat vasta kesäkuun puolessa välissä (poikkeus, kesä 2015)
vanhemmat haluavat yleensä lomansa juhannuksesta alkaen jos mahdollista; työpaikkakohtaista - kiertävät
loma-ajat

Juhannus aloittaa kesän, joka loppuu syyskuun alkaessa. Kesäkuun alkupuolisko on koululle loistavaa "pois
luokasta" -toiminta-aikaa.
Keväällä on monia erilaisia lomapäiviä jotka helpottavat kevättä toisin kuin syksyllä, ja ainakin tänä vuonna säät
olivat parempia myöhemmin.
Mielestäni kesäloma voisi alkaa heinäkuulta, sillä heinäkuussa ja elokuussa on useimmiten kesän parhaimmat
säät.
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Kesä painottuu ilmojen puolesta nykyisin yhä myöhempään ajankohtaan. Kesälomaki voisi seurata perässä.
Kesä tulee kuitenki myöhässä
Vastaan vanhempana ja muutama kymmenen henkeä työllistävän yrityksen edustajana: kesäkuussa ainakin
yksityisellä puolella on vielä täysi tohina päällä ja työntekijät kiireisiä töissään. Työstä on vaikea irrottautua
hoitamaan omia koululaisia tai muutenkaan järjestää pikkukoululaisille turvallisia vapaapäiviä. Myös
isovanhemmat usein tällöin vielä töissä.
Toisaalta heinä-elokuussa hiljenee Suomessa ja ulkomailla useimmilla toimialoilla. Lisäksi säät lämpenevät
loppukesää kohden.
Kesälomaa olisi pidempi.
Valo, jaksaminen kevätlukukaudella
Kesäkuun alun säätyyppi
Koulu alkaa elokuussa turhan aikaisin. Vanhempien lomat pyörivät elokuussa vielä täyttä häkää ja lapsen
koulun alku hankaloittaa yhteisen loman suunnittelua. Kesäkuun alkuun helpompaa järjestää lapselle hoitoa
kun esim. seurakunta järjestää toimintaa tuolloin.
Eurooppalainen tapa. Elokuu kokonaan lomakuukaudeksi.
Alkukesästä on vielä kylmää ja elokuussa kun koulut alkavat, olisi vielä lämmintä säätä.
Kesä siiryy koko ajan myöhäisemmäksi ja koulujen alkaessa on parhaat säät. Ei silloin jaksa istua pulpetissa.
Kesäkuun alussa on yleensä vielä viileämmät ja sateisemmat säät, joutaa siis istumaan koulunpenkillä. Kun
taas elokuussa on monesti lämpimämpää ja aurinkoisempaa kuin alkukesästä, joten mukava olisi vielä lomailla.
Viikon tai kaksi nykyistä myöhemmin voisi kesäloma alkaa, mutta kuitenkin hyvissä ajoin ennen juhannusta!
ihanteellisinta olisi että loma päättyisi vasta elokuun lopussa. Toukokuussa voisi olla toinen lyhempi loma
kevätkaudella esim. helatorstai-viikolla katkaisemaan pitkää kevätkautta. Vanhemmilla usein loma vasta heinäelokuussa kuten monilla muillakin matkaajilla jotka tulevat Suomeen.
Suurin osa vanhemmista voi aloittaa kesälomansa juhannukselta tai sen jälkeen.
Olisi mukavaa nauttia LÄMPIMISTÄ keleistä silloin kun ne ovat. Normaalisti lämpimät kelit tulevat vasta
kesäkuun loppupuolella ja elokuussa. Kun lapset ovat palanneet kouluun, ovat kelit parhaimmillaan. Kun
asutaan tällaisella ilmastovyöhykkeellä, tulisi ottaa kaikki hyöty irti kauniista Suomen kesästä. Kyllä sitä jaksaa
kevätpuolella olla pidemmän lukuvuoden koulussa, koska hiihtoloma ja pääsiäisloma katkaisevat puurtamista.
Ja jaksaa pidemmän lukukauden, kun tietää, että kesä on edessä:)
Olen tottunut mennä kesälomaan kesäkuun alussa. Sama on lapseni. On vaikeaa opiskella kun on kesä ja
aurinko.
Parhaat kelit vasta myöhemmin
En näe erityistä tarvetta loma-aikojen muuttamiselle. Jos kesälomaa kuitenkin haluttaisiin siirtää, viikkoa
nykyistä myöhemmin voisi toimia - jos siis elokuussa myös aloitettaisiin sitten viikkoa myöhemmin. Usein
elokuussa on kesäisemmät säät kuitenkin kuin kesäkuun alussa.
Mielestäni loman aloitus on paikallaan kesäkuun alussa, koska kevät lukukausi on muutenkin pitkä ja pimeä.
Epäilen koulunkäynnin tulosten heikkenevän, jos lomaa siirrettäisiin myöhemmäksi kesälle.
Oikeasti hyötyä koulun aloituksen siirtämisestä syksymmälle en näe ainakaan opiskelun suhteen. Vanhemmat
voivat pitää lomiaan kuitenkin pääasiassa vapaasti haluamaansa ajankohtaan ja näin saada aikaa lastensa
kanssa.
Maailma muuttuu ja me sen mukana. Peltotyöt eivät rytmitä enää ihmisten elämää. Monet aloittavat myös
lomansa aikaisintaan vasta juhannuksesta.
kesäkuun alku on aika kylmää ja lämpimät säät alkaa vasta heinäkuun puolella. nyt kun koulu alko ei oo
jaksanu kamalasti keskittyä kouluun lämpimien säiden takia vaikka yleensä olen hyvä koulussa.
Kesäkuussa yleensä säät ovat kylmemmät, motivaatio koulunkäynnille olisi suurempi kuin elokuun helteillä ja
kauniissa säässä. Euroopan muissa maissa, esimerkiksi Saksassa Ja Ranskassa loma jatkuu vielä pitkälle
elokuuhun joten myös kansainvälisyyssyistä kesäloman siirtäminen myöhemmäksi olisi fiksua.
Monilla (enemmistöllä?) työssäkäyvillä vanhemmilla kesälomat ajoittuvat pääsääntöisesti heinäkuulle. Myös
säiden puolesta kesäkuun alku on monesti vielä viileä, samoin uintivedet.
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Voidaan jäädä samaan aikaan lomalle. Helpompi järjestellä loppu- kuin alkupäästä hoitoja yms.
Monilla vanhemmillakin alkaa omat kesälomat vasta jujannukselta joten olisi helpompi järjestää lasten hoito
eikä lasten tarvitsisi olla niin paljon yksin.
Kevätlukukaudella on pieniä lomia lähes kuukauden välein, näiden voimalla jaksettaisiin koulutyötä vielä pari
viikkoa pidempään kesäkuussa.
Elokuu on usein vielä ihan kesäkuukausi ja marjastus- ja sienestyskausi parhaimmillaan.
Koululainen on opiskellut riittävästi ja on väsynyt ja loman tarpeessa.
Saataisiin lomalle jatkoa elokuulle.
Lämpimät kelit jatkuu pidemmälle syksyyn.
Tuolloin olisi hyvä aika kesälomalle, koska sillon alkavat lämpimät ilmat.
kelit loppukesästä parempia.
usein myös vanhempien kesälomat sijoittuvat tälle ajankohdalle.
Mielestäni kesäloma alkaa koululaisilla liian aikaisin. 2-3 viikkoa myöhemmin eli juhannukselta elokuun
loppupuolelle olisi sopiva.
Hyvin usein lämpimät lomaa hellivät säät alkavat vasta juhannuksen jälkeen ja jatkuvat vielä elokuun, jolloin
koululaisten sekä myös opettajienkin on aika tukalaa olla sisätiloissa opiskelemassa! Näin vanhempana myös
kurjahkoa jos itselle kesäloma sattuu kesäkuulle ja huonoille keleille - loma ei oikein tunnu lomalta lapsen
kanssa. Tärkein perustelu kuitenkin tuo ensimmäinen.
En ole nähnyt mitään ongelmaa kesäloman alkamisen ajankohdasta.
Sää on huono kesäkuussa
Elokuu olisi vielä lomakuukausi, jolloin myös säät ovat yleensä vielä paremmat. Kesäkuun alkupuoli on yleensä
vielä aika viileä. Eurooppalainen yhtenäinen systeemi.
Sääolosuhteet, usein kesäkuun alku on viileä ja elokuun loppu lämmin. Myös opiskelu on innostavampaa, kun
ulkona ei ole houkutteleva "lomasää".
Kevätlukukausi on jo valmiiksi syksyä pidempi, joten koulujen lomia olisi turha siirtää eteenpäin. On totta, että
kevätlukukauteen mahtuu myös enemmän arkipyhiä, mutta kevät on jo valmiiksi sekä opettajille että oppilaille
syksyä raskaampi, ja mitä pidemmälle kevättä mennään, sen levottomampia kaikki helposti ovat. Jos lomaa
johonkin siirrettäisiin, niin mieluummin viikkoa aiemmaksi vaikka!
Kesäloma alkaa juuri sopivasti koululaisten jaksamista ajatellen.
Kesäinen sää osuisi sitten paremmin kesäloman ajalle.
Nykyään parhaat kelit ovat elokuussa. Monikaan vanhempi ei halua olla vielä kesäkuussa lomalla.
Olisi hyvä, että koulu alkaisi vasta myöhemmällä elokuussa. Kesäkausi on jatkunut sinne. Lisäksi kesätöissä
pystyisi vanhemmat opiskelijat olemaan tarvittaessa pidempään. Myös kevääseen kuuluvat luokkaretket tai
leirikoulut ym. voisi aivan hyvin toteuttaa kesäkuun puolella.
Keväällä on kuitenkin hiihtoloma ja pääsiäisloma ja mahdollisesti muita arkipyhiä, joten jatkuminen kesäkuulle
ei olisi ongelmallista jaksamisen puolesta.
Elokuussa ainakin vedet lämpimiä, tänä vuonna myös ilma. Kesäkuussa isot järvet poikkeuksetta hyytäviä.
Nykyinen on ihan hyvä, mutta siirtämällä viikkoa myöhemmäksi lomalle saattaisi sattua enemmän kynnon
kesäpäiviä sään suhteen. Tuon viikon voisi myös siirtää loman loppyun tai jakaa lomapäiviksi pitkin
kouluvuotta.
Lähinnä kokeilumielessä olen kiinnostunut tästä. Toisaalta, kevätlukukaudesta tulee todella pitkä, jos loma
alkaa vasta kesäkuun lopussa, siksi en kannata ainakaan niin myöhäistä loman aloittamisajankohtaa kuin
juhannus on. Jos asiaa ajatellaan pelkästään tämän kesän säiden perusteella, ollaan mielestäni väärillä jäljillä esim. edellisenä kesänä kesäkuun alussa oli kaksi aivan loistavaa helleviikkoa. Suomen kesistä ei koskaan siis
tiedä. Yhtä hyvin elokuussa voi olla huonoja kelejä kuin kesäkuussakin.
Kesäkuu on nykyään kylmä
Vanhempien lomat sattuvat paremmin koululaisten lomien aikaan.Kevät puolella on pitempiä
vapaita , pyhiä esim. pääsiäinen, joten viikolla siirtäminen olisi ihan hyvä
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Kelit eivät kesäkuun alussa ole yleensä niin lämpimiä, että lomailu olisi erityisen antoisaa.
Nykyistä selvää ja hyvää systeemiä ei kannata tässä taloudellisessa tilanteessa ruveta muuttamaan, on edes
jokin asia joka ei muutu. Nykyinen järjestelmä on tuttu ja hyvin toimiva.
Hallituksen kaavaillut vuosiloman lyhentämisestä vaikuttavat perheiden lomiin ja lapsille joutuu jo näilläkin
loma-ajoilla etsimään järjestelyjä, jotta lapset ei ole keskenään yksin kotona.
Talviloma ei tarvitse olla 2 viikkoa pidempi, syys- ja hiihtoloma nykyisellä paikalla hyvä.
Kesälomalle pääsyä odotetaan kyllä aina innokkaasti siihen kesäkuun alkuun, kun se jotenkin mielletään kesän
alkamisajankohdaksi. Kuitenkin nykyisin kesä ei Suomen ilmastollisten olojen ja sään puolesta tunnun alkava
silloin. Jos kesäloma alkaisi hieman myöhemmin, elokuun mahdolliset hellekelit sattuisivat vielä kesäloman
ajalle, eikä kouluviikoille. Koulussa on hankala opiskella helteellä, koska ilmastointia ei ole tai se ei toimi tai se
ei ole riittävä tai se ei vaan yksinkertaisesti auta. Kuten ei myöskään ikkunoiden auki pitäminen.
Säät ovat useimmiten loppukesästä paremmat kuin kesäkuun alussa. Elokuu on parasta marjastus-ja
sienestysaikaa, jolloin olisi kiva olla lasten kanssa luonnossa. Monilla työpaikoilla on kesäkuussa vaikea jäädä
lomalle, kun työt ovat vielä täydessä vauhdissa. Heinä-elokuu on usein työpaikoillakin hiljaisempaa aikaa, joten
lasten ja vanhempien yhteinen lomailu onnistuisi paremmin.
Koululaisten kesäloman vaatimat järjestelyt (esim. eka-tokaluokkaisten hoito) olisi huomattavasti helpompi
hoitaa, jos loma alkaisi vasta juhannukselta. Lisäksi kesäloman aloitusajankohdan myöhentäminen olisi askel
kohti eurooppalaisuutta.
Olen ihmetellyt jo kauan sitä, että loma-aika Suomessa ajoittuu käytännössä kesä-heinäkuuhun. Tämä ei
kuitenkaan vastaa aivan koko totuutta. Usein elokuu on monille vasta se varsinainen kesäloma ja usein onkin
todella hyvät ilmat. Mielestäni mikäli kesälomien pidentäminen ei ole mahdollista, niin ainakin kesäloman alkua
tulisi siirtää 1-2 viikolla, jotta vastaavasti koulu alkaisi kesäloman jälkeen myöhemmin (eikä keskellä kesää).
Elokuu on myös yleinen eurooppalaisten kesälomakuukausi, jolloin monet matkailijat vasta saapuvat Suomeen.
Mikäli koulut alkaisivat siirtämään lomia kestämään mahdollisimman pitkälle elokuuhun, ehkä monet
(kesä)yrittäjätkin pitäisivät yrityksiään auki myös elokuussa. Näin Suomi ei vaikuttaisi täysin "tylsältä" paikalta,
vaan kesä jatkuisi elokuulle, niin kuin se onkin.
Kesäkuut ovat nykyisin kylmiä ja sateisia, kun taas elokuussa on lämmintä ja aurinkoista.
Jos itsellä olisi valta määrätä loma-ajat, ne menisivät näin.
-kesäloma alkaisi kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin
-kesäloma loppuisi kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin
-syysloma (viikolla 42) olisi vain2-3 päivää
-joululoma alkaisi suunnilleen siinä missä nykyisinkin
-kouluun palattaisiin heti vuoden vaihtumisen jälkeen, ei vasta loppiaisen jälkeen
-kevätloma voisi olla viikolla 8, silloin yleensä on vielä hyvät ulkoilukelit (hiihto ja luistelu)
-toinen muutaman päivän loma voisi olla maalis-huhtikuun vaihteessa (pääsiäisen yhteydessä tai jos
pääsiäinen on kovin myöhään keväällä, ihan muuten vaan ja pääsiäisloma sitten nykyisen mittainen
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Eurooppalainen tapa viettää kesälomaa ja loman tulisi jatkua elokuun loppuun
Vanhempien lomat alkavat yleensä vasta juhannuksena, samoin elokuu sään puolesta parempi lomakuukausi
ja myös muualla Euroopassa elokuu yleinen lomakuukausi
Omat lomat
Eihän nyt kevät lukukausi voi olla paljoa pitempi kun syyskausi. Vaikka keväällä olisikin Viikin parin lomat, niin
piiiitkä aika on pienille koululaisille kevät. Nytkin on toukokuussa jo aivan valmiinta lomille.
Itsellä ei tällä hetkellä loman alkamisajankohdalle enää ole niin suurta merkitystä, koska lapselle ei tarvitse
järjestää enää hoitopaikkaa. Monella lomat alkavat juhannuksen jälkeen.
Loma ajoittuisi näin paremmin kesään.
Nykyinen toimii hyvin.
Vakiintunut aika. Ei missään nimessä pidä siirtää myöhemmäksi.
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Oma työtilanne ja siinä mahdollisuus kesälomien pitäminen vasta heinä-/elokuusssa.
Omat lomamme eivät yleensä koskaan ala kesäkuun alussa, joten yhteistä aikaa ei lasten kanssa tällöin
juurikaan ole. Toisekseen elokuu on (ainakin viime vuosina) kelien puolesta vielä varsin kesäinen ja lämmin,
joten sen voisi viettää lomaillen.
Kesäkuu usein vielä viileä ja lomaa voisi mieluusti siirtää pitemmälle elokuuhun, jolloin lämpimiä hyviä säitä
vielä riittää. Myös vanhempien lomien järjestely olisi helpompaa jos koulu jatkuisi keväällä pidempään.
-ei voisi olla turhempaa keskustelua, kuin tämä keskustelu työ- ja loma-ajoista on
-koulua on 190 päivää vuodessa, tähän malliin on maassamme perin juurin totuttu
-aina on siis jaksoja, jolloin lapset ovat lomalla ja vanhemmat töissä
-tämän mukaan on totuttu järjestämään lasten kesälomat ja -työt, ja myös vanhempien
-Suomen kesäsää on vaihteleva ja lämmintä voi olla missä vaiheessa kesää tahansa
-kevätlukukausi on jo nyt pidempi kuin syyslukukausi,
-nykyinen malli rytmittää koululaisen arkea parhaalla mahdollisella tavalla neljään noin yhtä pitkään jaksoon
Paras kesäkausi on Suomessa heinä-elokuu. Säännönmukaisesti koulujen jo alettua elokuun lopulla on
lämpimät kelit. Kesätöihin haluavien olisi helpompi päästä töihin, jos loma ajoittuisi koko heinäkuun ja elokuun
ajalle, jolloin suurin osa aikuisista ja työikäisistä lomailee parempien kelien takia. Uimavedet ovat
lämpöisimmillään heinä-elokuussa. Kesäkuun alku menee usein koululaisilla sisätiloissa "hukkaan" kylmiä
kelejä ja sateita pidellessä, yksin kotona, kun perheen aikuisten lomat ajoittuvat vasta loppukesälle.
Lomien aloittaminen juhannukselta on monessa työpaikassa helpointa. On hankalaa löytää lapselle hoitopaikka
kesäkuun alussa ja leiritkin ovat aika kalliita.
Koulupäivät ovat usein liian pitkiä eikä illalla ole aikaa harrastuksille tai rentoutumiselle läksyjen jälkeen.
Jatkamalla koulua kesäkuun puoliväliin voisi koulupäiviä lyhentää ja jaksaisi paremmin opiskella, kun
koulupäivinäkin jäisi aikaa muullekin elämälle.
Olen isossa yrityksessä töissä jossa on paljon työntekijöitä. Lomat menevät vuorotellen. Ja kesälomaa voi pitää
vain 3vk kerrallaan.
On muistettava kaikilla perheillä ei ole tukiverkkoa, mm mummoja ja ukkija, eikä aina isääkään.
Harmillista että oienet koululaiset joutuvat kesän olemaan keskenään. Koska kesäloma ei ole kaikkilla samaan
aikaan kuin koululaisilla eikä niin pitkä .
Loma voi alkaa myöhemmin , koska elokuu on nykyisin kesäkuukausi
Kevätlukukausi tulee lapselle turhan raskaaksi, jos pituutta vielä lisätään.
Mitä sitä hyvää muuttamaan &#128522; vaikka ilmat ei nykyis vielä kovin lämpösiä ole kesäkuussa.
Mielestäni koululaiset on jo ihan valmiina lomalle kesäkuussa pitkän kevään jälkeen...Jos lomia siirretään, niin
mielestäni ei kahta viikkoa enempää.
Yleensä elokuussa ilma ja vesistöjen pintavesi lämpimämpi kun kesäkuussa. Lapset voivat nauttia kesästä
pidempään. Myös enemmän mahdollisuuksia marjastukseen ja sienestykseen. Vesi- ja puuhapuistojen
kannattavuus nousee.
Vanhempien lomat sattuisivat paremmin koululaisten loma-aikaan.
Toki loman voisi aloittaa myöhemmin, jos siirryttäisiin ns. kolmen lukukauden järjestelmään. Mutta nykyisellään
en näe syytä pidentää jo muutenkin raskasta kevätlukukautta. Harvalla vanhemmalla on AINA oma kesäloma
juuri keskikesällä, yleisempää lienee lomien kiertojärjestelmä työpaikoilla.
Kesäkuun alku on vielä kylmää aikaa. Juhannukselta vedet ovat jo lämminneet. Elokuu on eurooppalainen
lomakuukausi. Marja- ja sienisatokin on kerättävissä talvea varten elokuun lopulla. Nuoretkin oppisivat
arvostamaan luonnonantimia ja tutustuisivat luontoon. Elokuulle on helpompi järjestää myös nuorille kesätöitä
ja ansiomahdollisuuksia kuin kesäkuun alkuun. Lasten päivähoito ym hoidot on joka tapauksessa aina
järjestettävä. Se ei voi olla kielteinen perustelu.
Kesän vietto alkaa usein muutenkin vasta juhannukselta, kun säät alkavat lämmetä ja vanhempien lomat
alkavat.
Lapset tarvitsevat tasaisesti lepohetkiä pitkin lukuvuotta. Syysloma viikon mittaisena paikallaan katkaisemaan
syyslukukautta. Joululoma sopivan mittainen ja keväällä hiihtoloma taas viikon mittaisena paikallaan.
Kesäloman pitäisi mielestäni alkaa myöhemmin jotta koulukin alkaisi myöhemmin
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minun mielestäni tämäinen kesäloma on hyvä mutta tietenkin sekin voisi olla pidempi,mutta kelpaa :D !!
Esimerkiksi monet päiväkodit sulkevat ovensa juhannukselta ja varsinkin pienten koululaisten vanhemmilla on
hyvin ongelmallista järjestää eka-tokaluokkaisen "hoito" ennen juhannusta. Myöskin ilmasto alkaa muuttua niin,
ettei alkukesästä ole vielä lämmintä, jolloin esim. urheiluleirit tms, saattavat olla tylsiä kylmällä ilmalla. Keväällä
on myös paljon erilaisia juhlapyhiä jotka rytmittävät kevättä ja katkaisevat opiskelua, joten en pidä uudesta
vuodesta juhannukseen asti kestävää lukukautta liian pitkänä.
Kesä ei kerkeä alkaa kunnolla ennen juhannuksen alkuja
Kaikki ovat tottuneet vanhaan kesäloman ajakohtaan. Se on paras ajankohta opiskelijoille.
Koulu on aina päättynyt viim. kesäkuun alussa. Ennen se loppui toukokuun lopussa. Se on oikein hyvä hetki
lopettaa koulutyö. Valoisaa aikaa on ollut jo huhtikuusta lähtien. Lämmintä tulee kun tulee ja jo tällä hetkellä
lapset saavat vapaata koulusta kun vanhemmat sitä anovat. En näe mitään järkevää syytä muuttaa loma-aikaa
nykyisestä . Ei muutoksia muutoksen vuoksi.
Kesäkuun alku on töissä kiireistä aikaa ja säidenkin puolesta vielä kylmää, elokuussa on helpompi saada
lomaa töistä.
Alkukesät ovat nykyisin niin kylmiä ettei lämpimistä keleistä pääse nauttimaan, kun vasta heinä- tai elokuun
alussa.
Näin saataisiin lomaviikkoja elokuulle enemmän, jolloin helteet ajoittuisivat paremmin. Koulussa on aika
tuskaista käydä 30 asteen helteessä.
Lomakausi Suomessakin on siirtymässä loppu kesän puolelle. Koululaisten on nykyisessä lomasysteemissä
oltava "tuuliajolla" kesäkuu. Nuorten kesätyöpaikat ovat tiukassa nykyisin, 2,5 kk on liian pitkä aika vötkyillä.
Kevät lukukaudella voisi olla pääsiäisen tienoolla pidempi, helluntailoma.
Vanhempien loma ajankohta sattuu paremmin.
Kevätlukukausi on pitkä ja raskas sekä oppilaille että opettajille. Usein kaunis, lämmin ja kesäinen sää sattuu
myös toukokuulle - monien oppilaiden motivaatio alkaa olla jo silloin hukassa. Lukuvuoden lopussa pitäisi vielä
tsempata oppilaita loppukiriin. Puolitoista kuukautta koulua keväthelteissä on aika tuskaa...Syksyn helteet eivät
vaikuta koulutyöskentelyyn lainkaan samalla tavalla. Syksy on uuden alkua ja esimerkiksi tänä syksynä
yksikään oppilas ei ole valittanut koulun aikaista alkua. Lisäksi vuoden valoisin aika sattuu hyvin nykyisen
loman ajankohtaan.
Kesäkuun kelit ovat aika koleita, eivätkä vanhemmat yleensä pysty aloittamaan lomaansa vielä kesäkuun
alussa. Loman aloittaminen noin juhannukselta mahdollistaisi loman venyttämisen elokuun loppuun (syyskuun
vaihteeseen), jolloin kelitkin ovat monesti varsin kesäisiä. Ylipäätään siirtyminen eurooppalaiseen lomakauteen
olisi meidän perheen mieleen.
Mahdollisimman pitkään pitäkää vaan koululaiset koulussa niin oppivat paremmin
Tämä siksi, että koulu loppuu samaan aikaan muun Suomen kanssa. Voisi olla myös viikkoa myöhemmin,
mutta silloin myös muun maan pitäisi olla samassa aikataulussa.
Alkulesän kelit ovat kylmempiä ja epävakaisempia, elokuussa nykyisin täysi kesä. Myös lomat vanhemmilla
yleensä myöhemmin.
Ajankohta sopisi hyvin, sillä se sallisi koko elokuun lomakuuksi ja ei pakottais olemaan koulussa koko
kesäkuuta
Kesäkuussa vanhemmat olemme vielä töissä ja lasten päivät ovat pitkiä yksin kotona. Koko perheen lomat olisi
helpompi sovitella kun koululaiset aloittaisivat lomansa vasta myöhemmin. Lisäksi elokuussa on vielä hyvät
säät lomailun kannalta. Suosisimme ajatusta että koulu alkaisi vasta 1.9. tai ihan elokuun viimeisinä päivinä.
Suomessa lämpimät kelit alkavat vasta yleensä kesäkuun puolenvälin jälkeen. Olisi parempi jos koko
kesäloman ajan olisi lämpimät kelit.
mielestäni voisi kyllä alkaa aikasemmi loma mutta kun ei tossa sellaista vaihtoehtoa ollut
Lomakohteet ovat väljempiä, eikä ole suuria ruuhkia. Kouluvuoden lopetus ja loma tulee oikeaan aikaan, kun
se on tarpeessa.
Kesäisemmät kelit tuntuvat alkavan vasta heinäkuun paikkeilla, joten kesäkuu olisi vielä oikein hyvää aikaa
käydä koulua. Sinänsä loman alkamisajankohdalla ei ole merkitystä, vaan enemmän hankaluuksia aiheuttaa
loman pituus.

-

-

-

-

-

-

-

koulu alkaa liian aikasin koska lämpimät säät ovat myöhemmin alku kesä on sateista
Kesäkuu on yleensä vanhemmilla työkuukausi ja lisäksi kesäkuun alussa säät ovat vielä viileät.
Koulun alkamisajankohta voisi sitten siirtyä aivan elokuun loppuun.
Luonnon mukainen kesä ei Suomessa ala normaalisti kesäkuun alusta. Juhannus olisi luonteva alku niin
kesälle kuin lomalle. Puutarhassa ja maatilalla kevättyöt on jo joka tapauksessa pitänyt tehdä kouluaikana.
Elokuussa on paremmat säät kuin kesäkuun alussa.
Kiertävässä loma systeemissä voi muuten jäädä yhteinen loma lasten kanssa aika vähiin. Eri asia jos lomat
ovat sovittavissa tai esim. heinäkuussa. Suurella osalla tämä ei ole mahdollista.
Kesäkuu on usein Suomessa kylmempi kuin elokuu. Lomille lähdetään nykyisin toukokuun lopussa/kesäkuun
alussa, jolloin ilma on monesti sateinen ja viileä ja loma päättyy n. elokuun puolessa välissä, kyn usein siitä on
vielä ainakin kaksi viikkoa lämmintä.
Annetaan kaikkien nauttia pitkistä kesäkuun päivistä. Lomailu kesäkuussa on edullista. Säät voivat olla jo
toukokuussa hyvin kesäisiä.
Mielestäni kokeilu on asiallinen, sillä harvoin vanhemmat pystyvät lomailemaan koululaisten lomaaikojakokonaan. Paremmin on saatavilla hoitoa pienimmille koululaisille kesäkuun lopusta alkaen.
Nykyinen ajankohta. Luonto herää ja ja on ihmeellisimmillään. Vuodenaikamme kevään valoisuutta ei korvaa
mikään muu ajankohta. Kevään vaikutus ihmiseen on niin ihmeellinen, että toivoisin lasten, nuorten saavan
nauttia siitä lomalla. Elokuun puoliväli alkaa olla väistämättä syksyyn kääntymistä, jolloin talven tulo alkaa
väkisin olla ajatuksissa pimenevien iltojen ja kosteiden öiden myötä.
Loman siirto eteenpäin olisi tarpeellinen, mutta ainakin aluksi siirto olisi hyvä tehdä vähitellen. Alkukesän
päivissä on hohtonsa verrattuna elokuun loppupuoleen verrattuna, joten liian myöhäiseen ajankohtaan lomia ei
tulisi sijoittaa.
Kesäloma on tällähetkellä liian pitkä. Lapset ovat lähes heitteillä vanhempien ollessa töissä erityisesti
yläkouluikäiset. Alakoululaiset viettävät kesän erilaisilla leireille, joista tulee aika iso lasku jos lapsia on
useampia.
Loma-ajankohtaa ei tule muuttaa!!!!
Sää
Euroopan kesäloma
Yliopiston kesäloma
Elokuussa on yleensä lämpimämpiä säitä joten kesäloma voisi ajoittua ainakin hieman enemmän elokuulle.
Lämmin ja hyvä sää
Kesä loma alkamaan kesäkuun 1. Päivänä.
Vanhempien loma on useimmiten vasta myöhemmin kuin kesäkuun alussa. Kesäkuun alussa säät ovat
useimmiten vähemmän kesäiset kuin myöhemmin kesällä.
Vanhempien loma-ajat ovat usein vasta juhannuksen jälkeen ja monilla loma taas alkaa vasta loppukesästä,
joten elokuu voisi hyvin olla koululaisilla vielä täysin vapaa lomakuukausi.
Kesällä on energiaa enemmän kuin talvella, johtuen valosta. Talvella voisi olla pidempi loma.
Vanhempien loma alkaa harvoin kesäkuun alkupuolella. Pienen koululaisen hoito kesäkuussa vaatii omat
järjestelynsä. Lisäksi kesäkuussa on harvemmin niin kesäinen sää ja lämpimät uimavedet kuin heinäelokuussa.
Työpaikkojen lomakuukaudet ovat yleensä kesä-, heinä, ja elokuu niin tällä muutoksella saataisiin perheille
kesä- ja elokuussa noin 3 yhteistä loma viikkoa ja heinäkuu kokonaan.
Vanhempien loma saattaa alkaa jo toukokuun puolella. Jotta vanhemmat voisivat lomailla yhdessä lasten
kanssa, on loma-aika tällä hetkellä hyvä.
Kesäkuu on kylmä, oikeat lomasäät on vasta heinä-elokuussa. Etelä-eurooppa lomailee, kun Suomi painaa
töitä elokuussa.
Loppukesästä on usein hyvät ilmat, niin ois kiva jos koululaisetkin saisivat nauttia elokuun loppuun
lomapäivistä.
Aikuisten kesälomat monesti alkaa vasta juhannuksen tai heinäkuun alun paikkeilla, mielestäni elokuu on
monesti kesän parhainta aikaa lomailla.
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Kevätlukukausi on melko pitkä, on hyvä että loma alkaa ajoissa
mitä sitä hyvää vaihtelemaan!!!!!
Koulu alkaisi näin ollen todella syksyllä, säiden mukaan.
Vanhempien lomat alkavat monesti vasta juhannukselta.
Matkailutarjonta Suomessa jatkuisi vielä elokuussakin.
Kevätlukukausi vaatisi uudella jaksotuksella toisen lomaviikon hiihtoloman lisäksi.
Kesäkuun alussa ei oikein ole niin hyvät säät vielä.
Sopivin kesäloma-aika olisi juhannuksesta elokuun loppuun, koska useimmilla vanhemilla on lomat tuolla välillä
ja paras kesä alkaakin yleensä vasta juhannukselta.
jo nyt on aina toukokuussa havaittavissa motivaatio-ongelmia koulunkäynnin suhteen. Kevätlukukausi tuntuu
pitkältä. Jos kesäloman alku siirtyy entisestään, niin kevätlukukausi on aika pitkä pelkällä viikon mittaisella
hiihtolomalla ja muutamalla ylimääräisellä vapaapäivällä pääsiäisen aikoihin. Oman ongelmansa tuo tietysti
aina myös vanhempien kesäloma-ajat ja miten lasten loma-ajan "hoito" järjestetään.
Kesäkuun alussa voisi pitää enemmän ulkokoulua kun luonto on otollinen.Syksyllä olisi paremmat lomakelit.
Vanhempien lomat alkavat eurooppalaistua kohti elokuuta.
Kevätlukukausi on pitkä ja väsymys alkaa vallata oppijat toukokuun loppupuolella. Uskon, että loma-ajan
muutoksella ei saavuteta opiskeluun mitään lisäarvoa, päinvastoin. Mitäpä tuota hyviä asioita mulkkoommaan.
Tärkeämpiäkin töitä luulisi olevan ministereillä ym.
Suomen suvi on kovin kylmä (yleensä) vielä kesäkuussa. Myös yleiseurooppalainen kesälomakausi on vasta
elokuussa, kaipa Suomessakin voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä kohti sitä käytäntöä.
Säät ovat monesti vielä kylmät ja huonot juhannukseen saakka, ei silloin halua itsekään olla lomalla vaan
toivoo loman juhannuksesta eteenpäin, että saisi nauttia edes hetken auringosta ja lämmöstä. Monesti, kuten
tänäkin kesänä, lämmin ja helteet vasta elokuussa, kun lapsilla jo koulu alkanut. Opiskelumotivaatio aika heikko
siinä kohtaa.
Koulu voisi siis loppua kesäkuun puolessa välissä ja alkaa 2 viikkoa myöhemmin syksyllä kuin nykyisin.
Jos kesäloma alkaisi kaksi viikkoa myöhemmin, koulut alkaisivat elokuun loppupuolella/ syyskuun alussa. Näin
saataisiin nautittua lämpimämmästä jaksosta enemmän, sillä kesäkuun alussa ei ole yleensä vielä kovin
kesäiset säät.
hyvin joutaa olla keväällä koulussa
Kesä alkaa säiden puolesta vasta juhannukselta ja kyllä Suomen on vihdoin aika liittyä Eurooppaan lomaaikojenkin puolesta.
Koulussa voidaan jatkaa työtä tehokkaasti kesäkuussakin.
Mielestäni kevät lukukausi muodostuu turhan pitkäksi koululaisille jos loman alkua siirretään kaksikin viikkoa,
lapset ovat jo muutenkin väsyneitä keväällä uurastettuaan koko lukuvuoden ja odottavat loman alkua kovasti.
Siihen aikaan alkaa juuri tulla lämmintä
Lapset tarvitsevat loman ja palautumisen koulusta. Se on välttämätöntä saada olla lapsi ja elää huoletta.
Luulenpa , että viikko on maksimilisäys kevätlukukauden pidennykseen. Oppilaat ja opettajat ovat siinä
vaiheessa kevättä jo loman tarpeessa. Toisaalta elokuut ovat usein lämpimimpiä kesäkuukausia, joten viikon
pidennys olisi mukava.
Kesäkuun alku monesti säiden puolesta huono ja myöhempi ajankohta aloittaa koulu syksyllä parempi..säät,
sienestys, marjat...jne.. Kansainvälinen yhteistyö helpottaisi emnemmän samanaikaisilla loma-ajoilla.
Koska haluan itse pitää lomani elokuussa marjastus- ja sienestysaikaan. Luonnollisesti sadonkorjuuaika tarjoaa
myös muksuille siinä sivussa hyödyllistä aktiviteettia ilman sen suurempia ponnisteluja.
Lapset ovat jo toukokuussa uuvahtaneita ja siten loman siirtäminen ei ole järkevää.
Minulla on kaksi yläaste ikäistä koululaista kevätlukukausi on tällä hetkellä riittävän pitkä epäilen että koluun
keskittyminen heikentyy jos kevätlukukautta pitennetään.
elokuu on hyvä lomakuu myös
Loman aloitusta myöhentämällä voitaisiin myöhentää vastaavasti syyslukukauden alkua. Tosin
kevätlukukaudesta tulisi todella pitkä ja vaatisi vaikkapa pääsiäisen yhteyteen viikon loman, jotta sekä opettajat
että koululaiset jaksavat.
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Lapsille on ollut aina haastavaa etsiä hoitajaa välille kesäkuun alku - juhannus. Me vanhemmat emme pysty
millään lomailemaan ennen juhannusta, joten olisi erittäin hienoa sekä lomien että säidenkin kannalta, että
koululaisten lomat alkaisivat vasta juhannukselta.
Loppu kesästä alkaa aina vasta hyvät säät joten minusta kesäloma voisi alkaa juhannuksena.
Kevätlukukausi on jo nyt raskas enkä usko että monikaan koululainen jaksaisi muutamaa viikkoa pidempää
istua koulun penkillä.
Kesä alkaa vasta juhannuksen jälkeen. Mielummin lomasta saisi lapset nauttia lämpimimpinä kuukausina!
Sää, Euroopan lomakausi
Kevään valoisuus ja vehreys on parhaimmillaan!
On vielä tosi kylmä, penskat vaan sisällä homehtuu. Aikuisilla on kaikilla töitä suunnilleen eikä kukaan tiedä
miten niitten lapsien tekemisiä vahtii.
Oltaisiin lähempänä muun Euroopan loma-aikoja, mutta hieman aiempi aloitus mahdollistaisi kuitenkin
kotimaan matkailusesongin aloittamisen aiemmin kuin jos loma alkaisi vasta juhannuksena.
Elokuussa on nykyisin monesti parhaat ilmat ja lapsia harmittaa kun juuri silloin koulut alkaa.
Kesäkuun alut ja kesäkuut yleensäkin ovat olleet viileitä, joten mielestäni olisi hyvä idea aloittaa kesäloma
hieman myöhemmin ja vastaavasti jatkaa kesälomaa hieman pidemmäksi loman loppupäästä. Elokuussa on
usein ollut vielä tosi kesäinen sää ja koululaisilla olisi vielä ihana nauttia kesästä ja lomasta. Nyt tuntunut, että
tosi kesäisillä säillä lasten kouluun palaaminen on ollut hieman takkuista. En haluaisi kesäloman
aloitusajankohtaan kuitenkaan viikkoa isompaa muutosta.
Kesä ei ole edes vielä kunnolla alkanut ja monilla vanhemmilla loma alkaa vasta aikaisintaan juhannukselta.
Nykyinen järjestelmä on hyvä.
Kesäsäät alkavat yleensä vasta juhannukselta.
Muualla Euroopassa lomaillaan elokuussa ja turistit hakeutuvat silloin Suomeen. Suomalaiset tässä vaiheessa
lopettelevat jo lomiaan ja turisteja kiinnostavat paikat menevät kiinni.
Koulut voisivat alkaa syyskuun alusta, samaan aikaan kuin korkeakoulut.
huonot säät, kesästä ei kerkee nauttii.
Kesäkuussa monesti viileät ilmat, toisin kuin Elokuussa hyvät ilmat. Myös keskieuroopan lomasesonki
painottuu Elokuuhun.
Kesäloman voisi aloittaa myöhemmin, jotta koulut alkaisivat vasta elokuun lopulla/syyskuun alussa. Syyslomaa
ei silloin välttämättä tarvittaisi, koska joululomaan ei olisi niin pitkä aika. Keväällä tarvittaisiin pääsiäisen aikaan
toinen viikon mittainen loma, jottei kevätlukukaudesta tulisi liian raskas yhtäjaksoinen kausi.
Nykuinen ajankohta on hyvä, mutta se voisi alkaa 2 viikkoa aiemmin ja loppua 2viikkoa aiemmim jotta syys- ja
kevätlukukauden päivien määrät tasaantuisivat hieman.
Minulla on viideltä vuodelta kokemusta omien lasteni koulun käynnistä. Toukokuut ovat olleet hyvin rankkoja.
Lapseni ovat silloin jo todella väsyneitä vuoden aherruksesta ja eivät meinaa enää jaksaa viimeisiä viikkoja.
Minun lapsien koulunkäynti on sujunut aina mutkattomasti ja mitään suurempia oppimisen ongelmia ei ole.
Ovat niin sanotusti helppoja tapauksia.
Mutta toukokuu laittaa kyllä koko perheen voimat koetukselle. Tehtävät ja kokeet vaativat väsyneiltä
vanhemmiltakin ylimäärästä tsemppausta. Lisäksi lasten käytös muuttuu hyvin kiukkuiseksi ja itkuiseksi.
Tänäkin kesänä kaksi viikkoa meni, että tyttöni väsymys tasoittui ja käytös alkoi olla normaali.
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Mielestäni kevätlukukausi on pitkä. Syyslukukausi menee jotenkin helpommin. Olisi jotenkin väärin, että
syyslukukausi lyhenisi ja kevät vielä pitenisi. En siis kannata lomien siirtoa väärään suuntaan.
Helpottaisi työssäkäyvien vanhempien elämää
Kesäloma voisi hyvin alkaa viikko-pari nykyistä myöhemmin, ja vastaavasti koulu voisi alkaa viikko-pari nykyistä
myöhemmin. Usein elokuussa on lämmintä, ja ehtisi hoidella marjastuksen ja sienestyksen, koska elo-syyskuu
on sadon kypsymisaikaa.
Säät paremmat loppukesästä. Vaikka kevät on pitkä, on siellä talviloma, pääsiäinen, helatorstai jne. Olisimme
myös paremmin eurooppalaisten aikataulussa.
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Kesä alkaa oikeasti heinäkuussa ja päättyy syyskuuhun
Vanhempien keälomat alkavat yleensä myöhemmin kuin koulut loppuvat. Lomien satuttaminen samaan aikaan
on hankalaa ja lapsi joutuu olemaan yksin. Jos myöhästäminen siirtää elokuussa koulun alun saman verran, en
lähtisi siirtämään kovin paljoa myöhemmäksi koska harva vanhempi lomailee enää elokuun lopussa tai
syyskuun alussa.
Juhannuksen vietosta kesä muutenkin alkaa..
Sopiva aika lopettaa koulu koska siihen on totuttu ja se on todettu hyväksi ajaksi.
Nykyinen ajankohta on hyvä, kaikki menisi sekaisin siirtämisestä
Osan lomasta voisi siirtää esim. Itse harkittavaan kohtaan (1 viikko). Perheet voisivat sovittaa yhteisen loman
haluamalleen ajankohdalle jolloin yhteinen loma olisi joustavasti toteutettavissa. Opiskelija voisi tehdä tehtäviä
loman aikana eikä jäisi jälkeen.
Kesän alun säät eivät ole välttämättä aina yhtä mukavat kuin loppukesästä.
Mielestäni paras kesäloman aloitusajankohta olisi itse asiassa kaksi ja puoli viikkoa nykyistä myöhemmin eli
juhannuksenalusviikon keskiviikko. Tällöin koulun aloituksen voisi siirtää syyskuun alkuun.
Kesäkuun alun sää on yleensä kylmä, kun taas elokuussa on usein tosi lämpimiä päiviä.
Alkukesä on usein vielä viileä, ja myös vanhepien loma-ajat painottuvat usein myöhemmälle kesään.
Säät ovat yleensäkin paremmat vasta loppukesästä ja kesäkuun alkuviikot voisi käyttää mm. luokkaretkiin yms.
vähän rennompiin juttuihin. Aikuistenkin työssäkävijöiden kesäloma-ajat jatkuvat nykyisellään elokuun loppuun
saakka joten olisi mukavaa jos koko perhe saisi lomailla yhdessä. Kesäkuun alku ei ole kenenkään suosikki
loma-aika.
Mitä aikaisemmin loma alkaa, sen parempi, koska niin loma kestää pidempään, mikä edistää yleistä
hyvinvointia.
Todella monet kesätapahtumat ja-festarit ovat jo alkukesästä ja siksi nykyinen ajankohta on mielestäni juuri
sopiiva. Jää aikaa lepäillä ja jää myös reilusti aikaa suunnitella matkoja. Minua ei kuitekaan haittaisi, vaikka
kesäloma alkaisi viikkoa myöhemmin.
Vanhempien loma-aikojen sijoittuminen enemmän heinä-elokuulle.
Mielestäni nykyisellä käytännöllä lomat ovat soviteltavissa vanhempien osalta paremmin yhtäaikaa lasten
kanssa. Jos koulujen lomien alkua myöhästytetään, on lomatoiveen läpi saaminen vaikeutumassa monella
työntekijällä, monella työpaikalla. Entistä isompi joukko ei ole enää tämän jälkeen haluamassa ottaa lomaa
toukokuulle-kesäkuun alkuun, ja tämä tuo kitkoja jo valmiiksi tiukkaan työelämän tahtiin.
Minun mielestäni koulut voivat loppua joko toukokuun loppuun, mutta en vastustaisi, mikäli koulu jatkuu
kesäkuun puolelle 1-2 viikkoa.
Huomiot siitä, että Suomen kesä on siirtynyt enemmän syksypainoitteiseksi, on herättänyt ajatuksia
tuttavapiirissä. Loman alkamisaikaa voisi hyvin siirtää parilla viikolla, sen myötä elokuussa vallitsevat helteet
olisivat vielä koululaistenkin nautittavissa.
TOISAALTA en näe syytä siihen, miksi vanhoja totuttuja kuvioita tulisi muuttaa... Ihmiset ovat vain alkaneet
vaatia muutosta, vaikka suurimmat muutokset voisi jokainen toteuttaa itse omassa elämässään. Ei sillä ole
mitään tekemistä koulujen lomien kanssa...
lämpimät säät ovat alkaneet muutaman viime vuoden aikana myöhemmin kuin kesäloma alkaa ja jatkuvat vielä
loman loppumisen jälkeen. jos loma alakaisi ja loppuisi yksi tai kaksi viikkoa myöhemmin, hyvä sää sattuisi
paremmin loman kohdalle
Ykkösasia on se, että näin lomat olisivat yhtenäiset Euroopassa, EU:ssahan sitä ollaan.
Vanhemmat eivät kovinkaan usein pysty jäämään lomalle vielä heti kesäkuun alussa.
Kesäkuu on kylmä, elokuussa monesti kesän parhaat säät. Nuoret opetettava marjastamaan ja sienestämään
(osa sen jo osaakin).
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On typerää että kun elokuussa vihdoin alkaa helteet niin koululaiset lähteekin kouluun ja istuu helteillä koulun
penkillä!! Täten olisi parempi että elokuu olisi vielä lomaa!!
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Suomen säät kylmenevät syyskuuhun mennessä ja kesä-elokuu on kaikkein valoisinta aikaa vuodessa
Kesä alkaa vasta juhannuksesta ja toisaaltaa jatkuu pitkälle syksyyn. Koulut voisivat loppua juhannukselta ja
alkaa vasta syyskuun alussa.
Valoisin aika tärkeää käyttää lasten lomaan. Kevätlukukausi on jo nyt pitkä.
Nykyisin kesä jatkuu vielä nykyisen koululaisten kesäloman jälkeenkin, joten kesäloma voisi alkaa aivan hyvin
pari viikkoa nykyistä myöhemmin tai jopa juhannukselta.
Loma alkaisi luultavasti lämpimämmin.
Lomailmat ovat jo monena vuonna olleet parhaimmillaan loppukesästä, ja vedetkin ovat uinitlämpimiä usein
vasta juhannuksen jälkeen.
Loppukesällä yleensä paremmat lomailusäät.
Koulu voisi alkaa syyskuun alusta. Elokuussa on useasti vielä lämmintä. En tosiaan usko, et kukaan
koululainen jaksaa keskittyy opiskeluun, jos ulkona paistaa aurinko, on hellelukemat. Uiminen, urheilu ja muu
oleminen kiinnostaa varmasti paljon enemmän.
Toisaalta taas kesäkuun alussa on useasti märkää, kylmää, vetistä eikä oikein luontokaan oo viäl heränny.
Silloin jaksais ihan hyvin opiskel viä pari viikkoo ennenko alkaa kesä.
Tyypillisesti lomakausi omalla alallani (teollisuus ) osuu heinä-elokuulle. Tähän ajankohtaan sattuu yleensä
myös parhaat lomakelit. Lasten lomien pidentäminen elokuun loppuun helpottaisi oman lomani pitämistä juuri
tuona em. ajankohtana.
Parhaat lomasäät ovat vasta juhannukselta, itse emme voi pitää lomia ennen juhannusta. Yrittäjinä lasten
hoitoa on vaikea järjestää kesäkuulle.
Elokuu olisi perheelle ja lapsille parasta loma-aikaa. Kestävän kehityksen nimissä metsistä olisi aika kerätä
sato talteen; marjat, sienet, ym. Mitä haluamme lapsillemme opettaa tulevaisuutta ajatellen.
Kesäaika on esimerkiksi liikunnanopetuksen näkökulmasta hyvää aikaa liikkua ja pitää oppitunteja ulkona.
Kävisi paremmin omien lomien kanssa yhteen. Elokuun alku on ollut viime vuosina lämpimämpi lomailuun kuin
kesäkuun alku.
- kunnon kesä alkaa vasta heinäkuussa jatkuen elokuun loppuun
- mukaillaan muuta Eurooppaa ja mahdollistetaan Suomelle kilpailuvalttia myös elokuussa -> nuoret saavat olla
kesätöissä matkailupalveluja tarjoavissa yrityksissä tarpeen mukaan
- henkilökohtaiset lomat osuvat muulle kuin kesäkuulle - lapsi aina yksin alkukesän.
Toukokuun lopussa monesti lämpimät ilmat ja lapset ovat loman puutteessa.
Koulu kausi on jo nyt muutenkin pitkä.Ja keväällä ei tunnu lapsilla riittävän muutenkaan kovassti energiaa
koulun käyntiä kohtaan.
Säät kesäkuun alussa ovat usein viileät. Muualla Euroopassa kesäkuu ei ole vielä lomakuukausi.
Kesän lämpimät kelit ovat nykyisin varmimmin elokuussa, kun koulu on jo alkanut.
Kesäkuu on niin kylmä.
Siitähän se kesäloma alkaa, heti kun koulut loppuu virallisesti kesäkuun alussa. Lapsia tuskin innostaa istua
koulussa kun on aurinko paistaa ja on lämmintä. Mielestäni kesälomaa on ihan turha alkamaa säätämään, nyt
se on ihan hyvä näin. Työpaikoillahan alkaa lomat pyörimään jo toukokuussa. Mielestäni Suomen kesä on
itsessään jo lyhyt ja ne parhaat lomakuukaudet ovat yleensä kesä ja heinäkuu. Elokuun puolessavälin jo joutaa
istumaan koulussa kun sataa ja alkaa ilmat viilenemään. Mitä järkeä olisi siirrellä lomakuukausia eteenpäin, kun
sen tietää mitä lapset yleensä sateisina päivinä tekevät, istuvat tietokoneella. Annetaan siis lapsien nauttien
Suomen lyhyestä kesästä he ovat ansainneet sen pitkän kouluvuoden jälkeen!
Loman ajankohdan muutos siirtäisi lomien yhteensovittamisongelmia vain syksyä kohden. Samalla
kesälomasta tulisi jo osittain "syksyloma", koska elokuu on usein jo melko syksyinen.
Kesälomien aloitusta ei ole hyvä siirtää juhannukseen asti koska koulujen loppumiseen liityy valmistujaisjuhlia.
Minusta kesä on parhaimmillaan heinä-elokuussa, joten silloin on paras aika lomailla.
Kesäkuun alussa säät ovat viileät ja epävakaiset. Eurooppasakin lomakuukausi on elokuu. Koulut voisivat
alkaa syyskuun alussa.
kesäkuun alussa vielä moni vanhempi töissä ja ilmat vielä kylmät. Elokuu monesti paras kuukausi ilmojen
puolesta. Mutta kun suomessa valoisa aika on niin lyhyt, on koululaisten hyvä saada nauttia siitäkin.
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Olisi paremmin aikaa opiskella tietyt asiat ilman että tulee kiire
Kesän alku on usein ollut kylmä ja elokuussa on ollut tosi hyvä sää
Parhaat kesälomakelit on vasta heinä-elokuussa.
Elokuut olleet usein lämpöisiä..ja tuntuu että loma loppuu kesken.
Kesä / säät suosivat lomalaisia heinä-elokuussa
Kesän tulo on siirtynyt myöhemmäksi ja elokuussa on usein kaikista kauneimmat säät.
Käy paremmin yksiin muun Euroopan kanssa ja säiden ja marjakaudenkin kannalta järkevämpää. Jos
kevätlukukausi pitenee, pitäisi vastaavasti poistaa syysloma (ainakin osa) ja järjestää pidempi tauko esim.
pääsiäisen tienoille.
Elokuu vasta lämpimin kuukausi
Loma-aikaa ei tulisi siirtää viikkoa pidemmällä ajalla. Kevät lukukausi on pitkä ja kesäkuun alku on paras
kesäloman aloitusaika koululaisten näkökulmasta.
Näin kesäloma jatkuisi hieman pidemmälle elokuuta, muttei liian pitkälle. Koulutyö on mukava aloittaa "valoisan
aikaan". Viikon siirto olisi hyvä.
Kesäkuun alussa on liian kylmä ja elokuussa koulu alkaa silloin, kun kesä on parhaimmillaan. Ei joka
työpaikalla voi olla lomalla kesä ja heinäkuussa vaan meillä esim. pitää limittää lomat, jolloin on pakko mennä
elokuun puolelle. Kiva olla itse lomalla ja lapset koulussa.
Nykyiset lukukaudet ovat jo nyt eri pituiset. Eli syksy on kevättä paljon lyhyempi. Joululle on kuitenkin
kirjoitettava ja annettava välitodistus arvosanoineen. Jos kevät lukukausi pitenee entisestään, on hyvin
epäjohdonmukaista, että syksyn lyhyeltä lukukaudelta annetaan oma arviointi. Kevätlukukausi on jo nyt hyvin
pitkä ja raskas. Ja sää on todella huono syy sirtää lomia. Eihän muutkaan duunarit tai palvelutyöntekijät saa
sää vuoksi lomia siirrellä. Mikä siis tässä on siirtämisen perimmäinen syy? Jos sää, niin hepposilla mennään.
Onko tämä taas niitä asioita, joista vanhemmat ovat kitisseet ja nillittäneet? Koulu ei toimi ja pyöri vanhempien
omanapaisten toiveiden mukaan. Kenellekään ei ole eduksi, että koko Eurooppa lomailee samaan aikaan.
koululaisten ja huoltajien lomien yhteensovittaminen
jos koulu loppuisi viikkoa myöhemmin kesäkuussa, niin vastaavasti koulu voisi alkaa elokuussa viikkoa
myöhemmin.
Elokuu on sääoloiltaan kesäinen, verrattuna nykyisin kylmiin kesäkuun kuukausiin jolloin lasten ja nuorten leirit
ja kesätapahtumat monesti ovat.
Loma-ajankohdat sijoittuvat suurimmalla osalla vanhempia tuohon heinä ja osin elokuunkin ajankohtaan, jolloin
yhteinen ajanviete on perheen kanssa mahdollistettu paremmin.
Kesäloman alkaminen vasta juhannukselta olisi paremmin yhteydessä sekä vuodenaikoihin että yleiseen
turistikauteen.
vko 22 lauantai voi jo nyt olla kesäkuun 5. Valoisuus Suomessa on suurimmillaan toukokuusta heinäkuun
loppuun. Valoisat illat siirtävät tehokkaasti nukkumaanmenoaikaa aina vain myöhäisemmäksi ja toukokuussa
on jo kesän tuntua, kun elokuun lopussa on syksyinen vire.
minusta tähänastinen järjestely on ollut oiva, viikko päälle vielä menisi, mutta turha alkaa säiden takia
hötkyilemään enempää
Tuntuu, että kesää olisi vielä elokuussa paljon jäljellä, parasta marja-aikaa ja lomailuaikaa myös vanhemmille.
Joutaisi siis mieluummin olemaan elokuussa vapaalla. Kesäkuussa voisi koululaiset olla paljon ulkona, etsiä
luonnosta kasveja. Tietysti tänä syksynä on ollut kiva, että lapset ovat liikuntatunnilla päässeet uimaan ihan
luonnon vesiin, kun hyviä ilmoja on piisannut vielä elokuulle asti...
Lisää lomia pitkin vuotta.
Jos koulu jatkuisi juhannukseen saakka, koulun alkamisen voisi siirtää syyskuun alkuun. Päinvastoin kuin
kesäkuu elokuu on viime vuosina ollut hieno lomakuukausi ja monilla vanhemmilla on lomia vielä elokuussa.
Elokuuhun jatkuva koululaisten loma piristäisi mm. kotimaan matkailua ja antaisi mahdollisuuden nauttia
auringosta ja lämmöstä ennen pitkää pimeää kautta.
Samapa tuo... säätä ei voi ennustaa.
Säät usein melko kylmät ja keväiset alkukesästä. Elokuussa yleensä paremmat. Kesäloman jatkaminen syksyn
puolelle myös mahdollistaa paremmin osallistumisen sadonkorjuuseen, sekä metsästyskauteen ja hyvään
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kalastusajankohtaan. Lisäksi näin Suomi olisi paremmin mukana yleiseurooppalaisessa lomakaudessa.
Työelämässä loma alkaa kesäkuun alussa.
Alkukesästä on kylmenpi
Nykyinen on hyvä. Ihanne olisi, jos syyslukukausi olisi yhtä pitkä kuin kevät lukukausi. Jos kevättä pidennetään,
niin kevätlukukausi ei voi alkaa vuoden alusta.
Jos koulu loppuisi myöhemmin, se voisi alkaa myöhemmin.
Tämä sopisi oman työpaikan lomarytmiin.
Kesäloman alussa ok kylmää säätä
Kesä elokuussa parhaimillaan, varsinkin keski- ja pohjois-suomen alueilla. Talouselämälle, varsinkin
matkailuala, hyötyisi siitä, että sesonki jatkuisi elokuun loppuun. Se myöskin tasoittaisi ja levittäisi kysyntää
pitemmälle ajalle, jos osalla kouluista loma alkaisi edelleen nykyisenä aikana.
Toivoisin vain loman painottuvan enemmän loppukesään niin, että elokuu olisi kokonaan vapaata.
Lasten hoidon järjestäminen kesän alkuun hankalaa. Marjastus ja retkeily mukavampaa alkusyksystä, eli lomat
ajoittuu myös elokuulle.
Olisi hyvä, mikäli loma voisi jatkua elokuussa pitempään, mikäli loma alkaisi vasta esim. kesäkuun puolivälissä.
Opettajana voisimme hyödyntää paremmin alkukesän esim. biologian opinnoissa, kun luonnossa on tarjolla
havaintomateriaalia kasveihin ja eläimistöön liittyen.
Loma voisi alkaa myöhemminkin, toukouussa usein helatorstai antaa vielä pienen ylimääräisen vapaan ja
laskeutuminen kesälomalle voisi alkaa kesäkuussa
1. Alkukesä on usein kylmä ja lasten kannalta "loma menee hukkaan" .
2. Opettajana keruutan oppilailla mm. kasveja kesän aikana. Jos loma alkaisi myöhemmin, voisimme tehdä tätä
yhdessä ja oppia tuntemaan luontoa paremmin.
3. Henkilökoht. liikun paljon luonnossa ja kerään syksyn satoa sieltä talteen. Elokuussahan marjat kypsyvät ja
puutarhojen sato valmistuu, mielelläni olisin lomalla silloin.
4. Elokuu on usein sään puolesta loistavaa loma-aikaa ja on harmi, että kesätyöpaikoiltaan nuoret joutuvat
lähtemään kouluun, kun mm majoituspalveluissa olisi heidän työpanokselleen käyttöä ulkomaalaisten vielä
lomaillessa Suomessa.
Koska loman alun lykkääminen pidemmälle aiheuttaa loman jatkumisen pidemmälle syksyllä, niin opiskelijoiden
valmistaminen syksyn yo-kirjoituksiin on ongelmallista. He eivät ehdi suorittaa 1.jakson kurssejaan kuin
pikkuisen alusta, kun yo-kirjoitukset jo painavat päälle. Samoin jaksotus keväällä siirtyy abien kannalta
huonoksi. Kouluvuoden aikataulutusmuutos pitäisi aloittaa toisesta päästä eli yo-kirjoitusten siirrosta.
Kesäkuun alku yleensä kylmä.Lämpimät ilmat elokuussa :)
Keväästä tulee älyttömän pitkä lukukausi, jos kesäloma alkaa nykyistä myöhemmin.
Kesäkuussa vielä yleensä kylmää. Elokuulla paremmat ilmat.
Ilmat vielä kesäkuun alussa huonot ja työpaikoilla täysi työn tohina käynnissä. Elokuussa taas ilmat vielä hyvät.
Lapsilla liian pitkät lomat ja ei välttämättä paikkaa minne lapsi voisi mennä päiväksi. Monella vanhemmalla ei
välttämättä pitkiä lomia ole ja lapset saa aivan liian väärän kuvan lomailusta vain lusmuilulla ja laiskottelulla.
Kesä alkaa nykyisin paljon myöhemmin ja jatkuu syksyllä pidemmälle. Lapset saisivat nauttia oikeasta kesästä
elokuussa :)
Loma-aika vaihtelee touko-syyskuu välillä. Jos koulujen lomat vasta juhannukselta,niin muutamana vuonna ei
yhtään päivää yhteistä lomaa lasten kanssa.
Elokuussa on vielä haasteita saada lasten ja nuorten vanhempia palveluiden pariin, koska elokuu vanhempien
suosittu lomakuukausi. Tapaamisten sopiminen ja toteutuminen hankalaa heinä-elokuussa. Kesäkuussa
tapaamiset järjestyvät nykyisellään hyvin.
Vähän vanhemmat opiskelijat ehtivät tutustua paremmin työelämään mahdollisten kesätöiden kautta.
Jos loma alkaisi myöhemmin, sen todennäköisemmin nuoret opiskelijat joutuvat olemaan lomalla eri aikaan
vanhempien kanssa. Kaikille lapsille on tärkeää että tulisi ajoittain yhteistä aikaa vanhempien kanssa
enemmän, kuin normaali arjessa on mahdollista. Ja pienten koululaisten kanssa hankaloittaa lomajärjestelyjä
yksinolon osalta jos lomia ei onnistukkaan kohdistamaan samaan.
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Jos loma alkaisi vasta juhannukselta (+3vko kesäkuu alusta), voisi syyslukukausikin alkaa vasta syyskuun
alusta (eli 3 vko:a myöhemmin). Viime kesinä on elokuu ollut lämpimämpi kuukausi kuin kesäkuu. Mikäli kolme
viikkoa tuntuu liian radikaalilta, voisi loman alku olla kaksi viikkoa myöhäisempi kuin nyt. Ja vastaavasti koulu
sitten alkaisi 2 vko:a myöhemmin kuin nyt.
Työpaikallani kesäkuu on vielä hyvin kiireistä aikaa, helpompi olisi lomailla vasta juhannukselta elokuun
loppuun.
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t: Marika Huovinen, kolmen koululaisen äiti
Koulu voisi hyvin loppua nykyistä aiemmin, sillä kesän hyvät säät näyttävät sijoittuvan enemmänkin heinäelokuulle, joskin se hieman arvausta tulevaisuuteen on. Myöskin vanhempien lomat sijoittunevat suurella osalla
perheistä enemmänkin heinä-elokuulle kuin kesäkuulle, varsinkaan kesäkuun alkuun. Pienten lasten kanssa
työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta olisi erittäin hyvä, jos koulut jatkuisivat vielä kesäkuulle vaikka jopa juhannukselle.
Koulu voisi syksyllä alkaa vasta syyskuulla, ellei sitten kesäloman lyhentäminen olisi mahdollista ja vastaavan
loman sijoittaminen esim. hiihtolomaviikon jatkeeksi.
Monessa perheessä vanhempien lomat alkavat vasta juhannuksen jälkeen tai heinä-elokuussa. Tämä
aiheuttaa etenkin alakoululaisten vanhemmille päänvaivaa mm. hoitajajärjestelyjen suhteen. Olisi kiva olla
lasten kanssa yhtäaikaa lomalla myös elokuussa, joka on usein säidenkin suhteen paras kuukausi. Jos ja kun
kevät lukukausi on jo nyt kouluissa pidempi kuin syyslukukausi ja opettajat vetoavat kevätväsymykseen loman
pidentämisestä puhuttaessa. Voisi keväällä olla ueampi pidempi vkonloppu vapaana niin koulunlopetuksen
loppuminenkesäkuun puolessa välissä onnistuisi.
Vanhempien kesälomakaudet alkavat vasta juhannuksen jälkeen jolloin lomien limittyminen heinä- ja elokuulle
on helppoa ja mahdollistaa yhteisen loman.
Kevätlukukausi on nyt jo pitkä, 5 kk, vain hiihtoloma välissä. Toukokuun lopussa opiskelijat ovat jo ihan
väsyneitä! Ja Suomessa elokuu on jo useimmiten syksyä, vaikka keski-Euroopassa on vielä täysi kesä.
Helpottaisi koko perheen yhteisen loma-ajan suunnittelua ja ajoitusta. Mielellään koko perhe lomaisili yhdessä
ainakin sen kaksi - kolme viikkoa.
Lämpimät säät alkavat myöhään kesäkuulla yleensä ja kestävät elokuulle. Koulussa ei ole hyvä olla kun on niin
kuuma.
Kevätlukukausi on kyllin pitkä ja raskas nykyiselläänkin. Koululaiset ovat jo toukokuun lopussa väsyneitä
koulutyöhön ja keskittyminen alkaa herpaantua.
Lomakausi saisi jatkua elokuun viimeiselle viikolle. Eli lomaa aloitettaisiin pari viikkoa myöhemmin ja
vastaavasti kouluun palattaisiin pari viikkoa myöhemmin.
Loma-aika on agraariyhteiskunnan peruja. Nykyään voisimme hyvin siirtyä Ruotsin malliin, eli ennen
juhannusta lomalle, joka kestää elokuun loppuun. Tällöin tuli harkittavaksi myös nykyisen mallisen syysloman
poistaminen ja siirtäminen pääsiäisen yhteyteen helpottamaan kevätlukukauden oppimista.
Perustelut: Ollaan koko Eurooppa suunnilleen yhtenevässä käytänteessä.
Pidempään koulutyötä jatkettaessa tulee keväästä pitkä ja raskas.
Lomat alkaisivat silloin vanhempienkin kanssa samaan aikaan.
Suomen kesä alkaa vasta niin myöhään että olisi mukava että koululaisetkin pääsisivät siitä nauttimaan. Kaikki
tuntuu aloittavansa lomat vasta juhannukselta mikä olisi hyvä koulun loman alkajaiseksi. Kesän suurimmalla
juhlalka lomille lomps!
Hyvät säät tulevat yleensä vasta elokuussa.
Usein ennen juhannusta on vielä huonot ja sateiset säät, ja vasta juhannuksen jälkeen alkaa paremmat säät.
Kesäloma voisi sitten loppua vaikka elokuun ihan loppupuolella, sillä loppukesästä on usein vielä hyvät säät,
jolloin olisi kiva olla vielä lomalla.
Säät ois parempia ja vanhempien lomat osuis paremmin samaan aikaan
Saisi tankata kotimaista D-vitamiinia vähän pitempään ennen pitkää ja pimeää syksyä, jos loma jatkuisi kesällä
pitempään.
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työpaikalla lomakausi alkaa yleensä juhannuksesta. Loma voisi alkaa aivan hyvin myöhempään koska
koulutkin alkaisivat sitten myöhempään.
Hyvä esimerkki oli tämä kesä kun ilmat paranivat vasta kun koulut alkoivat
Itse voisin lähteä lomailemaan elokuussa jos koululaisillakin olisi vielä pidempään vapaata
Mieluummin elokuu lomakuukautena kuin kesäkuu. Ja kevätlukukautena kannattaisi hyödyntää ns. Luontevia
katkoksia, eli esim. Pääsiäisen aikaan voisi olla vielä muutamaa päivää pidempi vapaa.
Ja kesäkuun alussa voisi hyödyntää luontoa vielä paremmin opetussuunnitelmassa, kun luonto kukoistaa.
Muutoksella vaikutukset jatko-opintojen hakuun/ hakuaikoihin , kirjoituksiin,kesätöihin ....
Sää
Olen kesälomien siirron aloitteentekijä. Julkaistuani kirjoitukseni useissa päivälehdissä sain palautetta lähes
300. Pääosoin opettajat vastustivat, mutta yrittäjät, matkailu ja lapsiperheet, joissa molemmat vanhemmat ovat
työelämässä, puolustivat loman siirtoa ja myös luhentämistä. Loman tuli alkaa juhannukselta ja koulun alkaa
elokuun puolessä välissä. 6 vk lomaa riittää. Se tarkoittaisi sitä, että olisi pidempi joululoma, pääsiäisloma ,
syysloma ja talviloma.
Nykyinen systeemi on lapsiperheille kallis ja vaivaloinen. Lapset joudutaan sijoittamaan kalliille , maksullisille
leireille tai isovanhempien hoitoon. Perheen yhteinen loma jää vajaaksi.
Silti lukuvuosi voisi olla edelleen 190-200 päivää. Suomen tulisi siirtyä keskieurooppalaiseen
lomajärjestelmään.
Kouluissa voidaan järjestää TET-jaksoja (työelämään tutustumista) useammassa erässä nykyisen viikon sijaan.
Lomien siirtoa ovat puoltaneet pääministeri, ministerit Anu Vehviläinen, Kuntaliitto ja useat kansanedustajat.
harmi vain, että jotkut kansanedustajat ovat ottanneet aloitteentekijän roolin itselleen.. terv
Tapio Holopainen, Kouluneuvos
Kesäkuun alku on usein vielä varsin viileää, joten siirto pari viikkoa myöhemmäksi voisi olla hyvä ratkaisu.
Lisäksi kevään mittaan on kaikenlaista katkaisua (loppiainen, hiihtoloma, pääsiäinen, vappu, helatorstai), mikä
osaltaan kompensoi näin pitenevää kevätlukukautta.
Kesä alkaa yleensä juhannukselta. Vanhemmat lomailevat monesti myös juhannuksesta eteenpäin.
Loma olisi syytä aloittaa niin, että sitä voidaan jatkaa elokuun loppuun, eli pari-kolme viikkoa joutaisi siirtää
alusta elokuulle.
Kouluvuoden tulisi kesäloman jälkeen alkaa 1.9, jotta loman pituus säilyisi ennallaan.
Alkukesän hoitokuviot pienten koululaisten kannalta varsin haastavat, korvaavaa toimintaa (kerhoja ym ) liian
vähän tarjolla.
Jos muiden lomien ajankohtia ei muuteta, on kevätlukukausi liian pitkä ja raskas, mikäli koulutyö jatkuu nykyistä
pidempään.
"Kesä" ei ole kerennyt kunnolla alkaa Kesäkuun alussa ja lapset pääsisivät nauttimaan paremmista
sääolosuhteista todennäköisemmin jos loma kestäisi Elokuulle. Myöskin opetuksen kannalta esim. biologia,
kesäloman myöhäistäminen olisi kannattavaa, sillä erilaista kasvillisuutta pystyisi hyödyntämään opetuksessa.
Kevätlukukausi käy liian raskaaksi, jos loma siirtyy eteenpäin.
Kesälomaa voisi lyhentää ja lomapäiviä siirtää muualle lukuvuoteeen. Esim. Ns kolmen lukukauden malli.
olisi lämpimämpää ja kotona ei tarvitse olla yksin,jos vanhemmat työssä tms
Kevätlukukausi on pitkä ja kokemuksesta tiedän, että oppilaat ja opet ovat toukokuun lopussa todella väsyneitä.
Jos kevätlukukautta jatkettaisiin, pitäisi keväällä olla pitempi lomapätkä, mutta helpottaako se yhtään
vanhempien
lastenhoidon järjestelyjä!?
Kevät ja valoisa aika ovat Suomessa ainutlaatuisia, joita en mielelläni "missaisi".
Koska melkeimpä ikinä kesäkuun alusta ei ole säät suosinut. Kouluikäiset saisivat olla pidempään koulussa, ja
aloittaa myöhemmin.
Yleensä kesäkuussa on viileät ilmat, vedet kylmiä, nuorten lomasta kuluu suurin osa sisällä. Ihan hyvin koulut
voisi loppua silleen, että aloitetaisiin syyslukukausi 1.9
Monilla vanhemmilla on loma elokuussa ja silloin on monesti ilmatkin mitä mainioimmat.
tyttäreni kanssa olemme keskustelleet asiasta ja hän on samaa mieltä.
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Elokuussa on jo syksyisempää ja illat pimeämpiä.

Koulut voisivat alkaa esim. 1 syyskuuta ja kesäloma alkaa ennen juhannusta. Koulupäiviä saisi olla saman
verran.
-uimavedet ei vielä lämpöisiä kesäkuun alusta
-kesäkuun alussa ei voi uida eikä marjastaa, mutta elokuussa sen sijaan voi. Usein paras ja lämpimin kesä
vasta elokuussa
-lomakausi Suomessa loppuu liian lyhyeen elokuun alussa ja mm. turisteille palvelut (museot, kioskit ym.)
saattavat sulkeutua koulujen alkamisen myötä
Elokuulla tavallisesti lämpimämpää kuin kesäkuulla.
Lapset haluavat vielä olla paljon ulkona ja uimassa ja mökillä.
Lapset pääsisivät paremmin myös mukaan "sadon korjuuseen",
marjaan, sieneen ja nauttimaan loppukesän kypsästä luonnosta.
Koulujen on päätettävä lukukautensa kaikissa kunnissa yhtä aikaa eli viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Tämä
on jo oppilaidenkin kannalta tasa-arvoon liittyvä asia. Nykyinenkin käytäntö siirtää koulujen lopun usein
kesäkuun puolelle. Keväällä oppilaat ovat todella väsyneitä, joten Suomen valoisimpaan aikaan on syytä jo
päästä lomalle. Lapsiperheissä, joissa vanhempia lapsia on koulussa Joensuun lukioissa ja nuorempia
Kontiolahdella on sama aikataulu välttämätön. Vanhimmalla lapsella on alkukesästä mahdollisuus olla
lapsenvahtina ja kun vanhempien loma alkaa voi perhe viettää yhteistä lomaa kesä-heinäkuussa, jolloin
vanhempien loma on. Elokuussa koulujen on syytä alkaa suunnilleen samasta syystä kuin em. Talouselämän
perusteettomat heitot lapsiasiakkaista elokuussa ovat kestämättömiä; lomailevathan perheet pääsääntöisesti
heinäkuussa. Elokuussa voivat sitten palvella niitä etelän "turistivirtoja" ja töitä tarvitsevia mahdollisia lomittajia
löytyy yliopisto-opiskelijoista.
Kaikki kesään liittyvät tapahtumat ja toiminta loppuu. Turisteja ei palvella kuin sisätiloissa. Talvi ja jouulomia
voisi lyhentää.
Kesä alkaa nykyisin myöhemmin kun ennen. Lomien alun siirtäminen myöhemmäksi mahdollistaisi koululaisten
nauttimisen kesästä.
tod.näk. paremmat säät heinä-elokuussa kuin kesäkuussa. varmaan monet "kesäyrittäjätkin" pitävät
myöhempää ajankohtaa parempana.
Suomessa marjat kypsyvät vasta elokuun lopulle, jolloin niitä jää keräämättä, kun koulumaailma on metsistä
poissa. Useimmin silloin on lämpimimmät säät ja uimavedetkin sekä lapsille, että aikuisille.
Lisäksi kulttuuritapahtumia tulisi todennäköisesti siirtymään elokuullekin enemmän, jolloin maassa liikkuu
ehkäpä eniten turisteja muista Euroopan maista, eikä heidän tarvitsisi hortoilla täällä yksin kun koko maa on
"kiinni" kesäelämän käytännössä päätyttyä. Koulujen loma- ja työajat kuitenkin rytmittävät merkittävästi
yhteiskuntaa.
Mielestäni loman aloitusajankohta on sopiva, sillä esimerkiksi monet rippikoulut sijoittuvat kesäkuun alkuun.
Itse opiskelijana en jaksaisi opiskella tuota ajankohtaa kovinkaan pidemmälle, sillä se kävisi jo todella
raskaaksi. Koululaiset tarvitsevat lepoa!!
Kesän alku yleensä aina kylmä. Elokuussa kuitenkin ollut useinmiten vielä lämmintä
Kesäkuu on viileä kuukausi, jolloin ei vielä pääse kunnolla edes uimaan. Elokuu on ollut jo monena vuonna se
lämpimin ja kesäisin kuukausi. Lomat siis kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun, kiitos.
Kevätlukukausi on jo nykyiselläänkin pidempi kuin syyslukukausi, joten lapset ja me aikuisetkin olemme
kesäkuun alussa enemmän kuin loman tarpeessa. Kesäkuu valoisine öineen on muutenkin kesää
parhaimmillaan, sillä elokuussa ilmassa on jo selvästi syksyn tuntua. Valoisat alkukesän yöt sotkevat helposti
unirytmiä, joten koulussa jaksaminen olisi entistä vaikeampaa. Tämä näkyy jo nykyisinkin selvästi toukokuun
aikana.
Kesäkuu on lomamatkailuun parasta aikaa niin koti- kuin ulkomaillakin. Koska lomien huippusesonki ei esim.
Keski-Euroopassa ole alkanut, hinnat ovat halvempia ja lomakohteisiin mahtuu ja esim. lapsiperheiden
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lomasuosikeissa kuten Legolandissa yms. pystyy vierailemaan ilman tuntikausien jonoja. Myös Lapin
matkailuun kesäkuun alku on parasta aikaa, koska itikoita ei vielä ole niin runsaasti. Heinäkuussa on paras
pysyä kotoisilla mökkirannoilla, koska Keski- ja Etelä-Euroopassa on tuolloin aivan liian kuumaa.
Nykyinen loma-ajankohta on aivan hyvä, ei ole mitään tarvetta ruveta sitä muuttamaan.
Kesän alku on vuosi vuodelta siirtynyt kauemmaksi ja lyhentämällä nykyistä kesälomaa niin, että se alkaisi
vasta juhannukselta, palvelisi tämä monen perus palkansaajaperheen pitkästä kesälomasta aiheutuvaa
jokavuotista kesähoito-ongelmaa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta palkata erikseen yksityistä hoitajaa kesälomien
pitkille päiville, kun vanhemmat eivät pysty yhtä pitkään kesälomaan, ellei perheestä löydy opettajaa.
Kesät vaihtelevat ja heti kun on elokuussa lämmin niin aletaan miettiä myöhempää kesäloman aloitusta. Myös
kesäkuussa on helteitä ja itse en muuttaisi kesäloman aikataulua.
Ei ole mitään perustelua siirtää kesäloman aloitusta keinotekoisesti. Siirtäminen ei tuo mitään lisäarvoa
vallitsevaan tilanteeseen. Kun kaikkea mitataan tällä hetkellä tuottavuuden kautta niin mitenkähän tavoitteellista
lasten opetus on kesäkuukausina ?
Yhtenäinen käytäntö Euroopan suhteen: kesäkuu on vielä hieman aikaista
Elokuussa parempi lomailla kuin kesäkuussa.
Kesäkuun alussa on huono sää kuitenkin ja elokuun alussa juuri kun koulu alkaa tulee hyvää sää.
Aikuisten lomat alkavat aikaisintaan juhannukselta, monilla vasta elokuussa.
Yleensä vanhempien lomat on vasta alkaen juhannus- elokuu, alku kesäkuu on hyvin useasti lapsille ns
yksinoloaikaa ja ns ongelma tilanteita perheille mkiten lapset pärjää
Perheellä on sukulaisia Keski-Euroopassa. Lasten kannalta olisi helpottavaa jos lomat sattuvat edes osittain
päällekkäin. Näin serkukset voisivat viettäälomia joskus myös yhdessä. Lisäksi elokuu on usein ilmojen
puolesta oivallista lomailuaikaa.
Kesäkelit on vasta vähän myöhemmin, jo viikolla siirtäminen auttaisi. Kukaan ei kuitenkaan halua
juhannuksena olla koulussa joten mielestäni viikko riittäisi ja olisi varsin sopiva.
Kesäkuun puoliväli on lähempänä ihmisten normaalia kesälomakautta ja toisaalta elokuu on yleensä paras
loma-aika ilmojen suhteen
Kesäkuussa ei ikinä ole lämmin ja parhaat säät on aina elokuussa.
Euroopan kanssa samassa rytmissä. Opiskelijoille ja koululaisille paremmin töitä. Vanhemmat enemmän lomilla
loppu kesästä. Ilmaston muutos näkyy jo.Loppu kesällä lämpöisemmät ilmat.
Kesäkuun alku / ensimmäinen viikko ok.
Kesäkuussa Suomi on ehdottomasti kauneimmillaan, elokuussa illat ovat pimeitä ja viileitä - selkeää syksyn
tuntua on ilmassa. Sitä paitsi suomalaiset ovat onnekkaita, kun voivat lomailla myös ulkomailla alkukesästä eli
kesäkuussa. Tuolloin muu Eurooppa ei vielä vietä lomaa, joten kohteet ovat rauhallisempia.
Se on niinsanotun "oikean kesän" alku.
Yleensä vanhempien lomat alkavat Juhannukselta, joten kesälomajärjestelyt olisivat helpompia varsinkin
aloituksen suhteen. Näyttää siltä, että ilmat ovat muuttuneet sellaiseksi, että käytännössä lämpimät ilmat
alkavat myöhemmin ja kylmät taas syksyllä myöhemmin. Varsinainen kesä on juhannuksesta elokuun loppuun.
Länsimaiden malli näyttäisi suosivat elokuuta lomakuukautena. Näin oltaisiin paremmin "yhteensopivia" myös
niiden kanssa. Työelämässä tällä on merkitystä. Kun koulun lomat loppuvat jo elokuun alussa, ovat myös
vanhemmat pakotettuja pitämään lomat heinäkuussa. Useat kauppakumppanit/yhteistyötahot taas Euroopassa
ovat lomalla elokuun kokonaan.
Loma voisi alkaa 1-1,5 vkoa myöhemmin, koska usein vanhempien ja sukulaisten lomat pääsevät käyntiin
silloin.
Oppilaat ovat liian väsyneitä loppuvuodesta
Monesti juhannuksesta vasta alkaa kesäsäät.
Syyslukukausi ja kevätlukukausi jakautuu hyvin joululomalla tasan yhtä pitkiin osiin. Keväällä ei jaksa opiskella
enää toukokuun lopullakaan joten tuskin enää kesäkuulla kukaan jaksaa.
Luonnossa alkaa kesä vasta myöhemmin, juhannusviikolta tulisi kuitenkin jo poissaoloja, poisjääntejä
kevätjuhlista..
Viime vuosien perusteella kesä on alkanut vasta heinäkuulla. Keväällä on muita vapaajaksoja, ja valoisampi
sää auttaa jaksamaan keväällä pitempään. Syksyllä sen sijaan on pimeää ja synkkää, joten syyslukukausi voisi
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hyvin olla lyhyempi. Elokuu on monissa Keski-Euroopan maissa yleisin lomakuukausi, joten myös etenkin
vientiyritysten toiminnan kannalta lomailu samaan aikaan asiakkaitten kanssa olisi hyvä juttu. Ynnä tietysti
meille mahdollisesti tulevat turistit saisivat palvelua myös elokuussa, kun koululaiset voisivat olla kesätöissä
vielä elokuussa.
Parhaat kesäsäät on aina heinä-elokuussa, kesäkuussa voisi olla vielä koulua.
Kesä tuntuu alkavan vasta kesäkuun loppupuolella ja jatkuu pitkälle elokuuhun.
Aina löytyy joku syy valittaa milloin mistäkin asiasta. Turhan päiväistä venkslaamista vaikka tuokin toimii aivan
hyvin. Työpaikoillakin kesälomat pyörii jo kesäkuussa.
Tuntuu että koulu alkaa keskellä kesää joten olisi kiva jos kesäloma jatkuisi pidemmälle syksyllä
kesälomaa olisi vielä kuumemmalla ajalla
Vanhempien helpompi järjestää töistä kesälomat jolloin pieten koululaisten ei tarvitse kesällä olla niin paljon
yksin kotona. Muutenkin kesä alkaa nykyään vasta myöhemmin ja hyvät säät jatkuvat aina syyskuun alkuun.
Kesäkuussa lapset joutuvat lomailemaan enimmäkseen kotona keskenään, kun vanhempien lomat ovat
säännöllisesti vasta heinä-elokuussa. Myös säät suosivat yleensä lomailua kesän loppupuolella.
Nykyinen on yleisesti käytössä oleva ja rytmitetty muu koulutuksen ja yhteiskunnan yleisen toiminnan kanssa.
Siitä poikkeaminen tuo vaikeuksia esimerkiksi jatko-opintohakujen osalta. Loman alun ja lopun siirtäminen
aiheuttaisi myös perheille aikaisempaa enemmän ongelmia hoito- ym.järjestelyissä, sillä monen muunkin asian,
ei vain koulun loma-ajan, pitäisi sopeutua uuteen rytmiin. Koulu ei siis ole muuta irrallinen saareke, jossa
rytmityksiä voi tehdä vain omasta näkökulmasta. Lisäksi käsitys niin sanotun elinkeinoelämän hyötymisestä
loma-ajan siirtämisestä on hölynpölyä, siitä ei ole mitään riippumatonta näyttöä, vaan jonkun intressiryhmän
edustajan hatusta tempaisemia arvioita.
Parhaat lomailusäät ovat elokuussa. Juhannuksen paikka ei muutu ja ennen sitä olisi kiva rauhoittua lomalle.
Kesäkuussa säät ovat usein kylmät. Jos kyseiset kaksi viikkoa siirtyisivät elokuulle, olisi paremmat
mahdollisuudet saada viettää koko loma mahdollisimman lämpimässä säässä.
Aloitus ajankohta voisi mielestäni olla hyvinkin kesäkuun puolesta välistä tai juhannuksen jälkeen. Useampana
kesänä kesä on alkanut niin myöhään, että lapset eivät pääse kesän lämpimistä nauttimaan. Toki säähän
emme voi vaikutaa. Usealla vanhemmalla lomakin alkaa vasta juhannukselta, tai monella loma alkaa vasta
elokuussa. Kesälomien myöhäistämisellä voisi mahdollistaa paremmin yhteisen loman lasten kanssa.
Mielestäni kesäloma voisi olla lyhyempi, ja talvella pidempi pätkä lomaa sitten myös.
Sillopin on valoisaa ja kevätlukukausi on muutenkin pidempi kuin syyslukukausi, joten lapset ovat todella
väsyksissä. Vanhemmilla ei kuitenkaan ole enempää kesälomaa kuin tähänkään asti, joten on sama ovatko
lapset yksinään kesäkuun alun vai elokuun lopun!
Kevät opiskeluineen on pitkä ja lapsista huomaa, että loman alku tekee hyvää.Kesäsäät houkuttelevat luontoon
harrastamaan ja liikkumaan, riittävä lepo- ja palautumisaika työstä varmistetaan tauottamalla arkea.
Kesän myöhäistyminen. Elokuussa vielä hyvät kelit. Omat lomat olisi myös mukava näin saada myöhäistettyä.
sää
muu Eurooppa
Loppukesästä mukava lasten kanssa käydä marjassa, sienessä, uida ja ulkoilla.
Kesäkuun alku on yleensä kylmä ja heinä-elokuussa vasta alkaa helteet, olisi kiva viettää kesäloma kesäisissä
säissä.
Kevätlukukausi on jo nyt paljon pidempi kuin syksy. Keväälle tulee saada lisää lomia, pienet koululaiset eivät
jaksa opiskella entistä pidempään. Ja mitä se sitten aiheuttaa päivähoidolle?
Ja olkoonpa lomakauden alkamisajankohta mikä hyvänsä, emme voi pelkästään yhtenä kuntana sitä kokeilla.
On otettava huomioon yhteishaku ja esim. valintakokeiden ajankohdat. Suostuukohan kaikki ammattikoulut ja
muut oppilaitokset siirtämään hakumenettelyään yhden kaupungin kokeilun vuoksi? Toiselle asteelle on vapaa
hakeutumisoikeus! Ja jos ammattikoulut alkavat entiseen malliin, niin peruskoulun päättävien loma jää melko
lyhyeksi, ei siinä saada yhtään enempää kesätyövoimaa..
Loma voisi alkaa viikkoa myöhemmin. Toisaalta entinenkään aloitus ajankohta ei ole huono
Juhannukselta alkaa usein myös vanhempien lomat. Eurooppalaiseen malliin kesälomat juhannukselta elokuun
loppuun.
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Elokuussa kesä parhaimmillaan mitä se ennen juhannusta ei ole!
Koululaisille hiihtoloman ja kesäloman välinen kouluaika on jo nyt pisin 2kk 3 vkoa, syysloman ja koulun
aloituksen välissä on vain 2 kk, syysloma-joululoma 2 kk, joululoma-hiihtoloma 2 kk. Kannatan tasaisia
katkoksia koulutyöhon!
Vanhempien lomat alkaa usein jo juhannukselta. Kesäkään ei ole vielä alkanut kesäkuun alussa...Lämmintä!
Olisiko pieni loma toukokuussa tarpeen? Muutama päivä esim. helatorstain yhteydessä tms.
Elokuussakin olisi vielä kesää jäljellä, mutta koulut vaan alkaa. Tosin miten koulunsa lopettavien käy jos lomia
siirrellään, siis lukion tai amiksen aloittajat?
Kun myöhempään loppuu koulu, jatkuu loma pidemmälle syksyyn, joka sopisi mainiosti
Jos aloitusajankohta on myöhempi, niin silloin myös koulun aloitus myöhästyisi parilla viikolla. Tämä olisi
todella hyvä, sillä lähivuosina sää on suosinut juuri silloin elokuussa. Opiskeljat olisivat mahdollisesti
motivoituneempia palaamaan kouluun kun kesän kaikki festarit on jo mennyt ja sääkin alkaa viilenemään. 2-3
viikkoa nykyistä myöhempi aloitusajankohta olisi siis optimaalisempi.
Kesäkuu on viileä, koulua voisi hyvin olla heinäkuun alkuun saakka, kuten muuallakin euroopassa. Todella
ihmeellistä, että meillä koulut loppuu aikaisin ja paras lomakuukausi elokuu ollaan jo koulussa takaisin!
Oleellisempaa olisi porrastaa koko maan kesälomat niin että lomat alkaisit vaikka kolmen viikon aikana. Samoin
kuten vaikka hiihtoloma.
Kesälomien alkua pitäisi ehdottomasti siirtää nykyistä myöhäisemmäksi.
Kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin sen takia, että silloin kevätjuhlat eivät osuisi juhannusviikolle, koska se
saattaisi aiheuttaa liikaa kiireitä yhdelle viikolle monissa perheissä.
Kesälomien nykyinen aloitusajankohta on aikoinaan huolella suunniteltu ja pohdittu ja sopii erittäin hyvin
edelleen nykypäiväänkin lapsiperheelliselle. Ei pidä muuttaa! Jotkut olisivat varmasti vaihtamassa lasten
kesäloman ajankohtaa omien sen hetkisten lomamieltymystensä takia, ei mitään järkeä! Ei kaikkia voi
miellyttää, ei lasten kesälomia pidä sotkea kenenkään mielijohteitten takia!
Euroopassa kesälomakausi sijoittuu elokuulle. En näe miksi ei näin voisi olla myös Suomessa. Kesäkelitkin
hellivät elokuussa enemmän kuin kesäkuussa.
Nykyinen toimii kumminkin suht. hyvin, säät nyt eivät aina osu täysin kohdilleen, mutta kuitenkin yleisesti
sangen mukavasti
Kylmä alkukesä, monien koululaisten vanhemmat töissä kesäkuussa, koulun alkaessa elokuun puolivälissä
kesäsää on vielä parhaimmillaan.
Monesti meidän vanhempien lomat painottuvat heinä-elokuulle ja kesäkuulle joudumme aina tekemään
erityisjärjestelyjä eli mummolareissuja ja leirejä ym. Perheen yhteinen kesäloma jää näin lyhyemmäksi kuin se
jäisi jos koulut alkaisivat pari viikkoa myöhemmin. Meillä on sukulaisia Keski-Euroopassa ja yhteinen
kesänvietto heidän kanssaan on nykyisellään hankala kun heillä lomat on vasta elokuussa. Myös säiden
puolesta lähes aina kesä on parhaimmillaan silloin kun koulujen lomat päättyvät kun taas kesäkuun alku on
monesti vielä hyvin viileä. Suomessa olisi myös mukava tehdä perheen lomamatkoja vielä elokuussa mutta
kohteet eivät enää koulujen alettua ole auki. Matkailualalle tämä on varmasti todellinen haaste!
säiden ja vanhempien lomien ollessa aika usein heinä-elokuussa olisivat lapset yhtäaikaa lomalla
Nykyajan sääolosuhteet vaikuttavat monen ihmisen mielipiteeseen. Sää oli viime kesänä kuuma ja nyt kylmä,
joten mitään varmuutta ei sen suhteen ole. Parempi olisi aloittaa koulu myöhemmin elokuussa, sillä suurin osa
vanhemmista pitävät mielummin lomansa elokuun loppupuolella kuin kesäkuun alussa.
kesäkuussa valon määrä ja päivän pituus aiheuttavat sen, että lapsilla on vaikeaa jaksaa koulussa. yöllä ei
saada unta ja pitkä kevätlukukausi väsyttää.
elokuu on huonompi lomakuukausi siksi, että vaikka olis lämmintä, yöt ovat jo alkaneet pimetä ja yleensä yöt
ovat myös kylmiä ja uimavedet alkavat jäähtyä.
hyvää on se, että tekemistä olisi marjastamisen ym. satokauden myötä.

huonoa on se, että pielisjoen kalastuskiellot alkavat aina elokuussa, mikä rajoittaa juuri lasten ja nuorten
kalastusharrastusmahdollisuuksia.
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Vanhempien vuosilomien ajoittamisen suhteen pari viikkoa myöhäisempi koulujen lopetus olisi paikallaan.
Säät ovat elokuussa paremmat nykyisin.
Kun kevät lukukausi päättyisi nykyistä myöhemmin ja kesäloman pituus pysyisi samana niin koululaiset ja
henkilökunta saisivat oikeasti nauttia kesästä. Nykyisin kun parhaat kesäkelit näyttävät olevan vasta elokuulla.
Myös monilla vanhemmilla oma kesäloma ajoittuu heinä tai elokuulle.
kesäloman loppua voisi sitten siirtää samaiset kaksi viikkoa eteenpäin
Voisin olla mielummin elokuusta kaksi viikkoa pidempään lomalla kuin kesäkuusta. Säiden vuoksi.
Paitsi että lopettaisin jo toukokuun puolella.( vaikka keskellä viikkoa jos ei muuta järkevää päivää löydy, jotta
tarvittavat koulupäivät täyttyvät.) Ja peruskoulut saisivat loppua siis vaikka perjantaina ja lauantaina olisi vain
lakkiaisia ja muita valmistujaisia. Peruskoulun kevätjuhla voisi olla vaikka perjantai-iltana jos halutaan että
perheet voivat osallistua. Vuorotyöläisille ei lauantaitkaan välttämättä aina käy :) Tästä iltajuhlasta voisi
hyväksyä yhden koulupäivän. Eihän nytkään lauantaina ole kuin juhla ja se lasketaan päiväksi. Yökouluisskin
kai saadaan päivä vaikkei olisi kuin aamiainen koululla :)
Alkukesä on yleensä vielä kylmä ja epävakainen säiden puolesta eikä itsellä huvita silloin olla lomalla. Lapset
voivat ihan hyvin olla koulussa kesäkuun puoleen väliin asti. Koulujen kesälomaa voisi lyhentää sen kahden
viikon verran niin lastenhoito-ongelmatkin helpottuisivat.
Säät, syksyn heinänteko (jossa myös lapset ovat mukana), vanhempien loma-ajat, syksyn muut toimet
(esimerkiksi marjan poiminta) joissa lapset ovat mukana.
haluaisin että koulu alkaa 1. syyskuuta
- alkukesällä ehtii hyvin vielä opiskella vaikka kevyemmin (luokkaretket, reissut ja luontopäivät, vaellukset ym.)
- kesät alkavat aina yhä myöhemmin (lämpeneminen, helteet)
- vanhemmat harvoin kotosalla heti 1.6 alkaen
Kesäkuun kelit on yleensä viileitä. Elokuussa on parasta alkusyksyä olla ulkona ja marjastaa ja kalastella
Kesäkuun alussa on usein kylmää ja sateista.
Nykyinen malli vaikeuttaa opiskelijoiden kansainvälistä vaihtoa ja muutakin yhteistyötä
Monilla vanhemmilla lomat alkavat vasta juhannukselta tai sen jälkeen.
Lomat kokp Euroopassa alkavat nyöhempään. Yhä useimmissa perheissä myls kans.välisiä jakspja ja kaoset
saattavat olla osan vuodesta toisrn maan koulussa. Samat ajat hyödyttäisivät myös kans.väl.ystävien
reissaamista. Vanha loms-aika perustuu enemmän maanviljelyaikoihin ja silloin tarvittuihin kesäkuun lomiin.
Myös säät yuntuvat nykyään suosivan enemmän elokuuta, kylmä kesäkuu on lapsille ja nuorille mielekkäämpi
opiskelukuukausi.
Olisi hyvä yhtenäistää loman ajankohtaa muun maailman kanssa. Monesti myös varsinainen kesä jatkuu
elokuun loppupuolelle asti.
Kesä ei ole kunnolla alkanut touko - kesäkuun vaihteessa. Myös työpaikalta hankala saada vuosilomaa heti
kesäkuun alusta. Ylipäätään ongelmia, miten lapsen hoidon saisi järjestettyä.
Korostan, että paras aloitusajankohta on sidoksissa myös lopetusajankohtaan: siis lomaa pitäisi pidentää
lopusta kaksi viikkoa, jos sen alkamista lykätään kesäkuun puoiliväliin.
Alkukesästä järvien vedet ovat vielä viileitä, eikä ilmatkaan usein ole olleet lämpimiä. Vastaavasti elokuussa
taas on useampana vuonna ollut lämmintä.
Olemme Eu:ssa, joten myös loma-aikoja voisi muokata muun Euroopan mukaisiksi.
Kesäkuun alussa on hankalaa järjestellä omasta työstä vapaata, jolloin lasten hoitojärjestelyt ovat hankalia.
Lisäksi alkukesän säät on huonot, ja loppukesällä olisi mukavammat ulkoilusäät.
-valoisa aika
-sekä oppilaat että opettajat ovat väsyneitä pitkän kevätlukukauden jälkeen
Kesän alku yleensä epävakaata ja lapset viihtyvät paremmin koulussa. Melkein juhannukseltakin kerkeisi
aloittaa loman. Muutkin perheestä yleensä silloin jo lomalla. Myöhäisempi aloitus sitten syksyllä.

-

-

Viikko koulua kesäkuussa olisi ihan OK. Sitten loman lopetus myös viikkoa myöhemmin elokuussa, kun ilmat
ovat vielä parhaimmillaan.
Työssäkäyvien lomakausi on touko-syyskuu, koulujen lomat eivät voi olla koko lomakauden kestävät.
Kompromisseja joutuu jokainen kohtaamaan lomajärjestelyissä.
Sää ja Euopan kesäloma ja yliopisto kesäloma
Säät ovat parhaimmillaan vasta myöhemmin. Elokuun ajankin olisi kiva olla lomalla
Alkukesästä ei oikein ole halukkaita lomalla olijoita, joten ei oikein ole tarjota töitäkään nuorille. Tällöin pienetkin
lapset joutuvat olemaan yksinään kotona tai vanhemmat joutuvat järjestelemään leireille, sukulaisille yms.
Loppukesästä elokuun puolella taas nuoret häviävät kesätöistä liiankin aikaisin.
Marja-aikakin on loppukesästä ja poimijat häviävät työvoimasta niin kotona kuin marjatiloilta.
Kevään valoisuudessa lapset jaksavat opiskella paremmin kuin syksyn pimeydessä. Siksi kevätlukukausi voisi
olla pitempi kuin syyslukukausi.
Sää olisi parempi.
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Matkustaminen Keski-Eurooppaan sukuloimaan olisi helpomaa, kun lomat sattuisivat paremmin samaan
aikaan.
Koska usein elokuussa on hyviä ilmoja ni on sääli olla koulussa.
Se on hyv merkki siitä, että kesäloma alkaa. Kesäloma on yhtäkuin kesäkuu ja jos osa kesäkuusta on vielä
koulua tai aloitetan loma toukokuusta niin ei se silloin ole kesäkuu. Lämpimät säät alkavat tulemaan juuri silloin
kesäkuussa.
Vanhempien lomat alkaa yleensä myöhemmi kesällä.
Kesä on valoisaa aikaa ja silloin lapsien on hyvä olla lomalla.
Ensinnäkin säät on ollut alkukesästä vielä epävakaiset. Loman toivoisin jatkuvan ennemminkin syksylle. Koska
sää on ollut syksyisin lämpimämpi pidempään. Syksy on pitkä ja pimeä. Koululaisilla ei olisi niin pitkää jaksoa
syksyllä. Keväällä opiskelu on mielestäni parempi kun on valoisampaa. Ajatus loman lähestymisestä auttaa
jaksamaan paremmin.yksinkertaisesti säät ovat sellaiset, että elokuussa on vielä niin kesä, että voisi olla
lapsilla lomaa. Onhan monella vanhemmalla lomaa vielä silloin.&#128512;
Toiminut hyvin tähänkinasti, miksi vaihdettaisiin?
Me vanhemmat olemme työelämässä. Meillä vuosilomat alkavat useimmiten juhannukselta. Pienimmille lapsille
joutuu hankkimaan hoitajan kesäkuulle, sillä he eivät vielä pärjää yksin kotona kokonaisia päiviä.
Itse töissä, helpompi järjestää lasten lomia.
- Kesä ei ole kunnolla vielä alkanut kesäkuussa(mm. kylmät uimavedet)
- Vanhemmat harvemmin aloittavat omat lomansa kesäkuussa
- Juhannus on yksi yleisimmistä kesäloman aloituksista
- Vanhempien lomalimitykset saadaan myös osumaan kesän parhaille keleille
Loma loppuu liian aikaiseen, koska elokuu on vielä kesää ja on lämmin.
Koulun aloitus on järkevintä siirtää syyskuulle, on loogisempi. Lisäksi elokuu on vielä täydellinen lomakuukausi.
Kevätlukukausi on pitkä ja raskas. Sen paremmin lapset kuin opettajatkaan eivät jaksa opiskella pidempään,
etenkin kun ainakin joinain vuosina tuohon aikaan on voinut olla jo hyvinkin kesäisiä ilmoja. Alkukesässä on
aivan omanlaista viehätystä, joka menee osin ohi, jos vielä puurtaa koulussa.
nykyään kesä alkaa vasta juhannuksen jälkeen. Lapsetkin viihtyy paremmin ulkona kun vedet on lämpimiä.
Yhteishaku/toisen asteen hakuaika on ongelmallinen, jos loman alkamisaikaa
ruvetaan siirtämään eteenpäin! Ysiluokkalaisten pitää olla jatkossakin samalla
viivalla muiden hakuun osallistuvien kanssa!
Lapset ovat toukokuun lopussa jo ihan valmiita lomalle. Pitkä kevät takana.
Kesäloma saa olla yhtä pitkä kuin aiemminkin. Kunnon irtiotto koulunkäynnistä on tarpeen,
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jotta jaksaa taas seuraavan lukuvuoden.
Kesä on myöhästynyt nyt joka vuosi, elokuussa koulujen alussa parhaat kelit.
Alkukesänä ilmat yleensä vielä viileät.
Kesäkelit alkavat silloin ja siirryttäisiin eurooppalaiseen rytmiin.
Yleensä kesäkuun alku on vielä aika viileä, joten olisi hyvä jos kesäloma alkaisi myöhemmin ja koulut jatkuisi
syksyllä vasta syyskuun alusta. Muutenkin keväällä on enemmän myös arkivapaita ym, kuten vappu ja
pääsiäinen. Lisääntyvä valo tuo myös energiaa. Syksy ei ehkä tuntuisi oppilaista niin raskaalta, jos koulu alkaisi
vasta syyskuun alussa.
Alkukesästä ei ole mitään tapahtumia missään. Vanhempien lomat painottunvat yleensä heinä-elokuulle.
Tavallisesti juhannus on myös työpaikoissa lomien aloituskohta
Kevätlukukausi on jo varsin pitkä muutenkin, joten varmaankin kevätlukukausi muodostuisi loman
alkuajankohdan muuttuessa liian pitkäksi ja koululaisten motivaatio opiskeluun kärsisi. Luulisin että tämä
muutos johtaisi tehottomampaan opiskeluun.
Alkukesä on usein kylmäää ja sateista, lapsilla ei ole tekemistä kun ei voi olla ulkona tai uida. Usein
vanhemmilla ei ole lomaa alkukesästä.
Suurimmalla osalla lasten vanhemmilla alkaa kesäloma Juhannukselta. Vanhempien EI tarvitse
miettiä/järjestää lasten yksinoloa kotona heidän ollessa töissä.
Jopa ilmaston muutos pidentää syksystä "kesää"
- säät (viime vuosina kesä on tullut vasta juhannuksen jälkeen ja kestänyt pitkälle elokuuhun)
- elokuu on vanhemmillakin vielä kesälomakuukausi
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- jos siirtäisi kaksi viikkoa tulisi kevätlukukaudesta huomattavasti pidempi kuin syyslukukaudesta
Suomen kesä on lyhyt. Varsinainen "kesä" alkaa monesti vasta juhannuksesta. Pari viikkoa myöhemmin alkava
koululaisten kesäloma yhtenäistää monen perheen lomaa. Elokuu on eurooppalaisten kesälomaa yhtenäistetään vaan lomiakin. Työntekijän näkökulmasta pari viikkoa myöhemmin alkava loma ei juurikaan
vaikuta työhön.
Kesälomakausi meillä vanhemmilla alkaa yleisimmin juhannukselta tai myöhemmin ja elokuu on vielä hyvää
loma-aikaa.
tuolloin pystyisi oikeasti olla lasten kanssa yhtä aikaa lomalla, eikä lapset yksin kotona
Työni kesälomat ovat eu jäsenyyden myötä siirtyneet enemmä elokuun puolelle.
Kesäkuun alku on yleensä kylmä, eli silloin voisi olla vielä koulussa. Tosin koulun pitäisi alkaakin sitten 2
viikkoa myöhemmin
Sienestys, marjastus sekä elokuun pimeät lämpimät illat kera punaviinin.
Tosin nykyinenkin systeemi käy kyllä, sillä muutos olisi melkoisen iso asia ja vaikuttaisi hyvin, hyvin moneen
asiaan, joita emme ehkä osaa ajatellakaan.
Itselläni lomani alkaa elokuussa, jolloin lapsilla alkaa koulu. Yhteistä loma-aikaa ei siis ole ja lapset joutuvat
olemaan alkukesän "omillaan" kun vanhemmat käyvät töissä.
Kevätlukukausi on muutenkin pitkä ja raskas. Henkilökunta ja oppilaat väsyvät liikaa, jos kevätlukukautta
pidennettäisiin vielä enemmän.
Juhannus on hyvä paikka aloittaa lomat koska moni työläinenkin aloittaa loman siitä. Jää myös enemmän lomaaikaa elokuulle.
Kevätlukukaudesta tulisi ihan järjettömän pitkä, jos loma alkaisi myöhempään. En edes ymmärrä, miksi
kyseinen kokeilu tai kesälomien siirto on otettu esille??? Siksi, että alkukesästä on kylmempää kuin elokuusta?
Kun säät ei ole sopivat??? Ihan naurettavaa! Onhan talvellakin joululomat tiettyyn aikaan, samoin hiihtolomat,
oli se keli ja sää mikä tahansa. Jos kevätlukukautta pidennetään, tarvittaisiin minusta kyseiselle lukukaudelle
joku hieman pidempi vapaapätkä, vaikkapa 2 viikon hiihtoloma.
Sää ei ole kovin kesäinen vielä kesäkuussa. Elokuun loppupuoliskolla myös monet lomakohteet antavat jo
alennuksia.
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Kevätlukukausi pitenee liikaa, jos loma alkaa vasta vähän ennen juhannusta. Suomen luonto parhaimmillaan
alkukesästä! Jos kevätlukukautta pidennetään, haluan että joululoma olisi pitempi. Pimeänä aikana ihminen
tarvitsee enemmän lepoa.
Myöhempi aloitus sopii vanhempien lomiin paremmin.
Nykyisin kesäkelien alkaminen siirtynyt pari viikkoa eteenpäin
Nykyinen on hyvä, koska kukaan ei jaksa keskittyä, kun alkaa lämpimät säät.
Kesä alkaa juuri Kesäkuussa
Leirikoulujen ja retkien järjestäminen olisi helpompaa, koska säät ovat lämpimämmät, ja kyytejä saisi
paremmin. Nykyisin retkiä järjestetään lähinnä toukokuun viimeisillä viikoilla, ja kyytejä on hankala saada.
Liikunnanopetuksen näkökulmasta ulkolajeja olisi mukavampaa harrastaa alkukesästä (esim. pesäpallo,
suunnistus), kun lumet ovat sulaneet ja maa kunnolla kuivunut. Uintiopetustakin pystyisi antamaan rannalla
uimahallin sijasta.
Nykyinen ei ole ongelma, voi olla että nuo muutkin toimisivat yhtä hyvin mutta miksi korjata sellaista mikä ei ole
rikki.
-Hyvä niin!
Olen IB-linjalla, ja IB-loppukokeet ovat kansainvälisesti toukokuussa. Jos me siirtäisimme loma-aikoja, niin
meille jää vähemmän aikaa opiskella tunneilla, ja toukokuusta vaikka juhannukseen on joutoaikaa niiden
jälkeen.
Kesäkuun alku on kylmä lomakaudeksi, elokuu yleensä lämpimämpi. Sykyllä lasten kaa ehtisi
marjametsäänkin, keväällä luonto ei tarjoa niin paljon.
kesäkuu alussa sää on vielä sateinen ja kylmä.
Muut Euroopan maat alkavat loma kesäkuun puolivälissä.
Perhessa olisi hyvä sopia kaikkien lomat yhtän aikan.
Perinne.
Hiihtoloman jälkeen on muutenkin (liian) pitkä jakso ilman lomia.
Paremmin perheelle yhteistä loma-aikaa.
Kesäloma voisi jatkua vaikka viikon pidempään ja esim. keväällä olla "kevätloma" viikko.
Kesäkuu on monesti vielä säiden suhteen huono. Viikko lisää keväällä ei tunnu liian pitkältä ajalta olla vielä
koulussa. Tottakai koulun täytyisi sitten elokuussa alkaa viikkoa myöhemmin. Elokuussa on vielä hienoja
lomasäitä ja moni vanhempi pitää kesälomiaan, voisi vielä matkustaa jne.
Jos loma alkaisi myöhemmin, yhteishaun tulos tulisi oppilaiden tietoon myöhemmin. Katson, ettei Joensuu voi
yksin ryhtyä loman siirtoon (tai kokeilla eri lomaikaa), koska…
- Peruskoulun päättöpäivä on määrätty asetuksessa (asetusta voidaan tietysti muuttaa)
- Päättötodistukset tulee antaa kaikille peruskoululaisille samaan aikaan (ei siten, että joensuulaiset saavat 3
viikkoa myöhemmin kuin muut)
- Päättötodistuksen numerot siirtyvät yhteishakuun koko Suomessa tiettynä aikana, jotta kaikille peruskoulun
päättäville voidaan laske yhteishaun pisteet ja jakaa opiskelupaikat
Juhannus tuntuu sopivalta loman alkamisajankohdalta kesän monesti vasta alkaessa kunnolla siinä vaiheessa.
Toisaalta kevätlukukausi venyisi melko pitkäksi, joten keväällä voisi olla sitten toinenkin lomajakso?
Alkaa olemaan kuitenkin lämpimät säät ja aurinkoa ja mikään ei ole niin ärsyttävää kun kauniilla, lämpimällä
ilmalla sisällä koulussa istuminen.
Kesäkuun alussa ei yleensä ole vielä kovin lämpimät kelit ja sittenkun koulu alkaa niin on ikävää istua luokassa
kun ulkona on kaunis ilma.
ei niistä
lämpötiloista ikinä tiedä
yleensä kesäkuu on kylmempi kuukausi ja ns oikea kesä alkaa vasta heinäkuussa,joten loman voisi säästää
lämpimimmille kuille,jotta koululaiset pääsisivät nauttimaan hybistä keleistä.
Lämmin aika alkaa vasta juhannuksen jälkeen, joten tätä ennen säidenkin puolesta voisi olla koulussa ja jättää
loma aika hyvälle sää ajan kohdalle.
Sekä monet vanhemmat ovat töissä alku kesästä (ennen juhanusta) ja tällöin pienten oppilaiden vanhemmilla

koituu hoidollisa vaikeuksia alkukesään, kun lapset eivät viellä osaa ollaankkan kokonaista työ aikaa yksikseen
kotona.
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Kesä parhaimmillaan kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun.
Parhaat säät alkavat nykyisen koulunaloitusajan jälkeen. Lisäksi muun Euroopan lomat olisivat tällöin samaan
aikaan kuin suomalaisten.
Vuorotyläisenä vanhempana kesäloma joka tapauksessa vaihtelee kesäkuun ja elokuun välillä, kiertävä vuoro.
Nykyinen aloitus ihan hyvä ja totuttu, vaikka ilmat nykyisin ovatkin usein huonot kesäkuun alussa. Esim.
Juhannukselta aloittaminen ei tulisi kuuloonkaan, huonoimmillaan vanhemman kolmen viikon loma olisi jo lähes
pidetty.
Jos koulu jatkuu pitkälle kesäkuuhun oppilaat ei jaksa kun keskittyminen herpaantuu. Viikko on sopiva aika niin
elokuussa koulu alkaa viikkoa myöhemmin!
Vastustan kaikkia muutoksia.
Periaattessa mielestäni sillä ei ole väliä, milloin kesäloma alkaa , mutta kesäloman ajankohtaa ei ole mielestäni
tarvetta muuttaa.
Usein kesäkuun alussa on paljon huonompi sää kuin elokuun puolessa välissä.
Kyselin 2 omalta lapselta ja heidän mielestä loma voisi alkaa vaikka kesäkuun puolivälissä/juhannus. Harvoin
vielä itselläkään on kesän alussa lomaa tai lomamieltä. Elokuussa on myös uimavedet lämpimämpiä kuin
kesäkuun alussa ;)
Loman loppumista kannattaisi siirtää pidemmälle elokuuta, sillä se olisi lomailun (ja oppilaiden/opiskelijoiden)
keskittymisen kannalta parempi ajankohta, kun huomioidaan hellepäivät, veden lämpötilat ja matkailu.
Oppilaiden/opiskelijoiden keskittymiskyky on elokuussa usein heikko, kun ulkona (ja sisällä) on kuumaa ja
ulkoharrastuskelit Suomen ilmasto huomoiden parhaimmillaan. Kesäkuun alku ei yleensä tässä suhteessa ole
yhtä haastava - ja lisäksi lähestyvä loma auttaa jaksamaan.
Tarvittaessa kesälomaa voi lyhentää sen verran, että kevätlukukaudelle saadaan hieman pidempi loma
loppukevääseen oppilaiden/opiskelijoiden jaksamisen turvaamiseksi.
Elokuu on vielä usein lämmintä ja ulkomaisia turisteja liikkuu paljon.
Ilmat ovat monesti vielä viileitä alkukesästä ja loppukesästä alkaa marjat olla keruuta vailla kotipuutarhassa,
jolloin voisi lapsia hyödyntää niiden keruussa pientä palkkaa vastaan. Myös sienestämistä voisi harrastaa koko
perheen voimin jos on halukkuutta.
Tosi usein kesäkuun alku on vielä kylmä ja lämpimät säät saattavat tulla vasta elokuussa. Myös kansainvälinen
lomakausi asettuu heinä-elokuulle2
Olettamuksena loman keston pysyvän ennallaan, loppuisi loma elokuun lopulla.
Helpottaa huomattavasti lapsen hoitoasioiden järjestelyä, sillä olemme joutuneet porrastamaan lomiamme niin,
että jompikumpi vanhemmista voi olla kotona.
Toivoisimme saavamme viettää koko perhe yhtä aikaa lomaa.
Kesäkuussa voisi opiskella luonnossa ja yläkoululaiset voisivat olla työelämänharjoittelussa.
Työharjoittelupaikkoja olisi tarjolla enemmän kesällä, kuin talviaikaan.
Elokuussa on nykyään parhaimmat lomailmat ja koululaiset voisivat keräillä marjoja ja sieniä tai
tehdä muuta työtä. Kesäkuun alussa ei ole marjoja kerättävänä, eikä voi ansaita taskurahoja.
Suomessakin voisi olla eurooppalaiset loma-ajat, eikä Suomen lomapaikkoja suljettaisi elokuussa.
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Vuosikymmenet ollut sama ja hyväksi todettu koulujen lomien aloitusajankohta. Sopiva jaksotus syys- ja
kevätlukukaudelle.
Lasten ja aikuisten lomat helpompi satuttaa samaan aikaan. Lapset vielä ala-aste ikäisiä, eivätkä voi olla
keskenään kotona.
Kesä jatkuu nykyisin vielä pitemmälle (alkaa myöhemmin) kuin aikaisempina vuosina.
Elokuulle on syytä jättää tilaa lomailuun. Siirtoakin tärkeämpää olisi painotella edellisen lukukauden
päättymisen ja seuraavan lukukauden alkamisen ajankohdan välillä. Kesäkuun neljäs päättymispäivänä ja
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elokuun 7 aloituspäivänä ovat järjettön yhtälö. Koulun tulisi alkaa korkeintaa elokuun 15 päivä.
Loma päättyisi vasta elokuun lopussa.
Nykyinen ajankohta loman alkamiselle on erittäin hyvä. Joulu- ja kesäloma jakaa lukuvuoden edes
kohtuullisesti kahtia, kevätlukukausi koetaan jo nyt melko raskaaksi, loman alkamisen venyttäminen
pidemmälle kesään toisi mukanaan uupumista ja tehottomuutta. Valon määrä ja heräävä luonto toukokesäkuussa kutsuu ulos, ja tätä luontaista ulkoilun ja liikkumisen iloa ei pidä suitsia keinotekoisella kouluvuoden
pidennyksellä kesälle. Suomen kesä on tunnetusti lyhyt eikä kesäkelien ajoittumista voi ennalta arvata, mutta
nykyinen kesäloma kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin kattaa keskimäärin myös hyviä kelejä. Jos
kesäloman ajankohtaa siirretään viikolla tai parilla, luultavasti viimeiset viikot menee koulussa pelleilyksi,
levottomaksi ajantappamiseksi ja muka-opiskeluksi. Älkää uhratko lapsien kesälomaa elinkeinoelämän
vaatimuksille! Järki voittakoon!
elokuussa sää on parempi, kuin kesäkuussa
Työ- ja loma-aikojen parempi synkronointimahdollisuus.
Alkukesän valoisuus on mannaa, mutta niin myös alkusyksyn lämpimät illat ja marjojenkeräily. Kaksi viikkoa
myöhemmin kesäloma voisi alkaa, reilusti ennen juhannusta. Näin lähestyisimme keskieurooppalaista
lomasesonkia. Kevätlukukausi saattaa tulla koululaisille raskaammaksi, mutta sinne kai on mahdollista siirtää
omapäiviä lyhenevältä syyslukukaudelta.
siirtäisi lomakautta mukavasti jatkuvammaksi syksyyn
Kesän alku on kylmä yleensä,jos lomaa siirretään alkamaan juhannuksesta,Se jatkuisi lämpimään elokuuhun
asti. Monen pienen koululaisen on oltava kotona yksin ,kun vanhempien lomat alkavat yleensä
myöhemmin,monella juhannukselta. Hyvä juttu olisi,jos siirrettäisiin. Itse vanhempana ja opettajana olisin sitä
mieltä!
Syksyllä voisi olla pidempään lomalla.
Lämmin &#127794;/5
Loma saisi alkaa sen mukaan, että kouluvuoden aloitus saisi mennä lähelle syyskuun alkua. Monesti
parhaimmat kelit ovat juuri elokuussa, jolloin kouluun meno on vaikeaa ja harmittaa. Monella vanhemmalla
lomakuukausi on myös elokuu. Toki kesäkuukin on lomakuukausi, mutta useimmiten vielä viileä/viileähkö.
Juhannus on jo sikäli monelle juhlapyhä ja siinä on reissuun lähtöjä, niin koulun kesäloman alkamista siihen ei
ole hyvä ympätä enää lisäksi. Olisi varmasti paljon poissaoloja koulusta tuolloin.
Moni vanhempi jää lomalle juhannuksen aikaan ja elokuu on usein lämmin ja siksi lomaksi soveltuva kuukausi.
Yhteiskunta ja rakenteet erityisesti työympäristöissä muuttuu ja asettavat toki haasteita. Se koskee muutakin
kuin kesäaikaa. Ehkä tämä aika on toisaalta myös sellainen, ettei ole naapurien aikuisia, mummeja tai ukkeja
katsomassa lasten perään siten kuin ennen. Mutta toisaalta on tarjolla kesäkerhoja, -leirejä yms. - voisi olla
enemmänkin ja edullisempia. Jos kesälomaa siirretään tai lyhennetään, tehdäänkö se aidosti lasten parhaaksi
vaiko aikuisten mukavuudeksi?
Vanhempien/aikuisten kesäloma on yleensä aina loppukesästä. Lisäksi säätila on nyt ollut monena vuonna
peräkkäin, että lämpöiset ilmat on jatkuneet elokuun loppuun asti, ja alkukesä ollut tosi kylmä. Jos koulut
alkaisivat vasta syysk alussa, keväällä voisi olla normi 1 vkon hiihtoloma, ja esim. Pääsiäisen yhteydessä
toinen 1 vkon loma.
Meillä työssäkäyvillä lomakuukaudet suurimmaksi osaksi kesä-elokuu. Oikeastaan minnekään ei ehdi
elokuussa kun koulut alkavat niin aikaisin.
Elokuu pitäisi olla kokonaan vielä lomaa.
Niin opiskelijana kuin vanhempanakin olisin valmis aloittamaan kesäloman hieman myöhemmin ja jatkamaan
sitä pidemmälle. Elokuu on usein säätyypiltään vielä kesäinen ja se jättäisi paremmin aikaa matkusteluun ja
kesän palveluista nauttimiseen. Kesäkuu on tilastollisestikin viilennyt ja epävakaistunut, joka osaltaan vaikuttaa
menoihin ja kuluttamiseen, vaikka lomalla jo olisikin.
Vanhemmilla on usein lomakuukausi kalenterikuukausi. Itse pitäisin loman mieluiten heinä- tai elokuussa,
jolloin luonnollisesti toivoisin, että lapsikin olisi lomalla. Lomakausi tulisi olla lähempänä eurooppalaisten
yleisintä lomakautta eli elokuuta. Loppukesä on säidenkin puolesta usein parempaa.
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Keväällä on vielä huonoja kelejä ja kuumin aika on vasta elokuussa
Nykyinen on hyvä. Jos lomaa siirrettäisiin myöhemmäksi kevätlukukaudesta tulisi liian rankka. En todellakaan
halua että lomia siirretään.
Kesäloman nykyinen sijoitus perustunee maalaisyhteiskunnan peltotöiden ajoittumiseen, ja on sikäli nykyään
tarpeeton. Terminen kesä olisi parempi syy sijoittaa kesäloma, eli alkamaan ja loppumaan myöhemmin,
vaikkapa juhannukselta elokuun loppuun.
Luonto on jo kesäinen ja valoisa ja helpompi järjestää lomaohjelma, kun kaikilla alkaa samaan aikaan
kesäloma.

Ehdotan, että kesäloma kestäisi elokuun lopulle ja koulu alkaisi syyskuun alussa.
Perustelut:
- Elokuu on yleinen lomakuukausi suurimmassa osassa Eurooppaa, ja Suomi on osa Eurooppaa
- Eokuussa ovat uintivedet lämpimämpiä, kuin kesäkuussa
- Elokuussa on hyvin usein vielä kesäisiä jopa helteisiä säitä
- Elokuu on ihanteellinen retkeily kuukausi kahden edellisen perustelun vuoksi
- Elokuussa kypsyvät monet marjat ja koululaiset voisivat marjastaa myös viikolla
- Syyskuussa ei enää ole hellesäitä niinkuin elokuussa saattaa olla
-

-

Yrityselämässä kansainvälistytään kovaa vauhtia ja joudutaan elämään samaa rytmiä kuin muu maailma.
Suomalaisten pitkät lomat ovat historiaa ja samoin heinäkuun pitkät lomat. Eurooppa hiljenee vasta elokuussa
ja se sopisi paljoin paremmin myös meille suomalaisille.
Yleensä paremmat säät elokuussa kuin kesäkuun alussa.

-

Ei tulisi niin pitkä syksy. Yleensä keväällä jaksaa paremmin kun valo lisääntyy.
Elokuu olisi vielä hyvä lomakuukausi säidenkin ja uimavesien puolesta.
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Nuorille riittäisi kesätöitä vielä elokuussa, koska on aikuisillakin kesälomakuukausi.
Koska alkukesä on Suomessa kylmä.
Viikon-kahden myöhennys korkeintaan, ettei kevätlukukauden pituuus veny kohtuuttomasti. Kuitenkin kannatan
myöhennyskokeilua, koska paras kesä ja vanhempien lomat sijoittuvat loppukesään, silloin pääsee
marjastamaan ja sienestämään porukalla, ja pimeä ja kylmä syyslukukausi lyhenisi vähäsen. Ehken
laajemmassa mittakaavassa ajateltuna olisi hyvä myös matkailuyrittäjille, jos suomalaisten kesälomat olisivat
paremmin synkassa Keski-Euroopan lomiin.
Vanhemmat on vielä kesäkuussa töissä ja nykyään on lämpimämpää elo- kuin kesäkuussa.
Kesäkuun alun sää on usein koleaa.
Kesäloman tulee lapsuudessa olla riittävän pitkä, jotta se katkaisee kunnolla arjen. aikuisena ehtii töitä kyllä
tekemään. Jos talviloma kestää loppiaiseen asti kannattaisi sitä lyhentää.
Järkevämpi kesäloma säiden puolesta, sekä aikataulun sovittaminen lähemmäs muun Euroopan
kesälomakautta.
Kevätlukukausi on pitkä, koululaiset ovat jo loman tarpeessa kesäkuun alussa.
Koulussa ei tarvitse viettää kauniita kesäpäiviä;)
Olen sitä mieltä, että aloitusajankohdalla ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä, että kesäloman pituus säilyy
ennallaan.
Tämä ajankohta on toiminut hyvin.
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Aloitusajankohdalla ei niin väliä, kunhan se on seudullisesti sama, eikä vaikuta pikkusisarusten osalta
maksuttomia kesäkuukausina päiväkodissa (eli että kuukaudet on mahdollista ottaa käyttöön koulujen
kesäloman mukaisesti).
Elokuussa usein paremmat säät verrattuna kesäkuun alkuun, perheet varmasti mielellään mökkeilsivät ja
marjastaisivat ym vielä elokuussa.
Koska itsellä loma ei ole mahdollinen heti kesän alussa
välillä olisi suotavaa olla lomalla töistä elokuussakin, mutta kun koululaisilla alkaa koulu jo niin varhain, jää
loma-aika lapsen kanssa monesti melko lyhyeksi
Toukokuun puolessa välissä lapset jo kovasti odottavat kesälomaa ja väsymys koulun käyntiin on vahvasti
havaittavissa: läksyjä ei viitsittäisi enää tehdä, puhumattakaan kokeisiin lukemisesta. Olen sitä mieltä että
nykyinen loman aloitusajankohta on hyvä sillä jos koulu jatkuisi vielä pari viikkoa kesäkuun puolelle , opettajien
työ menisi hukkaan sillä lapset eivät enää talven pakerruksen jälkeen jaksaisi keskittyä koulun käyntiin, jolloin
yleinen levottumuuskin luokissa lisääntyisi.
Aloitusajankohta voisi olla kaksi viikkoa myöhemmin tai juhannukselta. Tällöin loma vastaisi paremmin "muun
maailman" loma-aikoja, sillä ulkomailla useinkin elokuu on vielä lomakuukausi. Minusta lapsilla voisi olla elokuu
kokonaan lomaa ja syysloman voisi pitää kesäloman kanssa samaan pötköön alkusyksystä. Tällöin lapset
varmasti jaksaisi hyvin joululomaan saakka. Alkaahan korkeakoulut ja yliopistotkin vasta syyskuun alussa.
Kevätpuolella on koulurytmiä keventämässä mm. talviloma ja loppukeväästä myös helatorstaita ja pääsiäistä
yms, jotka tuo kaivattuja pidempiä viikonloppuvapaita.
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Kesän alkuviikot eivät ole lämpimiä kun taas helle jatkuu elokuun lopussa joten olisi kiva viettää loppukesää
kotona ja alkukesää koulussa.
Elokuussa parhaat ilmat, jolloin lomaa olisi enemmän.
Varsinkin pienten koululaisten on pitkä aika olla yksin kotona, kun koulut loppuvat jo toukokuun lopussa.
Vanhemmilla ei ole mahdollista pitää niin pitkiä lomia. Nyt useat perheet joutuvat jaksottamaan lomansa niin,
ettei perheen yhteistä loma-aikaa ole käytännössä ollenkaan, kun lomat joudutaan pitämään eri aikaan, että
lapsen kanssa olisi aina aikuinen kotona. Tämä taas lisää ylimääräisten lomien pyytämistä lukuvuoden aikana,
koska myöskään kaikki vanhemmat eivät voi olla lomalla hiihto- ja tai syyslomaviikon aikana.
Työpaikolla kun on usemapia henkilöitä, jotka haluavat/tarvitsevat loman samaan aikaan.
Monesti kesäkuun alkussa ei ole vielä kunnollisia lomakelejä, joten olisi mukavampia viettää kesälomaa
auringonpaisteessa. Myös myöhäisempi koulujen alkamisaika syksyllä auttaisi varmasti sekä oppilaita että
henkilökuntaa jaksamaan paremmin, sillä syysloma olisi jo lähempänä. Oma työsopimukseni kestää lähes
kesäkuun puoliväliin ja usein koululla ei ole tarjota työtä enää kesäkuun alussa kun oppilaat ovat jo lomalla.
Tästä seuraa se että lomapäivät eivät enää riitä syys- ja joululomiin, joten monesti joutuu ottamaan palkatonta
vapaata.
Olisi varmasti myös kaupungille taloudellisempaa näin että oppilaat olisivat pidemmälle kesäkuuhun koulussa
kun samaan aikaan esim. koulunkäynninohjaajilla oon vielä työaikaa ennen kesäkeskeytystä jäljellä.
Lämpimät kelit tulevat kunnolla vasta myöhemmin kesällä ja itsellä vanhempana on lähes aina kesäloma vasta
heinä-elokuussa. Helpompi olisi kesäkuu elellä, kun ei tarttes junnuille niin paljoa tekemistä miettiä.
Kevät-lukukausi on pitkä oppilaille ja opettajille. Loma tulee tuolloin tarpeeseen kaikille.
Kesäkuun alku menee lapsilla oleillen eli odottaen vanhempien loman alkua ja parempia ilmoja.
jos loma alkaa juhannuksena niin vanhemmat pääsääntöisesti jäävät myös silloin lomalle ja koko perhe pääsee
saman tien vapaalle. Elokuussa lapset pääsevat vielä nauttimaan pääsääntöisesti hyvästä säästä
ja nauttivat lomastaan ja kavereiden seurasta.
Kesä on nytkähtänyt eteen päin ja alkaa monena vuonna vasta juhannuksesta.
Korkeintaan kaksi viikkoa myöhemmin! Juhannukseen kestävä koulu on jo liian pitkällä. Kevät lukukausi
muutenkin jo pitkä, pidempi kuin syyskausi. Opet ja oppilaat eivät jaksa enää pitkälle kesäkuulle. Meneekö
vikaa viikot vain hengailuksi, kun ei enää jaksamista.

Kesälomaa jatkettava sitten elokuusta saman verran kun lomaa myöhäistettykin.
Yhden viikon siirrossa ei merkittävää muutosta.
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Elokuun loppu on nykyään kesän parasta aikaa säitten suhteen.
Kesälomakausi töissä venyy usein elokuulle ja mukava olisi olla vapaalla yhdessä lasten kanssa.
Kesä alkaa myöhemmin ilmaston muutoksesta johtuen.
Päästään keskieurooppalaiseen rytmiin, mistä hyötyy ulkomaan kauppa ja kotimaan matkailu.
Kesäkuun alku tarjoaa hyvän kohdan lähteä koulurakennuksesta ulos; luonnontieteen opetus, leirikoulut,
liikunta.
En näe mitään koulutusjärjestelmän toiminnan tai opetuksen pedagogisten tarpeista lähtevää syytä lomaaikojen muuttamiselle millään edellä esitetyllä tavalla. Säät tai liike-elämän työvoimatarpeet eivät ole
koulutuksen toimintaa ohjaavia seikkoja. Jos työaikoja muutettaisiin, pedagogisesti perusteltua voisi olla
siirtyminen kenties esimerkiksi neljään jaksoon tai lukukauteen vuodessa eli hhuomattavasti suurempaan
remonttiin kouluvuoden työskentelyn ja lomien jaksottamiseen.
Kesäloman alun myöhentäminen vaatisi päättöluokkalaisten osalta myös muutoksen yhteisvalinnan
aikatauluihin (ei ole järkevää antaa arviointeja useita viikkoja ennen koulun päättymistä, oppilaiden
opiskelumotivaatio laskee yleensä huomattavasti numeroiden saannin jälkeen keväällä). Valltakunnallisten
valinta-aikataulujen muuttaminen ei kokeiluissa liene paikallisesti järjestettävissä.
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Kevätlukukaudesta tulisi pitkä ja raskas. Laskisi luultavasti oppimistuloksia.
Vanhempien lomat myös ajoittuvat tälle ajalle.
Mielestäni kesäloman ajankohdalla ei ole suuresti merkitystä jos sen pituus pysyy samana.
Kevätlukukausi on joka tapauksessa jo niin pitkä, ettei sitä tarvitse pidentää paljoa nykyisestä. Mutta sinänsä
elokuuta voisi vielä vähän pidempään hyödyntää loman parissa.
Suomen kesäsää ja uimavedet ovat yleensä vielä kesäkuun alussa kylmiä. Koululaisten olisi mukavampi
lomailla kun ne ovat lämmenneet.
Viivästetty loman aloitus helpottaisi alkukesän lastenhoidon järjestämistä. Työelämässä lomajakso on siirtynyt
selvästi heinä- elokuulle, joten kesäkuun alku on monesti haastava soviteltava. Alkukesästä olisi mahdollista
toteuttaa merikittävästi enemmän luonnossa ja ulkotiloissa toteutettavaa oppimista ja esimerkiksi leirikouluja
kotimaassa.
Laajempana perusteena on myös Keski-Eurooppalainen lomarytmi, jossa lomakausi on täysin käynnissä vasta
elokuussa. Matkailun kannalta ja omien eurooppalaisten ystävien tapaamisen kannalta olisi helpompaa, jos
lasten lomat jaksottuisivat myöhemmälle ajankohdalle.
Riittävän pitkä pitää olla
-Loma muutos antaa paremmat mahdollisuudet korostaa liikuntaa liitettynä muihin oppiaineisiin (ulkona
oppiminen).
-Koska Euroopassa lomat on elokuussa, auttaisi Suomen lomien siirto matkailupalvelujen kehittymistä. nyt
palvelut loppuvat, kun suomessa alkaa koulut ja euroopan matkailusesonki on kuumillaan. Muutoinkin lomien
hajauttaminen tukisi kotimaan matkailua.
-Muutos viesi eteenpäin muutoinkin yhteiskunnasa tarvittavaa ajattelutavan muutosta.
Viime vuosina kesäkuun sää on ollut usein sateinen ja jopa kolea, kun taas elokuussa ilma on ollut parempi.
Toki tämä voi vaihdella vuosittain, mutta ehkä koulujen kesälomat voisivat ajoittua nykyistä enemmän heinä- ja
elokuulle.
Vanhempien lomat alkavat usein juhannukselta, sää on parempi yleensä elokuussa kuin kesäkuun alussa.
Myös muu Eurooppa lomailee elokuussa. Jos lomat alkavat myöhemmin koululaisilla, ei vanhempienkaan
tarvitsisi aloittaa lomia yleensä kylmän alkukesän aikaan. Ehdottomasti kannatettava kokeilu !
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mielestäni lasten kuuluu,jo päästä nauttimaan kesän ensimmäisistä päivistä vapaalla,koska omat lapseni ovat
ainakin jo toukokuulla väsyneitä arjen aherrukseen ja mieli tekee jo viettää päivät ulkoillen ja järvellä nauttien
lämpimistä keleistä.
Kesäloma on nykymuodossaan liian pitkä. Jos ja kun loma-aikaa tulee lyhentää, on se järkevintä tehdä
alkukesästä: Elokuun helteillä on mukavaa lomailla, kesäkuussa sataa pahimmillaan räntää.
Viimeiset kouluviikot ovat aivan tuskaa, sillä ei ole enää mitään halua opiskella, joten nykyinen aika on sopiva.
Ei ilmastonmuutoksella voi perustella lomien siirtoa, todennäköisesti kelit ehtii muuttua erilaisiksi ennen kuin
muutos tulisi edes voimaan. Ei voi tietää.
Muiden maiden lomakäytännöt eivät voi ohjata meidän lomia, eihän siinä ole mitään järkeä. Näin on hyvä.
Ilmat usein vasta lämpenevät.
Kesälomaa voisi lyhentää ainakin viikon, mielummin kaksi, ja siirtää lomaa kaksi viikkoa eteenpäin. Lomaa olisi
siis noin kesäkuun puolivälistä noin elokuun puoliväliin saakka. Tämä olisi yhtenevää muun Euroopan kanssa,
ja kävisi myös säihin paremmin.
Koululaisten kevätkausi on jo tällä hetkellä syyskautta pidempi ja rankempi. Pitäisi ajatella
niitä pieniä (ja isoja) koululaisia, jotka ovat tämänkin kyselyn kohteena!! Ei pelkästään vanhempien loma-aikoja
tai matkailusesonkeja. Vai pitääkö lasten joustaa vanhempien ja elinkeinoelämän kustannuksella?? Ei kuulosta
hyvältä ratkaisulta.
Vaikuttaa siltä, että kesän ajankohta on siirtynyt pikkuhiljaa kohti elokuuta. Toisaalta, elokuu on muualla
euroopassa myös "hiljaista" aikaa heidän lomistaan johtuen, saattaisi olla hyvä hetki lomailla vielä täälläkin
kesäkelit
Itse työskentelen hoitoalalla ja meillä on kiertävät kesälomat joten jossain vaiheessa jos loma alkaisi kesäkuun
alusta ja koulululaisten loma alkaisi vasta kaksi vkoa myöhemmin tai juhannuksena niin ei olisi yhtään yhteistä
lomaa lasten kanssa! Mutta muuten kannatan kyllä toisaalta loman alkamista myöhemminkin.
En näe mitään syytä venyttää kevätlukukautta entisestään. Kevät on pitkä ja lasten keskittymiskyky herpaantuu
yhtä jalkaa lumien sulamisen ja auringon paisteen kanssa. Vanhempien lomailunhalun ei pitäisi mielestäni olla
peruste muuttaa kouluaikoja, vaan lasten edun pitää olla tärkeintä. Jos lomien siirtämiseen löytyy joku muu
järkevä syy (jota en itse keksi),niin asia voi olla eri. Nykyisin joululomaakin venytetään ihan turhaan, kyllä koulu
voisi alkaa ja uuden vuoden jälkeen (eikä loppiaiselta niinkuin tuntuu vakiintuneen tavaksi).
Kesäkuun alku on yleensä viileähkö, joten kallisarvoista loma-aikaa kuluu usein "hukkaan" kylmien säiden
vallitessa. Lisäksi keväällä/kesällä valon määrä virkistää oppilaita/opiskelijoita, joten kuka tietää, ehkä
oppimistuloksetkin saattaisivat parantua.
Miksi korjata asiaa mikä on jo hyvä?
Kesäloman voisi aloittaa juhannukselta tai jopa heinäkuun alussa. Näyttää siltä, että kesän lämpimimmät päivät
siirtyvät heinä-elokuuhun ja tuolloin loma-aikakin olisi oleellinen. Lisäksi monet vanhemmat ovat lomalla tuohon
aikaan, joten lasten ei tarvitsisi viettää aikaa yksin tai olla hoidossa niin paljoa.Lisäksi loma-ajan siirtäminen
toisi Suomen lähemmäs Keski-Eurooppalaista rytmiä.
Koska säät ovat huonoja alkukesästä.
Säät &#128522;
1. Kesäkelit alkavat vasta heinäkuussa ja jatkuvat syyskuulle.
2. Kaikkien muiden Euroopan maiden koulujen kesäloma alkaa vasta juhannukselta ja ainakin meidän suvussa
yhteisten tapaamisten aikaa on haasteellista sovittaa yhteen, sillä Norjasta, Italiasta ja Saksasta tulevat
sukulaiset haluaisivat lomailla ja olla Suomessa vasta elokuussa.
3. Paras marjastus ja sienestys aika on elokuu. Jos lomat jatkuisivat elokuun loppuun ehtisi metsäretkeilemään
paremmin ja stressittömämmin.
4. Myös yksityisyrittämiselle (lue: taiteen vienti) perheessämme olisi myönteisempää jos loma-ajat olisivat
heinä-elokuu.
Alkukesä on hyvin usein kylmä ja sateinen, kun taas elokuu lämmin ja aurinkoinen. Keskieurooppalaisten loma
ajoittuu pääosin elokuulle ja olisi aika hieno asia, ettei Suomi mene ns.kiinni jo elokuun alkupuolella.
Alkukesästä joutaa hyvin olemaan vielä pari viikkoa töissä.
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kohti eurooppalaista käytäntöä. meillä monesti vierailee lapsiperheitä euroopasta, he ovat elokuussa täällä kun
meidän lapsemme ovat jo koulussa!
Hyvät lomakelit tulee vasta heinäkuussa ja jatkuu yleensä koko elokuun jolloin ollaan jo koulussa
Keäskelit alkavat juuri niihin aikoihin ja Joensuun perinteinen suvenavaus on juuri oikealla paikalla toukokuun
lopussa.
Aika monella aikuisella on loma kesäkuussa joten monet lähtevätkin lomalle heti kesäloman alettua
Kesäkuulle on koululaisille hankala järjestää tekemistä. Toisaalta eurooppalaiset kesälomakuukaudet ovat
heinä-ja elokuu. Kesäkuun säät eivät ole myöskään viime vuosina suosineet lomailijoita.
Kesä alkaa nykyisin vasta myöhempään ja vastaavasti lämpimät säät ja vanhempien lomat jatkuvat elokuulle
saakka. Nautitaan ja annetaan lasten nauttia Suomen lyhyestä kesästä.
Sukulaisia asuu etelä-Euroopassa. Alkukesän ovat vielä koulussa ,kun meillä on lomat. Kun he tulevat
Suomeen elokuussa, meillä on jo koulua. Olen myös marjastaja ja sienestäjä parhainta säilöntä aikaa elokuu.
Parhaat kelit saadaan vasta loppukesänä.
Itse olen aina töissä kesäkuun loppuun saakka, heinä ja elokuun olemme mieheni kanssa lomalla. Koululaiset
joutuvat olemaan alkukesäloman yksin kotosalla.
Nykyinen aika on ollut sopiva
Ei aina muutoksia, jos halutaan muutoksi muutetaan aluksi kesäaika pois.
Nykyään kesäkuun alussa on vielä melko kylmää, kun taas elokuussa, jolloin olemme koulussa, on helteistä ja
siksi olisi ennemmin mukavaa olla lomilla helteisten säiden aikaan.
Elokuu on vielä loistavaa aikaa lomailla ja monesti säätkin suosii vielä silloin.
Selkeä aloituskohta olisi 31.5 , eikä vaihtelisi tuosta
Lomakausi on juhannuksesta eteenpäin myös työpaikalla.
Kesäkuun alku on säiden puolesta hyvä aika laajentaa koulussa tapahtuvaa oppimista luokkahuoneen
ulkopuolelle eli ulos. Vastaavasti hyvät lomasäät jatkuvat usein elokuun alussa.
Euroopassa lomakausi elokuussa; työt jaksottuvat sen mukaan.
Kesäkuun usein sääolosuhteista epävarmempi ja kylmempi kuin elokuun alku. Myös alakoululaisten
päivähoito on on usein järjestettävä erikseen, koska useimmiten vanhempien lomakausi alkaa aikaisintaan
juhannuksesta.
Parhaat kesäilmat yleensä elokuussa, joten vähintään viikkoa myöhemmin voisi koulu alkaa.
Viime vuosina hyvät säät ja helteet on alkanut vasta kesäkuun puolessa välissä. Mielestäni lomaa voisi siirtää
pari viikkoa eteenpäin, jotta elokuussakin koulut alkaisi vasta pari viikkoa myöhemmin. Näin opiskelijat
pääsevät nauttimaan kesän helteistä elokuussakin muualtakin kuin koulun penkiltä ikkunan läpi, kuumassa ja
tukahduttavassa luokkahuoneessa. Mutta jos lukioon tulisi kesoloman siirto, niin mielestäni myös
peruskouluihin täytyy saada sama käytäntö jotta koko perheen lapsilla olisi samaan aikaan koulut ja lomat.
Valoisat illat ja yöt. Kiva mökkeillä, kalastella ja valvoa ja lueskella yöllä kesäkuussa. Elokuussa sähköttömällä
mökillä vähän hankalampi oleskella ja nauttia.
Kesän alusta loman aloitus tuntuu sopivalta
Ihan sama minulle, en ole itse säännöllisesti työelämässä joten ei vaikuta omien lomien suunnitteluun tms.
Ilmastonmuutos on siirtänyt kesää syksyyn päin. Keski -Euroopan loma vasta elokuussa.
sopiva ajankohta on, kyl se vaan on kiva jäädä lomalle jo heti kesäkuun alusta :)
Elokuu voisi olla vielä lomakuukausi.
Kesäkuun alku harvoin lämmin. Elokuun puoliväli/loppu ennemminkin. Siirto 1 - 2 viikkoa myöhemmäksi.
Kevätlukukausi on aika raskas, minusta olisi parempi pitää jouluna (tai pääsiäisen aikaan) vähän pitempi
lomapätkä ja aloittaa sitten varsinainen kesäloma vähän myöhemmin. Jouluna hoitokuviotkin usein järjestyvät
helpommin, kun muutenkin sukuloidaan.
Viime kesien perusteella lämpimät säät alkavat vasta heinäkuun alussa, joten kesäkuun joutaisi vielä istumaan
koulun penkillä.
Loman tulisi alkaa myöhemmin, että se voisi myös jatkua vastaavasti elokuussa pidempään.
Alku kesästä keli ei ole vielä niin hyvät, tekemistä löytyy aina enemmän loppukesästä.
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Syksyllä koulu voisi alkaa syyskuun alussa kuten korkeakouluissa.
säät on syksyllä paremmat, kesä on siirtynyt syksyyn
Alkukesä yleensä melko kylmä aika lomailla ja elokuu lämmin. Vanhemmilla ei yleensä kesäkuussa vielä lomia,
monilla lomat alkaa vasta juhannukselta.
Yleensä ilmat eivät ole vielä kovin kesäiset kesäkuun alussa. Kesä saapuu vaan aina myöhemmin.
Kunnon kesäkelit ovat vasta elokuussa, jolloin lapset vielä viihtyisivät ulkona.
Tilauskantamme kääntyy laskuun Suomen ja Euroopan kesälomien takia vasta heinäkuun puolessa välissä ja
jatkaa laskuaan elokuun loppuun saakka. Pääosa työntekijöidemme (koululaisten vanhempienkin) kesälomista
olisi hyvä saada sovitettua näille alhaisemman tilauskannan viikoille. Uskon koululaisten loman myöhentämisen
tukevan tätä tavoitettamme.
vanhempien lomat ja säätkin.
Paras aloitus ajankohta olisi elokuu. Ja pitkin vuotta olisi pitempiä vapaita...
Kunnon kesäsäät alkavat vasta myöhemmin
Elokuussa on yleensä (muulloinkin kuin tänä kesänä) lämpimämpää kuin kesäkuussa.
Kansainvälistymisen myötä meilläkin vanhempien lomien painopiste on siirtymässä elokuulle.
Matkailun kannalta elokuulle ulottuvat kesälomat mahdollistaisivat opiskelijopiden kesätyöt paremmin ja
yrityksille kesätyövoimaa sesongin loppuun asti.
Elokuu on yleisempi lomakuukausi muualla Euroopassa. Ja usein se on myös ilmojen puolesta parempi
kuukausi kuin kesäkuu.
Alkukesää pitäälasten osalta aina jäjestellä. Leirit ovat kalliita ja kaupungissa ei ole oikein selkeitä paikkoja,
minne mennä. Osa lapsista päätyy maleksimaan ostoskeskuksiin. Voisin olla heti koulun jälkeen enemmän
lasteni kanssa.
Kesä tuntuu alkavan nykyisin myöhemmin ja vanhempien loma voi olla vasta elo-syyskuussa jolloin perheen
yhteistä loma-aikaa ei ole ollenkaan.
Nykytilanne toimii hyvin ja on vakiintunut käyttöön. Viikon siirto vielä onnistuisi.
2. asteen siirtymät (oppilaaksiottopäätökset ym.) venyisivät isommalla muutoksella myöhään kesälomille ja
haittaisivat toimistohenkilökunnan kesälomia.
Kesäkuussa tehty työviikko olisi tarpeen siirtää talvelle syysloman, joululoman tai pääsiäisen yhteyteen. Koulu
on hyvä aloittaa elokuun puolivälissä kuten nykyäänkin.
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Helpompi järjestää lomat työpaikalla eikä lapsille tarvitsisi etsiä niin pitkiä aikoja hoitopaikkoihin ja
mahdollisesrti vielä monesta eri paikkaa.
Olisi pidemmät yhtenevät loma-ajat.
Myös uimavedet ehtisivät lämmetä ja voisi viettää enemmän aikaa rannalla.
Kesäkuut ovat viime aikoina olleet kovin sateisia ja lasten on silloin aivan sama istua pulpetissa, eikä kotona
vinkumassa, kun ei ole mitään tekemistä. Elokuussa on vielä lämpimiä kelejä, jolloinka on kivempi lomailla kuin
istua pulpetissa.
Alkukesän säät ovat usein vaihtelevat. Kesä on vasta alullaan, kun taas elokuussa kesä on "kypsä". Voi
sienestää ja marjastaa. Olemme aivan eri lomarytmissä kuin muu Eurooppa, mikä hankaloittaa mm. matkailua,
mahdollisesti myös liike-elämää. Useana vuonna koulu on alkanut jo elokuun alkupuolella. On tuntunut siltä,
että kesä on loppunut kesken.
Idea on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.
Nykyinen systeemi on täysin hyvä, vanhemmat eivät voi olla kymmentä viikkoa joka tapauksessa lomalla niin
on aivan sama milloin lasten loma alkaa. Kevätlukukausi on jo tarpeeksi pitkä toukokuun loppuun asti pidettynä.
Kevätlukukausi on pitkä. Lapset kaipaavat jo toukokuun lopussa lomalle.
Kesäpuuhat ja kesäharrastukset alkavat toukokuussa. Annetaan niihinkin mahdollisuus edelleen.
Ei loman siirtäminen eteenpäin auta ainakaan pienten lasten vanhempia lomahoidon suhteen.

Samalla lailla ne aikuisten lomat ovat yksi kk kesässä. Suurimmalla osalla kesälomat kesä- ja heinäkuussa!
Elokuun alusta pyörähtää suurin osa virastoista ja tehtaista ymv. taas käyntiin.

-

-

-

-

-

Miten käy yhteishaun ja ysiluokkalaisten tasavertaisuuden muiden kaupunkien/alueiden ysiluokkalaisiin
verrattuna, jos täällä käydää kokeilemaan koulua vielä kesäkuulla? Olisi epäreilua, enkä usko että onnistuu!
Usealla vanhemmalla alkaa lomakausi vasta myöhemmin kuin nykyinen koulujen lomakausi.
Nykyinen aika on sopica
Ei tarvitse minusta ollenkaan muutella, nykynen aika on hyvä
Kevät lukukausi on muutenkin syyslukukautta pidempi. Kotona koululaisten totaalinen väsymys kouluun alkaa
näkyä jo hyvissä ajoin toukokuussa enkä usko, että kyse on pienillä pelkästään tietoisuudesta siitä, että kohta
alkaa loma.
Kevätlukukautta pitäisi lyhentää jostakin kohtaa, jos sitä loppupäästä jatketaan. Tämä taas lyhentäisi yksittäistä
pitkää lomaa, joka taas ei vaikuta hyvältä. Omissa muistoissani kesäloma oli pitkä ja mukava ja sellaisenaan
juuri täydellinen. Loma-ajan muutaminen hyvien säiden toivossa on turhaa. Tämä kesä oli kylmä ja viime
vuonna nautimme helteistä jo toukokuussa.
Parempi ajankohta kesälomalle olisi kesäkuun puolesta välistä elokuun lopulle.
Monesti ilmatkin ovat vielä parempia elokuulla ja muutenkin :)
Kesäkuun alku yleensä kylmä. Vanhempien lomat alkavat pääsääntöisesti juhannukselta.
Vanhempien lomat harvemmin alkavat kesäkuun alusta. Näin ollen olisi helpompi järjestää yhteinen loma-aika.
Ei liian aikaisin eikä liian myöhään
Ihan sama.
Säät ovat olleet viime vuosina paremmat vasta myöhemmin.
Hyvät säät. Joskus jo toukokuussa on helteitä, joskus taas vielä elokuun lopussa. Loman sijoituksella ei ole
muuta väliä kuin se, että se on nimenomaan _kesä_loma. Säitä ei kuitenkaan voi ennustaa ikuisiksi ajoiksi,
joten on ihan sama, onko loma kesän alussa vai lopussa. Nykyisellä järjestelyllä on kuitenkin tähänastisen
elämäni aikana ollut juuri kesä ja hyviä säitä, joten siirtäminen olisi turhaa. Kesäloman paikka on muutenkin
luonnollinen ja hyvä juuri näin.
koulu voisi myös alkaa syksyllä vasta myöhemmin tämän johdosta
Valtiolla työskennellessä kesäkuu vielä kiireistä aikaa töissä, niin lomien järjestely siihen alkuun sula
mahdottomuus ja kiva ei ole vanhempana olla lomalla elokuussakaan, kun lapset koulussa. Heinäkuussakaan
kun kaikki ei voi olla lomalla. Parasta olisi siirtyminen edes vähän muun Euroopan suuntaan eli jatkaa koulua
pari viikkoa kesäkuussa ja sitten siirtää aloitusta pari viikkoa syksyltä eteenpäin :)
Kesäloman alun siirtäminen usealla viikolla tekee kevätlukukaudesta tosi pitkän verrattuna syksyyn, joka
vastaavasti lyhenisi entisestään.
Kesä alkaa ja koulussa kesäloma alkaa 01.06. ja se on oikein!!!
Jo toukokuun puolessa välissä on kovasti väsymystä havaittavissa, joten kesäkuun alku on oikein sopiva aika
päästä vapaalle.
Hyvin voi jatkaa kahdella viikolla. Lakkiaiset ehtii sitten pitämään ennen juhannusta.
Säät ovat yleensä kesäkuussa kehnot, ja useana vuonna elokuun säät ovat toisaalta olleet hyvin kesäiset. Olisi
mukavampaa lomailla silloin, kun säät suosivat, mutta nykyiseltään se ei yleensä toteudu.
Lämpimät kelit elokussa usein ja on vähän enempi eurooppalaista tyyliä.
Loman alkaminen juhannukselta ja jatkuminen elokuun loppuun olisi hyvä, mutta kevätlukukauteen olisi
saatava hiihtoloman ja pääsiäisen lisäksi pitempi paussi helatorstain kieppeille.
Jos pidennettyä helatorstai lomaa ei ole, on kevät liian pitkä ja lomaton, joten nykyinen on parempi.

Lomakausi vastaamaan yleiseurooppalaista käytäntöä - näin perheet voivat hyödyntää paremmin loppukesän
hyvät säät ja etelän lomat. Myös Suomen taloudelle tärkeää. Keväällä ja alkukesällä jaksaa painaa vähän
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pidempään kun on valoisaa.
Kevätlukukausi on oppilaille raskas. Pedagogisesti ei ole hyvä, jos kevätlukukautta pidennetään.
Eurooppalaisen tyyliin lomat painottuvat loppukesään =elokuuhun. Matkailupalvelutkin pysyisivät virkeinä
elokuun loppuun saakka. Nyt tuntuu, että Suomi "pysähtyy" elokuun puolivälin tienoissa, kun koulut alkavat.
Muilla kunnilla ja kaupungeilla loma alkaisi kuitenkin nykyiseen aikaan, joten lomat esim. sukulaisten kanssa
osuisivat eri aikaan. Myöskään muissa kaupungeissa asuvien yo-juhliin ei siis pääsisi.
Yhtenäisempi käytäntö useampien EU-maiden kanssa.
Kesäloma hyvä pitää samana eikä alkaa yhtään muuttelemaan..Tyhmää se olisi lapsilta lyhentää tai
muutella..Lapset ansaitsevat loman mikä pitää nykyisenä..Ennemmin lapsille voisi antaa vaikka viikon jos ei
toisenki pitemmän loman..
Kevätlukukausi on muutenkin pitkä. Elokuussa olisi kiva lomailla, mutta keväällä ei kukaan jaksa pitempään.
nykyisin kesäkuu on kylma ja steinen. vanhemmat vielä töissä kesäkuussa, lasten ei ole hyvä olla valvomatta
(varsinkan alakoululaisten), ovat turvattomia.
kesä on siirtynyt myöhemmäksi ja vanhempien kesälomat myös.
Elokuu on hyvä lomakuukausi.

TÄRKEÄ!!
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Joululoma on liian pitkä.
Vanhemmilla ei ole 2,5viikon lomia keskellä talvea.
Lämmintä piisaa usein pitkälle elokuuhun, kuten tänäkin vuonna.
Aloitusajankohta on hyvään aikaan kesäkuun alussa, sillä silloin esim. alkaa tulla lämpimät kelit ja paljon
tapahtumia nuorille. Jos ajankohtaa siirrettäisiin saattaisi lämpö jäädä lomalta pois. Tämä ajankohta on toiminut
hyvin aina ennen joten se toimii vieläkin. Jos ajatus on lyhentää kesälomaa ja tehdä ns. kolme lomajaksoa, se
ei mielestäni auta ongelmaan, jonka takia tietääkseni tätä edes mietitään. Eli vanhempien on vaikeaa vahtia
pienempiä lapsia koko loman ajan ja jos lomia jaetaan kolmeen osaan, niin miten vanhempien muka olisi
helpompi vahtia/pitää seuraa lapsille vaikkapa syksyllä tai talvella?
juhannuksesta elokuun puoleen väliin 1,5 kk riittää hyvin. Etenkin jos ajoitetaan vanhempien lomien kanssa.
Totaali kesä suurimmalle osalle ja sen jälkeen taas kaikki toimii --> ei tule sitä toukokuun puolesta välistä
elokuun loppuun vellovaa tehottomuutta. Pienten lasten vanhemmille sitten jonkinlainen 'etuoikeus' lomii tuolle
ajalle <-- sama hoito- ja opetustoimeen.
Kesäkuussa yleensä kylmät säät.
Tasoittaisi elokuusta vanhempien loma-aikoja.
Kesä tuntuu vuosi vuodelta myöhästyvän. Loman ei myöskään tarvitsisi olla niin pitkä, nyk. 10 vkon sijaan 7-8
vkoakin riittäisi, loput voisi jaksottaa esim. pidempiin syys- ja joululomiin. Tämä helpottaisi myös työssäkäyvien
vanhempien kohdalla hoitopaikkojen/muiden aktiviteettien suunnittelua.
Kesäkuussa useimmiten vielä viileää, elokuussa lämmintä.
Kesän alku on yleensä kylmää, lapset eivät viihdy ulkona, uimassa, tms.
Monesti elokuussa on vielä hienoja lomasäitä.
Helpottaa perheiden elämää.
Monesti kesäiset säät alkavat vasta juhannuksen jälkeen, mutta jatkuvat vielä elokuussa, kun koulut ovat jo
alkaneet. Annetaan lasten nauttia kesästä ja lämmöstä vapaalla! Kyllä elokuussakin valoa riittää... On myös
harmi, että turistikohteet menevät usein kiinni elokuussa koulujen alkaessa, vaikka muualla Euroopassa silloin
vielä lomaillaan.
Alkukesä on luonnossa parasta aikaa!!! Jos loma-aikaa siirretään menetetään hehkein alkukesä ja alkukesän
valoisuus. Tässä on myös psykologinen merkitys oppilaille. Kesä mielletään lomaksi, joten lukukauden
jatkuminen kesäkuun puolelle toisi kouluun suuret motivaatio-ongelmat ja lisäisi levottomuutta. Eli opiskelun
tehokkuus kärsisi.
Elokuu vielä täysin lomakuukausi ja omatkin lomat ajoittuu aina loppukesään.

-

Loman aloitus viikkoa myöhäisemmäksi ja sen seurauksena sitten koulun alku elokuussa viikkoa
myöhäisemmäksi.
Elokuussa on monesti parhaat lomakelit, toisin kuin kesäkuun alussa.
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Lapset joutuvat jo nykyisellään pärjäämään osan lomasta "omin nokin". Loman siirtäminen suuntaan tai toiseen
ei vaikuta asiaan.
Nykyisen pituisena loma myös päättyisi kaksi viikkoa myöhemmin, ja onhan elokuun loppupuoli sentään kesää
(sää ja vedet vielä lämpiminä ja kesän sato korjattavana ja nautittavana!) toisin kuin kesäkuun alku (muulloinkin
kuin vuonna 2015).
Kesäkuun alussa koululaiset ovat aivan poikki kevään rutistuksen jälkeen.
En usko, että oppimistulokset olisivat hyviä jos loman alkua siirrettäisiin parilla viikolla. Elokuun alussa kaikki
virastot ja muutkin koulut sekä yliopistot aloittavat lukukautensa.
Loppukesän helteet osuisivat vielä lomalle, jos lomaa siirrettäisiin myöhemmälle.
Parasta kesää on valoisa alkukesä. Syksyllä on kosteaa ja pimeää.
Loma on mukava aloittaa lämpimillä säillä
Koulussa voitaisiin mennä enemmän tutkivan opetuksen suuntaan esim luonnontieteiden opetuksessa, koska
luonto olisi oikeasti tarkasteltavissa kesäkuussa. Samoin ulkoliikuntaa määrää saataisiin lisättyä ja retkien
suunnitteluun saataisiin enemmän mahdollisuuksia.
Yleensä olen itse pitänyt lomaa samaan aikaan, niin on mukava aloittaa loma yhdessä lasten kanssa.
Paremmat lomasäät, marjastus syksyllä
Sää
Yleensä vanhemmilakaan ei lomaa tuossa.
Monet leirit ovat sidoksissa koululomien alkuun.
Jos lomia pidennetään elokuulle, niin rikokset kasvavat pimeinä iltoina, koska joutilaisuus teettää sellaista. Ja
huumeiden käyttö lisääntyy myös, kun pimeissä puskissa voi tehdä "kaikkea kivaa".
Valoisa kesäaika on ansaittua kaikille työtä ja koulua käyville.
Syyslomaviikko on kohta koulujen alettua nykyisellään.
Eurooppalaisen tavan mukainen yhtenäinen käytäntö olisi paras. Nyt koululaiset palaavat takaisin
opiskelemaan, vaikka vielä olisi ihan täysi kesäkeli lomailla. Mikäli loma alkaisi juhannukselta, voisi
pikkukoululaisille kesäkuun alkua hyödyntää esim. uimakouluun (osaksi perusopetusta). Isommat voisivat
tutustua työelämään (ruohonleikkuuta, maalaushommia ym. yleishyödyllistä). Valitettavan moni on ilman
kesätöitä ja aika menee huoneessa tietokoneella.
Elokuu on vielä parhainta kesäaikaa ja olisi ihanaa jos se olisi vielä lomaa.
Kevätlukukausi pitenee liikaa jos loma alkaisi myöhemmin ja opiskelijat olisivat liian väsyneitä.
Nykyisen loman takia helteet tulevat yleensä vasta koulujen alettua. Kovalla helteellä olisi mukava olla lomalla
eikä koulussakaan ole mukava istua.
Eihän kesäkuussa ole edes lämmin! Näin loma ajoittuisi aurinkoisemmille päiville, ja syksyn sateiden sattuessa
lämmin koulu vaikuttaisi jo ihan mielekkäälle vaihtoehdolle.
Loma Sais alkaa 1.6, olkoon viikonpäivä mikä tahansa ja loma loppuisi elokuun viimeinen päivä. Seuraava
loma jouluna 2 vk ja hiihtoloma keväällä viikon. Syysloma joutaa tässä tapauksessa pois.
Ennen juhannusta lomasäät ovat usein todella surkeita, kun taas juuri koulujen alkaessa elokuussa ovat
yleensä myös kesän parhaat hellesäät. Huomattavasti mieluummin istun koulussa juhannukseen saakka, kun
ulkona ei pysty lomapäiviä viettämään. Elokuussa vuorostaan luokassa istuminen turhauttaa, kun loma on juuri
loppunut ja parhaimmat säät ovat vasta tulleet.
Koska kelit parempia elokuussa
Kelien puolesta suomen kesä suosii heinä ja elokuuta jotka olisivat paremmat kesälomakuukaudet. Koulussa
käynti ja sisällä istuminen koko päivän ajan harmittaa, jos kelit on olleet tosi hyvät, myös sateinen kesä
masentaa.
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Ei missään nimessä, mitään siirtoa koululaisten kesälomaan. Asiassa pitää käyttää kokonaisharkintaa ja
tervettä järkeä. Koululaisten kevätlukukausi on pitkä, kaikessa tekemisessä jossa jokainen pyrkii
parhaimpaansa tarvitaan myös lepoa koskee koululaisia, elinkeinoelämää, urheilua, tiedettä ja taidetta. Mikäli
muutoksia tehdään kesälomiin pitää asiassa näkyä myös peruskouluun käytettävä aika, esimerkiksi niin että
läpimenoaikaa nopeutetaan peruskoulusta toiselle asteelle. Loma-aikoja muutettaessa ja kevätkautta
pidennettäessä olisi pyrittävä samalla siihen, että päättötodistus saadaan jo kahdeksannen vuosiluokan
jälkeen. Epäillä sopii ovatko nykyiset 8.luokkalaiset valmiita jatko-opintoihin. Pitää repiä auki monta finlexin
lakikokoelmaa ihan perusteista alkaen.
Kesälomasiirrolla on nousevat kustannusvaikutukset myös varhaiskasvatuspalveluihin, toisen asteen
koulutukseen, hallintopalveluihin jotka ovat kiinteästi integroituja peruskouluun. Muutoksia ei pidä tehdä
lähtökohdista, jossa yksittäinen hallituksen hallitusohjelmaan kuuluu pilotti/kokeiluratkaisuja, koska mikään ei
ole niin varmaa kuin että hallitukset vaihtuu milloin mistäkin sattuu tuulemaan. Asiat pitää tehdä asiakkaan eli
koululaisen näkökulmasta.
Elokuu on todellakin lomakuukausi ja lasten koulujen alkaminen hiljentää kohteet. Yhteinen loma-aika jää myös
vähiin niillä perheillä jossa vanhemmilla on kiertävät lomavuorot työssään ja lomakuukausi on elokuussa, joka
muuten on mitä mainioin loman ajankohta.
Tuntuu, että kesä alkaa vasta juhannuksesta. Elokuun vain mieltää edelleen kesäkuukaudeksi - liekö syynä se
että esim yliopistoissa ja joissakin muissa maissa koulu alkaa vasta syyskuulta. Nykyisellään kevät-kautta
katkaisee mukavasti hiihto- ja pääsiäislomat, joten siitä ei tulle liian pitkä.
Parhaat kesäsäät ovat viime vuosina osuneet vasta heinä-elokuulle, kun kesäkuu on ollut ankeaa ja sateista.
Sen ajan ehtisi ihan hyvin opiskella.
Säät ovat yleensä viileät juhannukseen ja lämpimät pidemmälle syksyyn.
koulun lopussa ei ole vielä helteitä, mutta koulun alussa on kunnon helteet joton olisi parempi jos lomat
alkaisivat myöhemmin &#128524;
Paras ja valoisin kesä on kesäkuussa, takana pitkä talvi ja kevät. Pari viime kesäkuuta olleet viileitä mutta säitä
ei voi etukäteen tietää ja joskus alkukesästäkin voi olla kesän ainoat helteet. Kaikilla vanemmilla ei ole
mahdollista jäädä juhannukselta lomalle vaan kesäkuukin on kesälomakuukausi ja loma-ajankohdat pitää
vuorotella työntekijöiden kesken.
Nykyistä myöhäisempi lomien aloitusajankohta olisi parempi, sillä säät ovat yleisesti ottaen viileät vielä
kesäkuussa, mutta lämpimät taas elokuussa, kun koulut ovat jo alkaneet.
Viime vuosina säät ovat suosineet lomalaisia enemmän elokuussa kuin kesäkuussa, ja se näkyy myös lasten
motivaatiossa aloittaa koulunkäynti syksyllä. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista olla ulkona ja nauttia kauniista
ja aurinkoisesta päivästä. Toisaalta myös ennen syyssateita on hyvä aloitella opiskelu; erilaisten syysretkien
järjestäminen on mukavampaa kuivalla kelillä.
Kesä on jo päässyt vauhtiin hyvin heti kesäkuun alusta.
Nykyään kesä tuntuu kunnolla alkavan vasta heinäkuun lopussa, sitä ennen sataa ja ei näy aurinkoa. Tämä
ajankohta olisi mielestäni hyvä koulun loppumiseen, jotta puolet lomasta ei kuluisi lämpimien päivien
aloittamiseen ja sitten koulun alettua ei jouduttaisi istumaan luokassa +30°C helteessä ja mietittäisi kuinka
haluttaisiin olla mökillä uimassa kavereiden kanssa.
Alkukesän säät ovat usein koleat ja sataa paljon, olisi mukavempi pitkittää lomaa syksyllä pidemmälle kun on
usein paremmat säät.
Matkailualan yrittäjänä sekä pienten lasten vanhempana en näe riittäviä perusteita nykykäytännölle; häviämme
sekä matkailutulossa merkittävästi - elokuun hyvätkään säät eivät auttaneet toimialaa esim. tänä vuonna sillä
koulut ovat jo alkaneet (+ lomailijat muualta Euroopasta ja Aasiasta eivät saa palvelua omina
lomakuukausinaan). Myös vanhempien lomajärjestelyt aiheuttavat merkittäviä kustannuksia lapsiperheille.
Kesäkuu on yleensä kylmä. Elokuussa lämpimämpää pitää lomaa.
kevätlukukausi jo nykyisellään pitkä
Kevät on pitkä jo näin lapsille. Jos kesäloma siirretään myöhemmäksi, olisi hyvä olla lisälomaa
kevälukukaudella.
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Elokuussa on usein paras lomailusää.
Tietysti tästäkin voisi siirtää yhden viikon syksyn puolelle, jos ei muulla tavalla saa jatketuksi päiviä syksyn
puolelle, eli viikkoa nykyistä myöhemmin.
Emme elä enää agraarikulttuurin aikaa
Kevät lukukausi on jo valmiiksi syksyä pidempi joka ei ole mielestäni hyvä asia
Hyvät kelit ovat alkaneet vasta koulun alettuaä
Kesäkuun ja elokuun puolivälin välinen aika on juuri se, jolloin iso osa virastoista on kiinni. On ihan hyvä, että
loma-aika sattuu juuri tuohon.
Nykyisin lämpimät kelit alkavat vasta myöhemmin, joten olisi mukava jos kesälomalla saisi nauttia lämpimistä
keleistä jotka nykyään alkavat juuri silloin kun koulut alkaa kesäloman loputtua.
Kun talviloma on yleensä maaliskuussa niin kesäkuussa lapset jo on loman tarpeessa
Abin ja jo aikuisen vanhempana kesäloma-aika ei enää ajankohtainen.
Työssä käyvien vanhempien lomat alkanevat usein juhannuksen molemmin puolin, joten siirto viikolla-kahdella
eteenpäin voi olla ok, tosin kevätlukukausi on silloin melkoisen pitkä. Hieman pitempi loma
koululaisilla/opiskelijoilla esim pääsiäisen aikaan, jolloin vielä työssä olevilla mahdollisesti talviloma-aikaa?
Sopii parhaiten vanhemmille lasten kesän hoidon järjestämiseksi.
Koska säät ovat paremmat loppukesästä, alkukesä on usein sateinen ja kylmä.
Sää
Paremminkin niin päin, että etenkin Suomen keskimääräiset sääolot huomioiden ei mielestäni ole olemassa
riittävästi järkeviä perusteluja loman alun myöhentämiseen.
Koulutyö tulisi aloittaa vasta syyskuun ensimmäisellä viikolla. Tämä olisi koko yhteiskuntaa hyödyttävä
järjestely. Sitä paitsi kesäkuun alkuviikot mahdollistaisivat monenlaisia opiskelumahdollisuuksia myös koulun
ulkopuolisessa maailmassa.
Esim.
* Mahdollistaisi kesäloman pidentämisen elokuulle.
* Kesäkuun alku on usein vielä kylmä ja taasen elokuussa on usein lämmintä.
*Myöhempi loman aloitus sopisi useimpien vanhempien loma aikojen kanssa yksiin.
Kesäkuun alussa alkaa kesä vaikka kelit ei aina olisikaan parhaat mahdolliset. En haluaisi venyttää loman
alkua pidemmälle, kevät on muutenkin pidempi kuin syksy.
Loma voisi jatkua elokuun loppuun.
Ajankohta on hyvä, sillä loma alkaa samalla kun kesä.
Yleensä vanhempien kesälomat eivät ala heti kesäkuun alussa, monella on mahdollista työnsä vuoksi lomailla
vasta myöhemmin.
kesäloma kestäisi viikon pidempään, elokuussa vesi on lämmintä ja säätkin toivottavasti.
Voi samalla juhlia juhannusta ja koulun loppumista. Koulut voisi alkaa vasta syyskuun alusta,koska ilmatkin
ovat jo sitten syksyisemmät.Monesti elokuussa on lämmintä ja voisi ihan vielä viettää kesälomaa.
Loma ajankohta olisi koko perheen kannalta parempi ja kesäkin olisi jo kenties alkanut.
Elokuun pitäminen lomakuukautena olisi mielekästä, koska elokuu tarjoaa kesäkuuhun verrattuna monia sitä
puoltavia seikkoja:
- metsän ja puutarhan sato kypsyy elokuussa (marjat, sienet ym.) tarjoten järkevää aktiviteettia aivan toisella
tavoin kuin monesti kolean kylmänä kesäkuun alkupuoliskona
-säät ovat muinakin kuin kuluvana vuonna usein olleet lämpimämmät elokuussa, jolloin uimavedetkin ovat
lämpimimmillään toisin kuin kesäkuun alkuviikkoina
- eurooppalainen yhdentyminen tässäkin asiassa olisi suotavaa, onhan sitä tehty paljon
vähempimerkitysissäkin asioissa
- elokuun lämpimät ja pimenevät illat - siinä on yhdistelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea aivan
ainutlaatuista ollen silloin vielä lomalla
Kevät lukukausi on jo muutenkin pitkä, loman alkamista ei kannata siirtää mihinkään
Koska minähän se käyn koulua enkä kyllä siirrä sitä kauemmas. Sitä paitsi jos loma nyt pidetään samassa on
paremmat ajat kesätöille. Plus kun koulujen alussa elokuussa on mukavampi sää on parempi mieliala ja voi
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käyttää kivoja vaatteita.
Kesäloman on hyvä olla samana ajankohtana kun aikaisemminkin, eikä ajan muuttamisessa ole järkeä.
Olkoon siinä missä on ollu aikasemminkin
Hyvät säät alkaa
Opettajan mielipide:
Keväällä, kun aurinko alkaa lämmittää ja ilmat parantua, oppilaiden opiskelumotivaatio laskee silmissä. Tämä
vaikuttaa väistämättä myös oppimistuloksiin. Olen melko varma siitä, että jos koulua jatkettaisiin pitkälle
kesäkuuhun, olisi oppiminen viimeisten viikkojen aikana todella huonoa. Toukokuussa oppilaat kuitenkin
jaksavat vielä opiskella jotenkuten. Tämä näen ERITTÄIN SUURENA ongelmana loma-aikojen siirrossa.
Asiasta päättävät tahot voivat tulla vapaasti tutustumaan kouluelämään toukokuun viimeisinä viikkoina, niin
huomaatte mitä todellisuus on, ja pystytte kuvittelemaan tilanteen, jossa elettäisiin kesäkuuta.
Toinen ISO ongelma: kouluissa on Joensuun seudulla jo nyt liikaa oppilaita siihen nähden, kuinka monelle ne
on suunniteltu. Ilomanvaihto (jos sitä yleensäkään on) on monessa rakennuksessa riittämätön. Tämä näkyy
erityisesti lämpiminä päivinä - luokassa saattaa lämpötila olla 34 asteen paremmalla puolella. Tekisitkö sinä
töitä sellaisissa tiloissa? Laittaisitko lapsesi opiskelemaan sellaisiin tiloihin? Tämä pitää ratkaista ennen mitään
kokeilua.
Muutenkin - koulujen loman siirtäminen myöhemmäksi siirtäisi kaikkein kiivaimman koe- ja tenttijakson
keväälle. Jaksaisivatko oppilaat kerrata kokeisiin, kun ulkona paistaa aurinko ja on lämmin? Lisäksi nuo
keväällä opiskeltavat asiat ovat sellaisia, jotka vaikuttavat seuraavan vuoden aloitukseen - jos ne on huonosti
hallussa, seuraava vuosi on vaikea.
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En haluaisi olla änkyrä, mutta tässä asiassa on pakko olla. Huono idea PISTE.
Suurimmalla osalla vanhemmista on lomat vasta heinä-elokuussa, jolloin lapset ovat pitkiä pätkiä yksin kotona
kesäkuussa (nykyisessä lomakäytänteessä). Säät pääsääntöisesti suosivat lomalaisia myös heinä-elokuussa,
jolloin lapsilla myös mahdollisuus eritavalla nauttia lomasta, ulkona olemisesta, uimisesta jne jotka ovat tärkeitä
lapsen/ nuoren jaksamisen kannalta taas syksyä varten.
ilman muuta vasta juhannuksesta kun tuntuu että silloin vasta ksäkin alkaa ja useimmilla meillä vanhemmilla
kesäloma ja koska ollaan menossa lähemmäksi eurooppaa niin siellä kin lomaillaan vasta myöhemmin kesällä
ilman muuta juhannuskesta ja jatketaan sitten lomaa elokuun loppuun ja koulut alkaa kuten korkeakoulutkin
syyskuun alusta kaikilla opiskelijoilla isoilla ja pienillä sama käytöntä
Elokuussa perheet voivat kerätä metsästä marjat ja sienet. Elokuu on ihan paras lomakuu sadonkorjuun aikaa.
Toivottavasti ehdotus menee läpi. :)
Kesä jatkuu kokoajan pidemmälle elokuuhun asti.
Loma kerkeää olla kesän ajan ja ei jatku syksyyn.
Monella vanhemmalla kesälomakausi on vasta heinä-tai elokuussa. Näin lasten kesähoito helpottuisi
huomattavasti kun kesäkuulle ei tarvitsisi miettiä lapsille tekemistä tai hoitajaa. Elokuussa on yleensä ihan
parhaat lomakelit, vastaavasti kesäkuussa vielä kylmää. Olisi enemmän motivaatiota opiskella vielä
kesäkuussa esim puoleen väliin tai jopa juhannukseen ja sitten kesäloma päättyisi elokuun lopussa tai
syyskuun alussa.
Mikäli loman aloitusta siirrettäisiin, kannatan ehdottomasti esim helatorstain yhteyteen pientä lomaa, jotta
opiskelijat ja koulun henkilökunta jaksavat tehdä työtä vielä kesäkuussakin.
Eli syys-, joulu- ja hiihtoloma olisivat entisen mittaisia, ja sen lisäksi pääsiäinen ja muutaman päivän kevätloma
esim toukokuussa katkaisisivat kevätlukukauden.
Työssä käyvälle pitkän loman ajaksi lapsille hoidon järjestäminen hankalaa.
Se on ollut ennenkin hyvä, eikä sitä tarvitse alkaa muuttamaan.
Ikävää mikäli joutuisin pitämään kesälomani silloin, kun lapseni on vielä koulussa.
Annetaan kesä ensin puhjeta kukkaan ja ehditään koululaisten kanssa kerätä marjat paremmin
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Käsittämätön historiallinen jäänne josta OAJ ja opetushallitus pitää kynsin hampain kiinni!
Suomen kesä kesäkuun ensimmäiset kaksi vk keskimäärin: Kylmää, tuulista ja sateista.
Järvien vesi kuin kaivossa.
Ja sitten keskellä parhainta kesää tämä yhteiskunta lopettaa väkisin kesän n. 7. - 10.8.
Kouluun ja töihin. Ja ulkomaalaiset uhmettelevät hiljaisuutta ja kiinni olevia palveluja!
Nykyinen aika sopiva.
Kesäkuun ekalta viikolta sopiva aloitusajankohta loman viettoon.

-

-

-

-

-

Perusteluna: Monet kerhot, uimakoulut yms. alkaa kesäkuun alussa ja monella vanhemmalla alkaa myös
vuosiloma kesäkuun alusta, jos perheessä vanhemmat joutuu porrastaa kesälomaa vaikka lasten hoitojen
takia.
Kesäkuun alussa ei ole ollut nyt parina vuonna melkeen yhtään lämmin, ja sitten elokuussa ku koulut on alkanu
nii lämmöt on tullu. Niin siksi voisi hyvin siirtää viikolla tai kahdella eteenpäin aloituspäivämäärää :-)
Kesäloman alussa aloitettu loma vie aikaa elokuun hyviltä ilmoilta ja liian myöhäinen loman alku taas nipistää
kerkiämistä rauhoittua ennen juhannusta. Olisi siis hienoa jos ajankohtaa pystyttäisiin siirtämään, mutta vain
sopivasti, sillä muuten jouduttaisiin hämminkiin muutoksen liika-annostuksesta.
Perheiden kannalta parasta olisi, jos lomien alku olisi samaan aikaan. Kokeiluissa yleensä haasteena on, että
muu yhteiskunta ei välttämättä seuraa perässä esim. harrasteet vaikkapa musiikkiopisto. Muutoksissa käy
helposti niin, lapsella on lomaa yhdestä muttei toisesta ja eri perheenjäsenten lomat on eri aikaan jolloin
yhteisen loman viettäminen vaikeutuu.
Enemmän keski-eurooppalainen tapa, ilmat
kesäkuu on kylmä kuukausi, olisi hyvä aloittaa koulu 1.9.
Monet vanhemmat pitävät lomansa vasta elokuussa, myöhempi loman alku mahdollistaisi enemmän yhteistä
aikaa koko perheelle lomalla ja nykyisin elokuu on enemmän kesäkuukausi kuin kesäkuu
Elinkeinoelämä tarvitsee koululaisia työvoimareserviksi halpana ja helposti paikallisesti nollasopimuksiin
sidottavana ryhmänä.
Ehdotan että koulujen loma-ajat porrastetaan kouluittain niin että jäätelökioskilla riittää aina myyjiä.
-Kesäkuun alussa vedet ovat usein turhan viileitä uimakouluille, ja vastaavasti elokuussa olisi vielä lomakelejä.
-Luonnossa tapahtuu keväällä paljon asioita, joita voi hyödyntää opetuksessa.
-Keväällä on pihatöitä, joita kouluaika vielä rauhoittaa. Tulee niitä iltaisin tehtyä. Mutta kun loma alkaa, paineet
siirtyvät lasten myötä muualle.
-Kevät on kiireistä aikaa työnantajilla, jotka eivät vielä kovin mielellään alkukesästä ketään lomalle päästäisi.
Alkukesä on yleensä ollut aika kylmä ja parhaat säät ovat olleet vasta elokuun puolella.
Kesäkuussa ei ole vielä lämmintä. Suomessa hellekausi painottuu kuitenkin enemmän heinä-elokuulle.
Perheen vanhempien lomien sijoittumsen kannalta parempi ajankohta.
Koko muu Suomi, myös Pohjois-Karjala, elää käytännössä kesää koulujen lomien mukaan. Kun koulut alkavat,
"Loma-Suomi" menee kiinni, vaikka esimerkiksi tänä vuonna elokuu oli säiden puolesta ylivoimaisesti paras
kuukausi.
Itä-Suomessa kesäkuu on usein varsin kolea, joten sitä ei ole järkevää pitää kokonaan lomakuukautena.
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Niinpä elokuussa olisi hyvä pitää "Loma-Suomi" auki kuukauden loppuun asti ja olisi mukava, että matkailualan
yritykset ja muut turisteista ja lomailijoista elinkeinonsa saavat voisivat tarjota palveluitaan koko tuon ajan.
Yleensä kesäkuussa ei ole vielä kunnon kesäilmoja.
Keväällä valoisaa aikaa ja energiaa riittää, syksy on pitkä ja pimeä. Helpottaisi vanhempien lomien pitämistä.
Koulu alkaisi vastaavasti syksyllä viikkoa myöhemmin.
Myös nykyinen on hyvä, tai myös kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin on mahdollinen.
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Koska kesä on jo alkanut, voi lomakin alkaa. Juhannuksen jälkeen illat alkavat pimenemään.
Elokuussa on monesti vielä hyvät kelit ja se on hyvä lomakuukausi, voi matkustaa elokuussa perheellä
edullisemmin ulkomaille sekä nauttia auringosta täällä Suomessa.
Lämpimät elokuun säät.
Koululaisena minusta on usein tuntunut, että loman alkaessa riittäisi vielä motivaatiota koulutyöhön, kun taas
koulun aloitus on usein tuntunut vaikealta mm. erinomaisen kesäsään takia.
Näin lukio-opiskelijan näkökulmasta kevätlukukausi on yleisesti rankempi kuin syyslukukausi. Tästä syystä
koulujen loppumisajankohdan lykkääminen tekisi kevätlukukaudesta entistä rankemman.
Kesäsäät on viime aikoina alkaneet vasta myöhemmin. Myös se, että syksy tuntuu hyvin pitkältä, kun siellä ei
ole muita lomia kun syysloma. Pimeys koettelee muutenkin jaksamista. Keväällä jaksaa paremmin kun on
valoisampaa ja muutenkin pääsiäisloma, vappu, helatorstai ym. päivät keventävät kevätkautta muutenkin.
Helpompi itse saada loma soviteltua. Ei jää niin pitkäaika olla lasten keskenään kotona.
Kesäsäät tuntuu alkavan joka vuosi myöhemmin. Lisäksi meillä vanhemmilla lomat yleensä myöhemmin.
Kevätlukukausi on jo nyt pitkä, enemmän koulupäiviä kuin syksyllä.
Oppilaista huomaa jo toukokuussa, että loman tarvetta on.
Vastaavasti elokuussa kouluun myöhemmin.
Kesän alussa on kylmä ja elokuussa on yleensä hyvät kelit
Viikko tai kaksi myöhemmin sillä ajatuksella, että loma saman pituinen kuin nyt. Tällöin elokuussa lapset
saisivat vielä olla lomalla, useinhan silloin on parhaat uintikelit ja lämpimät.
Harva vanhempi aloittaa lomansa vielä kesäkuun alusta. Elokuussakin ollaan mieluummin lomalla kuin vielä
kesäkuussa. Ilmatkaan harvemmin suosivat vielä kesäkuussa lomiaan pitäviä. Moni haluaa pitää lomiaan myös
marjastusaikaan.
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Alkukesän usein viileät säät.
sää on yleensä lämpimämpi elokuussa
Elokuussa parhaat kelit, kesäkuu menee sateen saattelemana. Omat lapset isoja eli heidän kanssaan olisi
aikaa olla ennen opiskelujen jatkumista elokuussa. Osalla vanhemmista on kesäloma vasta elokuussa ja heillä
jää monesti lasten kanssa loman viettäminen kokonaan.
Syksyn marjastuskauden voisi käyttää hyödyksi paremmin. Keväisin olisi paremmat mahdollisuudet tehdä
leirikouluja paremmissa olosuhteissa ja pidemmällä aikavälillä ruuhkia välttäen.
Vain viikon siirto eteenpäin, koska:
Monen vanhemman lomakausi on touko/kesäkuu-elokuu. Jos vanhempi ei pysty vaikuttamaan lomansa
ajankohtaan ja pitää sen kesäkuussa, kerkiää olla lomalla yhdessä lapsensakin kanssa. Samoin, jos koulu
alkaa vasta elokuun loppupuolella, elokuussa lomaileva kerkiää lomailla lapsensa kanssa.
Jos loman alku siirtyy paljonkin, mietityttää, kuinka lapset jaksavat opiskella, kevät tuntuu pitkältä.
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Mielestäni tärkeämpää olisi miettiä hiihtoloman paikka. Nykyään koululaiset eivät ole kuin noin 8 viikkoa
koulussa ja sitten ovat taas lomalla. Hiihtoloman tulisi olla vko 12, näin se olisi noin lukukauden puolivälissä ja
opiskeluintoa riittäisi paremmin kesäkuullekin.
Jos aloituskohtaa siirtämällä voidaan pidentää loman pituutta elokuulla, niin sitten kannatan esim. viikon
pitempää opiskelua kesän alussa.
Kesäkuun nykyiset säät eivät ole enää mitään lämpimiä joten jos kesäloma alkaisi myöhemmin pystyisi nauttia
sitten elokuun helteistä pidempään eikä tarvitsisi olla koulussa
Itse pidän mielelläni osan lomasta alkukesästä, koska pidän valoisuudesta ja luonnon puhkeamisesta kesän
alussa. Jos koululaisilla alkaisi loma myöhemmin, yhteiset matkat tulisivat hankalammiksi järjestää. Siten
nykyinen tai enintään viikkoa myöhemmin alkava loma on mielestäni sopiva.
Tänäkin kesänä huomattiin, että parhaimmat kelit alkavat vasta elokuussa
Lomaa voisi jakaa tasaisemmin läpi lukuvuoden joilloin kesällä lyhyempi jakso kuin nyt
Kesälomajakso liian pitkä aika kun ei ole edes kesätöitä
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Kesäkouluksi vaikka marjanpoiminta , työskentely oikeissa työpaikoissa jne.
Monilla vanhemmillakin alkaa tuolloin loma ja onhan lapsilla hyviä ilmoja sitten elokuulle lomailla...
Aikuisten lomat painottuvat syksyyn.
Loman aloitus on mielestäni ajoitettu aivan väärin, sillä se ei osu useimmiten yhteen vanhempien lomien
kanssa, kesäsäiden kanssa tai kansainvälisten loma-ajankohtien kanssa. Olisi mukava viettää kesälomaa
oikeasti kesäsäillä, eikä istua koulussa juuri silloin kun parhaat säät tulevat.
Sopisi muun yhteiskunnan rytmiin paremmin.
Koska kesäkelit alkaa vasta myöhemmin
Perheessämme molemmat vanhemmat pystyvät aloittamaan loman vasta 1.8.
Näillä näkymin siinä jäisi käteen enemmän lämpimiä kelejä ja vedet kerkeäisivät lämmetä. Kuka haluaa
ensimmäiset kaksi viikkoa odotella että joko tarkenis uida tai odottaa ette muutenkin lämpenis
Jos loma alkaisi myöhemmin niin loma jatkuisi elokuun loppuun. Sopiva koulujen aloitus aika olisi mielestäni
syyskuun alku.
Koulun aloitusta voisi vähän lykätä, kelit suosivat usein elokuuta. Mutta toisaalta kevätlukukaudesta tulee kovin
pitkä, jos lomaa venyttää juhannukseen saakka.
Samoin toukokuu voisi olla tehokkaampi työkuukausi, jos koulua olisi vielä kesäkuussakin.
Ihan hyvä näin miten onkin.
Jos loma alkaa juhannukselta ja jatkuu elokuun loppuun, ollaan lähempänä eurooppalaista lomakäytäntöä.
Syksy ei tunnu niin pitkältä, jos loma jatkuu pidemmälle elokuulle.
Juhannukselta jos alkaisi, koulutyö olisi aika pitkä. Huomaan, että lapset/nuoret väsyvät jo kovasti. Mutta taas
toukokuu koulussa on yleensä sangen kiireistä lapsellekin, näin koulutyötä voisi jatkaa vielä kesäkuulle 1-2
viikkoa eteenpäin. Eli vähän eteenpäin, mutta ei liikaa.
Elokuu on melkein paras lomakuukausi ilmojen kannalta, ja kesäkuun alku on vastaavasti viileä.
Kesä tuntuu siirtynee enemmän elokuulle ja samoin vanhempien lomat. Yhteistä aikaa lasten kanssa olisi
enemmän, jos loman alkua lykättäisiin.
Periaatteessa mikä aika vain on ihan hyvä kesäloman alkamisajankohta, koska se loppuu kuitenkin lapsen
mielestä liian aikaisin! Vanhempana ajankohdalla ei ole sinänsä merkitystä, tuohon nykyiseen ajankohtaan vain
on tottunut ja se on tuntunut aivan sopivalta!
Ja mielestäni jos koulu alkaa noin elokuun puolivälistä, siitä on sopiva aika taas syyslomaan, pääsee hyvin
kiinni kouluarjen rutiineihin, ennenkuin on taas loma!
Sää; lämmin sää alkaa entistä useammin myöhemmin
Nyt on hyvä
Vanhemmat vielä töissä ja tulee vähemmän lapsenhoito-ongelmia
Yleensä paremmat säät alkavat vasta myöhemmin, ja näin abina jäisi enemmän aikaa lukea kirjoituksiin, kun ei
muu koulunkäynti ole tiellä.
Yleensä lämmin sää alkaa vasta niihin aikoihin.
Elokuussa paremmat kelit kuin kesäkuun alussa.
Silloin alkaa hyvät säät viimeistään, eikä ennen juhannusta ole vielä hyviä festareita.
Se vain tuntuu sille että voitaisiin olla koulussa vähän pidempään nykyisestä.
Viikko nykyistä myöhemmin, jotta voi pidentää viikon kesäloman loppupäästä hyvien säiden aikana.
Kevätlukukausi on niin pitkä, että sitä ei voi loppupäästä enää paljoa pidentää ilman väsymistä.
Kesäkuun puolessä välin olisi hyvä aloittaa lomailu. Vanhemmat sillon yleensä vielä töissä.
Yleensä kesäkuun alussa on viileää.
Lapset ovat jo varmasti kesäkuun alussa loman tarpeessa. Enpä usko, että kukaan jaksaa enää opiskella
täysipäi(väi)sesti kesäkuun puolella. Jo nyt puolet toukokuusta menee kesän odotteluun...
Ilmojahan ei kukaan pysty ennustamaan, milloin helteet alkavat.
Vanhempien kesälomat ovat pääsääntöisesti heinä-elokuu. Vastaavasti koulujen aloitus voisi olla elokuun
viimeisellä kokonaisella viikolla.
"Lomakausi" on siirtynyt nykyisin enemmän heinä-elokuulle, jolloin kelitkin ovat yleensä paremmat kuin
kesäkuussa. Jos loma alkaisi vasta kesäkuun puolivälissä, koulu alkaisi vasta syyskuun alussa, jolloin kelitkin
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usein muuttuvat syksyisemmiksi.
Perheessämme marjastus ja sadonkorjuu on perheen yhteinen harrastus, joten loman jatkuminen elokuun
loppuun kävisi meille mainiosti!
Lapsen isän kanssa on vuosittain sovitut loma-ajat, tosin toisaalta ei ole väliä vaikka kesäloma-ajan alku olisikin
pari viikkoa myöhemmin tai juhannuksesta eteenpäin. Lomien viettoon kuitenkin mielestäni ilmasto vielä
toistaiseksi parempi kesällä kuin syksyllä.
Loppukesä on vielä yhtä kesä ja ei silloin huvittaisi palata koulunpenkille hikoilemaan.
Enemmän eurooppalaiseen aikatauluun ja kesäkuun huonot kelit
Ilmat ovat paremmat syksyllä
Suomen kesä on kesäkuussa parhaimmillaan ja on myös mahdollisuus töissäkäyntiin. Väsymys vaivaa
opiskelijaa jo kesäkuussa kun auringon määrä lisääntyy.
Kevätlukukausi on pitkä ja oppilaat ovat jo nykyisessä loman aloitusvaiheessa loman tarpeessa. Uskon, että
kesäloman siirto eteenpäin ei toisi kovinkaan tehokkaita koulutyöviikkoja.
Fiilis- ja lobbauspohjalta tehtävän kokeilun kannattaa olla varovainen.
Myös vanhempien lomat keskittyvät tähän ja näin väliaikaista hoitoa ei pienemmille koululaisille tarvitse
järjestää.
Oppilaat alkavat olla jo väsyneitä siinä vaiheessa kevättä muutenkin enkä usko kesäloman siirtämisen
ainakaan lisäävän opiskeluintoa. Toiseksi alkukesä on parasta kesäaikaa, kun luonto herää. Kolmanneksi
minusta elinkeinoelämällä on jo muutenkin määräysvaltaa liikaa moneen asiaan.
Kevätlukukausi on pitkä, ja koululaiset ovat jo väsyneitä ja levottomia. Vanhempien kesälomat on joka
tapauksessa lyhyemmät kuin koululaistrn lomat, ja hoito-ongelmat pienten koululaisten kanssa on edessä joka
tapauksessa. Loma säät voi olla parhaimmillaan jo kesäkuussa, joten sekään ei mielestäni ole syy
muutokseen. Kevään puolella on valoisaa pitkään jolloin on kiva nauttia ulkoilusta. Siirtymisestä
eurooppalaiseen lomarytmiinen oikein usko. Uskon että useimmat suomalaiset haluaa aloittaa loman
juhannukselta, koska heinäkuulle kuitenkin useimmin sattuu niitä kesäsäitä. Ja minä luulen, että
eurooppalaisten lomalaisten Suomeen tulosta voidaan vaan haaveilla.
Itsellä loma alkaa aina vasta heinäkuussa tai myöhemmin.
Työssä käyvänä vanhempana harvoin pääsee lomailemaan kesäkuun alussa. Kiva kuitenkin, että pienille
koululaisille on tuolloin erilaista toimintaa päivisin.
Sää.
Kevätlukukausi on muutenkin riittävän pitkä. Ei ole mitään järkeä näännyttää opettajia ja oppilaita vielä
enemmän.
Kesäloma halutaan usein viettää lämpimissä keleissä. Nykyään elokuu on usein lämpimämpi kuin kesäkuu
joten lomia voisi hyvin siirtää pari viikkoa myöhemmäksi. Myös vanhempien kesälomakaudet ovat harvoin vielä
kesäkuun alussa.
Yleensä oma lomakausi myös tuona aikana, ja tuo kesä nykyisellään näyttää pitkälle nykyiseen syksyyn
jatkuvan.
Olisi enemmän yhteistä lomaa.
kesäkuu on vuoden valoisinta aikaa, se tuntuu ja näyttää lomalta.elokuussa pimenee jo aikaisin, yöt ovat kylmiä
ja uimavedet jäähtyvät nopeasti. monessa työpaikassa lomakuukaudet ovat jokatapauksessa toukokuusyyskuu, että ei ne lomat satu aina koululaisten kanssa samaan aikaan vaikka kuinka haluaisi.
Kesäloma saisi olla elokuun loppuun, jolloin alkaminen olisi vastaavasti pari viikkoa myöhemmin. Monilla
vanhemmilla on lomat vielä elokuussa ja esim mökkilomia vietetään mielellään vähän pitempään. Kesäkuun
alku on myöskin usein kylmempi kuin elokuun loppu.
Ei myöskään ole huono ajatus jatkaa yrittäjien aikaa elokuussa. Matkailu, huvipuistot ym. Tänä päivänä
globaalissa maailmassa on myös ulkomailla paljon sukulaisia, joilla on useimmiten lomat elokuussa.
Tällaisen myöhäsytytyksellä tulleen kesän perusteella en lähtisi muuttamaan.
Euroopassa on myöhemmin loma kuukaudet.
Elokuuhun sijoittuvista lämpimistä säistä voisi täten nauttia paremmin lomaillen.
Vanhempien lomat harvoin heti kesäkuun alussa.
Kesäkuu tätä nykyä kolea. Elokuussa varmempi lämpö.
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Vanhempien loma-aika painottuu heinäkuulle.
Pitkän talven jälkeen on jo kiva päästä lomalle. Lapset ovat jo väsyneitä.
Meidän perheen nuorin on jo lukion toisella ja meidän perheelle ei juurikaan ole enää vaikutusta milloin
koululaisten kesälomat ovat jatkossa.
Kesä kelit alkaa kunnolla vasta juhannuksen jälkeen. Toukokuun loppu / kesäkuun alku on mielestäni liian
aikaista päästä kesälomalle. Mukavampi palata koulun penkillekkin sitten kun syksykin on jo tehnyt tulonsa.
Tätä olisi hyvä edes kokeilla.
Olen jotenkin tottunut ajatukseen, että kesäloma alkaa kesäkuun alusta. Koen järkevänä, että koulutyö alkaa
elokuun puolen välin kieppeillä.
Toukokuu on pitkän kevätlukukauden päätteeksi jo aika motivoitumatonta ja voimatonta työskentelyaikaa sekä
lapsilla että aikuisilla. Se, millainen toukokuu on säiltään, ei juuri vaikuta asiaan. Kesäkuussa on valoa, sitä juuri
talven jälkeen tarvitaan! Ja turha sanoa, että siirtäkää opetusta ulos, se ei yhtä tuntia enempää/päivä ole
oppimista edistävää, lukuunottamatta liikuntaa ja osin muita taito- ja taideaineita.
Lukuvuoden päättyminen yhtenäisesti, kuten nyt viikon 22 lopussa, tekee siitä juhlineen arvokkaan ja kaikkien
odottaman. Kesäkuu - kesä - loma!
No on lämpimämpi ja paremmat kelit.
Elokuussa yleensä lämpimämpää kuin kesäkuun alussa. Monella vanhemmalla loma ei vielä kesäkuun alussa.
Matkailijoille elokuussa paikat auki pidempään.
Alkukesä on aina niin törkeen kolea, lämpimät kelit tulleet aina vasta elokuun puolivälin jälkeen koulujen
alettua...
Lapsiperheessä vanhempien lomat on pakko sijoittaa lasten lomien kanssa samaan aikaan, toinen kesäkuun ja
toinen heinäkuun. Toisen vanhemman työ taas asettaa vaatimuksen pitää loma heinäkuussa. Viimevuosina
kesä ei ole vielä kunnolla alkanut kesäkuun alussa ja kesä kuitenkin kestää pitkälle elokuuhun saakka.
Kaikki lapset eivät mahdu kesäkerhoihin moni vanhempi joutuu etsimään ja miettimään alkukesän
hoitojärjestelyitä. Ilmatkin taitavat tätä nykyä olla syyspuolella lämpimämpiä.
Kesäkuun säät ovat yleensä huonoja joten koulua voisi ihan hyvin jatkaa pari viikkoa. Elokuussa taas säät ovat
koulun alkaessa yleensä mahtavia.
Kesäkuussa on yleensä kylmät ilmat eivätkä vanhemmat ole vielä lomalla.
Nykyinen aika on siinä mielessä paras aika aloittaa kesäloma, että syyslukukausi ja kevätlukukausi ovat suurin
piirtein yhtä pitkiä. Säiden puolesta taas hieman myöhäisempi ajankohta voisi olla parempi. Mielestäni siis joko
nykyinen tai viikkoa myöhäisempi ajankohta olisi paras ajankohta aloittaa kesäloma.
Keväällä valo piristää ja kouluvuotta olisi ihan mukava jatkaa. Syksyllä taas säät ovat mukavammat lomailuun.
Kesäkuun alussa ei ole hyviä lomasäitä, joten olisi sama viettää ne kaksi ensimmäistä viikkoa kesäkuusta
koulun penkillä ja lomailla pidempään elokuun hyvillä säillä. (:

6. Koulujen kesäloman nykyinen pituus (noin 2,5 kk) on
Vastaajien määrä: 2419
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7. Perustelut loman pituudesta
Vastaajien määrä: 1048
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Lasten lomaa en haluaisi vähentää, toki on elämäntilanteita, joissa oman loman säätäminen koulujen tahtiin voi
olla haastetta. Olisipa mukava, jos koulun päättymisen jälkeen koulu jatkuisi kesään päin kerhomaisena,
valinnaisaineina kiinnostuksen mukaan. Toimisi myös kesäkerhona? Ruuanlaittoa, tabletin käyttöä,
kuvataidetta, musiikkia, liikuntaa... Ilman läksyjä, mutta kouluruualla.
3 kuukautta sopiva, ehtii ladata akut kunnolla.
Mielestäni kaksi kuukautta kesälomaa ja useampi lyhyt loma kouluvuoden aikana
Lapset ja nuoret tarvitsevat pitkän loman, älkää vaan alkako lyhentämään tai pätkimään.
Lyhentäisin mieluummin syys- ja varsinkin joululomaa. Varsinkin pienille koululaisille on erittäin vaikea järjestää
hoitoa pitkien joululomien aikaan, vanhemmat joutuvat jopa ottamaan palkatonta vapaata! Riippuen siitä, miten
joulun ja vuodenvaihteen pyhät sijoittuvat eri viikonpäiville, on koululaisilla joskus lomaa jopa lähes kolme
viikkoa. Työssäkäyvillä vanhemmilla ei ole tuohon aikaan vuodesta mitään mahdollisuutta saada näin pitkiä
lomia, ja hoitajia on vaikea löytää vuodenvaihteen tienoilla. Myöskään mitään harrastuksia, leirejä tms. ei
järjestetä vuodenvaihteen aikaan toisin kuin kesäaikaan (tämä erityisesti isompia koululaisia ajatellen).
Syysloman pieni tauko on paikallaan, mutta sekin voi olla lyhyempi kuin kokonainen viikko, esim. pidennetty
viikonloppu vaikka pe-ma. Mutta ehdottomasti syys- ja pitkät joululomat lyhyemmiksi ja enemmän yhtäjaksoista
vapaata kesälle!
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Lauantaille eivät koulu- ja työpäivät kuulu!!! Viikonloput tulee jättää lepoa, perheen yhteistä aikaa ja
harrastuksia varten. Siten jaksetaan käydä koulua, vaikkei kesken lukuvuoden olisikaan pitkiä lomia.
Tuossa ajassa ehtii jo lomailla ja jaksaa aloitta uuden lukuvuoden.
Lomaa voisi jatkaa muutaman päivän pitempään elokuussa. Lyhentää joululomaa loppupäästä.
Jää muita lomia vuoden varrelle joten saavat oppilaat hiukan hengähtää.
Jos kesäloma lyhenee minä vaihdan alaa...tätä on kuulunut aika paljon. Opetustyö on yleisesti tiedossa, mm.
sen henkinen kuluttavuus. Ilman tarvittavaa 2,5 kuukauden stressinpoistolomaa, ei jaksaminen
opetushenkilökunnalla ole hääppöinen. Ja millä houkuttelet esim. miehiä alalle ellei lomaporkkanaa ole...
Pituus on aika hyvä, voisi se olla ehkä viikon pidempikin tai vaikka kaksi, kun itsellä ei ole vakituista työtä.
Loma menee nopeasti. Mutta olen tyytyväinen että lomaa on.
Pidempi kesäloma olisi paljon parempi
Riittää lepoon,ei tarvitse muita lomia (esim. syys,- hiihto) lyhentää. Vanhempien lomat pystyy sijoittamaan
2,5kk:n ajalle.
Muut lomat, syys-, joulu- ja talviloma, ovat myös tärkeät ja niitä ei tule karsia kokonaiskeston osalta. Jos
kesäloman aloitusta siirretään, tulee kevätlukukaudesta pitkä. Yksi idea olisi lyhentää syyslomaa ja siirtää siitä
jääviä lomapäiviä kevätlukukaudelle. Esim. 2pv siirtyisi syksyltä keväälle.
1-2 vkoa siirrettäisiin muulle ajalle vuodesta.
Loma on mielestäni sopiva, että kunnon lomaa jää myös syksylle, joululle ja talvelle. Lukukausi on aika pitkä
rupeama koululaiselle ilman kunnon lomia välissä. En ole kesäloman pidentämisen kannalla.
Kyllä kahdessa ja puolessa kuukaudessa ehtii tehdä vaikka mitä. Toki jotakin sellaista, mitä toivoi kesällä jää
tekemättä. Ehkä päivän tai kahden verran pidennystä kaipaisin tai miksei kokonaisen viikon.
Työssäkäyvän vanhemman kesäloma on neljä viikkoa, joten siinä jää puolitoista kuukautta jolloin pienelle
koululaiselle täytyy järjestää hoitopaikka. Jokakeväinen murheenkryyni monessa perheessä... Kesäloman
lyhennys parilla viikolla auttaisi paljon!
Lapsudena Minulla oli 3 kk. loma.(Viro) olen lepäänyt täysillä. Koulu loppui 1 kesäkuussä ja alkoi 1 syyskuussa.
Kesälomalle koulusta oli annettu kirjanlista, joka luin kesällä RAUHASSA ja nautin sitä.(Noin 10-20 kirjat)
Vanhemmille oli helpompi järjestä matkustamisreisut, kun minulla oli 3kk.loma, aikataullu ei oli noin tiuka.

-

-

-

-

-

Mielestäni 8 viikkoa tai 2 kuukautta olisi hyvä kesäloman pituus koululaisille. Joululoman voisi aina pitää kolme
viikkoisena ja ehkä pääsiäiseen voisi yhdistää viikon loman.
saisi olla melkein 3 kk: Kunnon kesäloma
Ihan ok.
Puolet lomasta menee ihan vain sisällä istuessa. Lomalla ei ehdi kunnolla rentoutua ja tehdä tarvittavia asioita,
koska kaikki tapahtumat ovat juhannuksen jälkeen.
Kts. kohta 5.
Joululoma vois olla pidempi.
Ei tarttee kuolla lomalle ja unohtaa kaikkea loman aikana.
Voisi olla jonkiverran lyhyempikin
Maksimissaan 5 viikon loma olisi sopiva nuorille. Lisääntynyt kouluaika voitaisiin käyttää esimerkiksi liikunta- ja
elämäntaitoleirien sekä koulun ulkopuolella luonnossa tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi.
Kyllä lapset tarvitsee pitkän loman tässä hektisessä yhteiskunnassa.
Pitempi turhauttaisi.
Nykyinen on aivan sopiva.
Kesällä pitää lapsilla olla aikaa nauttia kesästä ja uida ja ulkoilla. Loman pituus sopiva, vaikka vanhemmat eivät
koko ajan pystykään olemaan lasten kanssa niin pääsevät myös isovanhempien ja serkkujen luo lomalle.
Tutkimusten mukaan lomia tulisi jaksottaa pitkin vuotta. Enemmän lyhyitä lomia ja etenkin syysloma saisi olla
vaikka 2 viikkoa lokakuun loppu ja marraskuun ensimmäinen,eli pimein aika.
Loma on tarpeeksi pitkä, sen aikana kerkeää hyvin rentoutua ja harrastaa mitä haluaa. Kesän tapahtumatkin
sivoittuvat tuohon aikaan.
Kerkeää rentoutua mutta toisaalta loman lopussa rupeaa kaipaamaan jo kouluun. En halua pidempää lomaa
koska on parempi saada muutama lyhyempi loma kuin yksi pitkä monet haluavat lähteä ulkomaille kesken
vuoden ei olisi kiva ajoittaa lomamatkoja pelkästään kesälle. Jaksaa kouluvuoden paremmin kun siellä täällä on
mahdollisuus rentoutua.
8 viikkoa riittävä!
Lisäisin muihin lukuvuoden aikana oleviin lomiin lisäpäiviä.
Kesäloman pituus pienempien koululaisten kohdalla on sopiva, jopa ehkä liian pitkä. Normaalit kesälomat
vanhemmilla kestää 4-5 vkoa, on vaikea järjestää kesäloma aikoina pienille koululaisille hoito, kun itse olet
töissä
Loma on varmaan riittävän pitkä, mutta koulut voisi vastaavasti alkaa vasta syyskuun alusta.
2 kk olisi sopiva. Lomaa voisi sijoittaa etenkin kevätlukukaudelle lisää
Sopiva aika rentoutua ja ladata akkuja ennen seuraavalle luokka-asteelle siirtymistä.
Jos se olisi pidempi, niin ehtisi rentoutua kunnolla!
Haluaisin että kesäloma olisi pidempi, mutta en haluaisi että se vaatisi muiden lomien lyhentämistä tai että
lauantaina olisi koulua.
Loman täytyy olla riittävän pitkä, että pääsee todella irti edellisestä kouluvuodesta. Tekemällä muutamia
lauantaita (esim. 5 lauantaita) läpi kouluvuoden voitaisiin lomaa jatkaa vaikka viikolla. Nämä lauantait voisivat
olla sellaisia aktiivisia tekemisen koulupäiviä, jolloin kouluilla olisi yhteistä esim. liikunnan ja vaikkapa
hyväntekemisen puitteissa. Koululaiset voisivat vaikka ilahduttaa vanhuksia vierailuillaan. Tai vaikka siivoilla
ympäristöä. Ei siis lauantaista pulpettisulkeisia vaan tekemisen meininkiä.
sopiva. saa levättyä.
Kesälomaa voisi siirtää elokuulle jatkuvaksi
Ei ainakaan pidempi.
2.5kuukaudessa ehtii hyvin "palautua" edellisestä kouluuvuodesta. Ja on parempi, että kesäloma kestää 2.5kk,
että muiden lomien pituus (syys-joulu-ja talvilomat) säilyisivät ennallaan. Koska se, että lomat on jaksotettu
tasaisesti koko lukuvuodelle auttaa myös lapsen jaksamiseen koulussa.
Pienet ala-asteikäiset koululaiset jo odottavat koulun alkua ja kavereiden näkemistä. Myöskään vanhemmilla ei
ole pitkiä lomia, joten lomaa ei saisi ainakaan pidentää. Nykyinen hallitus taitaa myös ajaa takaa sitä, että
vanhempien lomat lyhenisivät entisestään :(
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Mielummin olisi silleen, että kesäloma kestäisi kolme kuukautta ja loppuisi 31.08 jolloin kouluun pitäisi mennä
01.09, mutta sitten koulun aikana olisi vähemmän lomia tai vapaapäiviä.
eihä siin kerkee tehä mittää
ei ehdi tehdä mitään.
Vanhemmilla on yleensä vain 1kk lomaa jolloin perheen molemmat vanhemmat pyrkivät pitämään lomat
samaan aikaan. Jos ei ole mahdollista lomakuukaudet on yleensä peräkkäin. Lapset tarvitsevat nykyisellä
mallilla ainakin 2 viikon ajaksi jonkun hoitojärjestelyn.
Ihan hyvä on.
On niin monia syitä sen takana
Pitkän tauon tekee lasten laiska tekee koulutuksen ja muun koulutustoimintaa kotona.
Tarpeeksi pitkä aika levätä, jotta jaksaa syksyllä sitten jatkaa opiskelun parissa.
Ehtisi tehdä vielä vähän enemmän asioita jos se olisi pidempi
Kyllä opiskelijat kerkeävät levätä.
Loma on hyvän pituinen ja silloin ehtii hyvin tehdä muita asioita, mitä ei kouluarjen keskellä ehdi toteuttaa.
Loma saisi mielestäni olla myös hieman lyhyempikin, mutta ei liikaa.
Pitempi loma-aika voi pahimmasssa tapauksessa nostaa kynnystä kouluun lähtemiselle sitten kun se lopulta on
ajankohtaista. Lisäksi lasten mahdollinen yksinoloaika (kun vanhemmat ovat kuitenkin suurimman osan lomaajasta työssä) pitenee mikäli loma-aikaa pidennetään.
Olisi hyvä antaa lapsille mahdollisuus lepoa vähän pitempi, aikusenä pystyvät sitten parempaan tulokseen
On hyvä että lapset pääsevät rentoutumaan kunnolla kesän aikana. Kesä on kuitenkin Suomessa niin lyhyt,
että siitä on hyvä nauttia!
Suomi subarktisena maana kärsii lyhyestä ja viileästä kesästä verrattuna Keski-Eurooppaan, joten se
vähäinenkin kesä olisi syytä antaa lasten (ja meidän aikuistenkin) viettää ja nauttia. Sään puolesta sateinen ja
viileäkin kesä on aina parempi kuin syksy ja talvi ja jopa kevätkin, koska lämpötilat ovat em. vuodenaikoina
huomattavasti ulkona tapahtuvia aktiviteetteja rajoittavia kylmyytensä puolesta.
Toiseksi me vietämme lomaa poikkeavaan aikaan verrattuna muuhun EU:hun, joten sekin tuottaa haittaa
suomalaisten ja ulkomaalaisten matkusteluun, kun ajankohdat eivät kohtaa. Meillä on monet turistikohteet kiinni
ja muut turisteja kiinnostavat tapahtumat loppuneet, kun eurooppalaiset lomailevat. Muutenkin Suomessa
lomasesonki on aivan liian lyhyt ja paikat pannaan kiinni ennenaikaisesti. Joensuu voisi antaa esimerkkiä
muulle Suomelle ennakkoluulottomasta ja eurooppalaisesta asenteesta muuttamalla loma-ajan heinäkuuelokuu painotteiseksi. Lomaillaan silloin, kun muutkin sivistyskansat!
Kesäloma on sopivan pituinen, sillä se mahdollistaa nykyisen pituiset sopivat syys-, joulu- ja talvilomat.
Koulutyö on raskasta, ja lapset todellakin kaipaavat ja tarvitsevat reilun loman palautuakseen ja kerätäkseen
voimia uutta kouluvuotta varten.
On hyvä, että on syysloma ja talviloma sekä joulun tienoilla lomaa. En lähtisi kuitenkaan pidentämään noita
lomia, koska taas jälleen tulee ongelmaksi, kuka huolehtii lasten syömisen, aktiviteetit jne., koska meillä
vanhemmilla on lomamahdollisuus ainoastaan keväällä talviloman muodossa.
Kesäloma mahdollistaa lapselle levon.
Koululaiset saavat olla riittävän kauan poissa huonosta sisäilmasta ja nauttia elämästä ja terveydestä.
Koulupäiviä on lukukaudessa oltava tietty määrä. Jos lomaa lyhennettäisiin, lomia esim. joulun tienoilla olisi
pidennettävä, mikä aiheuttaisi ongelmia pienten koululaisten vanhemmille. Myös koulujen henkilöstölle tulisi
tästä vaikeuksia, koska esim. ohjaajilla vuodessa on lomapäiviä vain 28 - 38. Jos talvella olisi otettava paljon
lomapäiviä, kesät olisi aina oltava töissä jossain tai koko kesä lomautettuna, ellei työnantaja pystyisi töitä
järjestämään. Jaksamisen kannalta tällainen menettely olisi epäreilua muuta kuin opettajakuntaa
kohtaan.Kesäloman pidentäminen puolestaan söisi pois syys- joulu- ja talvilomapäiviä.
Opiskelijat ehtivät levätä ja myös olla kesätöissä.
Kuten edellä mainittu, lomalla ei voi levätä säästöön ja voimia tarvitaan myös lukuvuoden aikana, joten
kesälomaa voisi lyhentää ja pidempiä vapaita voisi sijoitelloa pitkin lukuvuotta.
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Kesälomasta voisi ottaa vaikka voiko pois ja siirtää syysloman/joululoman yhteyteen
koska ei kerkee tehä kaikke
Kesäloma on akkujen latausaikaa ja sen ehtii 2,5 kuukaudessa suorittaa varsin hyvin. Kesälomaa ei tulisi
pidentää, koska se söisi lyhyempiä lomia. Viikon loma tulee kovempaan tarpeeseen pimeällä talvella kaiken
puurtamisen keskellä kuin mitä se tulisi kesäloman jatkona. Kesä loma nykyisellään käsittää lähes koko
Suomen kesän, mutta jättää silti muutamia aurinkoisia päiviä niin keväälle kuin syksyn alkuunkin.
Ei ainakaan lyhyempi..Kyllä ne pienet kaipaa akkujen latausta kesällä jotta kerkeävät nauttia ja olla lapsia.
Liian pitkä kerrallaan pidettäväksi, olisi hyvä ottaa vaikka kaksi viikkoa lomasta pois ja sijoittaa ne viikon
mittaisina jaksoina esim keväälle ja syksylle
Koululaisten loma on aivan liian pitkä kun oma loma on maksimissaan 4 vko!!Sen jälkeen jää siis 6 viikkoa
jolloin lapsilla ei ole aikuista kotona ja isovanhemmatkin niin iäkkäitä että eivät jaksa enää vahtia.Hyvä että tätä
asiaa nyt mietitään kun joka kesä on hirveä stressin aihe tämä koululaisten pitkä loma.Alakoululaisilla pitäisi
ehdottomasti kuitenkin jommankumman vanhemman olla kotona loma-aikaan ja siinäkän ei ole järkeä että
lomat pidetään aina peräkkäin eri aikaan perheesä..Nyt kun lama-aikaan vielä ilmeisesti vuosilomaoikeutta
jatkossa lyhennetään vajaat 2 viikkoa ( en tiedä sitten opettajista??) niin kesäajalle lomaa jää entistä
vähemmän pidettväksi!
Loman pituus on hyvä. Suomen kesä on lyhyt ja silloin kerätään voimia talvea varten. Kesätöitä ajatellen loman
pituus on hyvä.
Kesäloman pituus on sopiva, jos sitä siirretään myöhemmälle. Säät sattuvat nimittäin sopivasti siihen noin 2,5
kuukauteen.
Kesäloma tuntuu sopivan mittaiselle. Ei ainakaan lyhyempi jotta lapsi saa oikeasti rentoutua ja lomailla.
2.5 kuukautta sallii niidenkin jotka tekevät kesätöitä kaksi kokonaista kuukautta pitää hiukan lomaa.
Koulutyö on haastavaa ja lapset ja nuoret tarvitsevat riittävästi lepoa ja palautumisaikaa seuraavaa lukuvuotta
varten. Pitkä kesäloma myös mahdollistaa isompien opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöskentelyn siten, että
myös lomailuun jää aikaa.
Kevät jaksoalle lusää lomia 2 viikkoa, jotta saadaan katkoja lisää muuten niin pitkään jaksoon
Liian pitkiä päiviä koulussa nyt
Riittävän pitkä tauko jo tuo.
Ehtii levätä! Koulun käynti on intensiivisempää kuin työ!
En näe syytä muuttaa loman pituutta mihinkään suuntaan.
Pitkä kesäloma min. 2 kk tarpeen lapsille. Sen verran voisi kesälomaa lyhentää, että koulua ei tarvitsisi käydä
lauantaisin tai pyhäpäivän jälkeisinä perjantaina kuten helatorstain jälkeen. Pitkä joululoma myöa hyvä asia
kuten syys- ja hiihtolomakin.
Kaksi kuukautta olisi sopiva aika, nyt aika tahtoo käydä jo pitkäksi lukuvuoden aiheuttaman levon tarpeen
mentyä ohi.
Ei oikein muuallekaan voi siirtää. Paitsi joululoma voisi olla hieman pidempi.
Sopiva aika lapsilla huilata, koulu on rankkaa kuitenkin lapsille 6v-......! Uusia asioita vuosi vuodelta enempi
tulee koko ajan.
Kyllä lyhyempi loma riittää rentoutumiseen.
Kesäloman pituus on sopiva.
Kouluvuoden aikana voisi olla pidennettyjä viikonloppuja (pe-ma). Eritysesti keväällä koululaisilla on väsymystä.
Kaksi viikkoa kesälomasta talven pidennettyihin viikonloppuihin.
Moni lapsi joutuu olemaan vähän oman onnensa nojassa osan kesästä, koska vamhemmat töissä. Silti taukoa
pitää olla, ja tuossa ajassa lapsikin ehtii kyllästyä lomailuun, mikä on yksi hyvän loman merkki.
Koululaiset tarvitsevat sopivan pitkän loman, mutta kesälomaa ei tulisi pidentää
Kyllä lapsille kunnon kesäpaussi on tarpeellinen.
Loman pituus on sopiva.
:)
Asiantuntijoiden keskuudessa kerätyt tutkimusaineistot osoittavat, että henkilö tarvitsee riittävän pitkän,
yhtäjaksoisen vapaajakson toipuakseen "aivotyön" rasituksista. Uskon, että samaa pätee lapsiin, jotka
opiskelevat intensiivisesti eikä kyse useinkaan ole oppimisen/osaamistason päivittämisestä tai ylläpitämisestä,
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vaan nimenomaan opiskelu tarkoittaa jatkuvasti kokonaan uusien tietojen ja taitojen omaksumista. Tämä on
paitsi mielekästä, myös henkisesti rasittavaa ja jotta vireys ja sen myötä oppimiskyky pysyisivät yllä, tarvitsee
lapsetkin riittävän pitkän vapaajakson ja mielekkään loman.
Jos koulun päättymisaikaa jatketaan ja opiskelupäivien on pysyttävä vakiona, voisi "ylimääräiset"
työskentelypäivät korvata vapaina joulun aikaan tai muuna ajankohtana nimenomaan talven pimeinä
kuukausina.
Verrattuina muihin Euroopan maihin, ovat lomat meillä pitkiä. Mieluummin useampi loma ripoteltuna pitkin
raskasta kouluvuotta, kuin yksi jättiloma kesällä.
Ei kerkee tekee mitää ku se menee nii nopeesti
Lapset tarvitsevat kunnon irtioton koulutyöstä. Pitkä kesäloma on tarpeen, että lapset ehtivät palautua kunnolla
ja kerryttää uutta motivaatiota koulutyöhön. 10 - 11 viikon loma edustaa sitä korvaamatonta lapsuuden
vapautta, jota ei koskaan myöhemmin enää saa kokea ja josta ne kultaiset lapsuus muistot syntyvät.
2kk olisi riittävä, lyhyempiä lomapätkiä voisi olla sitten useampi pitkin vuotta. Auttaa lapsia jaksamaan.
Aikaa on liian paljon hukattavaksi kyllä kuukausi tai vaikka 6viikkoa tulisi riittää
Loma on vain liian pitkä.
Muut lukuvuoden lomat tuntuvat liian lyhyiltä
1 viikko kesälomasta pois ei haittaa, jos joululoma pidentyisi.
Sopiva
Loma on sopivan pitkä. Sitä ei pitäisi ainakaan lyhentää. Ei talvella tarvitse sen pidempiä lomia, mutta nuo
lomat kyllä, jotka ovat jo olemassa.
Aloitus elokuun puolessa välissä. Pituss 2kk.
Koulussa, kuten työelämässäkin, on päivittäinen tekemisen tahti kiristynyt. Opiskelijat joutuvat paljon tekemään
oppiaineissa itseohjautuvasti tehtäviä, joka kuormittaa runsaasti. Palautumiseen ei aina viikonloppu riitä, joten
on hyvä että on kesäloman lisäksi syys- sekä talviloma.
Kaksi kuukautta riittää
Oppilaat ehtivät nollata tilanteen, rentoutua ja orientoitua uuteen lukuvuoteen, samoin opettajat.
Riittää lepäämiseen ja innostaa opiskelemaan ensi lukuvuonna.
Loma on riittävän pitkä, että jaksaa aloittaa uuden lukuvuoden.
Loma tuntuu loppuvan liian äkkiä, se voisi olla edes pari päivää pidempi
esim. tänä vuonna koulut alkoivat torstaina, eivätkö ne voisi alkaa seuraavan viikon alussa
Elokuussa loma saisi kestää pidempään ja syys- ja joululomat olla lyhyempiä. Kesä on nykyään siirtynyt
myöhäisemmälle ja hoitojärjestelyt ovat hankalammat syys- ja joululomilla sekä kelit huonommat kuin kesällä!
Pitkä kesäloma on hyvä.
Lasten pitää saada olla lapsia, eikä sitä pidä muuttaa.
2,5 kuukauden loma on pienten koululaisten työssäkäyville vanhemmille todella pitkä ja hankala järjestää, jos ei
satu olemaan isovanhempia tai muuta sopivaa tukiverkostoa huolehtimaan lapsesta silloin, kun omat
vanhemmat ovat töissä. Lapset tietysti tarvitsevat ja ansaitsevat lomansa, mutta luulen, että kaksi kuukautta
kesällä kyllä riittäisi. Jos lukukausi sen takia venyisi liian pitkäksi, sitä voisi mieluummin keventää keskeltä
(aikuisillekinhan suositellaan loman pitämistä monessa lyhyemmässä pätkässä).
Kesäloma voisi olla viikon lyhyempi.
Jos loma siirtyy muualle ajankohtaan on koululaisten hoitojärjestelyt ongelmaliset kun vanhemmat ovat työssä.
Jos loma alkaisi juhannukselta, se kestäisi elokuun loppuun tai syyskuun alkuun ja tämä olisi hyvä.
Meidän perheessä on urheilijaharrastajia, joten kesällä ehtii paremmin tehdä sitä, kun kouluaikana aika on
melko tiukilla.
Yleensä muut lomat mm. joululoma on todella lyhyt, ja siitä olisi näin kesken kouluvuoden kivempi nauttia
vähän pidempään ja saada rentoutusta. Kesä loma on tottakai kiva, kun se on niin pitkä, mutta vaikka viikon
lyhennys siitä ja viikon lisääminen joululomaa voisi olla ihan piristävä uudistus.
Mielestäni loman sopiva pituus olisi 3 kk. Mutta jos se tarkoittaisi koulupäivien määrän säilyttämistä ennnallaan
niin lukuvuosi tiukentuisi niin, että en kannata pidentämistä.
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Tarpeeksi aikaa toipua raskaasta työrupeamasta. Kouluissa työskentelevät tarvitsevat palautuakseen ja
jaksaakseen työtään tehdä pitkän kesäkeskeytyksen. Liukuhihnatyöstä palautuu nopeammin kuin
intensiivisestä kasvatustyöstä.
Miksi hyvää ja toimivaa järjestelmää pitäisi mennä muuttamaan. Suomi on saanut mainetta ja tuloksia hyvistä
oppimistuloksistaan ja korkeasta koulutustasosta. Opiskellaan vuodesta pimein aika ja lomaillaan niinkuin
tähänkin asti vuoden valoisin aika.
Toki loma voisi olla vähän piedempikin, muttei ainakaan lyhempi.
sopiva pitkä. En missään imessä pidentäisi kesälomaa, päin vastoin.
Kesäloma on mukava kun on pitkä ehtii käydä leireillä, reissata ja rentoutua pitkän kouluvuoden
jälkeen...lyhentäminen hyvä asia vain jos esim. joululoma olisi entistä pidempi joka tietenkin taas hieman
haasteellinen monille lastenhoito järjestelyjen kannalta...syys- ja hiihtoloma ovat kivat viikon pätkät jotka
katkaisee hieman pitkää kouluvuotta.
Loma pitäisi tehdää pitempi,koska ei aina kesäkuu on kovin lämmin,ja lapset eivät riittävästi ovat vieläkin
ulkona,ja vitamia d ei riittävästi saatavissa.eli eneggia ei ole lukuvuoden jälkeen täydetty.niin kesäkuu on
semmonen kuu mikä voi olla jus nukkumisen takia,koska lapsi väsyttä kokolukuvuoden aikana,uunivelka jäi
kaikille aina lukuvuoden jälkeen ja just sen ensimäinen kuukausi on semmonen,milloin sasin riitävästi lepoa,ja
seuravaa on vasta silloin kun ona mahdollista olla paljoin ulkona,kaverediden kannsa ja uimassa kun keli on jo
lämmin niin vesi on lämmin.ja elkokuu myös aika hyvä loma kuukausi,silloujnki vielä saisi lunnolla ssada lisäksi
vpimis ,ennen lukuvuoden.ja kun loma on pitempi ,niin sais annettu tehtäväiä lisäksi,ja ntehdää ne
pikkuhetkessä koko loma ainakana,ja kuitenkin olla valminää 1syyskuu asti,kun koulu alkaisi.
Kesäloman voisi lyhentää kahteen kuukauteen.
Lomaa ei tulisi ainakaan lyhetää. Loman ainoa hankaluus on järjestää lapsille aikuisen valvontaa. Mutta
mielestäni aikuisten kiireen kustannuksella ei tule lapsuuden vähistä lomista ja vapaa-ajoista enää tinkiä.
Koulutaivalkin jo alkaa eskarin myötä tavallaan vuotta aikaisemmin kuin ennen.
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Mihin lapsilla on kiire? Suorittamaan, suorittamaan ja suorittamaan, että aikuisenakin voi stressata ja juosta
tukka putkella?
Kesäloma on sopivan pituinen. En lähtisi ainakaan pidentämään sitä, koska muiden lomien
lyhentämisessä/koulupäivien lisäämisessä lauantaille ei ole mitään järkeä! Jos on pakko jotain muutoksia tehä,
niin lyhentää kesälomaa esim viikolla (5 arkipäivää) ja tehdä vaikka viiden viikon ajan nelipäiväistä
kouluviikkoa, pitää jossain välin ylimääränen lomaviikko tms. Mitään isompia muutoksia en toivoisi tehtävän.
Loma on ollut minusta juuri sopivan pituinen, vaikka kouluun meneminen ei ikinä loman jälkeen houkuttele. En
haluaisi, että muita lomia lyhennettäisiin, koska minusta on parempi pitää säännöllisemmin lomia, jolloin saa
nollata itsensä ja ajatuksensa, että jaksaa taas ahkeroida koulussa. Yhden tai kahden päivän loma ei
mielestäni riitä itsensä nollaamiseen, vaan ne olisivat kuin vapaapäiviä, jolloin tuijotetaan vähän väliä aikaa ja
harmitellaan koulun jatkumista jo ennakkoon.
Monille vanhemmille on vaikea järjestää lapsille kesäloman ajaksi järkevää tekemistä. Kouluvuosi on pitkä ja
lomapäiviä ripoteltuina esim. pitkiin viikonloppuihin sitä saisi kevennettyä, niin kevään viimeiset viikot eivät olisi
niin raskaita.
Itse koulussa työssä olevana olen huomannut, että ei juuri pää anna lomailla kuin vasta heinäkuussa. Ja usein
kesäkuun puolelle menee työhommia tehdessä kuitenkin vielä. Heinäkuu on sitten lomailua ja elokuussa sitä
alkaa jo seuraavaa lukuvuotta suunnittelemaan.
Tutkimustenkin mukaan useampi lyhyt loma palvelee jaksamista paremmin, kuin yksi pitkä. Kesälomaa voisi
vähän lyhentää ja lisätä loma-aikoja jouluun ja keväälle erityisesti.
TOISAALTA loma katkaisee koulutyön ja osalla rytmiin pääseminen voi olla loman jälkeen vaikeaa... puolensa
ja puolensa.
Loma on riittävän pituinen, jos oppilas tulee tyytyväisenä kouluun. Pitkään kesälomaan saa mahtumaan paljon
myös harrastuksia ja isommilla opiskelijoilla myös kesätyötä. Siksi on hyvä, että loma-aika on tarpeeksi pitkä,
jotta oppilas / opiskelija pääsee levon lisäksi toimimaan myös omaehtoisesti.
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Lukiot ja peruskoulut kannattaa pitää samassa rytmissä, koska perheillä on usein lapsia molemmilla asteilla,
lisäksi moni opettaja opettaa sekä peruskoulussa että lukiossa. Sellainen muutos ei ainakaan toimi, että eri
koulut loppuvat eri aikoihin, näin loma-aika pirstaloituu liikaa.
Kunnon katkaisu tarvitaan, jotta akut ehtivät latautua edellisvuoden asioista irti ja
on taas virtaa uuden tekemiseen.
En kerennyt olla kuin kahdella leirllä, mutta ulkomaan matka jäi vain haaveeksi. Olisi kiva jos kesäloma olisi
3.5kk - 4kk niin kullä sitä siinä 8kk-7kk kerkeää oppimaan.
Loman pituus voisi olla noin 3 kk. Näin varmemmin vanhemmilla ja lapsilla osuu loma-aika päällekkäin.
Suomen kesä on lyhyt. Kerkeävät olla kesät töissä. Varsinkin jos joku erehtyy tulemaan hoitoalalle. Annetaan
lasten nauttia koko kesästä ja lämmöstä.
Oppilaat ja opettajat tarvitsevat kunnon tauon ennen uutta lukuvuotta.
Usein aletaan pitkästyä ja odottaa jo koulun alkua
9,5 kk ei sopii Itä Suomi
Koulu ehtii unohtua ja nollaantua. Muita lomia ei saa lyhentää.
2 kk.tta sopiva. Oma hankaluus järj.lapsille lomatekemistä ja peräänkatsojia.
Tylsistyn yleensä loman loppuvaiheessa ja. Koulun alkamis ajankohta voisi pysyä samana mutta elokuusta
voisi ottaa pois. talviloma on liian lyhyt. Loma alkaa liian myöhään ennen joulua ja uudenvuoden jälkeen pitää
menää liian aikaisin takaisin.
Näin on hyvä.
Eikös oppilaiden koulupäiviä pidä olla tietty määrä. Pitää olla kunnon kesäloma välissä, että pystyvät lapset ja
opettajatkin lepäämään lukuvuoden päätteeksi.
Lasten pitäisi saada nauttia kesästä, koska edessä pitkä talvi ilman kunnon lomia.
Lapset ehtivät kerätä tarpeeksi voimia seuraavaa lukuvuotta varten.
Lomailu ja leikki ovat lapsille tärkeitä.
Loma sopivan mittainen.
Elokuun loppuun saakka olisi sopiva pituus. Elokuu on vielä parasta kesäloma-aikaa
Lomaa olisi oltava myös talvellakin.
Lasten hoito vaikea järjestää pidemmällä lomalla, lyhyempi taas sotkee kesälomasuunnitelmia perheissä.
vietän mieluiten lomani lämpimilöä säillä kuin räntä sateessa tai kovassa pakkasessa sisällä katsoen telkkaria
Vanhemmilla usein on kesäloma elokuussa.
Lapset tarvitsevat riittävän pitkän rentoutumisjakson jaksaakseen seuraavan vuoden puurtamisen.
Lasten kesäloma on aina ollut liian pitkä. Lapsilla on lomaa keskimäärin 10 viikkoa, vanhemmilla 3 - 5 viikkoa,
joka on joko kolmannes tai puolet lyhyempi kuin koulujen lomat.
Sopiva on
Loman pituus on hyvä mutta ei haittaisi vaikka olisi lyhyempikin.
Joululoma voisi olla pidempi tai keväällä esim. pääsiäisloma pidempi.
2 kk riittäisi. Jos vanhemmat eivät ole opettajia, niin on todella vaikea saada järjestettyä lastenhoito.
Käytännössä vanhemmille ei jää yhteistä lomaa, koska vanhemmat ottavat kesälomansa toinen kesäkuussa ja
toinen heinäkuussa, jotta lapsen hoito saataisiin järjestettyä.
Loman pituus ok
Jos kesäloma olisi lyhempi pitäisi lomaa olla enemmän muuna aikana ja siinä tapauksessa olisi pienten lasten
hoitoa hankalampi järjestää.
Oppilaat/opiskelijat tarvitsevat kunnon levon, että koulun käynti olisi mielekästä eikä liian uuvuttavaa.
Ehtii harrastaa kesäisiä toimintoja ja on riittävän pitkä virkistymiselle.
Mielekäs tekeminen uupuu.
Olisi sopivampaa jos loma olisi vielä joitakin viikkoja pidempi ja koulu alkaisi esimerkiksi elokuun loppupuolella,
niin kesällä jäisi reilummin aikaa lukiolaisille lukea kirjoituksiin ja myös lomailuunkin. Muuten koko kesä meinaa
mennä pelkästään lukemiseen, ja itse lomailu jää vähäiseksi. Kesä on myöskin kaunis vuoden aika, jolloin olisi
mukava että siitä pystyisi nauttimaan hieman kauemmin.
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3 kuukauden mittainen kesäloma olisi ihanteellinen. Sinä aikana lapset ehtisivät oikeasti rentoutua ja levätä. Ja
olipa vanhempien loma kesä-, heinä- tai elokuussa, niin silti lapsella olisi mahdollisuus olla koko se aika
vanhemman kanssa. Elokuun lopussa lapsilla olisi hyvää aikaa puuhata luonnossa ja kerätä marjoja niin
puutarhasta kuin metsästäkin.
Olen ihan varma, että lapsilla ei jäisi mitään aukkoja tietoihin tai taitoihin, vaikka kesäloma-aika olisi pidempi.
Suomessa kesä on niin lyhyt, että siitä pitäisi voida ottaa kaikki irti. Koulussa on etenkin ennen lomia niin
kevyitä ja sisällöttömiä päiviäkin, että jos silloin opiskeltaisiin tehokkaammin, niin vastaavasti voitaisiin pitää
kunnon kesäloma.
Jos loma olisi vähän pidempi, olisi jo tylsää, ja jos taas lyhyempi, siitä ei ehtisi nauttia kunnolla
2kk riittää ja ennemmin lyhennetään päivää.
Aivan sopiva, siinä kerkee laps irrottautuu kouluajasta tarpeeksi.
Kesäloma on mielestä on sopivan pitkä. Siinä ajassa kerkeää lomailla, päästä irti kouluasioista ja mahdollisesti
ansaita hiukan kesätöissä.
Riittävä tauko
Mielestäni sopiva. Lapset ehtivät rentoutua ja olla vaan. Ehtivät kuitenkin lomailla myös isovanhempien ja
muiden sukulaisten luona ilman, että lomalle tulee tiukka aikataulu.
n. 10 vkoa antaa sopivan tauon unohtaa välillä koulu ja valmistua siihen taas elokuun alussa uudella innolla.
Lomapätkiä pitää jäädä myös muun koulutyön varrelle lukuvuoden aikana.
Ehtii palautua.
Ihan hyvä on. Kerkeää vielä kesätöidenkin jälkeen mahdollisesti vähän pitää lomaakin. Jos siis on
kesätyöntekoikäinen.
Tuossa ajassa ennättää jo irrottautua kouluarjesta ja tehdä ihan jotain muuta, toive jos ajankohtaa hiukan
siirrettäisiin.
Jos lomaa pidennettäisiin, niin syyslomasta voisi paripäivää nipistää.
Oppilaille tulee riitävä tauko koulutyöhön. Kesällä on tarjolla monia mahdollisuuksia osallistua kerhoihin ja
leireille. Isommille jää mahdollisuutta tehdä vaikka osan lomasta kesätöitä ja hankkia tarvittavaa työkokemusta.
Osalla on rippikoululeirit. Silti lomaakin jää vietettäväksi perheenkin kanssa. Seuraaville kouluasteille siirtyville
jää aikaa valmistauta uusiin haasteisiin.
2 viikkoa pidempi loma olisi hyvä. Ammattikouluissa ja korkea kouluissakin opit alkavat syyskuussa ja
mielestäni jo alakoulussa olisi hyvä oppia tähän samaan rytmitykseen. Ja myöskään vanhemmat eivät voi aina
valita lomakuukauttaan niin saisi kumminkin vietettyä loma aikaa perheen kanssa.
Vanhempien lomat eivät ole yhtä pitkiä. Parempi olisi viettää lomia tasaisesti pitkin vuotta, kun kesällä ei voi
kuitenkaan varastoon levätä.
Loman aikana ehtii virkistyä sopivasti, mutta muita lomia ei tarvitsisi lyhentää tai koulupäivinä siirtää lauantaille.
Oppilaan täytyy päästä koulusta irti välillä ihan kokonaan. Niin pitkäksi aikaa, että tekee mieli jo palata, kun
tekeminen alkaa kotona loman loppuessa käydä vähiin. Talven jaksaa taas, kun on kunnolla lomaillut.
Mielestäni kesäloman voisi leikata 2kk pituiseksi ja pidentää koululaisten pimeän vuodenajan loma-ajankohtia
esim. syys ja talvilomaa sekä katkaista samalla lukuvuoden uurastusta hiukan pidemmäksi aikaa. Koululaiset
saisi levätä esim. pari viikkoa yhteen ja palautua. Sitähän puhutaan aikuistenkin lomien pidossa että pari
viikkoa loman olisi hyvä vähintään kestää jotta pääsisi kunnolla irti työstä. Tuo sama pätee varmasti
koululaisiinkin.
Yksinhuoltajana, jolla ei ole tukiverkostoa, on hankala saada oma muutaman viikon kesäloma suhteutettua
kahden koululaisen lomaan ja heidän kesähoitopaikan järjestely on erittäin kova stressi.
Töitä kesäisin ei riitä läheskään kaikille nuorille ja jos loma olisi pidempi voisi saada nuorille useampia lisä
'vuoroja' mm PKO kesätyöpaikkoihin (2viikkoa kpl). Mutta muista lomista ei voi ottaa pois, ne ovat
välttämättömiä akkujen lataamiseen ja ovat jo tällä hetkellä minimi pituudessa. Lukiossa ainakin kaukana
asuville matkat ovat joillekkin niin pitkiä että illalla ei ole aikaa kaikkia koulutehtäviä tehdä ja ne menevät jo
viikonlopulle ja muille lomille. Myöskään ei joukkoliikenne kulje viikonloppuisin yhtä hyvin jos ollenkaan ja ne
joilla ei ole mahdollisuutta julkisiin liikenneyhteyksiin eivät pääsisi viikonloppuna ollenkaan kyydinpuutteessa.
Tämän takia en muuttaisi lomien tai viikonloppujen pituuksia.
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Ei ainakaan meillä ole koskaan kuulunut lapsilta väitettä, että kesäloma olisi liian pitkä.
Opiskelijat ehtivät siinä ajassa jo käydä kesätöissä, jos on siihen mahdollisuus ja osan lomasta jää vielä
lepäämiseen.
Sopiva kesäloma-aika olisi noin 2 kk eli noin kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Siten lasten ei tarvitsisi
viettää lomasta paljoa yksin kotona ja lomaa jäisi sopivasti myös muuhun aikaan pidettäväksi. Olisi hyvä, jos
pääsiäislomaa olisi koko viikko ja lisäksi kaikkien arkipäiville sattuvien juhlapyhien yhteyteen olisi mahdollista
olla pitkiä viikonloppuvapaita.
Loma ei ole liian pitkä eikä liian lyhytkään. On mukavaa, että heti elokuun alussa ei tarvitse lähteä kouluun,
vaan siihen ehtii rauhassa valmistautua. Lisäksi on kivaa viettää aikaa kavereiden kanssa ennen koulun alkua
niin paljon kuin haluaa. Kaksi ja puoli kuukautta on mielestäni hyvä pituus kesälomalle. Kolme kuukautta
saattaisi tuntua jo puuduttavalta. Lisäksi se luultavasti lyhentäisi tai jopa poistaisi muita lomia. Muutamia
lyhyempiä lomia ripoteltuina pitkin vuotta (syysloma, hiihtoloma, pääsiäisloma yms.) ja kaksi hieman pidempää
kesällä ja talvella on paljon parempi vaihtoehto kuin kaksi pitkää lomaa kesällä ja talvella eikä mitään muuta.
Koululaiset tarvitsevat viikonloppujen lisäksi pidempiäkin lomia. Yhtäjaksoinen koulunkäynti ottaisi ainakin
minua päähän.
Lomien lyhentämisen/poistamisen sijaan koulupäiviä saatettaisiin tietenkin lisätä lauantaille, jotta kesäloma olisi
pidempi, mutta ajatus siitä, että lauantainakin pitäisi vielä raahautua kouluun, on suorastaan vastenmielinen.
Olen pari kertaa kouluelämäni aikana ollut lauantainakin koulussa, eikä ollut erityisen mukavaa herätä aikaisin
aamulla viikonloppuna koulua varten.
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Mieluiten loman pituus siis pysyisi samana kuin se nytkin on.
Vanhempien ei tarvitse tehdä liian paljon järjestelyjä lasten loma-ajoiksi.
Kesä on Suomessa järkevin aika olla lomalla. Kelit vaihtelevat vuosittain, välillä on hellettä kesäkuussa, välillä
elokuussa. Keskimäärin kuitenkin hyvä nykyisellä aikataululla ja pituudella. Nykyinen kesälomakäytäntö myös
mahdollistaa nuorille kesätöiden tekemisen.
Eipä paljoa kerkeä reissuilemaan ja kotona olemaan,ko pitää jo ruveta panikoimaan koulun alkua.Mielestäni
kesäloma voisi olla kesäkuun alusta syyskuun loppuun,saisi sitä kuuluisaa yhteistä aikaa molemmat
vanhemmat lastensa kanssa yhdessä ja erikseen.
Palautuminen. Lasten vanhempien lomilla enemmän mahdollisuuksia osua lasten lomalle
Sopiva
Syyslukukausi on jo nyt selvästi kevättä lyhyempi. Mieluiten näkisin kesäloman viikkoa lyhyempänä ja
talviloman (tai pääsiäisloman) viikkoa pidempänä.
Loman pituus on ok. Ei ainakaan pidä pidentää. Päinvastoin voisi olla vaikka hiukan lyhyempi, jolloin esim.
pääsiäisloma voisi olla viikon.
Koulu voisi alkaa pidemmällä elokuuta.
Yksi pitempi irtiotto auttaa opettajia jaksamaan alalla. Myös oppilaat tarvitsevat pitkän levon.
Kesäkuusta elokuun loppuun olisi paras aika.normi kesänä lämpimiä ilmoja on vielä paljon ja olisi kiva viettää
lomapäiviä vielä kun mahdollista.myös omat lomat töistä on vaihtelevasti,joskus voi olla että elokuussa on
lomaa.
Tutkimusten mukaan useat lyhyemmät lomat tukevat paremmin jaksamista kuin yksi pitkä. Kesäloma voisi olla
noin 2 kk. Kesälomasta voisi ottaa viikon kevätlomaan.
Kesä menee aina töissä
loma-ajalla lasten hoito on vaikea järjestää ja lomat ovat myös niin pitkää että lapsille tulee tylsää. Mielummin
yksi viiko kevät-lomaa joskus huhtikuussa tai pääsäisen yhteydessä ja sitä viiko kesältä pois
.
Loma voisi olla hyvin 1-2 viikkoa lyhyempi, mutta vastaavasti kouluaikaiset vapaat olisivat pidempiä. Kaikki
arkipäiville osuvat juhlapyhät tulisi hyödyntää pitkinä viikonloppuina ja ehkä muutoinkin voisi joskus olla pitkiä
viikonloppuvapaita. Aikuiset usein hyödyntävät juhlapyhät ottamalla niiden yhteyteen vapaapäiviä joko
ylityövapaina tai lomapäivinä. Tällöin koko perheen olisi helpommin mahdollisuus tavata kauempana asuvia
sukulaisia, käydä mökillä, matkailla tms. Nykykäytäntö, missä kesäloma on pitkä ja kouluvuoden aikana on
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hyvin vähän lomaa hankaloittaa perheiden vapaa-ajan viettoa. Viikonloppu on liian lyhyt aika lähteä kauemmas
käymään.
On kiva olla kesällä pidemmällä lomalla ja irroittautua arjesta. ulkona on ihana sää eikä silloin tee mieli olla
sisällä opiskelemassa.
Tarvitaan nykyisen pituinen loma kesällä lukuvuodesta palautumiseen.
Vuodenvaihteessa voisi olla yksi viikko kesälomasta huili aikana.
On se
2 kk riittäisi mutta eihän niitä lyhentää voi kun opettajat ei halua, heillä kun muutenkin niin lyhyet lomat on.
Olisi parempi, jos kesäloma olisi lyhyempi ja keväällä olisi lyhyt tauko koulusta.
Talvelle voisi jättää pätkiä, kesälomalla alkaa turtua joutenoloon kun kaikille ei sitä työtä ole tarjolla...
tasaisemmat jaksotukset kuten työelämässäkin... pois pitkistä lomista silloin ihminen jaksaa paremmin kun
välillä pieniä lomapätkiä koko lukuvuoden ajan !
Kesälomaa voisi lyhentää yhdellä viikolla kesäajalla ja siten siirtää tämän viikon hiihtoloman yhteyteen. Tämä
kaksiviikkoinen lomapätkä katkaisisi siten sopivasti kevään pitkän ja väsyttävän koululukukauden.
Ensimmäinen kuukausi menee lukuvuodesta toipumiseen, joten oikea loma on n. Yksi kuukausi. Millä
matematiikalla kesälomam pituus on 2,5 kuukautta?
Lapset tarvitsevat reilun tauon opiskeluun ladatakseen akkunsa uutta kouluvuotta varten.
Kyseinen aika on yhtenäisenä turhan pitkä, koska vanhempien lomakaan ei yleensä ole läheskään tuon
pituinen eli lapsi joutuu "viettämään lomaa" aika paljon itsenäisesti, mikä tuottaa vanhemmille huolta. Joulun
yhteyteen voisi siirtää osan lomasta, ainakin 2 lisäviikkoa. Talvi on pitkä ja pimeä ja silloin olisi mukava viettää
vähän pidempi loma kesken kouluvuoden ja nauttia Joulun ajasta.
Kesäloman aikana voi tehdä kesätöitä ja silti jää aikaa rentoutumiseen tai vaikkapa ulkomaanmatkaan.
Sopiva loman pituus olisi n. 5-6vk. Opiskelua voisi keventää kesän alusta ja koulun alusta. Ei lisättäisi
tuntimääriä eikä myöskään vähennettäisi. Oppimäärän sisältöä ei tarvisisi lisätä vaan syvennettäisiin opintoja
mitä on jo käyty. Uskosin että näin saataisiin parempia oppimistuloksia oppilaille. Tällainen järjestely varmasti
vaikkuttaisi 1-2lk. lukemiseen ja kirjoittamiseen. 3-9lk. kielten ja luonnontieteiden oppimistuloksiin. Liikuntaa
voisi myös silloin lisätä ja monipuolistaa.
Siinä ajassa ehtii tehdä ja levätä. Myöskin nykyinen aika oppilaille joilla tahtoo olla tylsää usein kesällä, on
sopiva.
Sopivan mittainen on juuri näin. Koululaiset ja opiskelijat ehtivät palautua lukuvuoden rasituksista ja tehdä
kesätöitäkin.
Kyllä koululaiset ovat lomansa ansainneet.
olisi koululaisilla jotain tekemistä!!
Vanhemmat eivät voi lomailla kuin kuukauden. Hoito etsittävä muulle ajalle. Todella hankalaa. Pitkä loma ei
palvele kuin opettajia.
Se on sopiva, koska ei ehdi tylsistyä.
Se on ihan sopiva.
Tämä on hyväksi havaittu kesto, kerkeää latautumaan seuraavaa lukuvuotta varten.
Muita lomia voisi pidentää?
Loman voisi jakaa tasaisemmin ympäri vuotta, esim. joululoma voisi olla pidempi.
Koulut kerkiäis käydä nopeammallakin tahdilla,niin jää enemmän vapaa-aikaa.Vai onko ihminen olemassa vain
kouluja tai työntekoa varten?
Pitkällä lomalla lapset joutuvat olemaan jouten. Keventäisin opiskelua lisäämällä talviajan lomia.
Lapset tarvitsevat aikaa vain olla. Tarve loman lyhentämiseen tulee aikuisilta, enkä usko, että se on millään
lailla lapsen edun mukaista.
Kesäloman alkamista voisi myöhäistää ja siirtää ne viikot talvelle. Koulun aloitusajankohta syksyllä on ihan
hyvä.
Kesä on siirtynyt myöhemmäksi ilmojen puolesta
Kesälomalla ehtii juuri sopivasti tehdä töitä ja lomaillakin vähäsen.
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Monillakaan vanhemmilla ei ole noin pitkiä kesälomia. Lapset ovat kuka missäkin ja kenenkin hoivissa.
Vanhemmat yrittävät venyttää lomiansa että voisivat edes jompikumpi olla lapsia vahtimassa. Näin yhteistä
loma aikaa koko perheelle ei tule ikinä.
- muissakin maissa on koulupäivien määrä on suunnilleen 190 kuten Suomessa
- tarvitaan pitkä loma, jotta oppilaat jaksavat pitkän kouluvuoden
Ei ainakaan enää lyhennetä. Eiköhän lapset ennätä koulunpenkkiä kuluttaa tarpeeksi. Oleellista olisi lisätä
tunteja, eikä aina kituuttaa minimillä.
1,5 kk-2 kk olisi riittävä loma
Palautuminen ja uuteen lukuvuoteen orientoituminen.
Kesällä on kuitenkin lapsille järjestettyä toimintaa enemmän kuin esim. olisi pitkän joululoman aikana.
Pitempi loma tuottaa ongelmia vanhemmille, koska heidän lomansa on joka tapauksessa n. puolet lyhyempi.
Kouluvuosi on pitkä ja oppilaat tarvitsevat palautumista, että jaksavat taas seuraavana vuonna panostaa koulun
käyntiin. Onko kaikki perinteet laitettava romukoppaan?
Mielestäni kahdeksan viikkoa kesällä riittäisi keskeytysaikaa koulutyöstä. Vastaavasti muita lomia voisi
pidentää niin, että joulun aikaan olisi aina lomaa pari viikkoa, ja huhtikuun puolivälissä vähintään viikko.
Lapsilla alkaa käydä aika pitkäksi.
Sopiva aika. Ehtii irrottautua kunnolla koulusta mutta toisaalta väli ei myöskään ole liian pitkä.
jos loma olisi 3kk niin useamman lapsen kesäloma sattuisi samaan aikaan vanhempien kanssa yhtäaikaa
Ei liian pitkä eikä liian lyhyt
Sama 2,5 kk, mutta aloitus nykyistä myöhemmin.
Tuntuu jäävän ihan hyvän pituiset syys-, joulu- ja hiihtolomat.
kesälomaa voisi vaikka lyhentääkin hieman, mutta vastaavasti olisi hyvä lisätä jotain lomia keväälle esim. huhtitoukokuun vaihteeseen ettei kevätlukukausi tunnu niin pitkältä.
Jos kesäloma alkaisi myöhemmin mutta kestäisi yhtä pitkään kuin nykyisin, oppilaat ja opiskelijat saisivat
kaiken irti kesän helteistä jotka saapuvat nykyään vasta elokuussa. Samalla oppilaiden ei tarvitse kärsiä
kuumasta opiskellessa sisätiloissa.
Ainakin pienimmillä alakoululaisilla unohtuu helposti kirjoitus ja lukeminen. Taidot heikentyvät mielestäni
merkittävästi pitkien lomien aikana. Samoin kaikilla oppilailla ei ole tarpeeksi virikkeitä loman aikana joten
hyväkinsaavutettu taso heikentyy pitkän loman aikana.
Koska sitten myös muut lomat ovat pidempiä
Lomaa voisi jakaa tasaisemmin koko vuodelle
juuri sopiva.
ihan sopiva yhteishuoltajuudessa molemmat vanhemmat voivat viettää koko lomansa lasten kanssa erikseen...
Lomia tulisi jaksottaa muuhunkin ajankohtaan. Lasten jaksamisen kannalta suotavaa ja parempaa.
Nykyinen on aivan riittävä , tosin eihän se lisä pituus haittaisi, kunhan muitten lyhempien lomien kesto ei
muttuisi. Nykyinen kesto ei ainakaan ole liian pitkä, mutta kyllä se riittää.
Loma on aivan sopivan mittainen kerkeää tehdä kaikkea rauhassa ja ei käy aika tylsäksi.
Noin juhannukselta syyskuun alkuun on hyvä pätkä lomailla.
lapset tarvitsevat riittävän pitkän kesäloman ja mahdollisuuden tehdä erilaisia asioita vanhempien ja
isovanhempien kanssa. Helpompi sijoittaa omakin loma, kun lapsilla on niin pitkä loma, että kaikki työpisteen
työntekijät varmasti ehtivät lomailla lasten kanssa ytä aikaa.
Nykyisen pituinen loma on sopivan pitkä, syys-, joulu- ja talvilomat myös tarpeellisia noin viikon pituisina
koulutyötä katkaisemaan.
koska vanhemmilla on vain 1 kk loma normaalisti
Jos esim. kesälomaa lyhennettäisiin viikolla, joululomaan voitaisiin lisätä viikko lisää, tämä tulisi keskellä talvea
todella tarpeeseen.
Se on ihan sopiva, ei liian pitkä tai lyhyt ja kerkeää levätä.
Kesällä riittää pari kuukautta. Lauantai työpäiviä voi karsia. Yläkoululaiseni ja opiskelijani harrastuksiin menee
kaikki viikonloput, ei tarvitsisi vapaaksi ottaa.
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Se on ihan hyvän pituinen
Lapsille tulee hyvä nollaus koulunkäyntiin joka on melko haastavaa.
Kesäloma voisi olla noin 3 kk

-

Lapset ehtivät palautua hyvin kouluvuodesta, ladata akkuja ja kerätä voimia tulevaan lukuvuoteen.
Itse mieluummin pitäisin lyhyemmän loman "kesällä" ja sen tasapainoitukseksi enemmän tai pidempiä
lomaviikkoja sitten lukuvuosille tasaisin väliajoin.
koululaisten palautumisen kannalta sopiva. isompien opiskelijoiden kannalta kesätyöaika pidempi. kesällä
tavataan useimmiten kaukaisempia sukulaisia/ystäviä joten kiireinen aikataulu ei sovi mielestäni kesään. silloin
on mahdollisuus ottaa rennosti ja suunnitella kesämenot väljemmin.
Siinä ajassa nollautuu koulu väsymys
Perusopetuslakia ei olla muuttamassa tässä kohtaan. Tuo paljon julkisuudessa puhuttu opettajien pitkä
kesäloma ei eroa muiden henkilöiden lomista. Opettajat eivät voi jakaa omaa lomaansa ympäri vuoden.
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Oppilaat tarvitsevat lomansa. Heidän tulee päästä irti koulun arjesta.
Kunnon paussi pitää olla, jotta palautuu ja pääsee nauttimaan kesästä.
Lapset kerkiävät hyvin rentoutua.
Sekä oppilaan että opettajan roolissa olen kokenut,että nykyinen kesäloma
on riittävän pituinen. Monet oppilaani ovat samaa mieltä asiasta.
Kesällä helpompi järjestellä hoitajia kun sukulaisiakin on lomilla toisin kuin taas talvella jos silloin on pidempiä
lomia lapsilla. Ja vanhemmilla ei monesti ole kuin se viikko talvella lomaa jonka senkin joutuu monesti
pilkkomaan osiin. Lapset saa kunnolla lepoa ennen koulun alkua kun loma on tarpeeksi pitkä.
Sopiva palautumiselle.
Pienten koululaisten loma-ajan hoito on vaikea järjestää. Edes vanhempien vuorottelu loman pidossa ei riitä.
Koululaiset tarvitsevat pitkän lomansa jaksamisen kannalta.
Sopiva tai voisi olla vähän lyhyempikin
Oppilaat eivätkä ainakaan yläasteen opettajat ehdi toipua lukuvuodesta lyhyemmässä ajassa, Ensimmäiset 3
viikkoa näkee painajaisia koulusta, 4 viikkoa lomaa ja viimeiset 3 viikkoa valmistelee ja taas näkee painajaisia.
Kerkiää tehdä töitä ja rentoutua
Siinä ajassa ehtii levätä ja motivoitua uudestaan kouluun. Jos loma olisi lyhyempi, maitkoilla ei välttämättä
ehtisi juuri käydä ja koko kesä menisi vain touhutessa ja kiireessä, että ehtisi tehdä kaiken suunnitellun.
Toisaalta pitempi loma saattaisi luoda enemmän stressiä kouluhommien aikataulujen tiukentuessa. Myös
joululoma lyhenisi aivan varmasti.
Koululaiset tarvitsevat lepoa rankan työvuoden jälkeen
Kesälomasta voisi ottaa vaikka viikon pätkän ja siirtää sen kevätlukukaudelle joulun ja hiihtoloman väliin.
Siihen on vaan totuttu
Lasten täytyy saada levätä ja ladata akkuja kunnolla!
Loma-aikoja pitkin vuotta, näin vanhemat voivat tehdä ja perhe viettää vaikka yhteisen pitkän viikonlopun.
Se on ihan riittävä, koska pidempään jatkuessaanhan se verottaisi kouluvuoden aikana olevien muiden
lyhyiden lomien pituutta.
Kesälomat ovat sopivan pitkiä ainakin yläkoulu- ja lukioikäisille, jotka käyvät kesätöissä. Nuoret ehtivät saada
arvokasta työkokemusta ja sen lisäksi myös lomailla.
Lapset tarvitsevat kunnollisen keskeytyksen puurtamisesta, että loma tuntuu lomalta. Lyhyempi loma ei riitä
irrottautumiseen koulutyöstä.
Kesällä on paljon puuhaa ja aika menee nopeasti. Isommat koululaiset kerkeävät olla mm. Kesätöissä,
harrastaa ja vielä lomaillakin.
Voisi olla vähän lyhyempi, esim. 2 kk ja siirtää se sitten talveen tai kevääseen. Koska silloin tuntuu, että lapset
tarvitsisivat pidemmän tauon myöskin. Näkyy selkeästi väsymyksenä. Jaksaisi silloin tsempata kevääseen
paremmin. Ja se kuitenkin on se lukukausi, jolla on merkitystä.
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paras kesä-aika
Hyväksi havaittu pittuus.

Osa lomasta menee pituuden takia tyhjäkäynnillä, kun siihen ehtii turtua. Viikon/pari voisi lomailla muulloin
lukuvuoden aikana. Pitempi loma talvella lyhentäisi kovasti kouluvuotta.
Loma on sopiva, mutta voisi siitä muutaman päivän napata joululomaan, jotta saisimme aloittaa koulutyöt vasta
loppiaisen jälkeen.
Koululaiset tarvitsevat lepoa: nykyinen kesäloman pituus on hyvä. On myös hyvä että koululaiset ovat lomalla
myös osan elokuusta, jolloin voi myös vanhempien loma osua.
Lapse alkaa jo 2 kk jälkeen kaipaamaan ns. normi rytmiä arkeen. Monet perheet lomailee ja ala-koululaisilla
varsinkin kaverit jää kesällä vähemmälle. 2,5 kk on tosi hyvä aika
Ehtii levätä ja touhuta kaikenlaista.
Kesäloma on sopivan pituinen juuri näin. Ei tarvetta muutokseen.
Liian lyhyt syksystä, koska lomasäät paranevat, vedet lämpimät uimiseen, kun koulu jo alkaa.
Mutta meidän reipas ope vie uimaan uimarannalle luokkia; kivaa!
Muutoin ajallisesti loma riittäisi. Vanhempana syksyllä jo kaipaa rytmiä ja rauhallisempia päiviä kotona.
Kesäloman aikana olisi hyvä keretä tehdä hyvin kesätöitä, sillä kuukaudessa nuori ei tienaa tarpeeksi hyvin ja
kahdessa kuukaudessa melkein koko loma on mennyt töitä paiskittaessa ja aikaa lomailulle jää vain hetki.
Nuori tarvitsee kesätöitä työkokemuksen, sekä rahan vuoksi.
Lomaa voisi lyhentää esim. viikolla ja sijoittaa loman lyhennyksestä vapautuvat viisi lomapäivää viikonloppujen
ja arkipyhien yhteyteen pidentämään viikonloppuja. Tämä toisi katkoksen opintoihin ja mahdollistaisi lyhyet
lomamatkat varsinaisten loma-aikojen ulkopuolella.
Voisi olla vain heinä-elokuu eli 2kk, jolloin joululoma voisi olla pidempi.
Kesätöihin voidaan ottaa kahdeksi kuukaudeksi, jolloin varsinaiseen lomailuun jää vain vähän aikaa.
Noin 2 kuukautta on sopiva. Jouluksi voisi ajatella hieman pidempää taukoa vaikka kesälomaa hieman
lyhentäen.
Ei tarvetta muutoksiin muilta osin kuin, että joululoma saisi kestää loppiaiseen.
Loma-aikaa voisi olla vuodenvaihteessa enemmän, aika lähelle joulua voisi olla koulua, mutta päättyä voisi
loppiaiseen.
kesäkuun puolesta välistä elosyyskuun vaihteeseen on sopiva koululaisille.
Kesäloma on mukava ja voisi olla pidempi, kuitenkaan ei tunnu hyvältä, jos lauantai olisi koulupäivä.
Tuntuu ettei loman aikana ehdi tehdä mitään.
Henkilökunnalle on annettava riittävä aika ensin toipumiseen ja sitten virkistäytymiseen, akkujen lataamiseen,
valmistautumiseen seuraavaan lukuvuoteen.
Se on täydellisen pituinen että haluaa jo tulla kouluun
Hyvä juuri sellaisena...
Valitettavasti oppilaiden koulupäivien määrää ei ileisesti voi yksinkertaisesti vähentää, jotta pidettäisiin 3 kk
kesäloma mutta ei tarvitsisi muita lomia tai viikonloppuja lyhentää? Opet voisivat käyttää elokuun työpäiviä
hyödyksi opetuksen perusteelliseen suunnitteluun ja täydennyskoulutukseen.
Sopivan pituinen, että ehtii hetken rauhoittua ja olla vain.
Se on sopivan pituinen.
Sopiva.
1.Oppilaat ja opettajat tarvitsevat lepoa vuoden parhaimpana aikana
2. Opettajilla on mahdollisuus suunnitella töitänsä rauhassa
Pienten koululaisten kanssa on hankala saada joku aikuinen kaveriksi niin pitkäksi aikaa.2 kk olisi ihan riittävä.
Riittävä nykyisellään, sillä myös syksyllä ja talvella on loma tarpeen.
Kerkeää tehdä kesätöitä ja lomailla.
En kannata lasten loman lyhentämistä.
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Oppilaat tarvitsevat aikaa levätä kunnolla. Ja jos nyt ei mennä siihen, että joidenkin mielestä opettajien
kesälomat ovat liian pitkät, niin minusta on kohtuullista, että kun ehtoihin jääneet oppilaat on saateltu
kesälomille juhannusta edeltävällä viikolla, niin jää kuukausibaikaa levätä, ennen kuin elokuun alussa on
alettava suunnitella uutta lukuvuotta.
Lomaa voisi olla jaettu enemmän koko lukuvuodelle...auttaisi paremmin jaksamaanläpi harmaan syksyn/talven.
Lapsilla, joilla ei ole vanhemmat/ isovanhemmat kotona aika käy pitkäksi. Lisäksi isommilla lapsilla, joilla ei ole
kesätöitä aika käy pitkäksi. Kesällä voisi tehdä jotain ohjattua ja tavata ystäviä ohjatustikin. Ei olisi aikaa
pahantekoonkaan.
sen verran pois kesälomasta pois, että saadaan pitkä joululoma. Koulun jatkuminen jo 2.1. on liian aikaisin. Ei
esimerkiksi voi mennä viettämään uutta vuotta kauemmas (esim. Lappi, ulkomaat), koska paluuseen ei jää
aikaa. Myös työlauantait olisi ajoittain ihan ok.
Ehtii tekemään kaiken mitä haluaa :) Olisi jopa parempi jos kestäisi 3 kuukautta.
Jos loma alkaisi juhannukselta ja vastaavasti koulu alkaisi myöhemmin syksyllä niin tarvittaisiinko syyslomaa
lainkaan tai vain esim. pidennetty viikonloppu pe-ma? Silloin loma-ajan voisi ajatella että joulu- ja hiihtoloma
riittäisi kesäloman lisäksi.
Koululaisten liikunnan vähyydestä on osoitettu laajalti huolta. Voisiko ajatella että jos koulua olisi kesäkuussa,
panostettaisiin tuolloin juuri muuta enemmän ulkona opiskeluun sekä liikkumiseen, kaikkeen vaihtoehtoiseen ja
sitä myöten tervetulleeseen opiskelumuotojen kokeiluun?
Suomessa on pimeät ja pitkät talvet. Kesä on lyhyt, joten toivoisin lasten ja nuorten saavan.nauttia valoisista
kesälomapäivistä. On turha siirtää lomaa pimeään kauteen. Kesäloman pituudesta on tuskin haittaa
kenellekään.
Sopivan pituinen lepäämiseen ja siihen, että on jo mukava palata takaisin kouluun.
Koulupäivät voisi jakaa tasaisemmin kalenterivuodelle ja saada kevennystä raskaisiin lukukausiin.
Kesäloman pituutta lyhentämällä voitaisiin "poistaa" työ lauantait koulululaisilta. Näitä jäljelle jääviä
"kesälomapäiviä" voisi sittten käyttää näiden "työ" lauantaiden korvaamiseen. Näin edelleen voitaisiin tarvittavat
välipäivät pitää vapaana.
Varsinkin 1. ja 2. luokan oppilaalle viikonlopun lyhentyminen yhteen päivään vaikuttaa seuraavan viikon
jaksamiseen.
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Lyhentämällä kesälomaa on mahdollista pidentää talvilomia.
Tarpeeksi aikaa rentoutua ja palautua kouluvuodesta, ei ainakaan yhtään lyhyemmäksi!
Hyvin levänneenä on mukava lähteä aloittamaan taas syksyä.
Kesäloma voisi olla saman pituinen, jolloin se alkaessaan myöhemmin, päättyisi vasta elokuun lopussa.
Toisaalta kesäloma voisi olla myös hieman lyhyempi, jos vastaavasti syys-, joulu- tai hiihtolomia pidennettäisiin.
muitakin lomia tarvitaan, tätä ei voi pidentää ja ottaa muilta pois.
Näin vanhemman näkökulmasta ainakin ekaluokkalainen on vielä liian pieni jäämään työpäivän ajaksi kotiin
yksin. Hänelle pitäisi joku hoitopaikka olla, on aika työn takana järjestellä omia lomia ja kysellä sukulaisia
hoitamaan lasta. Minusta 2kk olisi sopiva kesäloman pituus.
Todettu ja koettu sopivan mittaiseksi. Ei lyhyempi, koska tuossa ajassa latautuu ja jaksaa taas seuraavan
lukuvuoden. No saa se olla pidempikin:), kunhan ei syö muita lomia.
Nykyinen loman pituus on sopiva siitä syystä, että jos koulun loppua jatketaan juhannukseen asti, niin silloin
koulu alkaisi vasta syyskuun alusta ja se tietäisi sitä että lomareissuja voisi vielä tehdä elokuullakin ilman
pelkoa siitä että koulu alkaa ja sinne pitää olla menossa.
Voisi olla lyhyempikin, jos joululoma pidempi. Tämä voi kuitenkin tuoda pienten koululaisten vanhemmille joulun
seutuun lisäongelmia. Toisaalta kesäloman lyhentäminen helpottaisi kesän hoito-ongelmia. Joka tapauksessa
pidempi joululoma edesauttaisi koululaisten jaksamista.
koska silloin kerkeää tehdä kaikkea, mutta myös rentoutumaan. Jos sitä lyhennettäisiin, tulee kuitenkin
valituksia ja jos pidennettäisiin, tulisi pidemmät koulupäivät ja rankempaa opiskelua
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Opettajat ovat vapaansa ansainneet, koska opettaja on 9 kuukauden aikana tehnyt koko vuoden urakan. Jos
loma-aikoja muutetaan, muutettakoon myös opettajien palkkausta
Nykyinen loma on sopivan pitkä, että opettajana ehtii levätä sekä saada intoa koulunkäyntiin. Lisäksi oppilaille,
etenkin yläkoulussa, mahdolliset kesätöiden avulla hankitut kokemukset ja tulot ovat mahdollisia. Lepoa
unohtamatta.
Sopiva, mutta kuten kohdassa kahdeksan toivon joululomaan ainakin silloin tällöin lyhennystä, niin nuo
ylimääräiset päivät voisi parhaiten sijoittaa lisäksi kesälomaan.
Kolmen lukukauden mallissa voisi viikon kesälomasta siirtää kevätloman yhteyteen.
Siinä ajassa kyllä kerkeää rentoutua lukuvuoden rasitteista.
Lapset vaativat paremman huilin rankasta kouluvuodesta. Kun loma on sopivan pitkä, niin lapset haluavat
palata kouluun, joten oppimisinto on parhaimmillaan.
Riittävä
Kesällä opiskelumotivaatio lapsilla ei ole enää kovinkaan hyvä. Muutenkin koulussa lapset saavat istua ihan
tarpeeksi. Ihmettelen koko keskustelua opiskelun pidentämisestä. Uskoisin että lapset eivät itse halua lisätä
koulupäiviä, vaan ajatukset ovat enemmän aikuisten näkökulmasta mietittyjä.
Kesä loma on liian lyhyt.
2.5kk on liian pitkä aika nuorelle opiskelijalle varsinkin jos ei ole saanut kesätöitä. Kesälomaa pitäisi lyhentää
vaikka 1.5 kuukauteen ja esim. Hiihtolomaa voitaisiin pidentää.
Ei ole
Kesällä 2 kk, syys-talvi-joululoman lisäksi pitkiä viikonloppuja, jos lomapäiviä jää. Näin ehkä opettajatkin
jaksaisivat paremmin.
Loma voisi kestoltaan olla nykyisenlainen. Lapset ja nuoret saavat hengähdystauon. Osa ehtii töihin ja silti
myös vapaallakin olemaan.
Sopiva palautumiseen koulutyöstä.
2,5kk on liian vähän oisi kiva jos loma olisi pitempi.
Lomaa voisi ihan hyvin jatkaa eurooppalaiseen malliin elokuun loppuun/syyskuun alkuun.
Lapsi kuitenkin tarvitsee myös lomaa jotta taas jaksaa opiskella syksyllä. Ei vain vanhemmat. Koulu on koulu ei
mikään työpaikka niin kuin vanhemmilla, josta saavat palkkaa. Koulunkäynnistä ei saa palkkaa....!!!!!!!!
Lasten täytyy saada irrottautua koulun arjesta. On tärkeää ajatella ja tehdä asioita rauhassa, ilman
koulutehtäviä, ilman kouluhuolia, paineita. Riittävän pitkä loma takaa tämän. Suomen kesä on lyhyt, se täytyy
saada elää vapaasti kotiväen ja ystävien kanssa. Koululaisia ei tarvitse ajaa oranvanpyörään lapsesta pitäen.
Oikeasti ehtii levätä ja myös tehdä kesätöitä, eli aikaa jää molemmille. Jos loma olisi lyhyempi, aikaa jäisi vain
joko töihin tai lomaan pelkästään.
Ehtii palautua hyvin.
Lomia pitäisi olla tasaisesti ympäri vuoden. On jo useita tutkimuksia jotka tukevat lyhyitä lomia ympäri vuoden.
En ymmärrä kenen etuja yli pitkäksi venytetty kesäloma palvelee, eihän enää eletä maatalousyhteisöissä!
Lasten ylipitkä kesäloma pilkkoo perheitä ja aiheuttaa samalla turhaa stressiä. Tunnen hyvin vähän vanhempia,
jotka voisivat esim. olla koko perheensä kanssa yhtäaikaisesti lomalla, koska nyt aikuisten lomat on
ketjutettava, ihan vain lasten loman pituuden takia. Lomarahat kuluvat lastenvahteihin, koska vanhempien omat
lomat eivät yhteensäkään riitä - ja onko se nyt sitten sitä perheaikaa?

-

Itsekin iltaopiskelijana ehdittäisiin jopa sen suuntaista, että lukukaudet pilkottaisiin esim. ammattiopistojen ja
lukioiden moduulien tapaisesti paloihin ja jakson jälkeen tulisi lyhyt loma. Päivät voisi ottaa kesälomasta.
Eiköhän kesälomaa riitä pienemmillekin se 4-6 viikkoa... Eikä opettajienkaan tarvitse etsiä kesätöitä :-)
Voi vähän lyhentää. Ei ainakaan pidentää.
Nykyinen 2,5 kuukautta on sopiva pituus. Ensimmäiset lomaviikot menevät totutellessa lomaan ja koululaisen
väsymyksen poistoon ennenkuin koululainen voi alkaa nauttia lomasta.
Loma voisi jatkua elokuun loppupuolelle, jolloin esim. kesätyöntekijät voisivat olla pidempään töissä niissä
kohteissa, joissa palvellaan matkailijoita ym.
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Raskaan työvuoden jälkeen tarvitsee aikaa palautumiseen ja lepoon.
Kesäloma on toki hieman lyhentynyt mm. syysloman takia, mutta kesäloma on edelleen melko pitkä. Varsinkin
pienille koululaisille on vaikea järjestää turvalliset ja mielekkäät lomapäivät, jos molemmat vanhemmat ovat
töissä, eikä lapsi pääse enää päivähoitoon. Lisäksi muiden lomien pituudesta ei kannata tinkiä, koska loma-ajat
ovat lapsillekin lepoa koulutyöstä ja tarpeen. Muut lomat rytmittävät kouluvuotta ja antavat lepoa arjen keskelle.
koska liian vähän aikaa
Olisi hienoa jos kesälomasta voisi verottaa muutaman päivän tai miksei viikon tai parikin joululoman jatkoksi.
Lapset/nuoret ei palaudu lyhyemmän loman aikana. JOulun aikaan kunnon tauko on myös tarpeen, vähntään
kaksi viikkoa. Syysloman järkevä pituus on viikko. Keväälle olisi tarpeen toinen viikon tauko talviloman lisäksi,
jos kevätlukukautta pidennetään. Toki lain puitteissa =määrätty määrä koulupäiviä.
Osan lomasta voisi sijoittaa kevätlukukaudelle esim pääsiäisen seutuun.
Vielä pidempi loma olisi parempi rentoutumisen kannalta ja ehtisi reissuta enemmän ulkomaillakin!
minusta loma on ihan sopivan pitkä, lapsilla pitää olla kunnon loma välillä,että jaksaa opiskella tiiviissä tahdissa
ja silloin keskittyä siihen mitä tekee.
koululaiset turhautuvat loman pitkittyessä sekä pienten koululaisten hoitojärjestelyt hankalia pitkinä kesälomina.
Toisaalta oma koululaiseni on toivonut talven mittaan useampia lomapätkiä tai pidempää joululomaa
1,5 kk olisi sopiva
Pituuden sopivuus riippuu lasten iästä. Vanhemmat lapset voivat jo yksin pärjätä päivisin, mutta pahin tilanne
on alakoululaisten kanssa. Nykyisin leirejä on niukasti ja kaikilla ei sukua lähellä, joten vanhemmat joutuvat
ottamaan lomaa eri aikaan että lasten kanssa olisi aina jompi kumpi, koko perheen yhteinen loma jää
vähäiseksi.
Kyllä kunnon tauko opiskelusta tarvitaan. Lasten kuuluu saada leikkiä, pelata ja uida. Pitkä kesäloma antaa
niihin mahdollisuuden.
Kesäloma on liian lyhyt tuntuu että se menisi ohi heti. En haluaisi että muita lomia lyhennetään tai lauantaille
tulisi koulua. (Se olisi raskasta mennä alaasteelaisen kouluun lauantaisin.)
Kesäloma on nykyisin sopivan mittainen.
Alkukesän pari kolme viikkoa menee koulustressin purkuun ja pelkkään palautumiseen, neljä viikkoa on
huikeaa lomailua ja perheen kanssa oleilua ja kesäloman loppu alkaa pikkuisen tylsistyttää ja on oikeasti
mukava lähteä kouluun!
Lyhyemmällä lomalla stressaa koulunalkua, pidemmällä sitä että koulu ei alakkaan.
Aina alkaa kysely siitä millon koulu taas alkaa kun on jo tylsää ja kavereita ikävä;)
Kesälomaa voisi lyhentää ja lyhennetty aika voitaisiin jakaa pienempiin luomiin pitkin kouluvuotta.
Mielestäni lomaa ei pidä ainakaan pidentää, hieman voisi ehkä lyhentää ja jakaa lomia tasaisemmin.
Ihan ok
Vuotuinen koulutyön keskeytysaika on sopiva, mutta se painottuu liiaksi kesäaikaan.
Joululomaa voisi pidentää vastaavasti kahdella viikolla.
Ainoa valoisa aika vuodesta, silloin on hyvä ladata akkuja!
Hankalaa järjestellä, kun vanhemmilla lomaa 1kk.
Ottaen huomioon yksinhuoltajavanhemmat ja pätkätyöläiset.
Kesäloma on lapsille kovasti odotettu aika, juuri sen pituuden vuoksi, ei sitä saa lyhentää!
6-8 viikkoa riittäisi, jos muut lomat olisivat nykyistä pidempiä. Näin pitkä loma (2,5kk tai enemmän) on
haastelinen pienten koululaisten vanhemmille, esim. kuinka järjestyy lastenhoito.
Loman pituus on ihan ok.
Koulujen kesäloman pituus on sopiva ja osittain myös pitkä. Niille, jotka saavat kesätyötä, loma aika jää
lyhyeksi, mutta ne, jotka ovat "vain" kotona, tuntuu loma joskus turhauttavan pituudellaan. On myös
muistettava, että kyseessä ovat kuitenkin monessa mielessä kehitykseltään keskeneräisistä nuorista ihmisistä,
jotka tarvitsevat vielä pidemmän tauon ladatakseen "akkunsa" uuteen syksyyn ja lukuvuoteen. Myöskin
aikuiseksi kasvaminen vaatii oman lepokautensa, jos niin voi sanoa.
Edellä mainittu korostuu mielestäni, mitä pienemmistä ja nuoremmista lapsista on kyse.
Miksi lasten ja nuorten pitäisi olla ja toimia kuin aikuiset, kun he eivät sitä kuitenkaan ole vielä pitkään aikaan ja
nuorten, melkein aikuisten, kohdalla lomien lyhennys ei mielestäni lisää mitenkään nuorison työllisyyttä tai
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muutakaan sellaiseen verrattavaa, kun tälläkin hetkellä se rehottaa ja loistaa sillä, ettei nuoret saa töitä
koulujen ja valmistumisenkaan jälkeen.
Ei perusteluja
Ei tuossa ajassa ehdi mitään tehdä ja kesälomasta kuitenkin on nautittava. Ja se on ainoa loma vuodessa kun
ehtii oikeasti rentoutumaan.
Lomaa voisi lyhentää puolen kuukauden verran. Vanhempien loma-ajat on vaikea ajoittaa siten, että ne riittävät
koko tuon nykyisen 2,5 kuukauden verran.
Sopiva ainakin näin vanhemman näkökulmasta.
2,5 kk max pituus
Loman aikana ehti sopivasti unohtaa koulun ja tehdä mitä haluaa. Lomaa en kuitenkaan enää pidentäisi, se on
suht pitkä.
Lapsi tai nuori pitkästyy kun loma liian pitkä.Kesätyöpaikan saaminen lähes mahdotonta...
Liian pitkä loma. Se ei oikein enää hyödytä. Lapset, ja joskus jopa minä itsekin,pitkästyvät jo kahden - kolmen
viimeisen lomaviikon aikana. Nuo kyseiset viikot olisivat kullanarvoisia siirrettynä johonkin muuhun
ajankohtaan.
Lyhentää ei missään tapauksessa kannata. Ovat lapset lomansa ansainneet. Tätä puurtamista ehtii
myöhemminkin.
Se on ihan sopivan pitkä, enkä olisi valmis käymään koulua lauantaisin enkä haluaisi lyhentää muita lomia.
Lapset ehtivät palautua kouluvuodesta hyvin.
Sekä koululaiset että opettajat tarvitsevat kunnon katkoksen työhönsä, eikä sitä pidä lyhentää.
3kk olisi parempi
2,5 kk liian pitkä aika lasten hoitojärjestelyjen takia. Joutuvat olemaan liian paljon yksin kotona. Sopiva loman
pituus 2kk, kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin.
jos pitäisi lyhentää, niin 2 kk kesälomaa ainakin pitäisi olla
Isommat lapset ennättää kesätöihin, kun loma on vähintään kaksi kuukautta.
Kaksi kuukautta lomaa koulutyöstä riittäisi. Kaikilka ei oke isovanhempia tai muuta turvaverkostoa,jotka voisivat
huolehtia pienistä (1.-2.lk)oppilaista vanhempien ollessa töissä.
Nykyinen hyvä koska se jakaa riittävästi lomapäiviä ympäri vuoden eli syys-, joulu- ja hiihtoloma ajankohtiin.
Nykyinen loman pituus tuntuu sopivalta.
Syksyyn jää loma-aikaa ja lapinloma aikaa.
Sekä koululaiset että opettajat ovat lomansa ansainneet. Riittävän pitkä loma auttaa palautumaan ja
irrottautumaan koulutyöstä sekä antaa taas voimia uuden oppimiseen. Suurin osa opettajista tekee joka
tapauksessa osan lomastaan suunnittelutyötä tai kouluttautuu.
Koulussa ollaan kuitenkin niin paljon pidempään, että kesälomakin voisi olla vähän pidempi.
Kesälomaa lyhentämällä voisi joululomaa kenties pidentää. Näin molempien lukukausien päätteeksi olisi
kunnollinen paussi ennen seuraavaa lukukautta.
Ok
Kesäloman pituudesta karsisin päiviä pidempään Joululomaan. Se on liian lyhyt, jos koulu alkaa aina 2.1.
Kerkeää lomailemaan, mutta kouluasiatkaan ei kerkeä unohtumaan täysin
2 kk sopiva
lomaa voisi jakaa syksyyn ja kevääseen
MielestÃƒÂ¤ni tarvitaan lisÃƒÂ¤ÃƒÂ¤ hengÃƒÂ¤hdystaukoja lukukauteen: syysloman lisÃƒÂ¤ksi ennen joulua
tauko, samoin kevÃƒÂ¤tlukukauteen lisÃƒÂ¤tauko.
Loman pituus mukavasti oman kesäloman pituinen, ei tarvetta lyhentää tai pidentää.
Lomaa tarvitaan kunnon lepoon, perheen kanssa yhdessäoloon, mahdolliseen työntekoon, harrastuksiin.
Kahdeksan viikkoa voisi olla sopiva loman määrä kesäksi: kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin.
Loman pituus on juuri sopiva
Oikeestaan tuossa yllä onkin se pointti, että lomaa olisi vähintää kaksi viikkoa sekä kesä- että elokuussa.
Yleensä hyvät kesäsäät alkavat vasta kun lomaloppuu. Hieman pidemmän loman jälkeen jaksaisi ja menisi
aivan mielellään kouluun. Mutta toisaalta loma on juuri sopiva, sillä en halua lyhentää muita lomia.
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Nykyinen loman pituus on sopiva, koska se kattaa sekä kesä- että heinäkuun, jolloin suurimmalla osasta
vanhempia on loma.
On myös tärkeää, että lomaa on pitkin vuotta (syys-, joulu- ja hiihtoloma), jolloin levolle ja lomamatkoille jää
mahdollisuuksia.
En lähtisi pidentämään kevätlukukautta, koska se on jo nyt pidempi kuin syyslukukausi.
Toisaalta lukuvuoden lyhentäminenkään ei olisi hyvä asia peruskoulutuksen oppimistavotteiden kustannuksella.
Lomalla ehtii hyvin rentoutua unohtamatta kuitenkaan kaikkea kouluun liittyvää.
Kesä Suomessa on niin lyhyt, että sen valoisuudesta saisi nauttia samalla tavalla.
Nykyinen kesäloma on sopiva, koska lomapäiviä tarvitaan syksylle, jouluun ja hiihtolomallekin.
Ehkä sitä voisi jatkaa muutamia päiviä, esim tämä eka vajaa viikko kokonaiseksi.
Opettajan näkökulmasta loma on sopivan pituinen. Yhä vaativammasta koulutyöstä palautuminen vie aikaa.
Sama perustelu koskee myös lapsia. Lapset tarvitsevat riittävästi aikataulutonta, läksytöntä ja kokeetonta aikaa
leikkiin ja olemiseen.
kaikilla lapsilla ei mahdllisuuksia mielekkääseen temiseen koko ajaksi
Kesälomaa voisi lyhentää pari viikkoa niin, että syksylle ja keväälle tulisi molemmille lomaviikko. Esim. näin
syys- ja hiihtoloma voisivat olla vaikka kaksi viikkoa pitkiä.
Aina ollut näin. Miksi muutella?
Elokuu on monesti "paras" kesäkuukausi, säiden puolelta ja muutenkin monen vanhemman lomakuukausi
vielä.
Mielestäni kesälomaa voisi lyhentää ja vastaavasti pidentää esim pääsiäiseen ajoittuvaa lomaa, jolloin
koululaiset jaksaisivat loppukevään ja alkukesän paremmin opiskella.
Lomalla on aikaa rentoutua niin kuin tarkoitus onkin ja se ei veny liian pitkäksi sekä lukuvuosi pysyy sopivan
pituisena ja lyhyemmät lomat (syyslomat ym) on sopivin väliajoin.
Lapset kerkee tylsistymään sen tuhat kertaa ja kaipuu kouluun alkaa
Vanhempien kesälomat eivät riitä kattamaan koko koulujen loma-aikaa. Yksinoloa tulee liikaa.
Opiskelut ehditään hyvinkin tehdä lukuvuonna vaikka kesäloma olisi loppupäässä vielä viikon pitempi
lyhentämättömänä muita lomia. Tästä tulisi isot säästöt yhteiskunnalle.
samoin kuin edellä, pienluokkalaisten vanhempien kesälomat 4-5 viikkoa(jos ovat työelämässä) Haasteena on
koettu järjestää kesä siten, ettei alakoululaiselle tule tarpeettoman pitkiä aikoja olla kotona yksinään.
Tutkimustiedon mukaan lasten kesäloman pituus palautumiseen ei ole kiinni pitkästä kesälomasta. Loma-ajan
pituutta voidaan lyhentää ja laittaa kouluvuoteen enemmän yksittäisiä vapaa päiviä.
Kevätlukukausi on pitkä aika. Opettajat ja lapset on väsyneitä. Se vaatii meiltä kaikilta pinnistelyä. Kesäkuu
menee toipuessa. Elokuussa aloitan jo työt. Heinäkuussa useimmiten meillä on muutama viikko niin, että
miehenikin sattuu yhtäaikaa lomalle. Silloin jaksamme jo perheenä olla ilman suuria ponnisteluja.
Syyslukukausi meneekin kesän voimalla melko hyvin. Joulukuussa alkaa sitten väsymys painamaan. Jouluna
kaipaisi selkeää ja vähän pitempää katkoa.
Koska en halua että muita lomia vastaavasti lyhennettäisi!!La:n koulupäivät tulevat raskaaksi koululaisille!
kerkeää reissuta ja levätä.
Ainahan nyt lisäloma maittaa.
Jos ei saa kesätöitä käy kotona aika pitkäksi
Olen sopivan tai liian pitkän kannalla. Varsinkin alakoululaisten vanhenpana ei olisi liikaa suunnittelemista
loma-aikojen kanssa. Voisi pitää lomaa molemmat vanhemmat kuukauden peräjälkeen ja jäisi mahdollisesti
molemmille viikko käyttöön esim syys- ja talvilomalle.. Yh:nakin olen ollut mutten koululaisen vanhempana joten
yksinhuoltajien puolesta en voi puhua.
Lapset alkavat olla ainakin meillä jo heinäkuun loppu puolella kyllästyneitä lomailuun, ja kavereita ym tekemistä
vailla. siksi olisi hyvä että koulut alkaisi jo aiemmin vaikka jo elokuun ensimmäinen arkipäivä.
Nykyinen pituus on hyvä
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Loma tuntui itse koululaisena sopivan pitkältä. Silloin sai rentoutua ja olla oikeasti lapsi, leikkiä kavereiden
kanssa ilman koulukiireitä. Vaikka vanhempien loma-aikojen sovittelu joillekkin tuokin hankaluuksia koululaisten
lomien aikaan, en lähtisi koululaisten lomia lyhentämään.
Yksinhuoltajalle (ilman tukiverkostoa) lasten hoidon järjestäminen on mahdotonta ilman suuria tuloja (leirit yms.
vievät leijonan osan palkasta tai lasten on pärjättävä yksin). Alakoulun ensimmäiset kesälomat ovat
koululaiselle todella pitkiä pärjätä yksin kotona.
voisi olla 3kk ; puuttuvat työtunnit korvattaisiin pidemmillä koulupäivillä
Kouluvuotta voisi katkoa kunnon pääsiäislomalla eli viikon tauko ja pitkällä jouluhuililla eli loppiaiseen joulu
loppuu.
Valitsin liian pitkä, koska haluaisin siirtää osan kesälomasta syksylle ja pidemmän joululoman. 1 ja puoli
kuukautta ei eroa paljoa 2 kuukaudesta, mutta 1 ja 2 viikon joululomalla on paljon eroa.
Suomen kesä on niin lyhyt, että on oikeus nauttia siitä lomaillen.
Koulunkäynti on ihan työtä nykyisin. Ja ylemmillä luokilla monet jo kesätöissä. On tarpeellista saada levätä
talven aherrusten jälkeen ja pitkä loma saa ajatukset irtoamaan koulusta.
Miksi lapsuus pitäisi päättää väkisin lomienkin puolesta jo alle 16v. Kun "pakollinen" koulu loppuu alkaa
vuosikymmenien opiskelu ja työputki, kyllä sitä herkkua ehtii nauttia sittenkin kun lapsuus ja nuoruus on ohi.
Ihan sopiva.
Lapsi tarvitsee kunnon hengähdystauon. En usko, että lyhyempi loma tehostaisi oppimista mitenkään.
Vanhempien lomat vs. koulujen kesälomat pitäisi suhteuttaa paremmin.
Mielestäni 3 kk on sopiva aika. On aikaa matkustaa ja olla rauhallisesti kotona, mummolassa.
Vanhemmilla ei ole mahdollisuutta pitää yhtä pitkiä lomia, joten lapset joutuvat olemaan paljon yksin. Kouluun
paluu ei myöskään ole kaikille helppoa pitkän poissaolon jälkeen.
Riittävän pitkä kesäloma on lapsille tarpeen, samoin joululoma ja viikon mittaiset syys - ja talvilomat. Lapset
selvästi väsyvät koulutyössä ja loma palauttaa voimia. Loman aikaan voi hoitaa myös suhteita ehkä
kauempana asuviin läheisiinkin.
Tarpeeksi pitkällä lomalla koululainen ehtii levätä ja nauttia kesästä, ladata akkuja seuraavaa lukuvuotta varten.
Kesäloma on sopivan pituinen.
Kesäloma on mielestäni aivan sopivan mittainen. Pidentämään en alkaisi sillä silloin pitäisi vastaavasti lyhentää
muita lomia. Ainut loma josta voisi lyhentää on joululoma.
vähintään 2 kuukauden kesäloma on hyvä olla
kesäloma on koko vuoden kohokohta olisi mukavaa jos se voisi olla vaikka edes viikon pitempi.
Kesäloma voi olla 31,08 asti
Jos loma olisi sen pari kk eli juhannukselta vaikka elokuun puoleen väliin niin olisi sopiva aika.
Loman pitää olla riittävän pitkä, että kerkiää irtautua koulutyöstä. Tärkeää on myös viettää yhteistä lomaa ja
aikaa esim. perheen kanssa.
Hektinen kouluarki tarvitsee kunnon loman, jotta palautuu. Valoisa ja lämmin vuodenaika on paras loma-aika pimeämmällä riittää pienemmät koulutyön tauot.
Isovanhemmat eivät ole aina lähellä ja vaikka olisivatkin, eivät välttämättä pysty lapsia kaitsemaan.
Vanhemmilla on kesälomaa yleensä max. 4 viikkoa ja pitkien kesälomien takia joutuvat pitämään ne eri aikaan.
Sopivan pitkä aika vapautua kunnolla arjen vaatimuksista, olisi tarpeen ihan aikuisillekin.
Lomaa ei mielestäni ole järkeä ainakaan pidentää. Lyhyempi kesäloma voisi nostattaa monella negatiivisia
mielipiteitä, mutta jos kesälomaa lyhennettäisiin niin talvella opiskelu helpottuisi jos lomaa saisi enemmän
Suomen pimeimmille ajanjaksoille.
loman pituus on hyvä, mutta ajankohta väärä
Siinä ehtii sopivasti palautumaan kouluvuoden rasituksesta, matkustamaan, ja jopa vähän tylsistymään, jolloin
on kiva palata taas kouluun.
Kesälomaa voisi mielestäni lyhentää ja näitä lomaviikkoja lisätä joulu- syys- ja/tai hiihtolomaan
Opettajalle tästä kahdesta ja puolesta kuukaudesta jää lomailtavaa vajaa pari kuukautta, joka on juuri sopiva
vanhasta lukuvuodesta palautumiseen ja uuteen latautumiseen. Helposti sitä jo reilusti heinäkuun puolella
alkaa suunnitella uuden lukuvuoden asioita.

Yhtään pidemmäksi ei kesälomaa kannata venyttää, sillä jossain vaiheessa aktiivisimmat lapset alkavat
pitkästyä (tämän tiedän, koska itse kouluikäisenä olin elokuun ensimmäiset viikot raivostuttava) ja joillekin
lapsille koulun tuoma rutiini on ainoa rutiini, jonka he saavat ja kesäloman ollessa muutenkin jo pitkä, voi
rutiineihin palaaminen kestää heiltä kauan.
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Pitkä loma on kesällä tarpeen, mutta kesälomaa voisi lyhentää viikon verran ja siirtää joko aloitusajankohtaa
syksyllä myöhemmäksi tai jakaa tuon viikon kouluvuoden muiden lomien/vapaiden yhteyteen, jolloin vspaita
jakautuisi tasaisemmin koko vuoden ajalle.
tällä aikavälillä on parhaat todennäköisyydet jolloin myös vanhemmat ovat lomalla.
Kesäloman pituus on aina ollut tuo ja itsestäni silloin koululaisena se tuntui sopivalta.
Ehtii rentoutua ja palautua mukavasti arkeen.
Kesäloma voisi olla myös lyhempi, jolloin kouluviikkojen työpäiviä voisi lyhentää neljään päovään ja
vapaapäiviä olisi kolme. Koulupäiviä ei pitäisi lisätä kuuteen, koska omasta näkökulmastani jo viisi tuntuu välillä
liialta ja aiheuttaa suurta stressiä. Kolmella vapaapäivällä pystyisi keskittymään opiskeluun paremmin, mutta
myös rentoutumiseen jäisi aikaa.
Kesäloma on riittävän pitkä.
Loma voisi alkaa juhannukselta ja koulu alkaisi siten syyskuun alkupuolella.
Pitkä kesäloma auttaa palautumaan pitkästä kouluvuodesta ja myös vanhempien kesäloma sattuu paremmin
koululaisen kesäloman kanssa samaan aikaan.
Loma voisi olla pidempi esim 3 kk. Lapseni ovat joka kesä todenneet, että kesäloma on liian lyhyt. Talviloma
voisi olla poissa ..tai lyhyempi tai syysloma kokonaan pois..
Lomia voisi olla tasaisemmin ympäri vuotta, tauottaminen toisi latautumishetkiä ja toisi jaksamista opiskeluun.
Yksi ylipitkä rentoutumisjakso ei aja samaa asiaa, vaan vieraannuttaa arkirytmistä. Harvalla vanhemmalla on
mahdollisuutta lomailla lapsen kanssa koko kesää.
Rahaa menee paljon enempi mm.ruokaan kun lapset ovat 24/7 kotona. Yhden lämpimän ruuan saavat
koulussa. Se näkyy heti kun 3 lasta jää kesälomalle.
Ja arjen pyörittäminen pitkillä lomilla on mahdotonta. Rutiinit katoaa.
Ennemminki koulut voisivat alkaa myöhempään jellon aikaan syksyisin ja talvisin. Voisivat nukkua pidempään
ja näin jaksaisivat pitkän oimeän jakson koulua.
Koululaisilla on jokatapauksessa oltava tietty määrä työpäiviä ja siitä seuraa tietty määrä lomapäiviä. Jos
lyhennetään kesälomaa, niin syys-, joulu- ja talvilomaa tai jotakin muuta ajankohtaa pitää pidentää. Menee
opinnot aika rikkonaisiksi! Kyllä koululainen on pitkän kesälomansa ansainnut.
Ja taas päinvastoin, jos kesälomaa pidennetään, muut lomat jäävät liian lyhyiksi.
Lomaa voisi kesällä lyhentää muutamalla viikolla. Helpottaisi lapsen hoidon järjestämistä molemmista päistä
lomaa ja mahdollistaisi useamman yhteisen lomaviikon koko perheen kesken. Nyt on huoltajien pakko pitää
lomat eri aikaan, jotta ne saadaan riittämään koko kesäksi.
Kevättä voisi "lyhentää" pidemmällä pääsiäislomalla.
-oppilaiden lomaa on nyt ja tulevaisuudessa täsmälleen yhtä paljon, sen toisella rytmittämisellä ei saavuteta
mitään uutta etuutta
-paras mahdollinen aika kesälomalle Suomen sääoloissa on juuri kesä-, heinä-ja elokuu
Vaikka pitkä loma on hyvä pitempien esim. matkasuunnitelmien kannalta, yleisen stressin lievittäminen lomien
avulla onnistuisi paremmin levittämällä lomia tasaisesti pitkin vuotta, esim. pilkkomalla kesälomasta n. viikon
"kevätlomaksi".
Kesäloma voisi olla lyhyempikin jos lukukaudet jaksotettaisiin kolmeen nykyisen kahden sijaan. Lomapäivien
määrä vuositasolla säilyisi samana.
Koululaiset ansaitsevat pitkän loman.
Oppilaille tulee kunnon tauko koulusta.
Pitkän loman aikana vanhemmilla on ehkä vähän helpompi saada edes osa lomastaan lapsen loman aikoihin.

-

-

-

-

-

kts. ed.
Tauko koulutyöstä on tärkeää myös pitkin vuotta, siksi en pidentäisi kesälomaa, jos se tapahtuisi muita lomia
lyhentämällä.
Loma ei ainakaan voi olla lyhempi. Itse poistaisin vaikka kokonaan syysloman tai lyhentäisin sitä reilusti, että
kesäloman saisi pidemmäksi. Lisäksi muutama koulupäivä voisi olla myös lauantaina.
ok.
Nykyisen pituinen kesäloma aiheuttaa liian pitkän tauon opiskelemiseen, jolloin osa asioista pääsee
unohtumaan. Lisäksi syys- joulu- ja hiihtolomien pidentäminen kesäloman kustannuksella soisi paremmat
mahdollisuudet lepäämiseen muinakin vuodenaikoina kuin kesällä.
Ihan sopiva lataamiseen
ks. perustelut kohta 5
On tutkittu sitä, että useampi lomakausi auttaisi jaksamista paremmin kuin yksi pitkä.
Toisaalta asia ei ole niin yksiselitteinen. Vaikka nopeampi jaksotus epäilemättä kohentaisi oppilaiden
jaksamista ja vireystason ylläpitoa, ongelmaksi muodostuu se, että peruskoulu ei ole erillinen saari. Pienten
lasten vanhemmat ovat töissä niin kuin muutkin, joten tarkoittaisiko ripotellut loma-ajat käytännössä sitä, että
meille kehittyisi uusi avainlasten-sukupolvi. Kaikilla ei ole lapsenlasten jatkuvaan hoitoon
kykeneviä/jaksavia/joutavia isovanhempia.
Lomia tulisi olla tasaisemmin kuin nyt eikä kerralla noin pitkää kuten nyt kesäloma on.
Koulupäiviä on noin 190. Niiden jaostahan tässä on kysymys.
Sopivan pituinen tällä hetkellä...Ei pitäisi ainakaan jatkaa....Hankalaa järjestää lomien ajaksi hoitajaa kun itsellä
kuitenkin vain kuukauden loma.
Koulu alkaa liian aikaisin. Haluak nauttia kesästä pidempään! >. <
Lapset joutuvat olemaan paljon myös yksin kotona, koska harva vanhempi voi lomailla 10 viikkoa vuodesta.
Vaikka lasten loma lyhenisi, ehkä koulutyö voisi olla kevyempää, luonnossa retkeilyä, uimakoulua, taitoaineita
yms. Tarkoitus on kuitenkin että lapset saisivat myös lepoa.
Loma sopivan pituinen. Ennättää kerätä voimia syksyyn.
Mutta osan kesäloman pituudesta (muutaman päivän) voisi siirtää joululoman yhteyteen, silloin tarvitsee katkoa
koulun aherruksesta. Ainakaan pidemmäksi ei kesälomaa enää tarvitse, sillä työ pitäisi korvata muulloin ja ne
lyhyemmät lomat ovat todella tärkeitä jaksamisen kannalta! Myöskään lauantaityöpäivät eivät ole hyvä idea, ne
saavat seuraavan viikon tuntumaan työläältä kun ei ole ehtinyt viikonloppuna palautua.
Lapsetkin tarvitsevat lomaa.
Koululaiset lusmuilevat ihan tarpeeksi muutenkin eikä niillä ole koulussa muutenkaan nykyisin mitään kuria
Yksi pitkä lomajakso vuodessa on tarpeen. Hiukan tuosta 2,5 kuukaudesta voi nipistää, mutta kesäloma pitää
olla vähintään kaksi kuukautta.
kts. Edellinen kohta
Nykyinen loma on sopivan mittainen.Tarvitaan kunnollinen palautuminen lukuvuodesta ennen uuden alkua.
Loma koululaisille ei ole liian pitkä, opiskelu on monella tavoin rankkaa ja pidemmällä lomalla ennättää levätä
sekä tehdä kesätöitä.
Pituus on hyvä, ehtii sopivasti lomailla ja tehdä töitä samassa.
noh. tottakai olisi mukavempaa että loma kestäisi pitempää eikä tarvitsisi stressata koulusta.
Lomalla ehtii rentoutua ja valmistautua seuraavan vuoteen kunnolla. Loma ei kuitenkaan ole mielestäni liian
pitkä, vaan juuri sopiva.
Kerkeää tulla pikkasen ikävä jo koulun penkille!
Lapset nauttivat kesästä, suodaan se heille.
2,5 kuukauden loma-aika on aivan liian pitkä, sillä lasten hoitojärjestelyt ovat äärimmäisen hankalat toteuttaa.
Perheessämme on vain yksi vakityössä oleva, jolla on mahdollisuus pitää kesälomaa korkeintaan 4 viikkoa.
Toisen vanhemman määräaikaisista töistä kertyvät lomat maksetaan lomakorvauksena, ja yleensä nämä työt
ovat juuri muiden kesälomien tuurauksia. Perheen yhteistä kesälomaa ei meidän perheessä siis ole vietetty
koskaan. Meillä ei ole mahdollisuutta laittaa lapsia isovanhemmille moneksi viikoksi hoitoon, eikä tule
kuuloonkaan, että he olisivat keskenään kotona sillä aikaa, kun vanhemmat ovat töissä. Kahden lapsen
kustantaminen monelle leirille on täysin poissuljettu mahdollisuus, yhteen päiväleiriviikkoon on juuri ja juuri
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varaa.
Kaksi ja puoli kuukautta on sopiva loman pituus. Nuoret ehtivät lomailla ja olla vähän töisääkin tuossa ajassa,
eikä aika käy liian pitkäksi.
Minusta erityisesti elokuussa lasten täytyy nauttia kesäisistä päivistä, eikä pidä viettää niitä koulussa,
Tässä ajassa lapset ehtivät irrottautua riittävästi ja viettää luonnonläheistä elämää opiskelun vastapainoksi.
Joululomaa voisi lyhentää
Lapset eivät ole koneita.
Kesä lomalla on paremmat säät kuin muilla lomilla
Kesätyö
Lepo
Monet perheet "ostavat" lapsilleen lomaa kesken lukuvuoden joka tapauksessa eli tekevät viikon-kahden
lomareissun kouluviikkojen aikana. Nykyinen elämänmeno on hektisempää kuin aiemmin, joten lomaa
tarvitaan. Kouluja ei ole entiseen tapaan kodin lähellä, joten koulumatkat rasittavat nykylapsia aiempaa
enemmän.
Lapsille loma on tärkeä hengähdystauko, kyllä sitä kerkeää vielä opiskella ja töitä tehdä.
Kesälomat ovat elämän parasta aikaa ja mahdollisuus matkailla jne myös eroperheiden lapsille jää aikaa
molempien vanhempien kanssa.
Kesäloma voisi olla pari viikkoa lyhyempi. Esim. syys-, joulu- tai hiihtolomaa voitaisiin siis pidentää viikolla, kun
kesälomaa lyhennettäisiin hiukan mielellään sieltä kesäkuun puolelta. Opiskelijat jaksaisivat opiskella myös
paremmin kesän alussa, kun valoa riittäisi.
Kunnon kesätaukoa tarvitsevat niin koululaiset kuin opettajat, ja "kesä on vain kerran vuodessa". Sopiva loman
pituus olisi 8-10 viikkoa ja sitten jouluun toinen kunnon tauko, vähintään 2 viikkoa.
2kk riittäisi, kavereita ja tekemistä jo kaipailee loppulomasta meidän koululainen.
Loma tulisi olla huomattavasti lyhyempi ja loma viikkoja voisi olla tasaisesti ympäri lukuvuoden eli ns. 3
lukukauden malli.
Perusasteen koulunkäynti ja opiskelu toisella asteella ovat vaativia ja voimia vieviä. Kesälomalla mahdlllistuu
myös pienimuotoinen kesätyö.
Tehokas työaika aikuisellakin on vain n.4h päivässä. Aivot kehittyvät levossa, loman voisi jakaa tasaisemmin
ympäri vuotta, pimeimpään aikaan painottuen
Lapsi lomailee osan lomastaan ilman vanhempia, koska vanhemmílla ei ole mahdollisuus yhtä pitkään lomaan,
vaikka he pitäisivät lomansa peräkkäin. Lisäksi kylmä ja pimeä vuodenaika väsyttää valoisaa vuodenaikaa
enemmän, joten syksyllä/talvella loma tulee vähintään yhtä kovaan tarpeeseen kuin lukuvuoden päätteeksi.
Loma-aika sopivan pituinen, lapset kerkeävät levätä kunnolla.
Kyllä lapsilla täytyy olla kunnollinen kesäloma.
Lasten kannalta pitkä huilitauko on hyvä! Vanhempana on kuitenkin hankala järjestää pienten koululaisten - ja
isompienkin - kesä niin, että ei tarvitsisi olla yksikseen "heitteillä". Lapsilla on kouluvuoden aikana paljon
enemmän lomaa kuin aikuisilla on mahdollista pitää. Varsinkin yhden vanhemman perheissä voi lasten lomaajan hoito tuottaa oikeasti ongelmia.
siinä ehtii jo alkaa ikävöimään koulua, mutta sopiasti et kerkii lomaillakin
lapset kyllästyvät noin pitkään lomaan.
Lyhempi loma ei lataisi lastenkaan akkuja.
Siinä tulee koulumotivaatiota, kun alkaa lomailu pitkästyttää;)
Suomen olosuhteet ovat sellaiset että lepoa myös koululaisille tarvitaan. Talvi on pitkä ja pimeä ja kylmä ja
silloin myös käydään koulua ja tehdään kovasti töitä. Ei mikään helppo yhtälö! Lomaa saisi olla ehdottomasti
myös elokuu!!!!
Syysloma voisi olla vaikka 2 viikkoa, kesäloman voisi lyhentää siten viikolla.
2,5 kk on sopiva loman pituus, mutta sen alkamisajankohtaa voitaisiin siirtää. Tällöin ei tarvitsisi tinkiä muista
lomista eikä viikonlopuista.
Tottumiskysymys
Joululoma voisi olla pidempi.
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Nykyinen loman pituus tuntuu sopivalta. Ihan mielellään jo koulun aloittavat loman jälkeen. Lomaa en haluaisi
ainakaan pidentää, koska silloin vastaavasti otettaisiin muista lomista pois tai jatkettaisiin kouluviikkoa. Eivät
ole hyviä vaihtoehtoja.
Joululomaa voisi pidentää viikolla, jonka voisi vähentää kesälomasta
Kerkeää lomailla hyvin, mutta lomaa voitaisin siirtää
Usein yläkoululaiset ja lukiolaiset työskentelevät kesäloman aikana ainakin 2 viikkoa ja loppuaika menee hyvin
lomaillessa, harrastuksissa jne.
Lapset ehtivät levätä ja ladata akkuja. Jos pidempi loma, tulee jo ongelmia miten lasten kesä saadaan
sujumaan, kun oma loma ei ole ollenkaan niin pitkä.
3kk kesäloma (koulu alkaisi 1.9) olisi parempi.
lomaa tarvitaan aina
Aikaa kerätä energiaa ja "unohtaa" tiivis tahti. Aikaa itselleen ja perheen yhteiselle ajalle.
Kerkeää tehdä vaikka mitä ja kokoajan on lämmintä
Ala ja yläkoululainen kerkee ns.nollata ja latautua tässä ajassa.
Se on juuri sopiva. Ei liian lyhyt eikä liian pitkä!
Koulutyön ja opiskelun vaativuudesta palautumiseen tarvitaan nykyisen mittainen loma.
Melko sopiva pituus lasten kannalta, mutta suurin osa vanhemmista on helisemässä hoidon takia
(alakoululaisten kanssa). Tiedän, että monet vanhemmat joutuvat koululaisten kesäloman pituuden takia
limittämään omat kesälomansa niin ettei koko perhe voi juurikaan lomailla yhtäaikaa. Pidän varteenotettavana
vaihtoehtona myös sitä, että kesälomaa vähän lyhennettäisiin ja esim. kevätlukukautta pätkäistäisiin lyhyellä
lomalla.
Pitkä loma lienee maatalousyhteiskunnan peruja, kun lapsia tarvittiin työvoimaksi heinäpellolle ja muihin töihin.
Nykyisin se on turha. Pari kuukautta riittää.
Lapset tarvitsevat lomaa ja lepoa! Kesä on lyhyt. Silloin kuuluu olla ulkona, ei sisällä koululuokassa.
Loma-aika on sopiva palautumisen kannalta.
2,5 kk kesäloma on ihan huijausta, 15-vuotiaana kun lähtee töihin niin sitä jää turhaan ikävöimään. Sama ei
tule koskaan takaisin. Paitsi jos on opettaja.
Sekä oppilaat että opettajat tarvitsevat kunnon irtautumisen töistä. Olen huomannut, että menee usein monta
viikkoa ennen kuin edellisen lukuvuoden saa kunnolla jätettyä taakseen.
Meillä on lyhyt kesä, siitä on saatava lastenkin nauttia ilman opiskelua. 2,5kk oikein sopiva aika. Ainakaan
pidentää ei kesälomaa tarvitse, koska lomaa on hyvä olla myös talviaikaan.Tärkeää jaksamisen kannalta! Muita
lomia ei saa lyhentää!
Joululle voisi laittaa pidemmän loman, esim. yhden viikon voisi nipistää kesälomasta.
Olisi ihana vastata, että kesäloma on liian lyhyt, koska se siltä joka vuosi on tuntunut. Mutta Jos kesäloman
pidentäminen vaatisi vastaavasti muiden jo muutenkin lyhyiden lomien pidentämistä (syysloma, hiihtoloma,
joululoma) tai lauantaisia koulupäiviä, en missään tapauksessa sitä haluaisi. Viisipäiväinen kouluviikko on
ehdottomasti riittävä ainakin ala-asteikäisille ja jokainen lomapätkä syksyllä ja talvella on jokaisen lomapäivän
arvoinen. Niitä ei tulisi lyhentää.
Vuoden väsymykset ehtivät lähteä pois. Ja ehtii olla perheen kanssa edes jonkin verran. Pitkä loma
mahdollistaa, et joku viikko on edes yhteinen. Mielestäni työnantajien pitäisi huomioida paremmin se, että
lapsiperheet kaipaavat lomaa ja aikaa kesällä.
Sopiva ajanjakso lapsille ottaa etäisyyttä koulutyöhön ja jää aikaa rentoutumiseen, kyläilyyn ja joutenoloon.
Ympäri vuoden lomia on nyt hyvin
Lapset tarvitsevat myös vapaa-aikaa.
Lomaa voisi pidentää lyhentämällä joululomaa hieman, sillä nykyisin huonot säät vuoden vaihteessa ajavat
ainoastaan sisälle
Osa lomista lukuvuoden kohtaan jonka vanhemmat /opiskelija voisi päättää?
Omat lapseni ovat syntyneet 2006 ja 2009 kerkesivät pitkästymään kesälomalla, koska olimme pääasiassa
kotona (koska ei ole rahaa reissata tai muuta) ja kaverit taas olivat enemmän menossa.
Kerkeää levätä/ tehdä töitä riittävästi
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Maan tapa.
2,5 kk tuntuu sopivalta.
Kesäloma-aika voisi olla 2 kk tai vain vähän yli sillä pimeän aikaan Suomessa olisi eniten myös loman tarvetta
kun olo on väsynyt.
Kesäloman pitäisi olla pidempi, jotta sen aikana ehtisi palautua kunnolla ja paremmin tehdä kaikkia elämän
mielekkyyttä lisääviä kivoja asioita, joille ei enää koulujen alettua tahdo löytyä aikaa millään.
Lomalla olisi aina kiva olla pitkään, mutta kyllähän se nykyinen aika on ihan hyvän pituinen loma silti.
kesäloma on sopiva, hiihtoloma voisi mielestäni olla 2 viikkoa. Talvella loma on yhtä tarpeellinen kuin
kesälläkin. Eroperheissä kahden viikon loma olisi helppo jakaa vanhempien kesken, nykyisellään lapsi viettää
sen vuorovuosin toisen vanhemman luona.
Riittävä aika ladata akkuja ja pitää taukoa koulurytmistä.
Mielestäni kesäloma on nyt sopivan pituinen, silloin pääsee lepäämään kunnolla ja saamaan ajatukset irti
koulusta.
Toisaalta kesäloma voisi olla vähän lyhyempikin (esim.1,5kk-2kk) jos vastaavasti muita lomia pidennettäisiin
samassa suhteessa, esim kesäloma 2 kk ja syys-, hiihto- ja joululomat pitempiä.
Tai kesäloma 2kk, syys-, joulu- ja hiihtolomat ennallaan ja lisäksi pari lyhyempää lomajaksoa vielä johonkin
kohti vuotta.
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Kesäloman pitentäminen ei mielestäni ole hyvä vaihtoehto, koska tuolloin muut vuoden lomat lyhenisivät.
Mielestäni muuna aikana vuodestakin on hyvä olla pieniä hengähdystaukoja koulusta.
Työelämässä mukana olevat vanhemmat ovat pulassa kesäisin kun koululaisilla on pitkät lomat ja omat
kesälomat taas työelämässä ovat huomattavasti lyhyemmät. Pieniä koululaisia ei voi jättää yksin kotiin
selviämään ja ilmaiset tai edulliset lapsiperheen kukkarolle sopivat lasten leirit tai päivätoiminnat eivät tällä
hetkellä vastaa perheiden tarpeeseen. Harvalla perheellä on tukijoukkoja jotka voivat auttaa lasten
kaitsemisessa koko kesää tai edes viikkoa. Kesäloman sujuminen ja lasten hoidon järjestäminen koko kesän
ajaksi aiheuttaa vuosittain stressiä. Koululaiset tarvitsevat aikuisen seuraa ja ohjausta vielä
yläkoululaisinakin.Pienistä alakoululaisista puhumattakaan.
Mielelläänhän lasten sallisi pidempäänkin lomailevan, mutta mistä ajan ottaisi? Ei koulupäiviä nykyisestään
pidentääkään voi, ne ovat jo nyt raskaita, varsinkin pienimmille ja pitkien matkojen takaa tuleville. Syys-, jouluja pääsiäislomiakin mieluummin pidentäisin kuin lyhentäisin.
Siinä ehtii hyvin keräämään voimia tulevaa lukuvuotta varten. Toisaalta, jos loma ajankohtaa siirrettäisiin
alkamaan esim. juhannukselta, loma ajoittuisi 2.5 kuukauden mittaisena parhaan kesän ajaksi.
Lomaa tarvitaan myös muina vuoden aikoina, joten tästäkin syystä nykyinen 2.5 kk juhannuksesta eteenpäin
olisi hyvä.
Ehtii tekemään töitä ja myös rentoutumaan kaikessa rauhassa
kesäloma tuntuu aina loppuvan nopeasti mutta jos se kestäisi pidempään, ei olisi yhtä paljon väli lomia (esim.
syys- talvi- ja pääsiäisloma) joita on sopivasti keventämässä koulunkäyntiä
sopiva loman pituus olisi 2 kk.
Lomaa voisi toisaalta jakaa myös niin, että kesäloma olisi vaikkapa viikon lyhyempi ja vastaavasti sitten joulu tai
talviloma viikon pidempi.
Noin 2kk loma on mielestäni riittävä. Siinä ajassa ehtii palautua hyvin edellisistä lukukausista.
Lasten kuuluu saada olla lapsia. Alakoululaiset varsinkin kaipaavat vielä erityisen paljon leikkiä ja ystäviä,
vapaa-aikaa. Toki ystävät ja vapaa-aika isommillekin on tärkeää, mut pienille koululaisille loma ja leikki on
todella hyväks. Saavat nollaa ja vapautua liian suuresta roolista olla "iso".
2.5 kk on sopivan mittainen loma
Monella vanhemmalla ei ole lomaa niin paljon kuin koululaisilla, ja silloin lasten hoito/ajan viettäminen on
vaikeasti järjestettävissä.
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Kesän aikana ihminen alkaa unohtamaan oppimnsa, koska hän ei käytä tietojaan.
Voisi jaotella tasaisemmin läpi vuoden.
Kuukausi kesälomaa tuntuisi liian lyhyeltä. Huomaahan sen itse jos on on työelämässä, ja on sen 4 viikkoa
lomalla, eka viikko menee totutellessä lomaan ja toisen ja kolmannet lomailet ja viimeisellä viikolla alkaa
ajatukset työhön palaamaan. Kyllä soisin lapsille sen 2,5 kk lomaa ja huoletonta kesää!
Koululaiset ansaitsevat olla lapsia ja täten vapaallakin.
Loman pituus on hyvä. Lomaa tarvitaan myös syksyllä ja talvella, joten 2,5 kk kesällä riittää hyvin.
Loma voisi olla kaksi kuukautta esimerkiksi heinäkuun alusta elokuun loppuun ja ylimääräiset viikot
sijoitettaisiin pitkään kevätkauteen.
Kaksi ja puoli kuukautta sopiva aika, lapset kaipaavat jo kouluun kesän aikaan.
Kesällä kelit ovat välilläniiin hyviäettei lapsilla olisi mukavaa istua pulpetissa. Saatttaisi olla että olisi turhaa
hälinää tunneilla kun ei maltettaisia istua paikoillaan.
Pituutta voisi säätää niin, että heinäkuu ja elokuu olisivat kokonaisia lomakuukausia.
Niin opettaja kuin oppilaatkin tarvitsevat tarpeeksi pitkän vapaajakson jotta stressi helpottuu ja työmotivaatio
säilyisi
Yksi kunnon loma antaa mahdollisuuden todelliseen akkujen latautumiseen. Muissa kohden pienemmät
hengähdystauot riittävät.
Loma on sopivan pitkä.Ehtii rentoutua, levätä ja tehdä mukavia juttuja.
Lapsilla tulee olla kunnon kesäloma! Kesäloma on koululaisen palautumista varten, ja onhan elämä muutakin
kuin koulun käyntiä. vanhempien yms. tahojen on vain pystyttävä järjestämään kesä aika niin, että lomalaisen
kesäloma järjestyy.
Se vain on liian lyhyt.Lapsuudessa pitäisi olla muutakin kuin paljon koulua....
Kesäloma voisi olla lyhyempi, mutta esim. pääsiäisen aikaan voisi olla pari lomapäivää lisää.
Lomia sirottuu sopivasti ja sopivan pituisiksi näin pitkin vuotta.
Koululaiset tarvitsevat riittävästi loma-aikaa.
Saavat lapset levätä kunnolla koulu on vaativaa ja vie voimia.
Ei jerkiä levätä
Mielestäni paras aika lomalle olisi juhannukselta elokuun loppuun.
Lisää lomia pitkin vuotta.
Hyvää se tekee lapsillekin. Hoitopaikoista joskus pula...
Isommat koululaiset ennättävät olla sekä kesätöissä että lomalla / opettajat hankkia lisäkoulutusta ja lomailla.
Kunnon katkos koulutyöhön tekee hyvää niin koululaisille kuin opettajillekin. Elämä on muutenkin niin hektistä,
että on hyvä oppia irrottautumaan ns. oravanpyörästä eikä miettiä jo loman alussa, että kohta tämä loppuu.
Toki sekin vaihtoehto voisi olla harkittavissa, että loma voisi olla viikon pidempi elokuussa.
Nykyinen pituus on hyvä.
Muita lomia pitäisi pidentää.
Koululaiset tarvitsevat kunnon tauon lukuvuoden jälkeen ennen seuraavan lukuvuoden alkamista. Suomen
kesä ja valoisa aika on lyhyt.Olisi suotavaa, että pisin tauko koulutyöstä ajoittuisi lämpimään ja valoisaan
vuodenaikaan.
Pitkä loma koululaisille - ja opettajille - tarpeen levon tanka. Mahdollistaa myös rippileirit, kesätyöt, matkailun
paremmin.
Ei ole kiva, jos loma pätkitään pieniksi pätkiksi vaikka keväälle. Tarvitaan kunnon loma!
Lapsen pitää saada levätä kunnolla koulumaailmasta.
Opena yleensä kesäkuu menee työstä irrottautuessa, paljon jää asioita kouluvuoden aikana odottamaan
parempaa hetkeä ja tätä työtä tulee tehtyä kesällä.
mutta toisaalta viikkoa lyhempikin loma voisi olla, että joululoma olisi viikkoa pidempi ja pimeään aikaan tulisi
hyvä lepokohta opiskelijoille.
Kesäloma voisi olla pidempi, sillä se on lomista kaikista viihtyisin! Lämmintä säätä ja harrustukset sekä
kavereiden kanssa olo on helpompaa ja hauskempaa.
En kannata kesäloman pidemtämiseen. Sen sijaan jos kouluvuosi alkaisi syyskuussa ja kesäloma jatkuisi
kesäkuun puoleen väliin, niin voisi harkita kevään katkaisua pitemmällä pääsiäislomalla.
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Lapset turhautuvat yhtäjaksoisen pitkän loman aikana vanhempien ollessa töissä. Koulu tuo lasten päivään
rutiineja ja säännöllistä toimintaa.
Todella haastavaa keksiä koko tuoksi ajaksi lapselle tekemistä ja "hoitopaikkaa" ettei tarvitsisi viettää aikaa
yksin kotona..
Kesäloma voisi olla lyhyempi mutta sitä vastoin varsinkin syksylle voisi ajoittua toinenkin loma, ei välttämättä
koko viikon mittainen. Myös joululoma voisi olla pidempi.
Ei valittamista.
3 kk olisi parempi.
Vanhemmilla vaikeuksia erityisesti pienempien koululaisten kanssa järjestää tekemistä ja hoitoa kesälomaajalle. Tärkeää olisi myös saada koko perheen olla yhtäaikaa lomalla. Ennemmin olisi talvella lomaa
esimerkiksi pääsiäisen yhteidessä muutama ekstrapäivä ja kesäloma olisi max 2 kk.
Talvella ei tarvitse pidempiä lomia.
Suurinosa lasten muistoista aikuisena liittyy kesälomaan, siksi sitä ei voi koskaan olla liikaa. Työelämässä ei
enää vastaaviin lomiin tule koskaan mahdollisuutta. Ja edelleen yhä osa vanhemmista joutuu pitämään
lomansa toukokuussa tai elokuun lopussa, joten pidempi loma mahdollistaa heillekin yhteisajan lasten kanssa.
Maksimissaan 2 kk olisi riittävä. Lasten hyvä oppia ettei aikuisenakaan ole mahdollisuutta pitää nykyisen
pituisia kesälomia.
Lisäloma talvella toisi taukoa koulutyöhön. Pienten koululaisten lomanvietto toki tuo aina hoito-ongelmat jos
vanhemmat eivät voi lomailla.
Lapset turhautuvat loppulomalla, joka päiväisen aktiviteetin keksiminen käy sivutyöstä, jos itse on lomalla 4
viikkoa. Vaikka kahden vanhemman perheessä lomat voidaankin sijoittaa peräkkäin, siitä harvalla perheellä
kuitenkaan lomaa saadaan yhteensäkään kymmentä viikkoa.
Meillä ainakin jo pari viikkoa ennen koulun alkua aletaan kaivata kavereita ja rytmitettyä arkea, niin lapset kuin
aikuisetkin. Vastaavasti lomaa voisi sijoittaa enemmän talvikaudelle, ilman että pidettäisiin yhden jaksoisesti
niin pitkää lomaa kesällä. Talvi on pitkä ja raskas - etenkin pienimmile koululaisille.
Loma on riittävän pitkä, mutta sitä voisi tarvittaessa jopa lyhentää muutamilla päivillä niin, että joulusta
loppiaiseen väli olisi aina lomaa.
Lomaa ei missään nimessä pidä ainakaan lyhentää, sen tarve ja merkitys on lapsissa havaittavissa! Muutenkin
kaikki muutkin lomat, syysloma, hiitoloma ja joululoma ovat merkittäviä keventämään koulurasitusta, enkä siksi
lyhentäisi niitäkään.
Loman pitää olla tarpeeksi pitkä, jotta koululaiset ja opiskelijat jaksavat seuraavana lukukautena opiskella.
Loma on pituudeltaan liian pitkä koululaisilla. 2kk olisi sopiva määrä.
Kesäloma on juuri sopivan pituinen, siinä kerkiää olla jo kesätöissä ja matkustella sopivasti.
Riittävän pitkä loma takaa koululaiselle aikaa levätä ja ladata akkuja. Loman lyhentäminen tai pilkkominen ei
aja samaa asiaa. Kesä on kuitenkin loman kannalta paras ajankohta.
Tämä pitkä kesäloma perustuu aikaan, jolloin työvoimaa tarvittiin maataloudessa kesäaikaan. Tänä päivänä
tilanne ei ole sama. Muita lomia voisi esim. syys- ja talvilomaa voisi vastaavasti hieman pidentää. Toki lapset ja
nuoret tarvitsevat lepotaukoja koulusta ja opiskelusta.
Kouluvuosi on pitkä ja koulutyö vaativaa tänä päivänä. Palautuminen vaatii oman aikansa ja voimien
keräämiseen tulevaa kouluvuotta varten.
Mieluummin siirtäisin kesälomasta ainakin pari viikkoa muihin lomiin.
Opiskelu tapahtuu pimeimpään vuodenaikaan suurimmaksi osin ja se on hyvin raskasta lapsille jotka
muutenkin tarvitsevat lepoa enemmän kuin aikuiset
Lisäksi monilla on vielä harrastukset joten täysi pitkä loma auttaa palautumaan ja ehtii mahdollisesti tehdä
kesätöitäkin jonkun aikaa
Pitää kunnolla saada rentoutua raskaasta koulusta
Jatkuva koulutuksesta leikkaaminen , annettakoon opiskelijoille mahdollisuus siihen omaehtoiseen tietämyksen
lisäykseen niin harastusten kuin omien kokemusten kautta.
Ihan on passelin pituinen - alakoululaiseni mielestä jopa liian pitkä :)
Nykyinen on ihan ok. Pidempää ei missään nimessä, mutta parin viikon lyhennys ei haittaisi. Vanhempien
lomat ei kuitenkaan riitä kattamaan alakoululaisen kesää, joten yksinoloa tai kierrätystä sukulaiselta ja leiriltä
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toiselle tulee nykymuotoisessa lomassa väkisin, ja perheen yhteinen loma-aika jää lyhyeksi, jos sitä on
ollenkaan.
Kaksi kuukautta riittää aivan hyvin kesälomaksi, voisi olla jopa tätäkin lyhyempi. Tällöin lomapäiviä voisi siirtää
jouluun ja keväälle.
hyvän pituinen
Loman pituus on sopiva, mutta en pitäisi lomaa "yhteen putkeen" vaan olisi parempi jos loma-aika olisi jaoteltu
sopiviin pienempiin lomiin kouluvuoden ajalle. Lyhyemmissä lomapätkissä olisi vanhempien helpompi sovitella
omia lomiaan lapsien kanssa. Useammassa vanhemman työssä kun ei ole 2,5kk kesälomaa, jotta voisi olla
lasten kanssa heidän kesälomansa ajan.
Vuosiloma ei koske opettajia, eikä lomien ajankohtiin voi vaikuttaa. Kesä on opetukseton jakso, ja koulutusten
yms. työhön liittyvien menojen takia kesäkään ei ole kokonaan lomaa. Mikäli loma-ajat olisivat lyhyemmät, ei
vaativasta työstä ehtisi palautua ikinä.
Ei ainakaan saa pidentää. Pienet tauot ja lomat pitkin vuotta ovat nekin tarpeen. Jos kesälomaa pidennetään,
se on pois jostain lomasta lukuvuoden aikana. En kannata myöskään monia lauantaipäiviä koulupäiviksi,
viikonloput ovat tärkeää perheen yhteistä aikaa.
Lapset saavat kunnolla pitkän loman ja voivat nauttia kesästä.
-kesälomaa ei pidä lyhentää, koska Suomessa on muutenkin niin lyhyt kesä. Kyllä talvella ehtii opiskella
Oppimisen kannalta tarvitaan kunnon tauko palautumiseen.
Se on ihan sopivan mittainen. 2,5kk on hyvä aika.
Ajankäytön vastuu ja hallinta tulusi jo kouluiässä opeteltua

Loma on riittävä nykyisellään ja parhaaseen aikaan kesästä. Turha verrata muuhun Eurooppaan, jossa kesää
on monta kuukautta enemmän ja pidemmalle syksyyn. Meillä päivät alkavat lyhentyä juhannukselta ja
elokuussa illat ovat jo pimeitä. Niinpä lomat on oltava silloin, kun on virkistävä ja valoinen kesä. Säähän on
turha vedota, sillä se vaihtelee vuosittain. Kaikki lapset ja nuoret, joiden kanssa olen asiasta keskustellut,
pitävät nykyistä systeemiä parhaana.
Lasten tulee ehtiä lomailemaan kunnolla ja latautumaan. Ei olisi pahitteeksi aikuisillekaan :-D
1.syyskuuta olisi paras ajankohta mennä kouluun
Oma kesälomani loppuu aina kesken. Jos ensi vuonna on samalla tavalla yhtä lämmintä kesäloman loputtua
kuin nyt, ja koulussa pitää oleskella sisällä niin haluaisin parannusta ainakin siihen, että koululaiset saavat
nauttia auringonpaisteesta ulkona vaikka olisikin koulua. Monen vanhempien lomat eivät sijoitu samalla
ajankohdalle, jolloinka koululaisille pidempi kesäloma voisi tarkoittaa myös sitä, että pääsee vaikkapa
ulkomaille vanhempien kanssa (jos heidän lomansa sattuvat oikealle kohdalle, monilla se voi tarkoittaa lapsien
koulun alkua :( )
Juhannus-1.9.
Tuntuu, että viikko tai pari menisi lisää lomaa. Koululaiset ovat kesän alussa aika väsyneitä, joten viikko tai pari
menee oikeastaan toipuessa koulusta. Samoin kuin vanhemmilla ottaa aina aikansa ennenkuin loma tuntuu
kunnon lomalta
Ihminen tarvitsee kerran vuodessa pidemmän loman rentoutuakseen kunnolla ja Suomen kesä on siihen
parasta aikaa. JUhannus on keskikesän juhla eli kesä on parhaimmillaan sen molemmin puolin. Siksi nykyinen
loma-ajankohta on oikea.
Mielummin lyhempi kesäloma ja pidemmät muut lomat, esim. talviloma 2 vko
Koululaisella tulee olla riittävän pitkä loma-aika.
Ihan justinsa sopivan pituinen.
Perus palkansaajien eli koululaisten huoltajien loman pituus on yleisimmillään maksimissaan neljä viikkoa per
huoltaja. Vaikka vanhemmat pitäisivät lomansa peräkkäin, tuottavat loput lomaviikot joka vuosi ongelmia.
Onhan kouluvuoden aikana jo muutenkin järjestelyä vaativia lomia, joille ei vuosilomat muilla kuin opettajilla
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riitä. Näin ollen parikin viikkoa lyhyempi kesäloma olisi paikallaan.
Sopiva tauko lukuvuosien välissä, ei liian pitkä tai lyhyt. Jää aikaa myös kesätöille.
Voisi olla myös 2 kk (heinä-elokuu) ja 2 vko jaettaisiin pidennetyiksi viikonlopuiksi tasaisesti läpi lukuvuoden,
jolloin perheille tulisi enemmän mahdollisuuksia pikkulomiin myös muulloin kuin "perinteisinä" lomaviikkoina.
kolmen lapsen vanhempina on todettu loma-ajan olevan sopiva.
Jos kouluun palattaisi myöhemmin hyvät kelitkin kerkiäisivät alkaa.
Mietti et me ollaan koulussa n.9kk ja lomaa on n.3kk koko lukuvoden aikana. Ja koululaiset rasittuu ja väsyy
siitä, niin olisi loogista, että lomakin olisi pidempi. Ja Suomen kesä on lyhyt niin olisi kiva, jos saisi nauttia koko
kesän vapaana.
Ehtii rentoutua ja kerätä voimia, mutta myös tehdä kesätöitä.
Mielestäni lapset tarvitsee kunnon loman ja aikaa vain olla,
Tässä ajassa saa kunnollisen irtioton kouluun.
Lapset tarvitsevat tarpeeksi lomaa, mutta kesäloma on niin pitkä, että sen alusta voisi osan siirtää keväälle.
Esim. pääsiäisenä lisäloma ja/tai kahden viikon talviloma.
Jos loma olisi kesällä lyhyempi voisi esimerkiksi pääsemisen aikoihin olla myös hieman pidempi lomajakso.
Kesäloma on varsin sopivan mittainen tällaisenaan, lyhyempi menisi liian nopeasti ja pidempi vaikuttaisi muihin
lomiin.
Ehtii päästä irti koulun arjesta, viettää aikaa perheen kanssa, valmistautua seuraavaan syksyyn.
Sopiva tarpeellinen
Loman aikana sekä oppilaat että opettajat ettivät palautua hektisestä työstä ja valmistautua uuteen
lukuvuoteen. Riittävä kesäloma mahdollistaa seuraavan lukuvuoden tehokkaan työskentelyn.
Ihan sopiva pituus, ehkä viikon voisi siirtää talvilomalle.
2 kk riittää
Koululaiset ehtivät levätä hyvin ja opiskelijoilla on aikaa suorittaa esimerkiksi kesäopintoja, joiden lisäksi he
ehtivät tehdä töitä ja mahdollisesti pitämään lomaakin.
Lapsilla riittävästi aikaa omaehtoiseen olemiseen ja harrastamiseen.
pari viikkoa pidempi
Oppilaille ja opettajille jää aikaa toipua usein hyvinkin hektisestä keväästä. Paras kesäaika sattuu mitä
todennäköisimmin myös nykyiseen lomakauteen. Yhtenäinen kesäloma antaa aikaa myös valmistautua uuden
lukuvuoden aloittamiseen. Sen sijaan esimerkiksi pitempi loma keväällä menisi jotakuinkin hukkaan jo säiden
vuoksi. Koulupäiviä pitää kuitenkin olla sen laissa edellytetty määrä.
Pitäisin parempana, että syyslomaan ja kevätlukukaudelle lisättäisiin lomapäiviä ja kesälomaa lyhennettäisiin
loman pituus riittää hyvin katkaisemaan koulutyön.
Ei ole vanhemmillakaan 2,5 kuukauden lomia (elleivät ole opettajia). Lapset tuntuvat turhautuvan tekemisen
puutteessa. 2 kuukautta riittäisi tai maksimissaan juhannuksesta elokuun loppuun. Muita loma-aikoja voisi
sitten ehkä hiukan tai jopa vastaavasti pidentään, niin kouluvuosi rasittaisi vähemmän.
Siinä ehtii opettajankin aivot levätä ja lapset nauttia vapaudesta ilman tarkkoja aikatauluja.
kts. yllä.
3 viikon kesälomilla aika vaikea saada lasten hoitoja järjestettyä. Enkä halua lasten olevan lomalla paljon
yksinään, se ei ole lapsille lomaa. Kesälomaa voisi myös ripotella koko lukuvuodelle. Pari erillistä viikkoa
syksyllä ja pari keväällä. Lapset alkavat olla jo aika väsyneitä kevään ja joulun seutuun.
lomaa voisi lyhentää, jos lomapäiviä lisätäisiin esim. pääsiäisen yhteyteen
Moni opiskelija ei kerkeä tuona aikana rentoutua, vaikka sehän se idea olisi. Kesästä ei keritä nauttia tarpeeksi
ja kouluun palaakin turhautunut opiskelija, jolla motivaatio on hukassa.
Hyvin kerkiää nykyisen pituisella lomalla nauttia ja tehdä työtäkin
Koulun aloitus ei tunnu raskaalta pitkän loman jälkeen. Kavereita jo kaipaavat. Vanhemmille tulee tekemisen
organsiointipaineita jos loma olisi pidempi.
Voisi laittaa jonkun pikkuloman tuohon toukokuulle. Eli jakaa hieman 2,5 kk:tta.
monella vanhemmalla ei ole lomaa kesällä kuin 4 viikkoa. Ja yhteinen loma aika jää pois jo järjestellessä lomia
limittäin kun hoitopaikkoja ei ole ja lasta ei voi yksinkään jättää koko päiväksi. Ainakaan alle 10 vuotiaita. Siis
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paljon järjestely vaatii nämä lomat. Lapset on kyllä lomansa ansainneet niitä ei pidä karsia. Korkeintaan
lyhemmissä pätkissä.
Etenkin pienet koululaiset kaipaavat kunnon paussin koulutyöhön. Se ei ole ihan helppoa kaikille, oppimista (ja
etenkin kasvamista) tapahtuu paljon myös levon ja loman aikana.
Tuntunut tähänkin asti sopivalta
Lapset eivät ehdi tehdä kaikkea loman aikana, esim. toipua uutta kouluvuotta ajatellen.
Suomenkesä o parasta loma aikaa. Siihen kuuluu pitkä loma.
Syyslukukauden voisi aloittaa vastaavasi kaksi viikkoa myöhemmin.
lapset tarvitsevat kunnon hengähdyksen, myös sitä ns. "lapsuutta"
- hyvä on jäädä lomia myös syksylle ja talvelle
2kk on sopivampi, ja enemmän lomia muulloin. Esimerkiksi pääsiäisen aikaan vois olla jompi kumpi vapaa
viikko lomaa, kevätkään ei tuntuisi näin pitkältä jos jäädään vasta lomalle juhannukselta.
Koululainen tarvitsee selkeän tauon opiskelussaan. Korkeintaan kahteen kuukauteen voisi pituuden laskea, jos
sillä saisi sitten pidempiä omia lukukauden keskelle.
Hyvä näin. Koululaiset tarvitsevat katkaisua ja lomaa sekä syksyllä että keväällä, joten niistä ei pidä lähteä
säästämään.
Harvassa perheessä vanhemmilla on mahdollisuutta olla yhteensä 2,5 kk lomalla, joten lasten hoito kesällä on
todella ongelmallista. Jos isovanhemmat eivät asu samalla paikkakunnalla, täytyy turvautua maksulliseen
lasten hoitoon. 2 kk riittäisi koululaisten lomaksi. Siinä ajassa ehtii jo rentoutua tarpeeksi eikä koulun aloitus ole
niin vaikeaa kuin pitkän loman jälkeen.
Kesäloman pituus 8-10 viikkoa.
Koko kouluvuoden rakenne (ja lomat) pitäisi miettiä uusiksi, etteivät voimat loppuisi kevätlukukaudella.
Esimerkiksi näin:
Kevätlukukausi alkaisi vasta loppiaisen jälkeen.
Hiihtolomasta luovuttaisiin kokonaan ja pääsiäisen yhteyteen rakennettaisiin kahden viikon loma.
Kesälomalle hieman ennen juhannusta.
Syyslukukausi alkaisi elo-syyskuun vaihteessa ja loppuisi n. 20.12.
Syyslukukauden puolessa välissä pidennetty viikonloppu tai viikon loma, riippuen siitä riittääkö vielä lomapäiviä
(että vaadittu koulupäivien määrä täyttyy)

-

Kesälomaa ei missään nimessä pidä ainakaan lyhentää, lapsetkin tarvitsevat "latausta" pitkän kouluvuoden
jälkeen.
Samoin kesäloman pidentäminen muiden lomien lyhentämisen kustannuksella on järjetöntä, lapset tarvitsevat
syys-, joulu ja hiihtolomansa lepäämistä varten, jotta jaksavat taas ahkeroida koulussa.

-

-

(ellei sitten ole tarkoitus opettaa lapsille työelämässä nääntymistä jo kouluaikana ja kasvattaa työelämää varten
aikuisia jotka ovat lopenuupuneita jo ennen työuran alkua)
Sopivan pituinen, että ehtii halutessaan sekä olla kesätöissä, että lomalla ja käydä myös vaikka myös vähän
pitemmässä reissussa. Myös muiden lomien pituudet ovat kumminkin sen verran hyvin kohdillaan, ettei
kesälomaa kannata alkaa pidentämäänkään muiden lomien kustannuksella.
Loma on sopivaa aikaa henkiselle ja ruumiilliselle kasvulle
2,5 kk on sopivan joustava aikaväli vanhemmille hoitaa lomajärjestelynsä. Lapsilla on myös tarpeeksi aikaa
kerätä motivaatiota seuraavaan lukukauteen. Itselläni aina on ollut kiva palata kouluun 2,5kk loman jälkeen.

-

-

Riittävän pitkä aika, että ajatukset ennättävät irtautua koulutyöstä. Usein menee pari viikkoa loman alusta
pelkkään kevätruuhkasta toipumiseen.
Yläkoulun ja lukion oppilailla on kesän aikana mahdollisuus olla kesätöissä, kun loma on riittävän pitkä.
Loma voisi olla ehkä hieman pidempi ja sitä voisi pidentää tinkimällä syyslomasta.
syysloman ajankohta on aivan typerä. se korkeintaan marginaalisesti hyödyttää kotimaisia kylpylöitä. miksi
syysloma ei voisi olla reilusti ruska-aikaan?
talviloma on vuoden piristys ja se onkin hyvään ulkoiluaikaan.

-

-

-

-

-

-

Keswäloman tulee olla riittävän pitkä. Kesäkuulla koulua voisi vielä jonkun aikaa olla ja vastaavasti loma voisi
loppua esim syyskuun alussa. Jokatapauksessa koululaisten vanhempana joudun tekemään erikoisjärjestelyitä
koululaisten hoidon osalta.
Loman ei tarvitse olla yhtään pidempi. Jos muutoksia pitää tehdä, niin mieluummin lisää lomaa esim.
pääsiäisen yhteyteen. Se helpottaisi monen kevätväsymystä.
Yksi pidempi tauko vuosiluokkien välissä hyvä. Pidemmällä lomalla ehtii rentoutua ja palautua. Lomalla jää
aikaa myös harrastuksille enemmän ja nuoret ehtivät töihinkin. Vaihtoehtoista päiväleiritoimintaa on hyvä olla
tarjolla sitä tarvitseville.
Kunnon kesäloma on lapsille tarpeen, ja kesäaikaan vanhemmatkin pystyvät pitämään vapaita. Muuhuun
aikaan vuodesta pitkien lomien pito ei ole järkevää.
Loma tekee hyvää - itsekin olisin 2,5 kk lomalla, jos se olisi mahdollista.
Todettu hyväksi sekä oppilaiden, että opettajien kannalta. Tasoittaa kouluvuoden.
Pitää olla kunnollinen irtiotto työstä. Mitä vanhemmaksi tulee sitä pidemmän ajan palautuminen vaatii eli ei
lyhennetä kesälomaa. Lämmin ja valoisa aika on hyväksi meille kaikille.
Koululaiset tarvitsevat hyvän yhtäjaksoisen loman että ehtii akut latautua seuraavaa vuotta varten. Itsellekin
tekisi pidemmät lomat hyvää...
Muita lomia pidemmiksi.
Loma juhannuksesta elokuun loppuun.
Liian lyhyt siksi, koska ei meillä ole pariin vuoteen ollut tuota 2,5kk kesäloma pituutta. Aina vain pienentynyt ja
pienentynyt. Tänä vuonna alkoi jo ennen 10. päivää joka oli sinänsä aika järkytys, koska yleensä on
korkeintaan 10 tai 11 päivä alkanut, mutta jos kesäloman lyhetämisellä pidennetään joululomaa niin sitten
minulla ei ole valittamista
Kouluissa pitää olla tietty määrä koulupäiviä. Ne voidaan pitää nykymuotoisen koulunaikana hyvin ja lapsille jää
sopivan mittainen aika palutua koulutyöstä.
Lomaa pitäisi hajannuttaa ympäri vuoden että esim jotkut perjantait olisivat vapaita, eikä yksijatkoistapitkää
lomaa.
Sopiva. Viimeisinä viikkoina tuntuu jo että voisi mennä kouluun.
Loma antaa todella hyvän katkaisun luokan vaihtumiseen, kun se on näin pitkä. Toisaalta esim. pääsiäiseen
ajoittuva nykyistä pidempi loma voisi katkaista kevättä hyvin ja siihen voisi ottaa lomapäiviä kesästä esim
viikon-kahden verran.
Työkäyvällä lomaa max 4vko touko-syyskuu.
8-viikkoa olisi riittävä, mutta jos säilytetään noin 2,5 kk, niin kävisi sekin,
Vanhemmille mahdottoman vaikeaa loma-ajan hoitojärjestelyiden toteuttaminen. Kaikkiaan lomia voisi varmaan
olla vähemmänkin tai nykyinen lomamäärä useampaan lyhyempään pätkään jaettuna.
Voisi olla pidempi.
Lapset ja opettajat tarvitsevat loman palautuakseen vuodesta.
Kesäloma ei periaatteessa ole liian pitkä, mutta jos kesäloman aloitus siirtyy myöhemmäksi kevätlukukaudesta
tulee kohtuuttoman pitkä, joten kesälomasta voisi lohkaista ainakin viikon pätkän"kevätlomaan" toukokuulle.
Normaalipituisena kesäloma taas venyy liian pitkälle syksyyn, jolloin vanhemmilla ei yleensä lomia enää ole.
Meillä koululaiset alkavat olla valmiita palaamaan kouluun kaksi kuukautta lomailtuaan.

-

-

-

Sopivan mittainen, ja jää muitakin lomia jäljelle
Ehtii kyllä hyvin irtautua opiskelusta. Saattaa jopa kaivata jo opiskelukavereita. Ihan hyvä loman pituus on nyt.
En vastustaisi jos olisi vähän lyhempikin.
Talvella joulun tienoilla voisi myös olla nykyistä pidempi loma. Pitkä pimeä talvi ilman kunnon taukoja on lapsille
raskas. Talvella monet myös mielellään reissaavat ulkomailla.
ks. edellisessä laatikossa vastaukset
Suomen kesä on muutenkin lyhyt, joten on hyvä että oppilaat saavat silloin lomailla ja kerätä voimia talven
varalle.
Lomaa ei saa ainakaan nykyisestä lyhentää! Sekä koululaiset että opettajat tarvitsevat riittävän pitkän loman
rentoutuakseen kunnolla ja ladatakseen akkuja pitkän, kylmän talven varalle.
Olisi itse asiassa mukavaa, jos loma voisi olla nykyistäkin pidempi ja jatkua vielä tovin elokuussa. Tämä ei
kuitenkaan ole realistista sen vuoksi, että myös lukuvuoden varrelle tarvitaan taukoja.
Kesäloman pituuson hyvä, koska silloin kerkeää käydä kesätöissä, leireillä ja vähän rentoutuakin. Mieluummin
pidemmät kesälomat, kuin pidemmät lomat talvella. Kesällä on mukava olla lomalla ja nauttia kesän lämmöstä
ja sitten talvella on kiva olla koulussa, kun on pimeää ja kylmää. Itse pidän siitä, että voin käydä talvet koulussa
ja kesät olla lomalla. Jos lyhentäisin kesälomaa niin lyhentäisin loman lopusta.
Kesä jatkuu vielä kauan koulujen alkamisen jälkeen. Oppilaat eivät ole innostuneita oppimaan vielä silloin. Kun
syyssateet alkavat olisi sopiva aika aloittaa.
Lasten on saatava yksi pitempi kunnon loma vuodessa.
Aivan liian pitkä. Tulee kohtuuttoman suuret kustannukset opettajien pitkistä kesälomista.
Loman pituus on sopiva. Ymmärrän että joillakin vanhemmilla voi olla hankaluuksia saada lapselle tekemistä ja
aikuisia silmiä silloin kun vanhemmat ovat itse töissä ja lapset lomalla.
Meillä töissä kesälomaa voi pitää vain 3vko kesä-elokuussa, joten jos koululaisen loma olisi paljon nykyistä
lyhyempi niin yhteistä lomaa ei lapsen kanssa sattuisi välttämättä ollenkaan.
-Kaikkia lomia pdemmäksi ja vähemmän koulua. :)
Sopiva, ei liian pitkä tai liian lyhyt. Nykyisellä kesälomalla saa levätä tarpeeksi, ja kouluun pääsee sitten
nopeasti, ettei käy tylsäksi
Nykyisen pituinen joutilaisuus on omiaan tuottamaan kaikenlaista "villiintymistä". Virkistymisen kannalta vaikka
kuukausi pois kesälomasta ja tämä sitten ripoteltaisi joulun tienoille sekä lyhyemmiksi vapaiksi vuoden mittaan.
Kyllä 2,5kk riittää kouluvuodesta palautumiseen ja rentoutumiseen.
Loma on nykyisellään sopivan mittainen.
Kesäloma voisi olla kokonaisuudessaan hiukan lyhempi, sillä ainakin yksinhuoltajan on hankala järjestää kesän
ajan huolenpito pikkukoululaiselle ja itse en ainakaan jätä vielä näin pientä yksin.
Varmasti monelle muullekin tuottaa hankaluuksia kesän aikaisen huolenpidon järjestäminen kun vanhempien
lomat ovat paljon lyhemmät.

-

Mielestäni noin 2 kk olisi sopiva pituus.
Peruskoululaiset tarvitsevat riittävän pitkän yhtenäisen loman (nykyinen loman pituus on oppilaiden kertoman
mukaan sopiva). Nyt syys- ja kevätlukukausi varsin saman mittaisia.
Opettajan työstä irtautuminen vaatii pitkän loman. Vaikka loma on virallisesti 2,5 kk, niin käytännössä se on
noin kaksi kaksi viikkoa lyhyempi.
Koulut alkavat elokuussa aivan liian aikaisin. Lapsilla voisi olla lomaa vielä ainakin 2 viikkoa enemmän
Lapsetkin tarvitsevat lomaa pitkän koulu vuoden jälkeen että jaksaa taas seuraavana syksynä.
Loma ei olisi riittävä jos se olisi lyhyempi, mutta on parempi ettei loma ole pidempi koska muuten koulupäivät
pitenisivät.
Siihen on jotenkin tottunut, niin en osaa ajatella sen muuttuvan, ainakaan paljoa.
Pienemmät koululaiset tarvitsevat kunnon irtioton, isommilla on tarvetta jättää aikaa myös lomaan kesätöiden
ohessa.

-

-

-

-

Laissa on määritelty tietty määrä koulupäiviä -> joten jää tietty määrä myös lomapäiviä. Mieluummin suurin osa
lomapäivistä kesälle kuin että talvikuukausien loma-aikoja lisättäisiin.
Työelämästä ei saa järjesteltyä kuin kuukauden loman. Tämä aiheuttaa edelleen lapsen hoidon järjestelyjä.
Ehdottomasti sopiva
Mielestäni kesäloma on sopiva pitkän , sillä näin koulutyölle jää tarpeeksi aikaa , mutta kesäloma ei ole liian
lyhyt.
Lasten pitää saada levätä.
Suomalaisten lasten menestys pisa-tutkimuksilla on osoittanut, että koulumme on tehokas ja lomaa ei ole liikaa.
Kesäloma katkaisee koululaisten ahertamisen, on ansaittua ja kirvoittaa luovaan irtiottoon, josta ammennetaan
voimaa ja motivaatiota taas seuraavan vuoden aherrukseen. Luultavasti lomien lyhentäminen lisäisi uupumista
ja toisi tehottomuutta opiskeluun. Miksi mennä muuttamaan jotain mikä toimii alkuperäisessä tarkoituksessa?
Ainoastaan elinkeinoelämän ja matkailuyrittäjien tarpeista lähtenyt idea koululaisten loma-aikojen
muuttamisesta on ajattelematonta ja sillä voi olla muita kauaskantoisia negatiivisia seurauksia suomalaiseen
yhteiskuntaan lapsien ja heidän perheidensä kautta. Älkää tuhotko parastamme, kasvavaa uutta sukupolvea
elinkeinoelämän tarpeiden vuoksi!
Ja jos joku kadehtii opettajien kesäloman pituutta, mikäänhän ei estä kadehtijaa hakeutumasta opiskelemaan
luokan- tai aineenopettajaksi!
Nykyinen on hyvä, oppilaat kerkeävät viettää lomaa ja rentoutua kouluaherruksesta. Lapset ovat lapsia ja
heidän kuulluu keretä leikkiä toisten lasten kanssa.
työssäkäyvällä 3-vuoroa tekevällä hoitoalan vanhemmalla on vain 3-4vkoa kesälomaa yhtäjaksoisesti
Siinä ajassa lapset kerkiävät touhuta ja nauttia kesästä ja kesän eri vaiheista.
Sen jälkeen jo koulu onkin tervetullutta, ruutiinit ja arki voi palata takaisin.
Tuo vaikeuksia vanhemmille järjestää lapselle hoitaja kun vanhemmat ovat töissä. Koululaisille lisää pieniä
lomia lukuvuoteen.
5/5
Minusta se on hyvä. Ja helpottaa varmasti monen työssä käyvän vanhemman paineita järjestää lasten hoito,
kun loma on tuon mittainen. Pitempi loma aiheuttaisi varmasti monelle enemmän lasten hoito-ongelmia, joka
aiheuttaisi vastaavasti paineita kunnille.
Sopiva. Lukukauden pidennyt tuskin tuo tehoja ja tuloksia enemmän! Kiire voisi tulla myös jatko-opintohin
valintojen ja hakujen vuoksi.
Ei ainakaan tarvitse olla pidempi. Riittävä lepoon, kesätöihin ja hauskanpitoon.
Pidempi huokaisu kesällä on tarpeen.
Tuossa ajassa jo ehtii henkisesti palautua.
Pitkä loma olisi tietysti mukava, mutta sitten pitäisi laskea jo opetuksen tavoitteita. Nykyäänkin on aika tiukkaa
että ehtii kunnolla käydä asiat läpi.
Ehtii tehdä kunnolla kesätöitä.
Antaa lapselle mahdollisuuden kunnolla palautua kouluvuodesta.
Toivon seudullisesti yhtenäisiä lomia. Joululoma voi myös olla pidempi ja kesäloma lyheni. , kunhan tuo
seudullisesti toteutuu.
En ole valmis lyhentämään syys- , talvi' tai joululoma. Lapset tarvitsevat reilun tauon koulutyöstä.

- Kahdessa ja puolessa kuukaudessa ehtii levätä riittävästi

-

- On tärkeää myös saada viettää lokakuuussa syyslomaa ja joulun aikaan ainakin 2 viikon lomaa
Loma on nyt sopiva, jos sitä pidennettäisiin niin sekin olisi okei, jos koulua ei kuitenkaan olisi lauantain tms.
Suomessa on pitkä ja pimeä talvi ja täällä kärsitään paljon kaamosmasennuksesta, jolloin mahdollisuus nauttia
suomen ihanasta kesästä on varmasti paras anti-depressantti. Nykyinen lomanpituus lienee juuri hyvä.
Kouluvuotta ei voi enää tiivistää, varsinkin syksy on jo tarpeeksi raskas, vain syysloma katkaisee sen.

-

-

-

-

-

-

Pienten koululaisten hoito on vaikea järjestää.
Suomi on pohjoisen sijaintinsa vuoksi talvisin pimeä. Pimeys vaikuttaa fysiologisella tasolla moneen ihmiseen,
osan kärsiessä lievistä ja osan voimakkaammista kaamosoireista. Syys-talvi-kevätkauden ponnistelut voivat
todellisuudessa olla meille eteläisempiä maita raskaampia. Etenkin kasvaville ja kehittyville nuorille kunnollinen
palautuminen on ilman muuta hyödyllistä.
Kesäloman pituus on ihan ok, mutta aivan järjetöntä aloittaa se jo keväällä, ja vastaavasti koulut alkaa kesken
kesää.
Lämmin vuoden aika, paljon tekemistä ulkona.
Keskittyminen herpaantuu kun aurinko paistaa ja mieli teke ulos/uimaan.
Tuohon on jo totuttu.
Riittävän pitkä katkaisemaan koulu arjen ja rutiinin.
pidempi
Opetuksen keskeytysaika on sopiva, mutta sen sijoittamista vuoden kiertoon voi miettiä. Syysloma voisi olla
jatkettu viikonloppu esim. pe-ma.
Opettajan työ on raskasta ja vaativaa. Työstä täytyy päästä loma-aikana kunnolla irti. Sama koskee lapsia ja
nuoria. Koulutyö vie voimia.
Kesäloman pituus on mielestäni sopiva. Mikäli on suunnitelmia kesäloman lyhennettäväksi, niin silloin kyseiset
lomapäivät pitäisi lisätä lukukauden sisälle.
Ehtii päästä kunnolla irti arjesta, kun pitkä loma. Sopiva voisi olla 2kk ja muuna aikana sitten tuo ylijäävä 2vkoa.
Jos olisi hieman lyhyempi kuin nykyisin, olisi syksyllä ja talvella enemmän lomaa ja jaksaisi taas opiskella
levänneenä paremmin. Opetkin saisi tasaisemmin palauduttua työstä, kun kunnon lomia säännöllisesti.
Varsinkin syksy kovin pitkä, vähintään vkon syysloma on säilytettävä!
Ihan on sopiva tuo 2,5kk.
2014 elokuussa koulun aloitus 7.8 aivan älytön! Tämmöistä ei enää!
Nykyjärjestelmässä on. Useamman lukukauden järjestelmässä lyhyt loma olisi järkevämpi.
Lomapäiviä kannattaa jättää myös mulle vuodenajoille.
Loman pituudeksi riittäisi sen aloittaminen juhannukselta. Kahden kuukauden loma + syysloma ja talviloma
ovat riittävät.
Pitkän kesäloman aikana sekä lapset/nuoret että opettajat pääsevät kunnolla irtautumaan opiskelusta ja
opetustyöstä.
Ehtii hyvin rentoutua ja ladata akut seuraavaa lukuvuotta varten.
Kesäloma on sopiva koska kelit alkavat viiletä syyskuussa eikä kesäloman tarvitse olla 3 kuukautta.
Loma on sopivan pituinen, saisi olla vaikka kolmekin kuukautta. Kuitenkin mitä vanhemmaksi lapset tulevat, sitä
stressaavampi ja vaativampi koulutyö on.
Koulujen nykyinen loman pituus on sopiva: lapsista on elokuun puolivälissä jo ihan ok palata kouluun. Aiemmin
kesällä he monta kertaa mainitsevat että on ihanaa kun lomaa on vielä monta viikkoa ja että eivät haluaisi vielä
palata kouluun.
Pari kuukautta olisi sopiva loma.
Loma-aika pitää olla riittävän pitkä eli vähintään pari kuukautta, mutta kolme kuukautta on mielestäni jo liian
pitkä.
Kyllä koululaiset ovat ansainneet kunnon irtioton opiskelusta ja teini-ikäiset kerkeävät olla myös kesätöissä ja
oppivat näin ollen ansaitsemaan omaa rahaa.
ihan sopivalta se minusta vaikuttaa lapset jo sitten rupeavat odottelemaan koulun alkua pikkuhiljaa.
-edellisessä kohdassa oli vastaus lomien hajauttamisesta. Esim Joululoman pidentäminen toisi mahdollisuuksia
Joulumatkailun kehittämiseen.
Lomakauden lyhentäminen lienee poliittisesti tekemätön paikka. Tiedossani ei ole oppimisen kannalta
optimaalista lomajakson pituutta.

-

-

-

-

Lomalla ei kerkeä tekemään tarpeeksi asioita tai käymään reissussa tai leireillä.
Kesäloma voisi olla pitempikin, mutta enemmän kaipaan lisää pituutta joululomaan.
Nykyinen kesäloma on liian pitkä. Vanhemmilla on harvoin mahdollisuutta pitää kahden ja puolen kuukauden
kesälomaa. Jotta lastemme ei tarvitsisi olla kesäisin viikkoja yksin kotona, pidämme mieheni kanssa omat
kesälomamme peräkkäin (4+4 viikkoa ja loput kaksi viikkoa lapset ovat mummolassa). Perheellämme ei siis ole
yhteistä loma-aikaa kesäisin (eikä talvisin) nyt kun lapsemme ovat pieniä. Lapsemme ovat 6- ja 7-vuotiaita.
Koululaiset ovat kasvavia lapsia ja nuoria ja he tarvitsevat myös lomaa opiskelujen, harrastusten ja muun
toiminnan osalta.
Lomaa voisi lyhentää viikon tai kaksi. Samalla voisi lisätä hieman lomaa kevätlukukaudelle johonkin väliin, jotta
saisi akkuja ladattuja pitkällä kevätkaudella. Ei haittaisi myöskään pidentää kouluvuotta vähän ja samalla
hidastaa tahtia koulussa ja tehdä enemmän mm. taito- ja taide-aineita.
Kevät liian pitkä jos loma alkaa myöhemmin, lukuvuosi nyt turhan pitkä
Loman pituus on jo sopiva koska monella vanhemmalla ei ole oikeutta pitää lomaa kuin 3 vkoa kerrallaan.
Lapsella jää aika pitkä aika olla yksin!!!!
Hiukan voisi lyhentää, edes sen 0,5kk. Helpottaa myös vanhempien lomajärjestelyjä, kun lapsien loma
lyhenee... Kenties mahdollistaisi myös pidempiä aikoja koko perheen yhteisille lomille?
Loma on sopivan pitkä. Kesällä on myös enemmän toimintamahdollisuuksia lapsille.
Mieluummin pitkä kesäloma kuin pitkä talviloma!
Tähän loman pituuteen mahtuu sopivasti perheen yhteistä lomaa, leirejä ja vapaata kavereden kanssa
touhuamista.
Sopiva aika hengähtää raskaan työvuoden jälkeen. Saa uutta potkua ottaa uusia haastellisia oppilaita vastaa,
että jaksaa heidän kanssaan vuoden työskennellä.
Loman aikana ehtii rentoutua ja tienata kesätöissä. Nykyinen pituus on hyvä, sillä loman loppuessa usein
tuntuu jo siltä, että on valmis palaamaan takaisin koulunpenkille.
Lyhyemmät kesälomat ja tehokkutta hommiin niin ei tarvitse peruskouluun 9 kalenterivuotta tuhlata.
Kesälomaa voisi hyvin lyhentää parilla viikolla ja siirtää yksi viikko syysloman yhteyteen ja yksi viikko
pääsiäisloman yhteyteen.
Kesäloma voisi mielestäni olla lyhyempi , 2-3 viikkoa, ja sitten taas joulu-ja talvilomat voisivat olla pidemmät.
Perustelut: talvi on erittäin pitkä ja voimia vievä periodi pohjoisen kansalle. Sitä helpottaisi pidemmät talviset
loma-ajat.
Lapset tarvitsevat kunnon loman, koska näille pienille oppilaille koulu on työtä.
Nyt sopiva, mutta jos kesälomaa siirretään eteenpäin reilusti, kevääseen pitäisi löytää yksi viikon loma lisää.
Elokuussa hyvät ilmat jatkuu, on myös monien vanhempien kesälomakuukausi. Moni vanhempi lomalla vasta,
kun lapsi "joutuu" jo kouluun
koululaiset tarvitsevat palautumisen opiskelukauden jälkeen
Kesäloman pituudeksi riittäisi noin 1vkoa ja ne pari viikkoa voisi siirtää pidentämään kouluvuoden aikana
pidettäviä lomia, kuten joululomaa ja pääsiäislomaa.
Jos kesälomaa lyhennettäisiin esim. viikolla, niin joululoma saataisiin pidemmäksi viikolla. Kesäloman
pituudessa viikon eroa ei niinkään huomaisi, mutta lisäviikko joululomaa tulisi kyllä todella tarpeeseen.
ei muutoksi vain muutosten vuoksi. On opittu käytänteet ja aina muutos ei sovi kaikille. Jotain pysyvää
muutosten keskellä.
Ei yhtään pidempää kesälomaa, koska opiskeluihin tulisi kohtuuttoman pitkä tauko.
Ihan ok.
Vanhempien kesälomat eivät yleensä kestä neljää viikkoa pitempään. 2 kk olisi mielestäni riittävä loman pituus
koululaisille; kuukausi yksin tai kavereiden/sisarusten kanssa oleilua riittää.
Kerkeää ottaa rennosti koulusta,reissata,tavata kavereita vapaa-ajalla ja ei tarvitseä huolehtia koulutyöstä tai
kokeista
Se tuntuu vain muutamalta viikolta
Ainakin meillä tytär (vm. 2001) piti tänäkin kesänä kesälomaa pitkänä!
Tytön parhaat luokkakaverit asuvat noin kymmenenkilometrin päässä joten ikävöi kavereitaan. Ja varmasti
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koulu tuo rytmiä elämään, ihan meille aikuisillekin.
Hyvät säät ja helteet ovat juurikin tuona aikana. Silloin kerkeää rentoutua ja matkustaa.
Ei lomaa kannatta ainakaan lyhentää ja pidentäminen taas söisi lomia lukuvuoden aikana, kyllä viikon loma
syksyllä ja keväällä tulee tarpeeseen ja joululoma n. 2 vkoa.
Noin 2 kk kesäloman pituudeksi, ja "pidennettyjä viikonloppuja" pitkin lukuvuotta.
2 kuukautta olisi riittävä. Joululomaa ehkä lisää. Kaikkiaan opetusta voisi lisätä: meistä 15 % viimeisimmän
tutkimuksen mukaan on idiootteja.
Loman pituus ei voi olla ainakaan lyhempi.
Pienille koululaisille tulee helposti liikaa yksinoloa, jos ei pääse leireille tai kerhoihin eikä ole isovanhempia tms.
hoitamassa. Kahden kuukauden loma olisi sopiva. Loman täytyy olla kuitenkin tarpeeksi pitkä, jotta isommat
koululaiset pääsevät kesätöihin ja ehtivät sen lisäksi vähän huilata.
Tuntuu hyvälle!
Syys,-joulu -ja talvilomat täytyy ainakin pitää ennallaan.
Kun kesäloma on tämän mittainen niin myös lukukauden muut lomat ovat ennallaa.
Vanhemmilla harvoin on mahdollista järjestää lomaa tuota 2,5kk jolloin hoito joudutaan järjestämään muuten
tai pienet koululaiset joutuu olemaan yksi kotona koko päivän. Toisaalta oma kokemus osoittaa, että lomailu
muuttaa merkityksensä sen jatkuessa yhtä jaksoisesti kovin pitkään.
Lyhyempi kesäloma ja pitempia vapaita pitkin lukukautta
Siirtäisin yhden viikon päiviä syysloman ja joululoman jatkoksi.
Kesä lomaa voisi lyhentää hieman, mutta ei ehkä kovin paljon. Lyhyempi kesäloma mahdollistaisi pietmmän
tauon vaikkapa pääsiäisen yhteyteen, jotta koululaiset/opiskelijat jaksaisivat paremmin kesäloman alkuun asti.
Todella haasteellinen vanhemmille
Kesälomaa voisi lyhentää pari viikkoa. Lisääntyvän kouluajan voisi käyttää vaikkapa liikuntatuntien lisäämiseen
(kansanterveydelliset vaikutukset), työelämään ja yrittäjyyteen tutustumiseen ja suvaitsevaisuus- ja
käytöskasvatukseen.
Loma on juuri sopivan mittainen. Jos lomaa aiotaan lyhentää voisi lisätä vaikka viikon loman jonnekin muualle
lukukautta.
Lasten pitää saada viettää aikaa myös muutenkin kuin opiskelemalla. Myös opetushenkilöstö on ansainnut
lomansa.
Sopiva, mutta väärässä kohti
Pari viikkoa lyhyempi kesäloma, ja vastaavasti yksi lisälomaviikko vuodenvaihteeseen ja keväälle esim. vapun
seutuville.
Kaksi viimeistä viikkoa tuntuu loman viettäjästäkin turhilta. Kaipaillaan koulukavereita ja arkirytmiä.
Koulu voisi alkaa keskimäärin 1. viikon myöhemmin. Syyslomasta / joululomasta voisi nipistää, sillä töistä on
vaikea järjestää lomia, samoin lastenhoitoa on vaikea järjestää näiden aikoihin.
Kesäloma voisi olla lyhyempi ja lisää lomaa talvelle joulun aikaan ja mahdollisesti pääsiäisen aikaan.
Jos lasten loma-aika lyhenee, niin vanhemmilla on vielä hankalampi olla itse lomalla samaan aikaan lasten
kanssa. Kaikki vanhemmat eivät voi olla heinäkuussa lomalla....
Vanhemmilla on harvoin lomaa niin paljon kuin koululaisilla, ja etenkin pienten koululaisten loma-aika on
hankala suunnitella, kuka hoitaa jne
Kesään pitää saada KUNNON TAUKO, sekä lapsille että opettajille, jotta
seuraavan lukuvuoden jaksaa taas energisenä!
Voisi lyhentää lomaa. Vaikka edes vikolla. Osalla nuorista menee elämä ranttaliksi, jos ovat koko kesän
itsekseen. Lyhyempi loma riittäisi.
Pituus on tarpeeksi akkujen latautumisen kannalta. Pidempi loma ehkä jo unohduttaa opitun lasten mielestä ja
aikaansaa ison ikävän koulukavereita kohtaan. Jos kesäloma pitenisi, niin talvilomiltahan se pois olisi ja
talviaika on muutenkin pikkukoululaisille kovin raskas.
Aika kuluu nopeasti ja kouluvuosi on rankka. Ei ole aikaa tehdä kaikkea mitä haluaa.
Meille aikuisille loman pituus on ongelma, ei lapsille. Ensisijaisesti olisi mietittävä, mitkä ovat ne syyt, joiden
perusteella lomien ajankohtaa halutaan vaihtaa. Lasten asemaa yhteiskunnassa on viimeaikoina alettu entistä

enemmän tarkastella tasavertaisin yksilöinä, joiden näkemyksille on annettava arvoa ja joiden oikeudet on
otettava samalla tavalla huomioon kuin aikuisten.
Vanhempien työelämään sopivamman lomarytmin kehitteleminen taas ei saisi tapahtua aikuislähtöisesti, vaan
peruskoululaisten lomaa tulee miettiä lapsilähtöisesti ja heidän perustavanlaatuisten oikeuksien kautta. Tähän
ongelmaan voidaan kehittää muitakin ratkaisuja. Oma näkemykseni on, ettei lapsia leirit juurio kiinnosta, sillä
pitkän koulukevään jälkeen he haluavat olal vain kotona. Tähän ongelmaan tulisi kehitellä erilaisia tapoja
huolehtia pienimmistä koululaisista vanhempien ollessa töissä.
VAikka lomia voisikn rytmittää toisellakin tavalla, kuten pidemtämllä muita lomia ja lyhentämällä kesälomaa, ei
tämä helpottaisi vanhempien ja lasten lomien yhdistämisen pulmaa. Ongelmahan tähän on se, ettei
työssäkäyvillä ihmisillä ole lomaa yhtä paljon kuin koululaislla. Epätasaarvoisuus siitä, mitä lapset pitkällä
lomallaan tekevät ei muuttuisi mihinkään, sillä kyse on enemmän aikuisten aktiivisuudesta kuin taloudellisesta
tilanteesta (mikä ikävä kyllä on niin, että köyhyys passivoi), kotona vietetty loma voi olla yhtöä arvokas ja
rentouttava kuin matkusteli ympäri Suomea ja huvipuistoissa heiluminen.
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Kesäksi mahdollisimman paljon lomaa :)
Joululomalta voisi palata koulutyöhön heti uudenvuoden jälkeen, eikä esim. loppiaisen jälkeen. Nekin
muutamat päivät voisi siirtää kesälle .
Miusta ihan sopiva loman pituus
Jos koulujen loma on lyhyt, on vaarana, ettei vanhemmalla ja lapsella ole yhtä aikaa lomaa.
Tämän pituisella lomalla ehtii kyllä todellakin jo levätä, ja jos sitä pidennettäisiin huomattavasti, jouduttaisiin
muita lomia lyhentämään, työskentelemään lauantaisin tai tekemään pidempiä päiviä. Minusta on hyvä, että
lomia on tasaisesti pitkin vuotta. Silloin ne auttavat jaksamaan paljon paremmin kuin vain yksi loma. Kaikki
lomat ovat omalla tavallaan tarpeellisia ja hyvillä paikoilla hyvän pituisina. Myöskään lauantaikoulu tai pidemät
päivät eivät innosta ollenkaan.
Loma on sopivan pituinen.
Mistä te olette siihen 2,5 kk saaneet?
Sopiva tai vähän liian pitkä. Tekeminen alkaa loppua kesken. Lomaa voisi ehkä jaksottaa paremmin pitkin
vuotta. Syysloma,joululoma 2vkoa, hiihtoloma ja esim helatorstain jälkeinen perjantai vapaana. Päivän takia
kouluun palaaminen on aika turhaa.
Kesä on kesä. Olisi hyvä koko kesä olla lapsille kesälomalla. Täydet kesä, heinä jä elokuu ja kouluun 01.09.
Lapsi saa hyvää palautumisaikaa raskaan kouluvuoden jälkeen. Saa nauttia lapsuudesta pidemmän pätkän
ilman velvoitteita.
Tosin siitä voisi ehkä hieman alusta nipistää ja sijoittaa talviloman ja kesäloman väliin pienen lomasen - siis
mikäli lomien alkamisen ajankohtaa myöhäistettäisiin.
Ei loma voi kestää syyskuulle asti.
Kyllä koululaisille soisi pidemmän loman. ( ei opettajille ) Koulupäiviä ei vain voi enää pidentää ja oppiaineista
karsia, päin vastoin, joten loman pidentäminen mahdottomuus. Muita lomia ei saa lyhentää, joten nykyinen
sopiva.
Lomapäivien määrä vuodessa on mielestäni sopiva. Kuitenkin kesäloma on mielestäni liian pitkä, ja se voisi olla
kaksi-kolme viikkoa lyhyempi. Lomia voitaisiin pidentää mm. jouluna, jolloin voisi olla esimerkiksi kuukauden
loma.
Kunnon lepotauko lapselle tarpeen. Isommat ehtii töihin.
Kesänlopetusjuhlat (Joenyö,Supa-soul, yms.) ovat heti tämänhetkisen kesäloman jälkeen. Juhlat olisivat hyvä
osua loma-ajalle.
Pituus on hyvä, kunhan se ajoittuu kesäaikaan (katso kohta 5)
Raskas lukuvuosi vaatii kunnon palautumisen.
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Lapset ehtivät levätä koulutyöstä.
Ei kerkeä tekemään mitään :( Aika loppuu nopeesti! 3,5 kk ois hyvä!!!
Lapsilla pitää olla muutakin kuin koulu.
Loman pituus on aivan sopiva. Nyt ehtii tehdä asioita, joihin ei talvella ole aikaa. Lapset suorittavat talven
aikana paljon niin koulussa kuin harrastuksissa. Loma on silloin ansaitu mahdollisuus nauttia
aikatauluttomuudesta ja tehdä asioita hetken mielijohteesta.
Takaa riittävän palautumisen raskaan lukuvuoden jälkeen.
Sopiva ja tavallaan liian lyhyt voisi se kestää viikon tai pariki pitempään...
Loma on iha sopiva
Nykykoululaisetkin tarvitsevat reilunpituisen palautumisajan koulutyövuoden päättymisen jälkeen. Meikäläisen
kouluaikana kesälomaa oli kolme kuukautta: koulu loppui 31.5. ja alkoi 1.9. Syksyllä oli perunannostoloma eikä
joululoma ollut niin pitkä kuin nykyisin. Kevätpuolen keskeytysaikoja en muista.
2,5kk sopiva
Kesäloman pituus on ihan hyvä, mutta se olisi vielä parempi jos se kestäisi vaikka elokuun loppuun asti. Silloin
kelit alkaa viiletä ja esim. nuoret ehtisivät tekemään kesätöitä pidempään. Taukoa tulisi hyvän verran, jotta taas
kaikki jaksaisivat koulussa.
lukukauden aikana "katkoja", niin jaksais lapset paremmin
Viikon tai pari voisi jakaa kouluvuoden ajalle esim. Pyhä-vapaita pidentämään. Pääsisi irti arjesta ja paremmin
reissuunkin.
Kts perustelut yltä
toukokuusta - elokuuhun kestävä loma on turhaa yhteiskunna tyhjäkäyntiä
Kesän aikana ehtii kouluttautua ja valmistautua tulevaan lukuvuoteen
Ei kerkee tekemään mitään
Kesälomaa voisi jopa vähän lyhentää ja lisätä lomapäiviä muihin lomiin.
Koulu voisi alkaa esim syyskuun alussa.
Kesä alkaa vasta, kun koulut alkaa
Kaksi kuukautta riittää oikein hyvin.
Juuri kellään vanhemmalla ei ole 2,5 kk lomaoikeutta tai mahdollisuutta viedä lapsia muualle.
Kesäloma voisi olla lyhyempi, ja vastaavasti lukukausien aikana pidempi tauko jouluna ja pääsiäisloma olisi
koululaisten jaksamisen kannalta kokeilemisen arvoinen.
10 viikon aikana ehtii palautua koulusta, mutta kesän säistähän emme voi tietää.
Kyllä koululaisten pitää saada hengähtää ja opiskelijoiden tehdä töitä välillä. Jos lomaa lyhennetäön pitää sen
näkyä pidempinä lomina jossain muussa kohtaa.
Kouluvuoden katkaisevat syysloma, joululoma ja hiihtoloma.
Ihan hyvän pituinen
Kesä loma on hyvän pituinen suhteessa muiden lomien pituuteen. Muut lomat ovat tällä hetkellä lähes sopivan
mittaiset ja en tahdo muiden lomienkaan lyhentyvän.
Loman pituus on juuri sopiva. Siinä ehtii rentoutua, nähdä ystäviä, reissata ja tehdä kesätöitä riittämiin.
Toisaalta Kesälomaa voisi myös lyhentää viikolla ja siirtää tämä lomapätkä vuodenvaihteeseen.
Iän mukaan asiaa pitää tarkastella 6-15 vuotiaalle ihan sopiva, kyllä sitä ennättää totuttautua kuukauden
kesälomaan, jossa päivystetään ja hoidetaan työasioita lepoajalla ja lomalla.
ei tarvitsisi stressata koulusta jos olisi pidempi loma
Peruskoululaiset tarvitsevat kunnollisen, riittävän pitkän loman lukukausien välillä jaksaakseen taas pimenevän
syksyn ja pitkän kevätlukukauden.
Mielestäni kesäloma on liian pitkä, sillä yleensä jo loman puolivälissä kyllästyn olemaan toimettomana ja alan
kaivata takaisin koulunpenkille ja normaaliin arkirytmiin. Kesälomaa voitaisiin aivan hyvin lyhentää parilla
viikolla ja jakaa lomaa tasaisemmin ympäri vuoden, esimerkiksi pidentämällä syys-, joulu- ja talvilomia. Näin
jaksaisi koko vuoden paremmin.
Voi olla lyhyempikin.
Loman pituus on melko sopiva, mutta pidentäisin sitä hieman, jotta opiskelijoilla olisi enemmän aikaa
rentoutumiseen ja myös mahdollisissa kesätöissä käymiseen. Työn ja opiskelun yhdistäminen on
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hankalampaa.
Kesätöiden kannalta olisi huomattavasti järkevämpää, että loman kesto olisi tasakuukausia. Useimmilla
työnantajille lomakausi kestää toukokuun alusta elokuun loppuun, ja sille ajalle halutaan palkata kesätyön
tekijöitä. Olen itse joutunut usein jättämään koulun lopusta/alusta luentoja käymättä juuri siksi että työsopimus
loppuu esimerkiksi vasta elokuun lopussa. Toki aiempaa työsuhteen päättymisajankohtaa voi pyytää, mutta
kuka opiskelija niin haluaa tehdä kun työnantaja kuitenkin antaa mahdollisuuden tienata? Mielestäni onkin
todella hölmöä, että amk:ssa aloitusajankohtaa on aikaistettu. Olen myös sitä mieltä, että joululoma on aivan
liian pitkä, amk:ssa taisi olla viime vuonna jopa 5 viikkoa. Se hukkaa mielestäni hyvää opiskeluaikaa, mielestäni
1-2 viikkoa riittäisi hyvin. Ylimääräisen ajan voisi ennemmin siirtää kesälle, jolloin töitä on paremmin tarjolla.
Syys- ja kevätlomat ovat mielestäni sopivan mittaisia ja hyvä tauko.
Muutama viikko menee karistellessa työasiat mielestä ja muutaman viikon saa nauttiakin lomasta. Elokuun
alussa ajatukset suuntautuvat töihin ja kevyt suunnittelutyö käynnistyy. Suunnittelua on kuitenkin mukava
toteuttaa mökkilaiturilla mieluummin kuin omassa työhuoneessa tai koululla.
Lomia pitäisi jakaa hieman tasaisemmin ympärivuoden.
Pitkän ja stressaavan kouluvuoden jälkeen oppilaat tarvitsevat hyvän ajan rentoutumiseen ja arjesta
irtautumiseen. Loman pituus on minusta juuri sopiva, eikä sitä tarvitsisi lyhentää saati pidentää.
lapset tarvitsevat kunnon irtaantumisen koulurutiineista
Loma tulisi mielestäni jaotella paremmin pitkin vuotta eikä vai kesäajalle. Tämä auttaisi monia jaksamaan
kouluvuoden paremmin.
Loma-aikaa voisi lisätä muualle. 2,5kk on pitkä aika olla jouten vaikka loma sinänsä on toki hyvä asia.
Usein perheellä on lomat vielä elokuussa, eikä elokuun pari ensimmäistä viikkoa riitä oikein matkailuun
ulkomailla.
Voisi jaksotta myös talven ajalle.
Riittävän pitkä loma palauttaa kouluvuoden rasituksista.
Jos loma-aika siirrettäisiin alkamaan vasta juhannukselta, voisi kevätloman pidentää kahteen viikkoon ja
nipistää sen viikon pitkästä kesälomasta. Näin tulisi parempi rytmitys.
Loma on sopivan mittainen. Yhtään lyhyempi ei ainakaan saa olla.
Erityisesti lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa monet opiskelijat ovat kesällä töissä. Pitkäkesäloma
mahdollistaa sekä töissä olon että lomailun.
Toisaalta kesäloman lyhentäminen viikolla ja sen sijoittaminen kevääseen esim. pääsiäisen tienoille voisi olla
hyvä, jos kevätlukukausi pitenee.
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Koululaisten kesäloma on niin pitkä, että vaikka vanhemmat pitäisivät omat lomansa (max 4 vkoa/vanhempi)
perätysten, jää koululaiselle ainakin 2 viikkoa yksinoloa ennen koulun alkua. Koululaisen kesäloman pituuden
vuoksi koko perheen yhteinen kesälomaviikko jää haaveeksi, ettei koululaisen tarvitsi viettää päiviään yksin 3
viikon ajan. Kesäloman pituus asettaa perheet epätasa-arvoiseen asemaan, kaikilla vanhemmilla ei ole
mahdollista pitää edes 4 vkon lomaa.
kyllä kaksi kuukautta riittäisi "lomailuun". Pienellä lyhennyksellä saataisiin ajankäyttöön liittyvää joustavuutta
koulun toimintoihin. Itsenäiseen projektityöskentelyyn käytettäviä päiviä jne.
Ihminen - varsinkin nuori sellainen - tarvitsee runsaasti lepoa ja opitun "haudutusaikaa", mikä ei toteudu
lyhyemmillä loma-ajoilla.
Nykymallin mukaan sopiva, mikäli kesäloma-ajankohtaa siirrettäisiin hieman eteenpäin, olisi varmaankin syytä
olla lomaa keväällä, vrt kohta 5.
No ei se ainakaan ole liian pitkä, mutta jos kesäloma olisi pidempi muut lomat olisivat lyhyempiä
Kesällä lapset tarvitsevat pidemmän tauon jaksaakseen taas syyspuolella ponnistella
Lapset tarvitsevat pitkän yhtenäisen kesäajan.
Loman pituus tuntuu sopivalta.
Lukuvuoden välissä on hyvä olla reilu tauko tulevaa aherrusta varten. Oppilaat tyytyväisempiä, kaikki
tyytyväisempiä.
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Mutta jos kesälomaa lyhentää,niin voisi muita lomia vähän pidentää.
Loman aikana ehtii levätä, harrastaa, matkustella ja olla töissäkin.
Riittävän pituinen nyt. Lapsilla alkaa olla tekemisen puutetta selkeästi.
Ei kerkeä olla tylsää ja vanhat opitut asiat eivät kerkeä unohtua.
Hirmu pitkä katkaisu ns arkeen ainakin pienemmille oppilaille.
Vain opettaja-vanhemmat ovat lähes yhtä kauan kesälomalla kuin lapset. Muilla vanhemmilla loma on reilusti
lyhempi. Mikäli loma olisi pitempi, siitä aiheutuisi lisää järjestelyjä, miten lapset viettävät kesänsä vanhempien
ollessa töissä. Lomaa ei myöskään tarvitsisi lyhentää, koska nykyisen loman mittainen tauko opiskelusta on
tarpeen.
Juuri sopiva ja rentouttava, liian pitkä veisi kaikki tiedot aiemmasta vuodesta.
ihan sopiva että koululaiset saavat kunnon loma, ainakin 2 kk , oltava sitä lyhyemepi liian lyhyt lapsille
mieluummin kesällä pitkä loma ja talvella vähemmän
Kouluvuoden pituuden vuoksi lomien pidentämiseksi tehtävät muut toimenpiteet eivät ole toivottuja (esim
koulua lauantaina ehdottomasti ei koska monella koululaisella voi olla lauantaina harrasteita.) Lyhentäminen
taas etenkin vanhempien oppilaiden kesätöiden kannalta ei ole toivotta.
Pituus on sopiva tai liian lyhyt, mutta en olisi valmis nipistämään muista lomista!
Vrt. ed.
Ennättää lomautua hyvin. Muita loman ajan kohtia voisi siirtää. Esim. Syysloma pidennetyksi viikonlopuksi ja
keväälle esim. Pääsiäisen yhteyteen pidempi vapaa. Hiihtoloma entisenlainen.
kesäloman pituus pitäisi olla 2,5 kk tai pitempi, lapset saavat levätä kunnolla.
Kunnon irtiotto koulutyöstä tekee hyvää. Viime vuonna viikon lyhempi loma tuntui kesken jääneeltä. Meillä ei
tosin ole ollut itsellä minkäänlaisia lastenhoito-ongelmia, joten on helppo sanoa näin.
Saisi olla pidempi kesäloma, koska on hyvä sää ja lomat on yleensä juuri kesäloman aikana. Mielestäni voisi
lyhentää muita lomia ja pidentää kesälomaa.
niin oppilaat kuin opettajat tarvitsevat riittävän pitkän palautumisen pitkän kevätlukukauden jäljiltä
Euroopan tyyliin kesää mukaellen: 15.6. - n.25.8.
Sopiva on loman nykyinen pituus.
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Koulun aloittaminen elokuun puolivälissä, 15 päivän paikkeilla on sopiva.
Kesäloma on liian pitkä verrattuna muihin lomiin. Kesälomasta voisi esimerkiksi ottaa yhden viikon pois ja lisätä
se joululomaan.
Helpompi järjestellä tukiverkostoa paikalle silloin, kun itse on lomalla (kesälomat tukiverkostolla). Mikäli
kesäloma olisi lyhyempi ja pidemmät lomapätkät sijoittuisivat muualle vuoteen olisi tukiverkoston käyttäminen
mahdotonta.
Koululaiset tarvitsevat lomaa ja palautumista koulutyöstä, ja jos on kesän aikana kesätöissä, jää myös aikaa
lepoon. Jos kesäloma alkaisi viikon nykyistä myöhemmin, niin elokuussa koulun voisi aloittaa viikkoa
myöhemmin. Elokuussa on kuitenkin monesti vielä aika kesäiset ilmat.
Mielestäni koko kesä saisi olla lomaa kesäkuusta elokuun loppuun.
Loman pituus on nippa nappa sopiva. Itselle, kun on jo isommat lapset pituus on ookoo, mutta pienempien
koululaisten vanhemmilla on varmasti enemmän pähkäiltävää, kuinka kesän järjestää, ettei lapsi/lapset joudu
olemaan liian pitkiä aikoja yksin.
Entii toipua edellisest vuodesta ja latautua uuteen. Ehdottomasti oltava vähintää 2 kk.
Voisin nauttia kesästä ikuisesti
Kaikki vanhemmat eivät pysty järjestämään lomiaan niin, että voisivat olla lasten kanssa kotona koko
kesäloman. Jo nykyään moni vanhempi joutuu limittämään lomansa, jotta suurimman osan lapsen kesälomaajasta olisi jompikumpi vanhempi kotona, koko lapsen kesälomaa vain harva pystyy olemaan kotona lapsen
kanssa. Jos lomaa nykyisestään vielä pidennettäisiin, joutuisi moni lapsi olemaan yksin kotona nykyistä
pidemmän ajan.
Kun lomat alkaisi myöhemmin, voisi se vastaavasti alkaa syyskuun alusta.
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Oppilaille ja koulun henkilökunnalle riittävästi aikaa palautua kouluvuodesta ja ladata akkuja uuteen työvuoteen.
Aikaa monipuolisesti nauttia kesästä: kesätyöt, matkustelu, liikkuminen luonnossa jne. Kesän valoisa aika on
parempi aika lomalle kuin esim. lomien ripottelu pitkin vuotta.
Kesäloma on valoisa aika, jolloin lapset voivat enemmän ulkoila iltaisin ja nauttia kesästä 3 kk ajan.
Kuuluu palkkaan.
Jos nuori tekee kesätöitä, voi loman pituus olla liian lyhyt. Lisäksi kun on tehnyt raskaan lukuvuoden
päätökseen tarvitsee runsaasti aikaa rentoutua ja "palautua" koulutyöstä.
Jos kesälomaa lyhennettäisiin esim. 8 viikkoon, voitaisiin nämä 2 lomaviikkoa jakaa pitkin lukuvuotta. Koko
lukuvuoden ajalle ripoteltuna, vaikkapa kahden ylimääräisen viikon loman muodossa vapaapäivät tuntuisivat
mielestäni merkittävämmiltä kuin yhdessä pitkässä putkessa.
2 kk olisi riittävä. Etenkin 1.-2.luokkalaisten vanhempien on hankala järjestää vapaata, ja päivät on vielä liian
pitkiä olla yksin.. Vapaita voisi sitten olla enemmän syksyllä ja joululoman yhteydessä.
En koe tarvetta lyhentää nykyistä kesälomaa. Mielestäni viikolla lyhentäminen olisi kuitenkin hyvä, jos sen voisi
siirtää joululomalle.
Vanhempien lomat eivät ole riittävän pitkät yhdessä oloon. Koulunkäyntiavustajat tms. voisivat pitää vaikka
kesäkerhoa esim. ennen koulun alkua.
Niin opettajat kuin oppilaatkin ehtivät palautua rankasta kevätlukukaudesta
Nuorten kesätöiden kannalta hyvä. Voi olla töissä pari kuukautta ja lomaa voi pitää vielä pari viikkoa.
Pienille taapertajille lomaa täytyy olla kesällä tuo 2,5kk.
Kai se on ihan riittävä.
Toisaalta jos sitä pidennettäisiin, syysloman voisi lopettaa, koska se tulee muutenkin jo aika nopeasti
kesäloman jälkeen ja pian sen perään onkin jo joululoma. Kevätlukukausi on varsin pitkä, sieltä ei pitäisi lomia
enää ainakaan ottaa pois, päin vastoin, sinne voisi ehkä lisätäkin lomapäiviä ottamalla vaikka viikko
kesälomasta pois.
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Eli loman pituudesta ei minulla ole selvää mielipidettä, vaan näen hyvä ja huonoja puolia kaikissa
vaihtoehdoissa.
Viimevuosina lukuvuoden alun jälkeen on vielä lämmintä
2kk riittäisi, 2.asteella ja siitä eteenpäin lyhempikin, voisi vaikka nopeuttaa valmistumista.
Hyvä näin.
Loma voisi olla lyhyempi sillä edellytyksellä, että vastaavasti joululoma olisi pidempi.
Mielestäni loma-ajankohtia pitäisi tasoittaa, sillä kesäloma on aivan liian pitkä, kun taas puolestaan joululoma
on vain pari viikkoa. Myös syys- ja talvilomia voisi pidentää viikoilla, jotka otettaisiin kesälomasta pois. Koulu
aiheuttaa paljon stressiä, joten olisi hyvä jos muillakin lomilla voisi rentoutua kunnolla, eikä pelkästään
kesälomalla. Jos sattuu suunnittelemaan vaikka vierailua pitemmällä, esimerkiksi ulkomailla syys- tai talviloman
aikaan ei ehdi paljoa muuta tekemäänkään, kun taas puolestaan kesälomalla todella moni tuntee itsensä
tylsistyneeksi jo puolivälissä lomaa, ellei satu olemaan kesätöissä.
Kesälomista voisi hyvin ottaa viikon pois ja siirtää esim. syys-ja/tai joululoman yhteyteen.
Pituus on hyvä, pitää olla kunnon tauko koulutyöstä.
Lomaa voisi jakaa hívenen tasaisemmin vuodenajalle. Jos kesäloman alkua myöhästettäisiin esim.
juhannukselle, on kevätlukukausi todella paljon pidempi kuin syksy. Pidempi joululoma sekä loma keväällä
tasoittaisi tilannetta.
VAnhemmat eivät voi yleensä olla poissa työelämästä 2,5 kk joten lasten yksinolo on ja hoito ovat ongelmallisia
kesäisin.
Tuntuu että loma meinaa mennä ohi työnteossa, mutta tuota on vaikea kyllä enää pidentääkään. Ellei tee
koulupäivistä pidempiä tai salli koulunkäyntiä jälleen lauantaisin.
Lyhempikin loma kesällä riittää, mikäli muita lomia vastaavasti pidennetään vuoden aikana. Esim. keväällä
pidempi loma pääsiäisen yhteydessä.
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Lapsi/opiskelija tarvitsee myös kunnon tauon koulusta. Osa koululaisista/opiskelijoista on kesätöissä myös,
joten ennättäisivät olla töissä, sekä myös lomailla.
Sopivasti koululainen pääsee rentoutumaan kouluarjesta ja nauttimaan kesästä!
Se on just hyvä noin!
Ei ainakaan liian lyhyt!
Loma voisi olla pidempi, mutta silloin pienten koululaisten hoito kesän aikana saattaisi olla monessa perheessä
ongelmallista, mikäli esim. isovanhempien apua ei ole käytettävissä.
Lapsilla pitää olla aikaa vielä leikkiä ja olla lapsia. Viettää aikaa vanhempien kanssa, kun itse ainakin pystyn
vielä pitämään ihan hyvän loman. Lapset ehtii karistaa entisen kouluvuoden jaloistaan ja orientoitua
seuraavaan lukuvuoteen.
Jos loma alkaisi ja loppuisi vähän myöhemmin...
Mielestäni ihan okei, 2,5 kuukauden aikana kerkeää tehdä ihan hyvin kaikkia kesäjuttuja. Jos se olisi pidempi,
niin ehkä opiskelu olisi silloin tiuhemmassa tahdissa tai karsittaisiin muiden loma-aikojen lomapäiviä, enkä
tahdo sitä.
Ei saa lyhentää. Antaa lasten nauttia kesästä ja vapaudesta. Ehtivät suorittamaan myöhemminkin elämässään.
Ihan sopiva todellakin.
Kesäloman pituus nykyisellään on ok. Loppupäästä pidentäminen olisi hyvä juttu, mutta loman alkua ei voi
pitkittää paljoa opiskelijoiden kouluväsymisen vuoksi.
Antaa mahdollisuuden kesätyöhön.
Riittävän pitkä tauko kerran vuodessa kun sää on parhain.
Kyllä pituutta on kesälomassa tarpeeksi. Muutaman päivän lyhyempikin se voisi olla, jotta joululoma voisi
päättyä kaikissa kouluissa vasta loppiaisen jälkeen.
Loma on lapsille sopiva, mutta voisi miettiä tilojen hyödyntämistä lomien aikana. Ja miksei myös henkilöstölle
voisi olla tekemistä esim. erilaisessa kerhotoiminnassa, intensiivikurssien vetämisessä ym.
Sopiva pituus on mielestäni 2kk. Silloin vanhemmat voisivat pitää lomat limittäin, joka tukisi lapsen lomaa
kotona, toiminta turvaisi myös lapsen turvallista kehitystä. Lomailu kotona vanhempien kanssa on lapselle
rentouttavampaa kuin lähteä erilaisiin toimintoihin useiden päivien ajan.
Normaalin työssäkäyvän ihmisen loma on 3-5vkoa, usein se omalla alallani on tuon 3vkoa kesä-elokuun aikana
(pidemmät lomat kielletty, tai täytyy ajoittaa osittain toukokuulle tai syyskuulle), mikä tarkoittaa että lapsella
pitäisi olla joku "perään"katsomassa n. 7 viikon ajan, mikä käytännössä on täysin mahdotonta. Tai sitten
molemmat vanhemmat pitävät eriaikaan lomansa jolloin tarvitaan "vain" 4 viikolle erikoisjärjestelyjä, mutta tämä
puolestaan tarkoittaa sitä, ettei perheellä ole YHTEISTÄ lomaa ollenkaan.
Voisi olla 2kk. Vastaavasti voisi olla lyhyempiä päiviä tmv.
Kesäloma olisi hyvä voida jakaa kahteen reilun kuukauden jaksoon tai sitten vaihtoehtoisesti pidentää syys- ja
hiihtolomaa siten, että ne olisivat vähintään kaksi viikkoa kestoltaan. Ainakin oman lapsen kohdalla tuntuu, että
tuo 2,5 kk on aivan liian pitkä aika.
Lomalla ei takuulla kosketa koulukirjoihin, joten kouluun palatessa ihan perusasiatkin ovat unohduksissa ja
hirveä itkupotkuraivari kotona, kun läksyt ovat liian vaikeita. Vaikka kyse on jo opitun kertaamisesta.
Tämä jako tuskin tulee koskaan olemaan mahdollinen, vaan näin vanhemman näkövinkkelistä se olisi hyvä
asia.
Harvalla vanhemmalla on mahdollisuus noin pitkään kesälomaan, joten koululaiset ovat melko paljon yksin
kesällä. Tämän asian koen vähän hankalaksi, etenkin kun oma lapseni meni nyt vasta toiselle luokalla ja
kyseessä oli siis ensimmäinen kesäloma. Lapsi ei ollut halukas lähtemään leireille, mutta kesäkuussa
järjestettävään päiväkerho toimintaan osallistui kyllä.
Mielestäni koululaiset ovat kuitenkin ehdottomasti lomansa ansainneet, mutta ainakaan sitä ei pitäisi enää
pidentää.
Kesäloma voisi olla hyvinkin kolme kuukautta, sillä aika menee niin nopeasti ettei kaikkea ehdi edes tehdä
lomalla.
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Oravanpyörässä ennättää vielä pyöriä aikuisenakin. Käytetään kouluaika kokonaan opiskeluun eikä löysäillä
monta viikkoa ennen lomien alkua. Lauantaipäivät pyhitetään vapaaksi.
Pienet koululaiset eivät voi olla yksin kesällä. Vanhempien lomat ovat yhteensä 2 kk. Jos lasten lomat ovat
saman pituiset niin silloin ei tarvita erityisjärjestelyitä. Loppujen lopuksi lapset ovat aina innoissaan kun
pääsevät takaisin kouluun kavereiden luo ja takaisin "normaaliin arkirytmiin".
Ainahan nuo lomat kesken loppuvat, oli pituus mikä hyvänsä. Eihän se kesäloman pituus muuttuis, jos koulua
käytäisiin kesäkuulla pitempään ja vastaavasti koulu aloitettaisiin vasta elokuun loppupuolella.
Lapset on lapsia vain kerran joten kesälomat pitäisi saada viettää huolettomasti oleskellen.
Tätä eivät kaikki usko, mutta opettajilta menee kaksi viikkoa koulun loppumisen jälkeen ihan toipumiseen (mm.
äänistä, kiireestä). Ja valittaen on todettava, että vanhemmiten aina vain enemmän. Toisaalta opettaja kulkee
koko kesän silmät auki ja napsii ideoita opetukseensa, ihan tietoisesti ja tarkoituksella, monet juoksevat
erilaisilla kursseillakin.
Lapset tarvitsevat myös riittävästi lomailuaikaa, kyllä heistä yritetään pusertaa lukuvuoden aikana irti minkä
lähtee.
Muita lomia on sopivin välein
Ei ainakaan lyhyemmäksi. Lapset tarvitsevat hengähdystaukonsa. Kellon kanssa eletään kouluaika ja
kaipaavat kiireetöntä loma-aikaa.
Pienten koululaisten hoitojärjestelyt saa jotenkin järjesteltyä tuolle ajalle. Liian lyhyt loma ei olisi lasten kannalta
sopiva.
8 viikkoa olisi ihan sopiva. Pienten koululaisten yksin kotona olo ei ole mukavaa kenenkään kannalta, kaikilla ei
ole päivittäistä tukiverkostoa lasten avuksi, kun vanhemmat ovat töissä.
Saa lapset kunnolla olla lomalla, parempi omaa lomaa ajatellen, jossakin kohtaa yhtä aikaa tuohon väliin
mahtuu.
Loman pituus on sopiva, voisi olla ehkä hieman pidempi, mutta ei paljoa.

8. Jos haluat, että kesälomaa pidennetään, pitäisikö muita lomia vastaavasti lyhentää?
Vastaajien määrä: 641
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9. Muita kommentteja koululaisten kesälomista
Vastaajien määrä: 614
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Ei koulua lauantaille! Nykyisin kovin teennäinen "haetaan todistukset lauantaina klo 8 niin sitten alkaa loma"
saisi jäädä historiaan. Todistuksen saanti vain työpäivän päätteeksi.
ei lyhyempää syys-, joulu- tai hiihtolomaa eikä koulupäivää lauantaille.
Koululaisten kesäloma alkamaan heti touko-kesäkuun vaihteessa, ja koulun alku vasta elokuun puolenvälin
jälkeen. Näin saadaan riittävän pitkä yhtäjaksoinen loma koko perheelle. On ikävää, jos lapset joutuvat
olemaan koulussa silloin kun vanhemmilla on mahdollisuus saada töistä kesälomaa! Ja päinvastoin; koululaiset
joutuvat olemaan yksin kotona, kun vanhemmilla ei ole mahdollisuutta lomaan koulujen lomapätkillä kesken
vuoden.
Kaiken ikäisille koululaisille harrastus- ja päiväkerhotyyppistä toimitaa tarjolle läpi kesän!! Järjestetään matala
kynnys osallistua (esim. ei liian suuria kustannuksia tai sitovuutta harrastuksissa) ja monenlaista erilaista
toimintaa. Huom: ERI IKÄISILLE LAPSILLE huomioiden myös isot koululaiset! Työllistetään nuoria ja
opiskelijoita kesätöihin tällä tavoin. Opiskelijakaupungissa edullista työvoimaa kesätöihin löytyy aivan varmasti
moneen erilaiseen toimintaan.
Ulotetaan kesän ajan leikkikenttätoimintaa koskemaan myös pieniä koululaisia, ainakin 10-vuotiaisiin saakka ja
järjestetään se kokopäiväisenä (klo 8-16). Toiminta voisi hyvin jatkua läpi kesän, kesäkuun alusta siihen saakka
kun koulut alkavat.
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Yhteistyötä eri tahojen kanssa; mm. urheiluseurojen, MLL:n, musiikki- ja kuvataideopetuksen kanssa ym.
tuohon edelliseen kysymykseen vastaisin että en lyhentäisi lomia enkä lisäisi koulupäiviä lauantaille.
Loma on hyvään aikaan kesä-heinäkuussa, koska suurin osa pitää lomat juuri noina kuukausina. En lisäisi
koulupäiviä lauantaille, koska viikonloput ovat monesti ainoat vapaat koko perheellä yhtäaikaan tehdä jotain
yhdessä.
Siirto pari viikkoa eteenpäin riittää ja on äkikseltään terveellisen turvallinen kertauudistus suomalaiseen
koulukulttuuriin.
Lomalle olisi hyvä saada mahdollisimman paljon liikuntaleirejä ja järjestettyjä tapahtumia lapsiperheille
Joensuuhun ja lähialueille.
Nykyinen on oikein toimiva, saa tarpeeksi lepoa ja oikeina aikoina
En pidentäisi kesälomaa vaan säästäisin joululomasta osan päivistä muille ajoille syksyllä tai keväällä.
Aktiviteetteja kaivataan lisää. Etenkin niille vanhemmille joilla ei ole esim. kesälomaa juurikaan vielä kertynyt,
palkaton loma on taloudellisesti mahdotonta, sukulaisia ei voi pitää yksinkertaisesti lapsenhoitajina.
Ei lauantaita koulupäiviksi.
Nykyiset loma-ajat on hyvät.
Nykyinen on aivan hyvä. En lyhentäisi mitään lomia, niitä kuitenkin odotetaan aina kovasti ja aherrus katkeaa ja
saa hieman henkäistä.
En myöskään lisäisi koulupäiviä lauantaille, ei yhden päivän huilaus viikossa riitä. (Vai oliko kyse vain
muutamasta irto lauantaista vuodessa?!).
Lomia on näin vanhemman mielestä riittävästi, jopa välillä tuntuu ongelmalle saada hoitaja pitkille lomille.
Hyvä kun mietitään uudenlaisia vaihtoehtoja.
Alkamaan myöhemmin mutta saman pituisena ja ei muita lomia lyhennetä. Koulupäiviä ei lauantaille koska jos
viikossa jää vain yksi lepopäivä ei kerkeä nollautua tarpeeksi.
Jos tämä kesäloman siirtyminen -kokeilu toteutuu, pitää muistaa että kesän ensimmäiset riparit alkavat yleensä
heti kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Eli muistutuksena: Jos loma siirtyy pitää myös ripareiden sirtyä.
Jos koulu kestää kesäkuun puolelle, niin voisi olla kevät puolella joku lomapäivä hiihtoloman lisäksi.
Jos muista lomista pitää ottaa pois niin ehdottomasti sitten pidetään loman pituus. Nämä tietyt lomat tulevat
tarpeeseen kouluajan välissä. Kesäloman pituutta ei tarvitse pidentää vaan siirtää myöhemmäksi.
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Summary: Kesäloma pitäisi kestää elokuun loppuun: sillon on marjat metsässä kypsiä, joten lapsen oppisivat
poimimaan marjoja
kesä ja joulu loman tulee olla pitkiä.
Kesälomaa ei tarvitse pidentää. Kyllä syys-, joulu-, ja hiihtoloma on tarpeellinen.
KESÄLOMA 3KK.!!!!
Ihminen opii koko elämää. Lapsuus on lyhyt aika! antakaa lapselle olla vaan lapsi.
Lomia ja vapaita on hyvä olla usemmassa jaksossa.Hiihtoloma voisi alkaa myös myöhemmin.
En pidentäisi kesälomaa enkä muuttaisi sen alkamisajankohtaa, enkä lyhentäisi mitää muitakaan lomia.
Koulupäivien lisääminen lauantaille kai sitten on joku hyvin huono vitsi. Älkää vittu menkö sössimään näitäkin
koululaisten iloja. Näin on hyvä.
Lomiin ei tarvitse muutosta millään tavalla.
Olisi toimintaa koululaisille aikana loma.
Arkipyhät pääsiäistä lukuunottamatta pois ja samalla pääsiäislomaa pidemmäksi
ei ketään kiinnosta hiihtää jos saa uira kesäl
Elokuussa säät usein ovat lämpimiä ja otollisia ulkoiluun, mökkeilyyn ja ylipäätään kesäisiin aktiviteetteihin.
Myös marjastajille elokuu lomakuukautena olisi tervetullut. Itse koulun henkilökuntaan kuuluvana olen aina
harmistunut, kun koulu alkaa juuri parhaaseen marjastusaikaan.
Vapun yhteydessä voisi olla loma kun syys- ja talvilomaa lyhennetään.
Entinen järjestelmä on ihan toimiva. Pienimpien osalta, joita ei voi jättää yksin kotiin, voisi olla jotain vaikka
ohjattua toimintaa koulun puitteissa. Vaikkapa kesäkoulu, jossa tehtäisiin sitä mitä koulussa ei normaalisti
tehdä, iloittaisiin, leikittäisiin, retkeiltäisiin, mölyttäisiin luokissa, leikittäisiin piilosilla oloa koulun käytävillä ja
luokissa, mentäisiin päiväkahville opettajien huoneeseen....
Hienoa, että asiaa pohditaan.
Syysloma eli ns. perunannostoloma on hanakala siltä kantilta, että monella työssä käyvällä on lomaa 30 pv.
vuodessa ei 36 pv. eli ei pystytä olemaan syksyllä poissa töistä lasten loman aikaan ja nuorempien lasten
kanssa tämä voi aiheuttaa ongelmaa hoito jne. asioiden suhteen. Itsellä ja vaimolla usein ( n. 1 krt. vkossa
olemme työn vuoksi poissa kotoa yön ja näin lasten ollessa pieniä joudumme turvautumaan isovanhempiin jne.
hoitokikkoihin - > Tässä yksi syys miksi jouduimme muuttaman syntymäpaikkakunnalle takaisin. Onneksi tämä
oli mahdollista töiden puolesta ja saamme lasten hoidot hoidettua. Monilla toisilla vanhemmilla ei tämä onnistu
ja he joutuvat tuon tuostakin miettimään ja olemaan osallistumatta työreissuihin juuri tästä syystä eli arvotus
oma ura ja töiden hoitaminen 100 %sti vs. omien lasten hoito ja paikalla olo kun he ovat leikki iässä.
Kesälomaa ei saisi lyhentää. Muistot omista lapsuuden kesistä tukevat tätä mielipidettä, mutta myös omasta
lapsesta on nähtävissä tarpeeksi pitkän kesäloman tarve ja sen positiivinen vaikutus.
Tiedän olevani etuoikeutetussa asemassa, sillä perheessämme koululaisen kesäajan "hoito" on helposti
järjesteltävissä vanhempien ammattien, sopivasti sattuneiden vanhempainvapaiden sekä samassa
kaupungissa asuvien isovanhempien avulla.

-

Mukavat, laadukkaat ja kaupunkialueella toteutettavat päiväleirit olisivat tervetullut palvelu koululaisten pitkiä
kesälomia silmälläpitäen, sillä kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollista järjestellä lomiaan vastaamaan koulun
kesälomaa. Leiritouhut eivät kuitenkaan kuormita lapsia samalla tavalla kuin koulutyö, sillä hauska
puuhaaminen, ja normaaliarjesta ja -rutiineista poikkeava touhu on koululaiselle lomaa, vaikka ohjattua
toimintaa olisikin.
Loma voisi alkaa kesäkuun toisella viikolla ja päättyä elokuun viimeisenä päivänä. Syysloma on aika tarpeeton.
Jos kesäloma alkaa viikon myöhemmin, voisi pääsiäisen yheydessä olla viikon loma lisää.
Jos kesälomaa syytä pidentää, niin siirtäisin syyslukukauden ajoitusaikaa myöhemmälle.
Jos syyslukukausi lyhenee, voisi syyslomaa lyhentää tai jopa kokonaan poistaa. Pidempi loma voisi olla sitten
joulun aikaan, tai ylimääräisiä vapaapäivä voisi olla muuten.
Loman päättymisajankohtakin on mielestäni hyvä nykyisellään. En missään nimessä vähentäisi lomia
lukukausien aikana. Viimevuonna oli minusta todella hienoa, että joululoma oli tavallista pidempi.
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Siinävaiheessa lapset kaipaavat lepoa ja rentoutumista!!!!
Loma on tärkeä asia lapsille, usein sanovat miksi se niin lyhyt. Loman aikana lapset oppii myös muita elämän
asioita, mitkä lopussa vaikuttavat tulevaisuudessa esim. ammatti-valinnan.
Koululaisten kesäloman lyhennys olisi tosi tarpeellinen uudistus.
Koska kevätlukukaudesta tulisi pitkä, niin sen voisi katkaista hiihtoloman lisäksi pidemmällä pääsiäislomalla.
Koulu voisi alkaa loppiaisen jälkeen, ja sen lisäksi viikon hiihtoloma ja viikon pääsiäisloma. Syysloma voisi olla
vain muutaman päivän mittainen.
En lyhentäisi muita lukuvuoden lomia, että jaksamista riittäisi koko vuodeksi.
En halua pidempää kesälomaa.
Toivon sydämeni pohjasta,että kokeilu toteutuu!
Voimia ja viisaita valintoja päättäjille!
Laiskat opettajat vaan töihin ja opettamaan tehokkaasti läpi kouluvuoden.
En kannata lauantai koulupäiviä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että yksi vapaapäivä työpäivien välissä ei
riitä palautumaan rankasta työviikosta.
Koulut saisi kesäloman jälkeen alkaa vasta elokuun loppupuolella tai heti syyskuun alusta!
Kesälomaa voisi mielestäni lyhentää koska silloin muut lomat voisivat olla pidempiä.
Jos kesäloman ajankohta siirtyy myöhempää, syyslomaa voisi lyhentää ja siirtää 2-3 päivää esim. pääsiäisen
yhteyteen.
Kevällä useampia lomia ja kesäloma lyhyemmäksi.
Nuorille pitäisi järjestää kesäksi vaikka jotain vapaaehtoista tekemistä(ei aina urheilua), jotta aika kuluisi, koska
sukulaisia, jonne lapsi voisi mennä, ei kaikilla ole ja vanhemmat ovat töissä varsinkin alkukesästä.
Hyvä kun lapset lomailevat. Eiköhän monille isommille ole mahdollisuus töissäkin olla.
Jos loma alkaisi kesällä 2 viikkoa myöhemmin, niin keväällä olisi hyvä olla joku pidennetty viikonloppu, jonka
voisi korvata jonain työlauantaina.
Koko kesä lomaa, samalla säästyy rahnaa valtiolta
Muita lomia ei pitäisi lyhentää, koska lomataukoja hyvä pitää pitkin kouluvuotta.
Nykyinen systeemin on hyvä.
Lomat lukuvuoden aikana ovat todella tarpeellisia levon ja jaksamisen kannalta.
On järjenvastaista että, koulujen ja kaupungin liikuntasalit mm. ovat kesäisin kiinni. Muita yhtä selviä epäkohtia
ei nyt tule mieleen.
Viikonvaihteet ovat rauhoittumista ja tarpellista lyhyttäkin lepoa varten. Itse en pidä ajatuksesta, että koulutyötä
tehtäisiin lauantaisin. Viikot saattavat olla aika kiireisiä ja harrastuksia täynnä.
Miksihän kesälomia pitäisi siirtää? Sekä vanhemmat että lapset ovat jo tottuneet nykyisiin koulurytmeihin. Se
on toiminut tähän asti hyvin. Jatketaan vaan samassa tähdissä! Etsitään kehittämiskeinoja ja
parantamismahdollisuuksia muissa koulukäyntiin liittyvissä asioissa!
Lauantaipäiviä voisi lisätä, mutta mielestäni se edellyttäisi että niissä oppiminen tapahtuisi jollain muulla kuin
perinteisen koulupäivän tyylillä, niin että viikonlopun tarjoama lepo ja vaihtelu kantaisivat jaksamaan
seuraavankin viikon.

Koululaiset, varsinkin pienenmät, tarvitsevat koko vkon mittaisen loman syksyllä. Ja hiihtoloma aikaan.
Pidennetäänkö koululaisten lukuvuotta,koska aikuisilla ei ole heille muuta hoitopaikkaa? Ei tarvi viettää lomaa
ja nauttia kesästä yhdessä lapsen kanssa.

-

Miksi pienten koululaisten pitää edistää matkailua? Heidän pitäisi saada kunnon loma ja palautumisaika
kouluvuodesta! Että jaksaavat aikuisena rehkiä ja edistää Suomen vientiä!!
Muutos olisi suotavaa, eiköhän se jo nykyaikana onnistuisi!
Koulu voisi sitten vastaavasti alkaa vasta syyskuun alussa. Lukukauden voi jaksottaa esim siten, että
väliarviointi olis vasta tammikuulla.
Huom! Opettajalle loman pituus ei ole n. 2,5 kk, vaan lyhyempi, koska opettajat usein jatkavat lukukautta
koulun lopun jälkeenkin ja lukuvuoden suunnittelu pitää aloittaa ennen oppilaiden koulun alkua.
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Kiva olla enemmän kotona,reisussa,uimassa,käydä yökylälle kavereiden luokse.ja aimemmin olin jo sanonnut
kaikki komentit.mutta jos me ollan kaikki lapset vaikka hetkeksi,niin olisi varmasti todella loitvaa juttu jos joku
ilioinen aurinkoi päivä tulisi ja kaikille sanoisivät ,että kesäloma on pidenetty 1syyskuun asti.ja virralline
koulualoimaninen päivä olisi joka vuosi sama.Niin lapset silloin varmasti olisisvät kaikki säänöt mitkää vaaditää
koulu lomaianakana tehdää,he varmasti tekisivt.se oli minun mielipide sitää.
T.Arina Yudicheva
Mikäli kesäloma pitenisi niin lyhentäisin syyslomaa ja/tai hiihtolomaa.
En lyhentäisi muita lomia tai lisäisi lauantaitöitä koululaisille. Mieluummin kesäloma 2kk ja muita lomia voisi
pidentää (esim. syys- ja hiihtolomaa) niin lapset jaksaisivat paremmin pitkän kouluvuoden.
Lapset tarvitsevat nämä ns välilomat. Nykyiset lomat ovat ihan pakoillaan ja järjestelmään ei pitäisi kajota!
Joskus olen ajatellut, että kouluahan voisi olla enemmän valoisana aikana, koska silloin jää vielä vapaaajallekin valoa. Pimeänä aikana taas vapaa-aikaa pitäisi olla päivällä, niin voisi enemmän ulkoilla. Pimeänä
aikana ollaan myös väsyneempiä ja sairastetaan enemmän.
Jos koulujen alkamisajankohtana olisi ollut viileä ja sataeinen sää, koko ajatusta ei olisi heitetty edes ilmoille.
On syytä ajatella oppilaiden ja opettajien jaksamista, ei sitä, riittääkö joihinkin turistipaikkoihin väkeä elokuussa.
Ei sitä opiskelua kuitenkaan kokoajan jaksa. Olisi vain niin ihana ajatellä jos kesälima tosiaan pitesini, mutta se
on oltava liian hyvää todeksi.
pidennetään koulupäivä
Missään nimessä en kannata 6 päiväistä kouluviikkoa, nykyinen 5 pv/vko on aika raskas sekin pienemmille
oppilaille.
Työssäkäyvien vanhempien on helpointa hoitaa pienten koululaisten "lomahoito" kesäkuukausina. Jos pidempi
lomajakso ajoittuu muuhun vuodenaikaan, on haastavaa saada järjestettyä asiat niin, että lapsella olisi aikuinen
hänestä huolehtimassa päivän aikana, eikä lapsen tarvitsisi näin ollen olla yksin kotona.
En lyhentäisi lomia enkä lisäisi koulupäiviä viikonlopuille, vaan siirtäisin ainoastaan kesäloman alkua 1-2
viikkoa eteenpäin.
Syyslomaviikko on täysi turhake. Mieluummin vaikka Pääsiäisen yhteyteen pidempi vapaa varsinkin siinä
tapauksessa jos lukuvuosi päättyy vasta Juhannuksena.
Tehkää kokeilu! Uskaltakaa!
Täkeintä on, että lomat on kaupungin kaikissa kouluissa samaan aikaan.
Ymmärrän hyvin, että monessa kodissa nykyinen loman pituus aiheuttaa haasteita. Vanhempien lomat harvoin
ovat yhtä pitkiä. Jonkinlainen ip kerho tyyppinen kesälomakerhosysteemi pienimmille koululaisille olisi
kehittelemisen arvoinen idea.
En halua, että kesälomaa pidennetään. Lomia tasaisesti pitkin vuotta. Ei koulupäiviä säännöllisesti lauanataille.
Lauantaipäivien sisällöt olleet kyllä ihan mukavia liikuntapainoitteisia ja mukavaa tekemistä. Viikonloput ovat
perheen yhteistä aikaa.
En haluaisi pidentää kesälomaa muiden lomien kustannuksella, vaan siirtää sitä 2 viikolla eteenpäin. Vaikka
pitkän kesäloman kannalla olenkin, on jo näissä viikoissa riittävästi sumplimista lasten hoidon ja tekemisten
kanssa. Pitkän kesäloman edellytys onkin, että koululaisille on paljon leirejä ym. tarjolla, kuten nyt on tilanne.
Lyhyempi kesäloma (vaikka 2 viikkoa) ja lomapäiviä kouluvuoteen enemmän.
Lomat ovat mielestäni hyvät nykyisellään. Siirtäisin ainoastaan kesälomaa hiukan edemmäs vastaamaan
paremmin lomasäitä, sekä vanhempien lomia.
En lyhentäisi mitään lomia enkä lisäisi koulupäiviä lauantaille.
Sen sijaan aloittaisin koulun vasta syyskuun alusta ja kesäloman juhannukselta tai viikkoa ennen juhannusta.
On hyvä, kun koulut alkavat syksyllä loppuviikosta, niin lomalta paluu ei käy niin raskaaksi.
En todellakaan halua lauantai koulua, mutta jos olisi lauantai koulua niin en jaksaisi opiskella vaan voisi olla
joitain pelejä ja lyhyet maksimissaan kolmen tunnin koulupäivät.
Kaikki tarvitsevat lomaa, parempi olisi jos joulu/syys (muut) lomat olisi pidempiä, kerkeäisi paremmin levätä.
Kesäloma on liian pitkä, sitä voisi lyhentää. Vastapainoksi muita lomia pidentää.
Muut lomat ovat lyhyitä ja ainakin lukioissa lomat ovat keskellä jaksoa jolloin loma ei ole loma, vaan viikko
jonka aikana teet koulu töitä.
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Tämän hetkinen kesäloma järjestelmä on toimiva.
Syysloma on aivan turha, itse olen aina töissä silloin ja lapset yksin kotona
Lomat ovat sopivan pituisia, mutta jos jotain olisi pakko muuttaa niin kesälomaa voisi lyhentää vaikka viikolla ja
pidentää lyhyitä lomia sen mukaan
En kannata missään tapauksessa kolulupäiviä lauantaille. On olemassa lapsia, jotka harrastavat säännöllisesti
ja lauantait ovat tärkeitä päiviä harrastutsten suhteen.
On tosi hyvä, että ev.lut. srk tarjoaa kesäekerhoja alakoululaisille. Jotain ohjattua toimintaa olisi hyvä olla
vanhemmillekin. Jos nuorena oppii vain olemaan ja hengaamaan, voi olla vaikeaa myöhemmin sopeutua
työrytmiin. (Kokemusta omasta hengailijasta ja useista nuorista, jotka ovat olleet minulla työharjoittelussa).
Jos siirrettäisiin niin silloin kannattaisin viikkoa myöhemmin alkavaksi. Tosin jo nyt on viimeinen kouluviikko
lähes turha, koska silloin ei enää ole normaalia opetusta. En lyhentäisi muita lomia, koska syyslomien,
joululomien ja hiihtolomien ansiosta jaksaa paremmin koko vuoden. Mielestäni kesälomaa voisi lyhentää
hieman ja lisätä muutaman päivän talvelle, esimerkiksi niin, että kevätlukukausi alkaisi loppiaisen jälkeen.
Tämä paremmin mahdollistaisi myös talvella parin viikon etelänmatkan, ilman että siihen tarvitisisi ottaa
ylimääräistä lomaa. Pidempi talviloma katkaisisi hyvin muutenkin puurtamisen.
Ilmatieteenlaitoksenkin mukaan nykyinen ajankohta on ideaalisin säiden suhteen, tietenkin vuosittaisia
vaihteluita on, mutta niitähän on mahdotonta ennustaa etukäteen.
nykyinen systeemi on hyvä
Pidempiä lomia kevätlukukaudelle, kiitos.
Syys-, joulu-, ja hiihtolomia tarvitaan myös! Lapset tarvitsevat lepoa jaksaakseen opiskella taas. Lepoa
tarvitaan, että voi oppia. Väsyneenä ei opi kukaan.
Kesäloman pituus, n. 10 viikkoa, on tarpeen koululaisille pitkän ja pimeän talven vuoksi. Vanhemmilla
koululaisilla ja opiskelijoilla on pitkän loman aikana mahdollisuus sekä lomailla että tehdä kesätöitä. Siksi lomaa
ei saa lyhentää.
Ei koulupäiviä lauantaille. Kolmen urheilevan pojan äitinä viikonloppuisin on usein urheiluseuran menoja, joten
lauantaisin opiskelusta tulisi iso ongelma harrastaville perheille.
Opettaja ja vanhempana minulla on etu, että loma on lapsen kanssa samaa aikaa. Mutta muilla voi olla
ongelma saada kesäloma samaa aikaa lapsen kanssa, jos kesälomaa lyhennetään. Tästä syystä en kovinkaan
paljoa lyhentäisi kesäloman pituudesta ja näin liikkumavara vanhempien lomien suhteen pysyisi.
Kalenterivuotta voisi katsoa eteenpäin ja lyhentää kesälomaa muutamilla päivillä ja siirtää nämä päivät niin, että
jos pyhäpäivä sattuu torstaille tai tiistaille olisi perjantai ja maanantai lomapäiviä. Näin saataisiin helpotusta
arkiseen ahertamiseen.
Mahtavaa
En lyhentäisi syys- ja hiihtolomaa missään tilanteessa.
Haluaisin täsmentää vastausta kohtaan 8.
Eli joululoman aloitusaika on ihan ok, mutta mielestäni koulut voisivat vuoden alussa alkaa heti vuoden
vaihteen jälkeen (nykyisin usein vasta loppiaisen jälkeen). Tuolloin ei ole vanhemmilla pitkiä lomia ja
koululaisille on tylsää viettää lomaa yksin. Toki kesälläkin yksinoloa tulee, mutta talvella ja joulun aikaan se on
jotenkin paljon tylsempää ja ikävempää.
Syys- ja talvilomat ovat mielestäni viikon mittaisina tärkeitä lomia katkaisemaan pitkiä lukukausia.

-

Lauantait ovat ainakin meidän perheessä huonoja vaihtoehtoja koulupäiville, sillä lapset harrastavat paljon ja
tällöin tärkeät harrastukset joko jäisivät välistä tai vapaata anottaisiin lauantaikoulusta..
En lyhentäisi syys-, joulu- enkä talvilomaa. Nykyinen järjestelmä on toimiva. Sen sijaan aloittaisin keskustelun
koulujen alkamisajankohdasta. "Nuoret tarvitsevat unta noin 8−10 tuntia joka yö, ei vain viikonloppuisin.
Elämme yhteiskunnassa, jossa nykyisin tapahtuu 24 tuntia vuorokaudessa. Informaatiotulva,
tehokkuusvaatimukset ja kiire ovat läsnä ympärivuorokautisessa maailmassa. Aikaa ei tunnu olevan riittävästi
lepäämiseen ja sitä yritetäänkin saada lisää yöunen kustannuksella huonoin seurauksin". Näin todetaan
unitutkimuksissa. Onko kello 8 alkava koulupäivä tätä päivää. Näin varsinkin kun tiedetään, että yhä isompi osa
huoltajista ei enää elä kahdeksasta neljään aikaa, jolloin koulun tehtävä ei ole enää ensisijaisesti toimia
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isompien lasten päivähoitolana.
Muita lomia ei pitäisi lyhentää eikä lauantaikoulupäiviä lisätä!
Jos koulun loppumisajankohtaa muutetaan niin, että koulu loppuu juhannuksena ja alkaa vasta syyskuun
alusta, se tietää varsinkin vanhemmille oppilaille jotka ovat jo kesätöissä mahdollisuuden jatkaa kesätöitä
elokuun loppuun asti ja vanhemmat voivat pitää kesälomansa vielä elokuussakin ja lähteä kesälomamatkalle,
kun ei tarvitse miettiä sitä, että pitää olla menossa elokuun puolenvälin paikkeilla kouluun.
Koulupäivien siirtäminen lauantaille ei ole järkevää. Lasten on hyvä välillä myös levätä, sinne aikuisten
työelämän oravanpyörään ei ole vielä kiire. Kaikki oppiminen ei tapahdu koulussa vaan vapaa-ajalla on tärkeä
merkitys tässäkin. Myös perhe saa enemmän yhteistä aikaa ja mahdollisuuksia järjestää yhtenäisempää
tekemistä kun on useampi päivä käytössä.
Lasten pitää saada levätä ja nauttia elämästä ja lyhyestä lapsuudesta. Kerkiää sitä tehdä töitä myöhemminkin.
1. Opettajan lomat ansaittuja ja huomioitu palkkauksessa
2. Siirroilla on lähinnä kosmeettinen vaikutus, pääasia että on mahdollisuus palautua vaativasta työstä
Muita lomia en ainakaan lyhentäisi, sillä oppilaat tarvitsevat syyslomansa ja joululomansa. Tuo ihan uutta
puhtia opiskeluun, kun välillä voi huilata muulloin kin kuin kesällä. Jos jostain pitää lyhentää niin kesälomasta,
joka on muutenkin pitkä. Lauantaityöpäiviäkin hyvin harkiten.
Lomia ei voi lyhentää, sillä riittävän pitkä aika lepoon on välttämätön hengähdystauko työssä jaksamisen
vuoksi.
Koulun vihollisten mielipiteitä lomien lyhennysvaatimuksineen on tuhoisaa seurata.
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Lauantaityöpäivät katkaisevat kamelin selän, sillä jos kaksipäiväistä viikonloppuakaan ei saa levähtää, työtä ei
jaksa tehdä. Jo nyt viikko on ainakin joillakin ja kaikilla opettajilla ainakin joskus kuusipäiväinen, mikä vie mehut
ja vaikuttaa jaksamiseen hyvin negatiivisesti.
Opettajat vaan töihin vaikka päivähoitoon!! Hirveää lusmuilua. taikka koululaisten kerhoja vetämään.
Koko kysely on täysin turhaa jaarittelua. Kun jostakin kiristää, niin jostakin löystyy. Heti, kun koulun alkuun
sattuu muutama hellepäivä, alkaa sama potaskan jauhanta. Täysien tuulihattujen ja kukkahattutätien
puuhastelua kun ei oikeasti ole tärkeää tekemistä. Sää vaihtelee vuosittain, kasvakaa aikuisiksi!
Aloituskohta voisi olla kesäkuun puolivälissä tai juhannukselta, jos kouluvuosi alkaisi syyskuusta.
Ihan sopivat tällä hetkellä
Kun koulu aloitetaan myöhemmin, ei syyslomaa tarvita tai se voi olla esim. pidennetty viikonloppu.
Voi kun voisi tilata hyvät lomasäät!
Leirejä,ja kursseja voisi olla koululaisille,ettei aika mene netissä surffailuun,niinkuin taitaa aika monella mennä
sisätiloissa ihmetellessä.
Nykyinen järjestelmä on hyvä!!
Se on vuoden parasta aikaa monelle ja jos se tosiaankin loppuisi vasta syksyllä ja kestäisi koko kesän, niin
kaikki saisivat siitä enemmän irti.
ei pidä vähentää tai lyhentää muita lomia. koululaiset tarvitsevat säännölliset lomansa, että jaksavat koulua
käydä. muutoinkin näyttää siltä, että joululoma esimerkiksi tulee hyvin tarpeeseen. tarvittaessa pari lauantaina
koulupäiviksi, jotta esim. helatorstain jälkeinen perjantai olisi aina vapaa tai vapun yhteydessä lomapäivä, jos
sattuu viikonlopun yhteyteen, jotta koululaiset jaksaa käydä koulua kesäkuussa ne pari viikkoa.
Kesälomasta muutama päivä joululomaan!
Jos koulu loppuisi vasta juhannukselta, niin vastaavasti koulu voisi alkaa vasta elo-syyskuun vaihteessa. Ilmat
on menny silleen, että lämpimimmät kelit ovat yleensä vasta koulujen alettua ja se vähentää minun mielestäni
oppilaiden motivaatiota opiskeluun.
Jos on totta, eräs ope on kertonut, että todistusten arvosanat on opettajien lähetettävä n. pari vk ennen
lukukauden päättymistä johonkin eteenpäin, on se loppuaika aika toisarvoista koulunkäyntiä.
Sille ajalle voisi miettiä vaihtoehtoja.
Periaatteessa koulun voisi siihen lopettaa, mutta sitten liian pitkät lomat.
Tai miten käyttää ajan rakentavasti?

Herkkupäiviä tulee liikaa. Retket ovat varmaan paikallaan ja hyviä.
Lapset kyllä jo kaipaavat lomia, väsähtävät koulutyössä, ja välttämätöntä opettajien palautumiselle.
Uuden vuoden aattona valvotaan, liian pian herättävä kouluun, rytmiä ei ehdi saamaan tasattua. Joulukin heti
ovella joulujuhlan jälkeen, ei siitäkään lomaa lyhyemmäksi.
La ja su olkoon perheiden omaa aikaa. La koulupäivä tuntuisi rangaistukselta.
ONKO VÄLTTÄMÄTÖNTÄ KOULUPÄIVIEN MÄÄRÄN OLTAVA SAMA? Vai voisiko niitä tiivistää jättämällä
jotain pois, kuten musiikkia, ruotsia.. tjm.? Tai voisiko esim ti ja to olla pidempiä päiviä yleisesti, ja koulupäiviä
vähentää sitä kautta?
Jos kouluja olisi tarpeeksi tiuhassa myös harvemmin asutuilla alueilla, ei koulumatkat veisi kohtuutonta aikaa,
ja rasittaisi kauimpina asuvia lapsia tolkuttomasti.
Syyslomasta pois, jos jostakin.. Kiitos kun sain vastata!
Yläkoululaisille joutopäivät voisivat olla palkallista kesätyötä, mikä kannustaisi työtekoon ja jatko-opiskeluun.
Esim. 150 e/vk.
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Laululavaperinteen voisi vaihtaa toripäiväksi, jossa lapset myisivät itse tekemiään tuotteita, ja saisivat jakaa
rahat työpanoksensa mukaan. Tauluja, pipoja, puulastoja, askartelutöitä, ommeltuja pussukoita, laukkuja,
leivonnaisia, sarjakuvavihkoja, hiuslenkkuja, rautalankaesineitä, kasvattamiaan kukkia, ruohosipulia, ja mitä
ikinä ideoisivatkaan. Eli YRITYSKASVATUSTA. Joku voisi maalata muotokuvia, kaivertaa puuesineeseen
nimen, kirjailla lippikseen, pyyhkeeseen, penaaliin nimen, Pestä silmälasit 50 Centillä. Ladata puhelimeen
pikkupojalle ilmaisen metsästyspelin... Meni jo aiheesta sivuun, mutta olkaapa hyvät!
Syysloma viikon mittaisena parempi kuin muutaman päivän loma. Joululoma riittävän pituinen jo tällaisenaan.
Lauantai-koulupäivät voidaan sopia koulukohtaisesti, mikäli tarvetta esim. yhteisille tapahtumille.
loma sopivan mittainen ja syys, joulu, ja hiihtoloma tulee sopivasti ku alkaa pientä väsymystä olla ilmassa
lapsilla... siis taloudessa 2 lasta niihin ei tarvitsisi puuttua ollenkaan... nyky harrastukset taasen vievät
viikonlopusta aikaa etten kannata lauantai koulupäivien ollenkaan..
Kesäloma tulee pitää samaan aikaan kuin aina ennenkin, jos sitä siirtäisi voi tulla ongelmia muiden perheen
jäsenten loma-ajankohtien kanssa (esimerkiksi lomia ei saada samalle ajalle)
Olisi hienoa joa alkamis- ja päättymis ajankohdat siirtyisivät, jolloin meidän lomat osuisivat paremmin hyvin
kesän kohtaan jamyös kedkieurooppalaisten lomakauteen.
Huom! Vaikka asun kontiolahdella, opiskelen Joensuussa.
vuoden muut lomat saisivat olla entisen mittaisia, kesälomakin koko pituudeltaan samanmittainen. lauantaikoulupäivä ei missään yhtään enempää! 6 päiväinen työviikko lapselle on ihan liikaa!
mikäli jotain "päivävajetta" vuoden muiden lomien tai vapaapäivien takia tulee, se pitäisi tasata kesälomasta
nipistämällä muutama päivä, ei lisäämällä lauantai- työtä.
Jos kesäloma on yhtä pitkä kuin nyt,voisi se alkaa vasta juhannukselta ja koulu vastaavasti alkaa vasta elokuun
lopussa tai syyskuussa. Kaiken kaikkiaan lomat pitäisi jaksotta, ettei olisi liian pitkää yhtenäistä lomaa. Näin
työaika jaksottuminen tasaisemmin.
Kesälomien aikaankin olisi hyvä olla varsinkin alakoululaisille ja erityisoppilaille kerho/leiritarjontaa koko kesän
ajalle enemmän. Vanhempien lomapäivät eivät riitä koko kesälle tai kaikilla ei ole mahdollisuuksia käyttää
isovanhempia lastenvahteina. Meiniki on muuttunut paljon ja muuttuu koko ajan, koko ajan työelämä tiukentuu
ja joustoja vähennetään, tehokkuusajattelulle ei tule loppua. Perhearvot jäävät rahan jalkoihin. Näin se vaan

-

-

-

-

-

-

-

menee, vaikka kuinka ajattelisi positiivisesti. Toivottavasti päättäjillä on arvot kohdallaan, kun päätöksiä tekevät.
En lyhentäisi lomia
Lapsen elämässä 8 viikkoa ja ylimääräinen loma ovat tarpeen niin syksyllä kuin keväänkin puolella.
Joululoma pidemmäksi, loppiaiseen saakka.
Mikäli koulu alkaisi syyskuussa, syysloma voisi olla vaikkapa pidennetyn viikonlopun mittainen nykyistä
myöhemmin.
Tämän hetkinen tilanne mielestäni ihan hyvä, miksi muuttaa aina vain muutoksen vuoksi?!
Nimenomaan en pidentäisi kesälomaa, vaan lyhentäisin vähän. Muut lomat voisivat olla ennallaan.
Toisaalta kesän alussa oli mukavasti tarjolla erilaisia kerhoja, joten juhannukseen asti ekaluokkalaisen hoito oli
tänä vuonna turvattu. Elokuussakin voisi olla tällaisia vaihtoehtoja tarjolla ennen koulujen alkua.
vuoteen mahtuu muutama lauantai ja joululomaa voisi vähän lyhentää.
Syysloma, joululoma ja hiihtoloma ovat erittäin tärkeitä lukuvuoden varrella jaksamisen ja palautumisen
kannalta. Näitä lomia ei mielestäni pidä lyhentää.
Välilomia ei voi lyhentää, pitää olla levähdystaukoja vuoden keskelläkin
Lapset ovat vain lapsia kerran,, annetaan niiden nauttia lomistaan!
Kesäloma on sopivan pituinen.
Vanhassa vara parempi.
Kesäloma lyhemmäksi, jotta saataisiin enemmän lomapäiviä tasaisemmin koko lukuvuoden ajaksi.
kohtaan 8 lisäys, vaikka pidän mielestäni sopivana kesälomanpituutta. voisi syyslomaa lyhentää muutamalla
päivällä, jos lauantain koulupäiviä ei tarvitsisi tai puolittaa loma-ajan syyskuulle ja marraskuulle esim.
pidennetty viikonloppu, syyskuussa esim. to,pe ja marraskuussa yksi pidennetty viikonloppu to,pe. joululomaan
en laittaisi lyhennyksiä enkä hiihtolomaan. silloin on mahdollisuus lomailla esim. hiihtokeskuksissa ja/tai
ulkomailla, etelän lämmössä.
Lomat voisi alkaa viikkoa ennen juhannusta ja koulut voisi alkaa vastaavasti syyskuun alussa. Toukokuussa
voisi olla helatorstain aikaan pidempi ehkä vk:n mittainen loma pätkä, joka auttaisi lasta jaksamaan koulua
siihen kesäkuun puoleen väliin.
Koulut alkamaan syyskuun alusta, niin muuallakin maailmassa alkaa. Elokuu monasti säidenkin suhteen
parempi kuin kesäkuun alku.
Jos jotain, niin 2 kk kesälomaa ja siitä "ylijäävä" 0,5 kk joululle.
Kotitehtäviä ei mielestäni pitäisi antaa kesälomille (esim. kasvion tekeminen, tietyn kirjan lukeminen seuraavaa
lukuvuotta varten jne.), koska loma on tarkoitettu rentoutumiseen, jolloin ei pitäisi joutua ajattelemaan ja
mahdollisesti stressaamaan kouluasioista.
- en missään nimessä pidentäisi lomia
- syysloma, joululoma sekä hiihtoloma tarvitaan
- koulupäivien määrä (190 klp) on sopiva - ei vähempää eikä enempää
Koulut auki jouluaattoon asti, tulee silti ihan riittävän pituinen loma jos uudenvuoden jälkeen palattaisiin kouluun
Jos kesälomaa aiotaan lyhentää, vastaavasti esim. joululomaa tulisi pidentää. Kaamosaika vaikuttaa omalla
tavallaan jaksamiseen niin aikuisilla kuin lapsilla ja nuorilla ja kyllä myös syys- ja kevätlukukauden välissä on
hyvä olla riittävän pitkä vapaajakso. Minusta kolme viikkoa lomaa joulun aikaan olisi sopiva.
Kesäloma voisi olla 2 kk ja muuten lomia tasaisesti ympäri vuoden. Tämä auttaisi lapsia jaksamaan paremmin.
Jos loman pituuteen ei puututa, lomaa voisi silti lykätä hieman myöhempään, esim viikon 23 loppuun saakka.
Ei tässä mitään muutosta tarvita.
Pidempi loma on hyväksi sekä oppilaille että opettajille!
Nykyiset kesät näyttävät sellaisilta, että loma-ajan siirtäminen myöhemmäksi olisi perusteltua.
Syysloman voisi jättää pois kokonaan!
Kesälomaa voisi lyhentää yhdellä viikolla kesäajalla ja siten siirtää tämän viikon hiihtoloman yhteyteen. Tämä
kaksiviikkoinen lomapätkä katkaisisi siten sopivasti kevään pitkän ja väsyttävän koululukukauden.
kts yllä
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Jos jotakin lomaa halutaan välttämättä lyhentää, niin ehkä sitten syyslomaa. Satunnaiset lauantait ovat ok, jos
niissä on järkevää ohjelmaa.
Erityisesti pienten koululaisten vanhemmille nykyinen 2,5 kk kesäloma aiheuttaa paljon huolta ja
erikoisjärjestelyjä. Monesti vanhemmat joutuvat viettämään hoitojärjestelyiden takia lomat peräkkäin ja
perheelle ei näin ollen jää lainkaan yhteistä kesälomaa, joka voitaisiin viettää kaikki yhdessä.
Muita lomia ei ole syytä lyhentää, näin on hyvä. Parin päivän syyslomasta (kuten eteläisessä Suomessa) ei ole
mitään hyötyä! Kokonaisille syys- ja talvilomaviikoille perheet voivat suunnitella pidemmät reissut, niin ei
tarvitse ottaa niin usein vapaata koulusta lomamatkojen takia. Joululoman tulisi myös olla reilun mittainen,
loppiaisen yli.
En ainakaan halua koulupäiviä lauantaille.
Koulujen olisi hyvä tiedottaa enemmän kesälomalla tapahtuvista leireistä ynnä muusta, sillä näin tieto saataisiin
paremmin liikkeelle ja oppilaille tulisi tekemistä kesälomalle jos mitään ei olisi suunitteilla.
Lisäksi mielestäni kasvien kerääminen herbaarioon tulisi jättää kesälomalta pois koska kesäloman kuuluu olla
rentouttavaa aikaa eikä tulisi ottaa stressiä koulu asioita. Tätä kuivattamista voisi opetella koulussa tai antaa
läksyksi kouluaikana.
Ei missään tapauksessa enempää koulupäiviä lauantaille. Lapset tarvitsevat myös lepoa ja vapaata aikaa, ja
ne ovat tärkeitä myös perhe-elämän kannalta.
En ylipäätään kannata yhtenäisen lomakauden pidentämistä. Mutta jos niin kävisi, hiihtolomasta saisi
järkevämmin nipistettyä päiviä. Syyskaudella lomia on harvemmassa, joten syys- ja joululomaa ei kannata
lyhentää, että pimeällä kaudella jaksaa olla. Keväällä sentään on yksittäisiä vapaapäiviä useampiakin ja
muutenkin enemmän valoa, joka piristää ja virkistää.
Olen tyytyväinen nykyiseen systeemiin.
en kannata muiden lomien lyhentämistä ja lauantaisin koulua vain muutaman kerran kouluvuoden aikana.
Syys-, hiihto- ja pääsiäislomien tulisi kaikkien olla viikon mittaisia. Joululoman pituus on hyvä nykyisellään.
Myös syys- ja pääsiäislomat pitäisi jaksottaa kahdelle (tai kolmelle) viikolle, että kaikki Suomen koululaiset eivät
olisi lomalla samaan aikaan. Koulujen lomaviikoille on todella kallista ja hankalaa saada ostettua lomamatkoja.
Lomien porrastus helpottaisi perheiden lomailua ja vähentäisi koulusta poissaoloja lomamatkojen takia.
Pitkät viikonloppuvapaat parantaisivat sekä aikuisten että lasten jaksamista ja mahdollistaisivat kyläilyt
kauempana asuvien sukulaisten ja ystävien luona, mökillä käynnit yms. Viikonloppu on todella lyhyt aika lähteä
käymään esim. etelä-suomessa.
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Lauantaisin ei pidä olla koulua. Sekä lapset että aikuiset tarvitsevat vapaat viikonloput.
Miksi kesälomaa täytyisi pidentää. Nyt jo lapsi joutuu olemaan liikaa yksin kesällä.
Mielestäni vuoteen tulisi sijoittaa 3 noin kk pituista lomaa eikä vain yhtä pitkää lomaa jonka aikana ehtii jo
tylsistyä. Luulen että pitemmät lomat keskellä nykyistä arkea saattaisivat parantaa oppilaiden koulumenestystä
ja tekisi arjesta helpomman kaikille :)
Ei lomien lyhentämistä!Kyllä pienet ja isommatkin koululaiset tarvitsevat taukoa opiskelusta,lauantait
ehdottomasti pidettävä vapaina.Loppuunpalaavat pienemme mikäli aletaan vielä vapaita vähentämään.Uudella
tarmolla jaksaavat huomattavasti paremmin lomien jälkeen.
Vanhemmat lomailee kesä-tai heinäkuussa, joten lasten kanssa olisi yhteistä lomaa.
Koulujen kesäloman ajankohta ei ole mielestäni merkityksellinen, kunhan loma vaan on. Ilmoja sattuu kesän
aikana yleensä erilaisia. Ihmettelen, että mikä on lomien siirron takana?
Perinteistä on toisaalta mukava pitää kiinni ja esimerkiksi valmistujaisten sattuminen juhannukselle olisi
hölmöä. Lisäksi olisi tärkeää, että kaikki koulut loppuisivat samaan aikaan ainakin ympäristökunnissa. Meidän
perheessä toinen lapsi on koulussa Joensuussa ja toinen Liperissä. On tärkeää, että isompi koululainen voi olla
pienemmän koululaisen kanssa yhtäaikaa lomalla, koska vanhempien kesäloma kestää jokatapauksessa vain
kuukauden.
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On hyvä, että kesäloma on riittävän pitkä 2,5kk sekä myös viikon mittaiset syys- ja talvilomat. Joululoma voisi
olla lyhempi.
Pitäisin hyvänä, että joulun aikaan koululaisilla olisi noin kahden viikon loma, jotta he saisivat kerätä voimia
kevään opiskelua varten. Tähän lomapäiviä voisi kerätä syksyn aloituksesta eli koulu voisi alkaa vähän
aikaisemmin, jos lomaan ei muuten ole mahdollisuutta.
Tarvitseeko sen edes olla noin pitkä?
Kesä lomaa voi hieman lyhentää ja siirtää lyhennys osa muiden lomien jatkoksi tai lisätä johonkin väliin uuden
loma jakson. Voisi auttaa lapsia jaksamaan kouluvuden paremmin.
En lyhentäsi mitään lomia! Tauot lukuvuoden aikana ovat täysin paikallaan. Niitä tarvitaan lasten jaksamisen
takia.
Kannatan kaikkea järkevää toiminnan uudistamista ja tutun ja turvallisen rikkomista, mutta koulujen kesälomat
koskettavat koko yhteiskuntaluokkia itse lapsista aina isovanhempiin. Tätä hyväksi havaittua ja aivan hyvin
toimivaa lomajärjestelyä on turha muuttaa, koska sillä ei saavuteta juurikaan mitään etuja, mutta
muutoskustannukset heijastusvaikutuksineen ovat merkittävät.
Nykyinen systeemi on siis hyvä. Muutoksien kannattajat eivät ymmärrä oppilaiden tarpeita. Nykyisinkin loman
alku voi mennä kesäkuun puolelle, kun viikon 22 viimeinen arkipäivä ei aina ole toukokuussa. Lisäksi koko
koulutussysteemin aikataulut pitäisi järjestää uudelleen Suomessa, jotta oppilaat saisivat tasavertaisen
kohtelun ympäri Suomea.
Ei oikeastaan kommentoitavaa. Mukavaa että teette tälläisiä kyselyitä! :) Mukavaa syksyä toivotan!
Missään tapauksessa kesälomaa ei pidä enää nykyisestä pidentää, vaan lyhentää ja sijoitella lomia tasaisesti
pitkin vuotta.
Kaikista näistä lomista voisi lyhentää muutaman päivän. Sekä olla pari lauantaita vuodessa koulupäivä, jotta
saataisiin sopivan verran koulupäiviä. Myös muutamia tosi lyhyitä päiviä voisi pidentää ettei olisi mitään 4
tunnin päiviä ja näistäkin saataisiin haluttuja tunteja.
Pysyisin ennallaan
Kiitos kun kysytte mielipiteitä oppilaiden vanhemmiltakin näin laajalti :)
Kesä- ja joululomia ei pidä pidentää, koska se aiheuttaa lasten vanhemmille hankaluuksia töiden ja
lastenhoidon järjestelyssä. Mieluummin lomaa pitäisi jaksottaa tasaisemmin ympäri kouluvuoden pidennettyinä
viikonloppuina. Siten tulisi mukavia hengähdystaukoja sekä koulusta että työelämästä koko perheelle. Tämä
lisäisi perheen yhteisen vapaa-ajan viettoa ja mahdollistaisi sukulais- ja ystävyyssuhteiden paremman
ylläpidon.
Syys- ja hiihtolomien on hyvä olla viikon mittaisia. Samoin joululoman pituus voi olla nykyisellään. Syysloman
ajankohdan porrastaminen (samoin kuin hiihtoloma) olisi toivottavaa, että kaikki Suomen koululaiset eivät olisi
samalla viikolla syyslomalla. Lomamatkojen saatavuus koulujen lomaviikoilla on todella hankala ja hinnat
huomattavasti normaalia korkeammat. Lomien porrastaminen parantaisi perheiden mahdollisuuksia lomailla
yhdessä oikeilla lomaviikoilla ja vähentäisi todennäköisesti tarvetta anoa vapaata koulusta.
Ei missään nimessä joululomaa! On hyvä että vuodesaa on kaksi pidempää lomaa (kesällä ja talvella)
Mielestäni muista lomista, niiden ajankohdista siis, voisi leikata hieman pois, jotta kesäloma olisi pidempi.
Jos koulu alkaisi nykyistä myöhemmin syksyllä ja kesäloma olisi lyhyempi, syysloman voisi jättää pois ja
kevätlukukaudelle voisi talviloman lisäksi lisätä kevätloman esim. pääsiäisen aikoihin. Koulussa voisi siis
tavallaan olla kolme lukukautta. Jos koulua käydään juhannukseen asti, pitkä kevät on katkaistava lomalla.
Lomien pidentäminen syyskesällä mahdollistaisi paremmin myös koko perheen marjastus- ja
sienestysmahdollisuuksia.
Jotain kesäleirejä olisi kiva jos olis järjestetty
Mielestäni muutamia päiviä voisi säästää kesälomasta tai muista lomista vuoden mittaan pidettäväksi esim.
useampana perjantaina. Näin saataisiin perheille yhteistä aikaa lähteä vaikka pienelle lomareissulle
viikonloppuna tai ihan vaan huilata kotosalla kiireettömästi. Jos koulu alkaisi elokuun lopussa, kevään mittaanalkukesästä saisi olla pari näitä pidempiä viikonloppuja.
Lisäksi syys-ja talvilomia voisi myös jaksottaa hajautetusti enemmän.
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En lyhentäisi ainakaan muita lomia, ne katkot ovat tarpeen. Jos kesäloman ajankohtaa muutetaan, on keväälle
pikemminkin saatava lisää yksi lomaviikko. Se on sitten otettava kesälomasta.
Onko tässä ajateltu yhtään niitä perheitä, joilla on lomakierto niin, että vain joka 4. vuosi kesäloma on
heinäkuussa?? Entä kun vanhempien lomat onkin touko- tai kesäkuussa? Perheille ei jää lainkaan yhteistä
loma-aikaa. Vai pyrkiikö kaupunki muuttamaan myös teollisuuden loma-ajat???
Kivaa kesätekemistä pitäisi lisätä. Liikuntakerhoa tms edullista ja hyödyllistä toimintaa lapsille enemmän,
ainakin tuohon loman alkuun, jos lapset muuten ajelehtii yksin kotona monta viikkoa odottaen vanhempien
loman aloitusta.
En kannata nykyisen systeemin muuttamista. Loma-aika pitäisi ajoittaa siihen mihin vanhemmatkin sen
ajoittavat, heinäkuu tullee olemaan suosituin lomakuukausi muusta Euroopasta poiketen, koska silloin
valo&lämpö täällä Suomessa ovat yleensä optimaaliset. Elokuu on jo pimeämpi kuukausi mikä rajoittaa esim.
veneilyä. Ja elokuussa saapuvat hirvikärpäset. Nautitaan omasta erityisestä kesästämme silloin kun se on
parhaimmillaan, koko perheen voimin! Kesäkuu on esim. vaellusretkien kannalta paras kuukausi, valoa on läpi
yön, ei ole liian kuuma ja hyttysiäkin vähän. Liike-elämä tuskin kärsii Suomen heinäkuun lomista, yleensä firmat
ovat aina auki ja työntekijät lomailevat vuoronperään, sama varmaan eurooppalaisilla firmoilla.
Mielestäni lomien pituudet ovat sopivia ja muiden lomien ajankohtakin täysin hyvä. Ainoastaan kesäloman
myöhästyttäminen helpottaisi monen perheen kesänviettoa, vanhempien lomien ajoituksia ja nykyisten säiden
perusteella lomalle osuisi enemmän lämpimiä päiviä.
On hienoa, että kaupunki pohtii tätä!
En lyhentäisi muita lomia vaan kesäloman olisi hyvä alkaa juhannukselta ja kestää elokuun loppuun!Lapset
tarvitsevat lomaa jatkuvasta suorittamisesta myös syksyllä jouluna ja talviloman aikaan.
Joensuun kannattaisi laittaa koulutuksen perusasiat kuntoon loma-aikojen siirtämisajatuksella nuoleskelun
sijasta. Esimerkiksi koulukiinteistöjen, vaikkapa Pataluodon osalta, kaupungin toiminta on ollut ala-arvoista,
vastuutonta ja muiden kouluyhteisön jäsenten tietämystä halveksivaa. Lisäksi monissa aineissa Joensussa
opiskelevat saavat opetusta vähemmän kuin useissa muissa verrokkikaupungeissa. Tällaiset asiat ovat lasten
ja nuorten tulevaisuuden kannalta oleellisia ja niihin kannattaisi keskittyä ja panostaa.
- kesäloma 2kk, alku n. 15.6.
- kevätlukukaudelle esim. pääsiäisen tienoille parin viikon loma, että pitkän kevään jaksaisi puurtaa
Entinen käytäntö on toiminut hyvin. Miksi muuttamaan? Tähän vuoteen sattunut lämmin kausi elokuulle ei
takaa sään olevan jatkossa silloin hyvä. Tai vastaavasti kesäkuun huono. Valoisuus mielestäni ratkaisee.
Lauantait ovat lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeitä arjen rytmin katkaisijoita. Pari 6 päiväistä
työviikkoa toimintakaudella eivät riitä katkaisemaan ja palauttamaan yhdellä viikkovapaalla viikossa arjen
suorittamiselta. Lauantaikoulupäivät lisäävät haitallista suuntausta suorittamisen ja uupumisen kierteille jo
nuorilla koululaisilla, mutta myös vanhemmilla. Perheiden tulee voida valita, miten he viikonlopun toiminnot
haluavat toteuttaa, yhdessä tehden, harrastaen tai leväten, jopa kotia yhdessä hoitaen. Elämää opiskellaan
myös koulun seinien ulkopuolella - tärkeitä elämän arvoja ei pidä uhrata perusopetuksesta tehokkuuden ja
säästöjen tiellä. Myös perusopetuksen henkilöstö tarvitsee lepoaikansa, jotta henkilöstö voi antaa parhaan
osaamisensa jaksavina aikuisina oppilaidensa käyttöön. Suosittelen selvittämään, millaisia kustannuksia
henkilöstön jaksamattomuudesta aiheutuu laadullisesti ja resursseissa, kustannukset kertaantuvat
oppimistuloksiin niin hyvässä, kuin pahassa. Lomakauden muutoksilla tuodaan epävarmuustekijöitä, jolloin
työtehtävä ei kannusta jatkamaan sitoutuneena, vaan etsimään henkilökohtaisella tasolla "ihmisen mittaista"
tehtävää. Vuosittain vaihtuva opetushenkilöstö ei palvele perusopetuksen kehittämistä. Kannustaako lomaaikojen siirto tai lyhentäminen parempiin oppimistuloksiin, millaiseen tutkimusnäyttöön tämä perustuu - vain
tällä on merkitystä ja asiaa täytyy osata tarkastella kuitenkin riittävän laajasti, sillä seuraamukset tässä ja
tulevissa sukupolvissa eivät saisi yllättää.
Missään nimessä en lyhentäisi syys-, joulu- enkä hiihtolomaa. Ne todella tulevat tarpeeseen ja lapset ovat
paljon virkeämpiä niiden jälkeen.
Kevät on nykyisellään pitkä ja väsyttävä. Jokin pidempi katkos siihen olisi hyvä, jaksaisi sitten pidemmälle
kesäkuuhun käydä koulua, vaikka juhannuksellekin asti. Itseäni ei haittaisi myöskään jos syysloma olisi kahden

viikon mittainen. Lasten lomat ovat aina haaste aikuisille, joilla lomaa ei ole yhtä paljon, mutta isommat lapset
(noin 10-vuotiaat?) osaavat jo nauttia lomasta vaikka vanhemmat olisivat töissäkin.
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Mallia voisi tietysti ottaa myös Keski-Euroopan rytmistä, jota olisi hyvä lähestyä jo elinkeinoelämänkin takia.
Koulun aloitusta elokuussa emme toivo aikaistettavan, päinvastoin, mieluummin vaikkapa viikkoa
myöhemmäksi.
En lyhentäisi mitään, koska koulussa oltava aika on liian pitkä.
Nyt koululaisilla omia lomia kouluaikana, kun vanhemmilla lomat elokuun lopulla. Lomien siirrolla vältyttäisiin
turhilta poissaoloilta.
Keskustelussa ei ole huomioitu sitä, miten päättötodistuksen myöhäisempi saanti vaikuttaa jatkoopiskelupaikkojen hakuun.
Koulu voisi jatkua vasta elokuun lopulla/syyskuun alussa!
Lomien siirrot tulee hoitaa integroidusti siten, että yhteisvalinnat tai haut sopeutetaan samaan malliin.
Pelkästään peruskoulujen lomia ei voi muuttaa vaan koko malli pitää ulottaa läpi koulutuskentän. Tavallaan
"nytkäytetään" vuosikelloa 3 viikkoa eteenpäin joka tasolla.
Myös matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa pitäisi järjestää esim. viikon mittaisia harrasteryhmiä -ilman
kohtuuttomia maksuja!
Lomat kuuluu elämään. On hyvä olla muutakin kuin koulua. Vastuuta perheille ja ja vapautta tavata sukua ym.
Jos vaihtoehtona on jonkin toisen loman lyhentäminen kesäloman kustannuksella, en silloin pidentäisi
kesälomaa.
Koko maassa on mielestäni oltava kesälomien suhteen melko samat käytännöt, koska ihmiset saattavat esim.
käydä kotikunnan ulkopuolella töissä. Tästä voisi seurata, että lasten ja vanhempien loma-ajat menisivät entistä
pahemmin ristiin. Myös ylioppilaskirjoitukset ym. pääsykoejärjestelyt menevät täysin sekaisin ja johtavat
pahimmillaan epätasa-arvoiseen tilanteeseen eri kunnissa asuvien oppilaiden välillä.
Koulujen aloitus elokuun viimeiselle viikolle tai syyskuun 1.
Kahdeksas kysymys on hieman huono, sillä sinne tarvitsee kohdan jossa kerrotaan kuinka mitään ei pitäisi
lyhentää tai koulua siirtää lauantaille. Kouluviikot ovat monelle oppilaalle hyvin raskaita esim. jos sinun pitää
käydä joka päivä koulua Enosta asti. Linja-autotkaan eivät kulje lauantaisin yhtä hyvin kuin arkisin ma-pe, mikä
sitten taas tarkottaisi sitä että linja-autot joutuvat lisäämään kyyti kuljetuksiaan. Jotkut valittavat siitä, kuinka
nuoret vain notkuvat kaupungilla, mutta tähänkin ongelmaan saataisiin ratkaisu jos nuorille annettaisiin töitä!
Monet nuoret jotka hakevat töitä kesälomansa ajalle, eivät niitä saa, koska työt ovat joko menneet suhteilla tai
sitten niitä ei vain yksinkertaisesti ole tarjolla.
Kesälomaa en pidentäisi: pikemminkin syys-, joulu- ja hiihtoloma tuovat sopivan katkon koulutyöhön ja auttavat
jaksamaan.
Ei missään tapauksessa pidempää kesälomaa.
Lauantaikoulupäiviä ei tulisi missään nimessä lisätä.
Palautetta kyselyn tekijöille:
- tuliko mieleen, että aika moni vanhempi on myös opettaja tai koulun henkilökuntaa jne. -> miksei kohdassa 1.
voi vastata useampaa kohtaa?
- myös kohdan 4. vaihtoehdot ovat aika rajoittuneita, kaikissa kesäloman alkua ehdotetaan joka tapauksessa
kesäkuulle
Hyvän pituiset, sopivassa välissä.
Kysymys kahdeksan on turha, jopa harhaanjohtava.
Jos kesälomaa siirrettäisiin juhannukselle, kesälukukaudesta tulisi aika pitkä, sen voisi katkaista kahden viikon
talvilomalla ja syksypuolella ei olisi syyslomaa ollenkaan.
Ajattelisin myös, että välitodistusrumban voisi jättää väliin joulujuhlista, antaisi sen sitten (jos tarvii lainkaan)

siinä vaiheessa, kun puolet kouluvuoden työstä on tehty.
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Toisaalta ei sekään haittaa, jos puolet ei ole takana, koska sehän kertoo siitä, miten kouluvuosi on alkanut.
Elikkäs ihan sama sittenkin Ü
Suomen koulujärjestelmä tekee todella hyvää tulosta,
miksi se pitäisi tuhota! Jaksaminen ja hyvät oppimistulokset ovat mielestäni osittain seurausta hyvästä
palautumisesta ja levosta.
Nykyään vanhemmat vie lapset lomille ulkomaille oli lomaa tai ei. siksi esim. syysoma voisi olla vain pidennetty
viikonloppu, joululoma taas voisi olla pidempi.
Lapset ovat heitteillä syyslomalla, koska työelämä ei syyslomaa tunne.
Kesälomaa ei mielestäni tarvitse pidentää ja etenkään en lisäisi koulupäiviä lauantaille. On hyvä että oppilailla
on kaksi peräkkäistä lepopäivää viikossa ja sitä ei pidä ottaa pois. Kuten aiemmassa jo sanoin, yhden
pidemmän loman sijasta olisi fiksumpaa jaottaa lomaa pitkin vuotta, esim. 1 kk - 1,5 kk kesälomaa ja loput
kesälomapäivät olisi lisätty syys-, joulu- tai hiihtolomaan, tai käytetty kokonaan "uusina" loma-aikoina
kouluvuoden aikana.
Ei tarvetta koulupäivien lisäämiseen, koska ohjauksen ja lähiopetuksen määrä alentunut. Tästä johtuen
päivittäistä opiskeluaikaa voidaan lisätä ilman työpäivien määrään lisäämistä.
En vastannut edelliseen kohtaan mitään, koska en halua pidentää kesälomaa. 1-2 viikkoa kestävät syys-, jouluja hiihtolomat ovat tarpeeseen juuri nykyisen mittaisina enkä myöskään halua lauantaipäiviä koulupäiviksi (edes
poikkeustapauksissa). Kyllä koululaiset ja myös opettajat ovat lomansa ja viikonloppuvapaansa ansainneet.
Vastaus 8. kysymykseen: Muita lomia voidaan pidentää, kun kesäloman pituudeksi tulee kuusi viikkoa.
Loma on toki tarpeen, mutta esikoulu-3lk iässä nykymuotoinen pitkä kesäloma aiheuttaa perheelle kovaa
rasitusta, jos isovanhempia ei ole käytössä. Lapselle voi olla hyvin hankalaa ja kallistakin keksiä sopivaa
tekemistä täyttämään pitkiä päiviä, etenkin jos asutaan paikassa josta ei omin avuin pääse kavereille tai
erilaisiin kerhoihin ja muuhun edulliseen päivätoimintaan.
Tästä asiasta aloitetaan puhe aina, kun elokuun loppupuolelle sattuu lämpimiä päiviä. Kuitenkin keskimäärin
nykyinen loma ajoittuu ns. parhaan kesän aikaan. Eikä se ole ollenkaan vaarallista, jos ulkona on lämmintä ja
koulut ovat jo käynnistyneet. Oppia voi ulkonakin, varmasti monet opettajat hyödyntävätkin tätä mahdollisuutta.
Toisinaan myös kesäkuun alussa on hellejakso, joten tämä ongelma ei poistuisi lomaa siirtämällä. Enkä
myöskään näkisi koululaisten kesäajan hoitojärjestelyiden aiheuttamien ongelmien poistuvan, ainoastaan
siirtyvän.
Loma lyhynee vuosi vuodelta, kun kesäkuun puolelle käydään koulua ja elokuussa aloitetaan jo heti
alkukuusta. Jatkoa lomaan loppu päästä.
Jos loma alkaisi vasta reilusti kesäkuun puolella, jäisi alkukeän viikot hyödynnettäviksi vaikka ulkona pidettäville
tunneille luonnossa.
Lyhentäisin joululomaa. Lähes kahden viikon loma on varsinkin alakoululaisten vanhemmille haaste.
Lauantaille ei koulupäiviä, koska on aloja, joissa vapaapäivät ovat viikonloppuna eikä arkivapaita ole lainkaan.
Lapset ja vanhemmat tarvitsevat yhteisiä vapaapäiviä.
Lapset ovat kevättä kohti mentäessä väsyneitä, joten loma keväällä olisi paikallaan.
Jos lomapäiviä olisi kaikkiaan vähemmän, voisi lukujärjestykseen mahtua uusi/uusia oppiaineita, kuten
sosiaalinen media ja taloustaito.
Loma on tärkeä sekä koululaisille että opettajille, mutta ymmärtääkseni tutkitusti lyhyemmät lomat tihemällä
välillä ovat työkyvyn kannalta parempia.
Kesä lomaa voisi lyhentää jos vastaavasti lisä päiviä tulisi syys ja hiihtolomalle.
Lauantaityöpäiviä ei saisi olla enemmän kuin yksi lukuvuodessa. Lauantaisin on harrastuksia.
Koululaisten lomat ovat hyvät näin. Harva vanhempi pystyy järjestämään vapaata koko kesäloman ajaksi ellei
itse työskentele opettajana. Keskiverto kesäloma on noin 4 viikkoa ja kaikissa työpaikoissa lomat kiertävät.
Lapset tarvitsevat lomaa myös syksyllä ja kevättalvella, jotta jaksavat ahertaa koko lukuvuoden. Sää voi olla
millainen vaan mihin aikaan kesästä vaan, sillä ei voi perustella lomien siirtoa. Järjenkäyttö on sallittua tässäkin
asiassa. Itse työskentelen päiväkodissa ja mietin heti, että mitä tämä muutos tarkoittaa siellä esim.
esiopetuksessa ja kesäpäivystyksessä. Asioilla on monta puolta, kaikkea vanhaa ja hyväksi havaittua ei ole
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pakko muuttaa vain sen takia että joku keksii aloittaa keskustelun näinkin turhasta asiasta.Tälläkin hetkellä
koulutoimi voisi miettiä paljon tärkeämpiäkin asioita kuin ykköspäiviä koululaisten kesälomassa.
Kesälomaa ei tarvitse pidentää, se voisi vaikka olla viikkoa lyhyempi ja vastaavasti joulun pimeänä aikana olisi
sitten viikko enemmän lomaa. Lauantaikoulupäivät eivät ole toimivia kenenkään osapuolen kannalta.
Ehkä vähän asian vierestä, mutta mikäli lomaa siirrettäisiin myöhemmäksi, olisin valmis lyhentämään
kesälomaa viikolla tai kahdella, jolloin kevätlukukautta saataisiin kevennettyä. Pääsiäisen yhteyteen ja
toukokuulle tulisi lisätä lomaa vaikka pidennettyjen viikonloppujen merkeissä, muuten kevätlukukausi on liian
raskas.
Talven lomia sopivasti.
Kesälomaa ei mielestäni tarvitse lyhentää tai pidentää. Loma-aika voisi olla siis sama, mutta alkamisajankohtaa
voisi siirtää.
Tämä on oikein hyvä ajatus, että loma-aikoja voitaisiin kokeilla toisin. Eihän sitä lopullista lopputulemaan
kokeilematta tiedä. Hienoa, että on uudistusvalmiutta ja kokeilunhalua!
Joululoman voisi olla viikon pituinen, jos jotakin lomaa pitää lyhentää.
Voi kun vanhemmat kasvattaisivat lapsiaan lomien aikana. Kouluun tullessaan lapset ovat kuin pelloissa
kasvaneita ja vanhemmat valittavat opettajille aikaisista aamuista ja vaikeista herätyksistä. Onko opettajan
tehtävä kasvattaa vielä vanhempiakin? Ei.
---Lyhyitä "lomia" eli esim. pidennettyjä viikonloppuja voisi olla pitkän syksyn ja kevään aikana useampia. Tämä
voitaisi tehdä lyhentämällä joululomaa ja/tai lauantai-koulupäivillä. Lauantai koulupäivillä voitaisi lisätä
yhteisöllistä tekemistä, toiminnallista näkökulmaa, "työpajapäiviä" tmv. tavalla kehittävää perusopetuksesta
poikkeavaa, mutta kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa opetusta.
Ei mistään pois vaan lisää lomaa!
Ei ikinä lauantaisin koulua!!!
Muita lomia pidemmiksi.
Lomat silloin kun sääkin on hyvä, ei lomia syyssateilla.
Liian pitkät lomat opettajilla.
Ei mennä sotkemaan hyvää järjestelmää.
Totta on, että pienten koululaisten kohdalla pitkä kesäloma on vanhempien kannalta hankala, jos ei itse ole
opettaja / työtön / vanhempainvapaalla. Mutta pienten kohdalla myös talvella olevat lomat aiheuttavat
vanhemmille paineita.
Niille koululaisille, jotka onnistuvat saamaan kesätöitä, on pitkä kesäloma tarpeen, että aikaa on sekä työhön
että vapaaseen.
Koululainen tarvitsee lomia myös kouluvuoden aikana, en misään tapauksessa halua koulua lauantaisin.
Etenkin ihan tavallisena arkiviikkona kahden päivän viikonloppulepo tulee lapsille tarpeeseen.
Ennemmin lyhyempi kesäloma ja pidempi loma keväälle (esimerkiksi pääsiäisen yhteyteen).
Kesälomatoimintaa lisää kesälomie ajaksi sekä kesäloman alkamisen ajankohta myöhemmäksi. Kesäloma
voisi olla lyhyempi ja lomia pitkin lukukautta.
Edellä olevaan kysymykseen lisäyksenä se, että mainitut syys,- joulu,- ja hiihtoloma voisivat olla nykyisen
mittaisia, samoin kesälomakin. Ainoa muutos olisi siis kesäloman alkamisen siirtäminen vähintään kahdella
viikolla, jolloin elokuu olisi heinäkuun ohella toinen päälomakuukausi.
Miksi koululaisten pitäisi kärsiä muutoksesta vain jotta yrittäjät tekisivät rahaa?
Ei koulupäiviä lauantaille (ei ollut "ei muutosta" vaihtoehtoa). Vanhemmat (monet) ovat viikot töissä. Viikonloput
ovat ainoota oikeasti vapaata yheistä aikaa. Voi käyd mökkeilee, telttailee jne ilman aikataului. Sellasia päiviä
tarvitaan kaks viikossa ehdottomasti.
Kommentti lomista yleisesti:
Joululoma, kaks viikkoa, on erinomainen. Kerkee rauhassa häärää joulun ja uuden vuoden. Lomailla
mummolassa.
Samaten syys- ja hiihtolomat halutaan pitää viikon mittaisina. Meillä mummola on 600km päässä (meidän
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perhe ei kyllä varmasti ole ainut) ja matkaan menee suuntaansa päivä. Jos loma olisi lyhyempi, ei nähtäs eikä
päästäs mummolaan vierailee. Nyt pystyy kaikki lomat oleen mummolassa ja tapaa siellä sukulaisia ja ystäviä.
Kesälomasta voitaisiin ottaa muutama päivä joululomalle koska sitten seuraavan vuonna jaksettaisiin taas
panostaa seuraavaan luku kauteen koska pimeänä aikana loma on tarpeen!!
En lyhentäsi kesälomaa, mutta en myöskään lyhentäisi syys-, joulu- enkä hiihtolomaa. Kesäloman siirto
juhannukselta elokuun loppuun olisi hyvä ratkaisu.
Hienoa, että tällainen kysely tehdään. Toivon todella, että muutosta tapahtuu tämän osalta.
Kiitos ja aurinkoista syksyä!
Nykyiset lomat sopivan pituisia. Jos kesäloma loppuisi vasta elokuunlopussa, syysloman ajankohtaa pitäisi
siirtää myöhemmäksi.
Mihin ylläolevalla kysymyksellä tähdätään? Kysely tuntuu siltä, että varsinaiset päätökset on jo tehty.
Ehdoton EI siirtämiselle ja muille säädöille.
Miten käy lähtevien 9-luokkalaisten, jos Joensuu muuttaa tätä? Tämän käytännön tulee olla valtakunnallinen
jos siihen mennään. (lue on jo päätetty, mutta kysellään nyt jos ei tulisi pahamieli niin monelle). Kun 9luokkalainen päättää koulunsa ja lähtee eteenpäin, vaikka toiselle paikkakunnalle, jossa lomat loppuvatkin
aikaisemmin, on Joensuulainen 9-luokkalainen saanut lyhyemmän loman kuin muut, koska täällä koulu on
loppunut myöhemmin, ja saattaakin alkaa muualla jo nykyisellä aikataululla.
Mutta tämä asia lienee jo taputeltu kabineteissa, kuten Joensuun päättäjillä on tapana, ja Joensuulaisilla ei
oikeasti ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa yhtään mihinkään.
Kesälomaa ei tarvitse lyhentää ja hyvä on kun on jos syysloma ja talviloma ovat viikon mittaisia.
Kevätlukukaudesta tulee pitkähkö, mikäli kevätlukukausi jatkuu kesäkuulle. Mutta esimerkiksi pääsiäisen
aikaan voisi olla myös loma joka alkaisi viimeistään kiirastorstaina ja päättyisi vasta seuraavan viikon
keskiviikkona.
Lomien ajoittumisessa on otettava huomioon eri oppilaitoksiin hakuajat. Lienee hankalaa jos yksittäisen koulun
tai yksittäisen kunnan koulujen loma-ajat poikkeavat huomattavasti toisistaan.
Kesäloman ( ja kaikkien muidenkin lomien ) pitäisi olla niin pitkä kuin mahdollista, koska se ehkäisisi väsymystä
ja siitä aiheutuvia haittoja niin fyysiselle, psyykkiselle kuin sosiaalisellekin terveydelle ja parantaisi oppilaiden ja
opiskelijoiden elämänlaatua merkityksellisesti.
Toivottavasti ERITYISESTI KOULUA KÄYVIÄ ihmisiä kuunnellaan. Onko kaupungin paras asiantuntija
asiassa?
En kannata siirtämistä lainkaa
Itse jyvittäisin enemmän lomaa syksylle, joululle ja keväälle sekä satunnaisesti lyhyemmille työviikoille.
Kesälomaa voisi lyhentää esim. Viikolla ja siirtää aloitusta myöhemmäksi.
Erilaisia kerhoja voisi olla keäajalla missä lapsi voisi halutessaan käydä.
Voisi alkaa juhannukselta ja loppua 1.9.
Alakoululaisilla pitää olla aikaa olla jouten. Ei lapset kaipaa esim. lomilleen jatkuvaa lomakohteitten kiertämistä
vaan omaa "höntsäilyaikaa".
En ymmärrä, että miksi tästä nousi Joensuussa näin suuri juttu. En näe tarvetta lomien muuttamiselle.
Toivon, että asiaa ajateltaisiin lasten jaksamisen kannalta, ei elinkeinoelämän kannalta.
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Vähentäisin loma-aikoja vuositasolla. Eli kesäloma lyhemmäksi, mutta syys-, joulu- ja talvilomat ennallaan.
Viikkotuntimääriä voisi sitten vähän vähentää. Eli kevennettäisiin koulupäiviä sen sijaan että lisättäisiin loman
määrää
Kaikki on nykyiselläänkin ok, mutta jos saisi valita, niin kyllä loma pitäisi oikeaan kesäaikaan eli heinä-elokussa
pitää. Ja kaksi kuukauttakin varmasti oikeasti riittäisi.
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Kesälomasta osan voisi jakaa muille ajankohdille, syksy pitkä.
Lauantai silloin tällöin voisi olla ihan ok, muttei monta la kuussa kuitenkaan.
Kaikki muut lomat ovat todella tarpeelliset hengähdystauot joten niitä ei saisi lyhentää.
Kesäloma on juuri sopivan pituinen ja sopivaan aikaan joten en haluasi sen muuttuvan ollenkaan.
Syys- ja hiihtolomat ovat hyvän mittaiset (ehtii käymään reissussa), mutta joululomaa voisi lyhentää ja lopettaa
lauantaisin pidettävät koulupäivät kokonaan! Harvalla aikuisella on mahdollisuus pitää joulun aikaa niin paljon
lomaa kuin muksuilla nykyään on. Useimmilla vanhemmilla on kuitenkin viikonloput vapaita, joten
viikonloppuisin voi viettää aikaa muksujen kanssa ilman erityisjärjestelyjä.
Kesälomaa ei tarvitse pidentää.
Pidetään kesäloma ja muut lomat nykyisen pituisena.
Syyslukukauden ei välttämättä tarvitse päättyä jouluun, vaan se voisi päättyä esim. talvilomaan. Näin
lukukausista tulisi suunnilleen samanmittaiset.
kesälomasta vois ottaa 0.5 viikkoa pois ja lisätä se joululomaan.
En haluaisi isoja muutoksia lasten kesälomiin. Edellä mainitsemani viikkoa myöhempi kesäloman aloitus ja
muiden lomien ja koulupäivien pitäminen ennallaan voisi olla kokeilun arvoinen. Sekin olisi ihan ok, vaikka
kesäloman aloitus ja lopetus pidettäisiin ennallaan. :)
Koulut voisivat alkaa 1.9. niin kuin yliopistot ja koulut useimmissa Euroopan maissa. Jos päivä sattuu
viikonlopulle, koulu voisi alkaa heti seuraavana maanantaina.
Koululaisten pitäisi tehdä jotain järkevää. Kerhotoimintaa, liikuntaa, ei mitään läskiintymistä kotisohvalla! t.
pienen lapsen äiti
Olisi mukavampaa että lomat loppuisivat kaikkialla samana päivänä tai eroa olisi korkeintaan yksi päivä.
ÄLKÄÄ MUUTTAKO
Lähtökohtaisesti kesäloma alkamaan kesäkuun 1. Päivänä ja koulu alkamaan syyskuun 1. Päivänä. Kuten
perinteisesti on ollutkin tapana. Lisäksi viikon "perunankeruuloma" syksyllä ja viikon hiihtoloma talvella. Eikä
missään tapauksessa mitään lauantai opiskelua. Lapset ovat lapsia ja tarvitsevat vapaata "työstään" siinä
missä aikuisetkin. Jätetään turhat haahuilut pois koulusta, mietitään koko oppivelvollisuus uusiksi ja pyritään
vähentämään koulussa istumista.
Kesätehtäviä esim. Kasvioita tai jotain muuta voi olla. Tai esim lukea jotain tai taide/ liikuntaprojekteja jotka
dokumentoitava. Omat projektit voisivat olla pitkälti vapaavalintaisia jolloin kehitettäisiin lasten omia ideoita ja
ne alustettaisiin yhdessä opettajan kanssa ja myös niiden loppuraportointi tehtäisiin yhdessä, jolloin alaasteelaisetkin voisivat tehdä niitä. Olisi hyvä jos olisi mahdollista tehdä kesäprojekteja yksin tai yhdessä
kavereiden kanssa. Aiheena voisi olla yhtähyvin lomamatka kuin uimakoulu, jonglööraus tai ötökkäbongaus
tms. Tämä kehittäisi lasten omaa näkemystä siitä mitä mahdollisuuksia hänellä olisi toimia omien mielenkiinnon
kohteidensa parissa. Ja myös omaehtoista tekemistä.
Elokuussa koulussa voitaisiin tehdä lyhennettyä työviikkoa: koulua maanantaista torstaihin. Koululaisille tulisi
elokuussa muutama pitempi viikonloppu joka mahdollistaisi pitemmät lomareissut elokuussa, eli se tukisi
matkailuyrittäjien intressejä. Samalla se olisi pehmeä lasku lukuvuoteen.
Ei koulupäiviä lauantaille, suurin osa vanhemmistakaan ei työskentele lauantaisin. Loman pituus on sopiva,
eikä sitä tule muuttaa.
Lyhyempi kesäloma!
Leirejä voisi järjestää muulloinkin kun kesäkuun alusta.
Lyhentäisin lomia hieman kesällä ja pidentäisin joululomaa ja mahdollisesti pääsiäisen seutuun vielä 1-2 päivää
lisätaukoa, varsinkin jos koulun lopetusta keväällä myöhennetään.
olen itse 9-luokkalainen ja olen sitä mieltä että kesäloman pitäisi loppua vasta syyskuun alussa
Kesäkuun tunnit voisi hyvin hyödyntää ulkona pidettäväksi tai että lapset tekisivät oman ikänsä ja
kehitystasonsa mukaisia projekteja kesäkuussa, jolloin oppiminen luokissa voisi olla vähäisempää.
Olisi hyvä jos loman alkamista tosiaan siirrettäisiin muutamalla viikolla ja vastaavasti koulun alkamisajankohta
siirtyisi elokuun loppuun. Näin elokuu olisi vielä lomakuukausi, kuten muissakin maissa on.
Leiritarjonnasta olisi vain sellainen kommentti, että tarjontaa pitäisi ehdottomasti olla myös heinäkuussa.
En lyhentäisi muita lomia, vaan pidentäisin kesälomaa toisesta päästä. Syysloma voitaisiin pitää
samanpituisena kuin nytkin, mutta esim. vaikka viikkoa myöhemmin.
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Kesäloman ajankohta ja pituus on hyvä, ettei tarvitse muita lomia lyhennellä saatikka sitten tulla lauantaina
kouluun. Ei mitään järkeä ruveta asiaa muuttamaan. Kunta voisi keskittyä tärkeämpiin asioihin.
Lukuvuoden työpäivien sijoittelussa tulisi ottaa ensisijaisesti huomioon oppilaiden ja opettajien jaksaminen,ei
se, onko Särkänniemessä asiakkaita elokuun puolivälissä.
En usko, että kovin radikaali muutos nykyiseen onnistuu ilman, että koko maa on siinä mukana. Olisi myös
hieman outoa, jos esim. lakkiaispäivä on Joensuun seudulla eri kuin muualla maassa.
Toki kesäloman aloituksen siirtäminen noin juhannukselle tarkoittaa sitä, että kevääseen olisi hyvä saada
(hiihtoloman lisäksi) noin viikon mitainen esim. pääsiäisloma. Muuten kevät käy ainakin pienemmille
koululaisille liian rankaksi.
Nyt pitäisi selkeästi suunnitella kouluvuodet niin, että helatorstain jälkeinen perjantai on vapaa. Jos
itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vappu sattuvat torstaille niin perjantai on vapaa tai tiistaille niin maanantai on
vapaa. Tällöin oppilaille tulisi ns lepoviikonloppuja.
En lyhentäisi lomia mutta niitä voisi olla tasaisemmin pitkin vuotta
Lukekaa!
Muistetaan, että koululaitos palvelee oppilaita. Tärkeintä, että lukuvuodessa lomat riittävän pitkät ja tasaisin
välein. Jaksaminen korostuu, mitä pienemmästä oppilaasta on kysymys. Markkinataloudelliset seikat ym. ovat
toissijaisia asioita tämän suhteen !
Jos kesäloma olisi juhannuksesta elokuun loppuun, uskoisin vanhempien ja työnantajien hyötyvän tästä. Moni
haluaisi matkustella vielä elokuussa, jolloin työpaikoilla on muutenkin hiljaista, mutta koulunalku sotkee
suunnitelmia. Tänäkin vuonna elokuussa oli niin hyvät säät, että varmasti koululaisiakin harmitti lähteä kouluun
jo elokuussa. Myöskin tämä tukisi muun Euroopan mallia, jossa koulut alkavat usein vasta syyskuun alussa.
Muutenkin syyslukukaudella ei ole muita lomia kuin syysloma, joten koulun alkua voisi mielestäni hyvin siirtää
syyskuun alkuun.
En lyhentäisi muitakaan lomia, mutta jos kevät kausi jatkuisi juhannukselle niin pääsiäsenä voisi myös olla
pidempi loma (1vko).
Nykyinen kesäloma on riittävän pitkä. Lukiolaiset tarvitsevat mielestäni myös hengähdystaukoja lukuvuoden
välillä.
Minkä takia tätä asiaa mietitään? Vanhempien työn, elinkeinoelämään vaiko kokeilunhalun? Hyvään päätöksen
valmisteluun kuuluu LAPSIASIAN VAIKUTUKSEN ARVIOINTI! Eikö ensin pitäisi miettiä mitä vaikutuksia tällä
olisi lasten hyvinvointiin ja oppimiseen? Arviointia tulisi tehdä ENNEN JA JÄLKEEN päätöstä jo sen
valmisteluvaiheessa.
Tällä on suuri vaikutus erilaisiin ja erilaisissa tilanteessa oleviin lapsiin, joten mietitään ensi sitä! LAPSET
ENSIN!

-
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Eihän nyt vaan toteuteta aikuisten toiveita lasten kustannuksella?
Koulu jatkumaan kesällä pidempää; pitäisi koulunkin seurata muuta työelämää/yhteiskuntaa ja siinä tapahtuvia
muutoksia. Parhaat lomakuukaudet heinä- ja elokuu. Koulun alku voisi olla hyvin vasta syyskuussa.
Joululomaa pitäisi pidentää. Koulujen pitäisi alkaa vasta loppiaisen jälkeen. Ei mitään järkeä tulla muutamaksi
päiväksi kouluun ennen loppiaista. Voitaisiin tehdä vaikka muutama lauantai syksyllä koulussa enemmän
sisään jos tarvis tai lyhentää kesälomaa tuolla parilla päivällä!
-säästäkää tähän turhaan keskusteluun kuluvat paukut oikeasti paljon tärkeämpiin asioihin ja laittakaa
Joensuussa koulutu kuntoon, varusteet ja opetuksen rahat oikealle tasolle
Jos kesäloman alkamista siirretään myöhemmäksi, kevättä voisi "lyhentää" pidemmällä pääsiäislomalla.
Joululomaa ei toivoisi pidemmäksi, kun töistä ei aina voi olla montaa viikkoa poissa.

-

Koulut voisivat alkaa jo elokuun alusta. Lapsi kaipaa jo kavereita, jotka ovat lomalla usein reissussa yms.
Rankaksi menee, jos lauantaityöpäiviä lisätään ja lasten harrastukset kärsivät pahasti. Monet turnaukset ja
pelimatkat ovat lauantaisin.

-

Syysloman ei välttämättä tarvitse olla koululaisilla viikon mittainen tai sen voisi jättää poiskin, jos koulu alkaisi
kaksi viikkoa myöhemmin. Työpaikoilla vuosilomaa ei yleensä riitä kuin kesälomaksi (4 vkoa) ja talvikomaksi (1
vko) - syysloman joutuu säästämään joko kesälomistaan tai sitten jättämään koululaiset keskenään kotiin
syyslomalla - usein sääkin on sysksyllä niin kehno, että ulkoilu jää vähäiseski. Jos vanhemmat ovat töissä, ei
perhe hyödy syyslomaviikosta - usein se on perheen kannalta hankala järjestellä mm. ruokahuollon ja
lomapäivien puutteen takia ja koetaan "riesana". Monesti myös työssä on kiirettä juuri syysloman aikaan ja
lomailu on haasteellista.
Koululaisten joululoman aikaan on harvoilla vanhemmilla mahdollisuus lomailla muuten kuin viralliset pyhät,
jolloin koululaiset ovat arkipäivät kotona keskenään. Joululoma voisi alkaa vasta aatoksi ja koulu alkaa heti
uuden vuoden jälkeen. Keväällä olisi helpompi suunnitella esim. perheen kanssa etelän lomamatkaa, jos
koululaisten loma olisi reilun viikon mittainen. Nyt joutuu yleensä ottamaan ylimääräisiä vapaita koulusta, koska
lomamatkojen ajoitus ei sovi koululaisten talvilomaviikolle. Pääsiäisvapaat ja pidempi talviloma keväällä
kompensoisi lyhyempää joululomaa ja auttaisi jaksamaan koulussa pari viikkoa pidemmälle keväällä, jolloin
vastaavasti kesälomää voisi siirtää eteenpäin.
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Kesälomalla voisi toki olla enempi ohjattua toimintaa varsinkin 1-4 luokkalaisille.
perustelut kohta 5
Tämä on asia, jota olen harmitellut jo kauan. On hienoa, jos asiaan saataisiin vihdoin muutosta. Kesä
Suomessa on kesä-elokuu. Ja elokuussa on usein todella hyviä ilmoja (kuten taas kesäkuussa usein ei ole,
ainakaan alussa). Suomen tulisi herätä viettämään koko kesää eikä pistää pillejä pussiin heinäkuun loppuessa.
Koulujen loma-ajat ovat tässä avainasemassa!
ON aika katsoa ikkunasta ulos ja muuttaa ikivanhaa käytämntöä. Ei pitäisi olla ongelma, jos hallitus haluaa
hoitaa asian.
Koulujen tulisi alkaa vasta syyskuun alussa, jotta elokuu saa paikkansa Suomen kesässä.
Lauantai-koulupäivistä pitäisi luopua kokonaan, ovat kovin raskaita arjen keskellä. Lukuvuoden aikaisia lomia ei
myöskään pitäisi missään tapauksessa lyhentää, mieluummin vaikka kesälomasta pari päivää pois - 2,5
kuukauden lomassa muutama päivä ei merkitse mitään, mutta arjen väsyttäessä yksikin vapaapäivä vaikuttaa
jaksamiseen.
En kyllä kannata kesäloman pidentämistä vaan pelkkää siirtämistä hiukan myöhempään ajankohtaan.
Kansainvälisen koulun kolmen periodin lukuvuosi vaikuttaa hyvältä. Siinä on myös keväällä pitempi vapaa,
kesäloma on hieman lyhyempi.
Toivottavasti kokeilu toteutuu!
Kesäloma on hyvänmittainen, mutta jos jotain lomaa pidennetään, se voisi olla joululoma. Esimerkiksi tänä
vuonna joululoman alku on juuri sopivan kaukana aatosta, ja jos kouluun ja töihin ei tarvitse palata heti
keskiviikkona 2.1. tai torstaina 3.1., vaan maanantaina 7.1., on loma tarpeeksi pitkä sekä opettajille että
oppilaille latautua kevättä varten. Joskus olen päässyt nauttimaan joululomasta, joka alkoi tyyliin 22.12. ja
päättyi jo 2.1. Kouluun palaaminen on tällöin erittäin vaikeaa.
Koulu voisi alkaa syyskuun alussa.
En lyhentäisiä muita lomia enkä ainakaan lisäisi koulupäiviä lauantaille. Eivät opi mitään, jos viikot ovat liian
raskaita. Kesäloman pituus on aivan riittävä ja alakoululaisten vanhemmilla on ongelmia järjestää lapselle
hoitoa, jos loma on pitkä.
Varsinkin alakoululaisille olisi hyvä että olisi erilaisia leirejä/kerhoja tarjolla enemmän ja kauemmin kuin
juhannukseen saakka - miksi niitä ei ole tarjolla koko kesäloma-aikaa?
Olisi hyvä, jos lauantain päätöspäivästä voitaisiin luopua ainakin kouluaan jatkavien osalta. Lauantain
oppilaskuljetukset ovat merkittävä kustannuserä.
Myöskään lauantai työpäiviä en haluaisi lisättävän samasta syystä. Koulut ovat myös epätasa-arvoisessa
asemassa lauantaipäivien suhteen, koska kouluilla joilla on paljon kuljetusoppilaita kuluja tulee enemmän ja
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lauantaityöpäiviä on käytännössä hankala toteuttaa.
Jos kesäloman alkamisajankohta siirtyy, niin siirtyykö myös jokakeväinen koululaisten kesänavaustapahtuma
laulurinteellä?
Tapahtuma on tärkeä alku kesäkaudelle ja kesälomalle lähdössä, eikä sen jälkeen tarvitsisi enää
koulunpenkillä istuskella ja kokeitakin tehdä.
Jos kesäloma alkaa viikkoa myöhemmin, myös laulurinteen suvenavaustapahtuma olisi hyvä siirtää viikolla
eteenpäin.
Kesäloma on todellakin tarpeellinen lapsille ja mielestäni 2,5 kk on oikein sopiva aika. Hienoa, että tällaisesta
uudistusmallista on tullut keskustelua. Vielä hienompaa, jos se tuottaa tulosta.
Koulun aloitusaikaa voisi lykätä viikolla.
Mielestäni viikon syysloma ja viikon hiihtoloma ovat sopivat katkaisemaan opiskelut. Silloin tällöin voi olla
lauantaina koulupäivä ja näin pidentää tarvittaessa muita lomia.
se on hyvä näin tai mieluiten koulu saisi loppua aina toukokuun viimeisenä päivänä.
Jos kouluikäinen (erityis)lapsi tarvitsee kesäaikaan hoitoa, niin se ei saisi olla samoissa koulutiloissa, joissa hän
viettää jo talven mahd. iltapäivähoitoineen. Muutenkin on vähän niitä koulutiloja, joissa toivoisi oman lapsensa
olevan koko päivän. Viihtyisyys vaatii vähän taloudellista panostusta, mutta ei pelkästään sitä. Rehtoritko
kannustaisivat?
Voitaisiin lisätä koulupäivien pituutta jotta ois pidemmät lomat!
Mitään muita lomia ei pitäisi missään nimessä lyhentää tai työlauantaita lisätä, koska muuten koulutyö käy liian
raskaaksi. Mieluumin lyhennetään hieman kesälomaa, ettei tarvitse lauantaita käyttää koulupäiviksi eikä muihin
lomiin missään nimessä koskea. Myös vanhemmilla on monesti lomaa pitkin vuotta, niin sillon ei tulisi sitä yksin
oloakaan lapsilla siinä määrin kun kesällä.
Paras ajankohta koulun alkamiseen on 1.9. ja joululoma ei tarvitse olla niin pitkä, koska ajankohta on pimeä
eikä kaikilla ole mahdollisuutta lähteä etelään.
Lomista on hyvä pitää kiinni. Lapset elävät jo nyt nopea tahtista, suorituskeskeistä elämää. On hyvä asia, että
lomia on pitkin vuotta. Lapset tarvitsevat aikaa aisoiden prosessointiin. On hyvä myös opetella rentoutumaan ja
rauhoittumaan.
Kesälomia pidemmäksi ehkä jopa ja kesälöma vähän lyhyemmäksi
Jos halutaan saavuttaa todellisia hyötyjä, parempi tarkastella henkilöstön lomia ja tilojen käyttöä.
Hyvin pitkät kesälomat tuovat tullessaan ongelmia lasten päivien kulkuun kun vapaa-aikaa on paljon. Esim.
varhaisnuoriso- ja nuorisoikäiset helposti kokoontuvat yhteen vailla järkevää päämäärää, mistä voi seurata
ongelmia. Vanhemmille alkaa tulla tarvetta yhä enemmän turvautua järjestettyyn toimintaan kuten leireihin.
Myös lapset alkavat loman kuluessa kaivata koulukavereitaan ja koulupäivien tuomaa järjestystä. Uskon myös,
että ihmiset, jotka matkustavat lomien ulkopuolella, tekisivät yhä niin, vaikka kesälomaa pidennettäisiin lopusta
tai loman alkamisajankohtaa muutettaisiin.
Elokuulla voi olla kauniita ilmoja, mutta suomessa usein sää jo viilenee ja uimavedet.
Keväällä opiskelijat ovat syksyä väsyneempiä, opiskelu ei kiinnosta niin paljoa, joten vaikka lomien
pidentäminen loppupäästä olisi hyvä juttu, ei loman alkua voi pitkittää kuin korkeintaan viikolla.
Pitäisi olla pitkät lomat.
Henkilökohtaisesti en puuttuisi lomiin ollenkaan. Ne ovat itsellekin henkireikiä pitkien työrupeamien keskellä.
Saan itsekin aikaa olla lasten kanssa ja he minun kanssani.
En lyhentäisi muita lomia kesäloman vuoksi. Joululoma voisi olla pidempi, jolloin se katkaisisi paremmin
kouluvuoden.
Jos koululaisten kesälomaa siirretään esim. kahdella-kolmella viikolla, elokuuhun sijoittuvat lomapäivät eivät ole
kuitenkaan enää kesän tuntuisia. Vaikka päivällä olisikin vielä lämmintä, illat alkavat hämärtyä nopeasti ja
aamulla taas maa on kosteana pitkälle aamupäivään. Kyllä koulussakin on kiva käydä vaikka olisi vielä
lämmintä. Tämä on niin tuuripeliä millaiset kesäilmat minäkin kesänä sattuvat!
Muita lomia en lähtisi lyhentämään. Syysloma on erittäin tarpeellinen aivan kuin kohtuullinen joululoma (n.kaksi
vkoa) ja hiihtolomakin.
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Edelliseen kysymykseen huomio, että eihän koulupäivien määrää voi kuntatasolla muuttaa, mutta jos koulu
alkaa myöhemmin, syyslomaa ei välttämättä edes tarvitse. ja näin ollen keväällä voisi olla pääsiäisen aikaan
uusi ylimääräinen loma, joka jaksottaisi työtä kevätlukukaudella, jos koulu loppuisi vasta juhannukselta.
Ei lyhennetä mitään nyt on hyvä
Jos loman alkamisajankohtaa myöhennetään niin vastaavasti koulun tulisi alkaa myöhemmin lukuvuoden
alussa, jotta loman pituus pysyy samana. Elokuussa usein vielä hyviä ilmoja ja kesänviettopaikat voisi pitää
kohteitaan myöhempään kesällä auki. Ja keski-euroopassa lomakausi elokuussa niin suomeen tulijoilla olisi
ohjelmaa eikä kaikki heinäkuun jälkeen kiinni.
kokonaisuutena koululaisilla ja ainakin ylemmillä asteilla on liikaa lomaa.
Kesälomat ovat näin opiskelijalle sopivan mittaisia, mutta ajoitusta voisi muuttaa parempien säiden ja
festariaktiviteettien kannalta ajatellen!
Ei saa lyhentää syys- tai joululomaa. Mutta kesäloma voisi olla pitempi.
:)
Koulun lukuvuosi on täyttä "työtä" lapsille, kyllä nuo lukuvuoden aikana olevat lomat ovat hyvä tauko kerätä
voimia taas kouluarjen jatkoon!
Kesäloma on jo aivan riittävän pituinen, en lyhentäisi muita lomia, ei ne liian pitkiä ole ja lauantain koulupäiviä
en lisäisi, liian hurjalta tuntuisi 6:n koulupäivän/vk lisääminen!
Vain sunnuntai lepopäivänä viikolle kuulostaisi rankalle. Mielestäni oppilaat tarvitsevat 2 vapaata päivää
kouluviikossa.
Jos kesäkuussa olisi vielä koulua viikon tai pari pidempään voisi panostaa enemmän liikuntaan ulkona ja tehdä
retkiä lähiympäristöön. Tähän saisi helposti yhdistettyä niin biologian, maantiedon kuin yltinkin.
Nykyisellään usein kesäkuu on vielä viileä lomailuun kun taas elokuu saattaa olla hyvinkin lämmin. Elokuu on
parasta marjastus aikaa, koululaisetkin ehtisivät vielä tienata taskurahoja!
kysymykseen 8 vastaus: ei pitkää kesälomaa kerralla vaan siitä pidennetään syyslomaa, joululomaa ja
talvilomaa. Talvella kaipaavat taukoa isot ja pienet.
Mikään järki viikon lomia ruveta enää lyhentämään entisestään. Toivottavasti tämä ei ole vain yksi hyvä syy
valtiolle säästää jostain :-) monella tuntuu olevan viikonloppu töitä, kuten minäkin arkisin vietän päivät koulussa
ja viikonloput töissä. Ei sitä pidemmän päälle jaksa varsinkaan jos niitä ainokaisia lomia ruvetaan nytten
muuttamaan.
Joululoma saisi kestää tammikuun puoleen väliin ja kesä loma olla kesäkuun puolesta välistä tai loppupuolelta
elokuun loppuun.
Opettajien loma-ajat ovat melkoista ylellisyyttä, koska vapaa-aika on nykyisin monelle rahaa arvokkaampaa.
Olen kokeilujen kannalla. Lomien siirtoa voisi ensin kokeilla ja vasta sitten muuttaa pysyviksi, jos siltä tuntuu.
Ehdottomasti vaihtaisin koulujen alkamisajankohtaa elokuulla. Tänäkin vuonna parhaimmat lomasäät olivat
vasta koulujen alkaessa, jolloin mielummin tulisi vietettyä aikaa mökillä.
Eipä oo
Jos kesäloman ajankohta nykyisestä myöhästyisi, jouduttaisiin miettimään uusiksi myös syysloman ja
hiihtoloman paikkaa, niiden pituutta sekä sitä, pitäisikö keväälle saada lisää vapaapäiviä (jaksamisen kannalta),
tällöinhän kevätlukukaudesta tulisi suhteellisen pitkä verrattuna syyslukukauteen.
En lyhentäisi lomia, eikä missään nimessä koulupäiviä lauantaille. Sotkee ikävästi perheen omaa elämää!
Jos koulu alkaisi syyskuun alussa, lyhentäisin syyslomaa ja lisäisin kevätlukukaudelle pari lomapäivää lisää
vaikka pääsiäisen seutuun, ettei kevätlukukaudesta tulisi liian pitkä ja raskas.
Kommentti syyslomaan: se tulee säilyttää ennallaan viikon mittaisena. Myös syksyllä, pimeään vuodenaikaan
tarvitaan riittävä hengähdystauko. Perheet lomailevat monesti syyslomalla ulkomailla, jolloin viikko on hyvä
aika.
Kesken lukuvuotta olevat lomat ovat tärkeitä lapsille eikä niiden lyhentämistä kannata miettiäkään!
Ei Pohjois-Karjala voi yksin kokeilla lomia eri aikaan. Kevätlukukauden päättymispäivä on määrätty asetuksella
viikon 22 viimeiseksi lauantaiksi. Silloin on kevätjuhla ja lakkiaiset. Olisi aika outoa, jos lakkiaiset olisivat täällä
eri aikaan kuin muualla Suomessa.
Samoin yhteishaun kanssa tulisi ongelmia, jos aikataulut olisivat erilaiset eri puolilla Suomea.

-

Kokeilu erilaisista loma-ajoista on vuonna ok, mutta sen on oltava valtakunnallinen.
Syys ja hiihtoloma saavat olla viikon mittaisia, samoin joululoma, jolloin moni perhe rauhoittuu yhteiseen
joulunviettoon. Kuitenkin syysloma saisi olla ehkä himpun verran myöhemmin, 1-2vkoa, jos koulu alkaisi
myöhemmin.
Keväällä pääsiäisen aikoihin (riippuen tietysti milloin se on ) voisi olla ylimääräisiä vapaita pidentämään lomaa.
Korvaus tietenkin ylimääräisillä lauantai koulupäivillä. Nämä lauantai koulupäivät voisivat olla tietenkin
liikunnallisia tempauksia koko koulun kanssa. Sosiaalista kanssakäymistä.
Jos koulun loppumista keväällä pidennettäisiin olisi hyvä olla tuolloin kevään aikana kaksi lomapätkää
katkaisemaan koulutyötä ja näin oppilaat+opettajat jaksaisivat paremmin. Tuo pääsiäisen aika olisi erittäin hyvä
loman vietto aika monelle lapsiperheelle. Nythän joudutaan opettajalta anomaan henk.koht. lomapäiviä jos
lähtee esim. reissuun.

-

Lyhentäisin kesä lomaa ainakin viikolla, mikäli joululoma olisi viikon pidempi.
Yhtenä vaihtoehtona ehdottaisin pidentää ma-pe lukujärjsetyksen tunnit, mutta la-su olisivat vapat.
En pidentäisi kesälomaa,enkä tuota lauantai koulupäivää kannata myöskään. Kesälomaa voisi vähän
lyhentää,vaikka viikolla tai kahdella ja sieltä laittaa päiviä muihin lomiin..joulu,syys ja hiihtolomaan.
Koulutyö tulisi olla TEHOKASTA myös ennen joulu- ja kesäloman alkua.
Nyt keväällä viimeiset viikot ovat vain sellaista "notkumista", että koululaista itseäänkin pitkästyttää ja aika on
"hukkaan heitettyä". Elokuvia yms. voi katsella myös kotonakin!
Ei ole tarkoituksenmukaista pitää vain tiettyä määrää koulupäiviä, sisällönkin tulee olla tavoitteellista
lukukauden loppuun asti!
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Jokin mättää.....
Elokuu aivan ehdottomasti lomakuukaudeksi kesäkuun alusta lomaa sinne siirtäen.Tätä olen jo monta vuotta
toivonut ja toivottavasti tämä nyt vihdoinkin toteutuu!
Jos loma-ajat muuttuvat niin muuttuvathan kesäkerhoajatkin erityislapsilla.
Jos laitatte koulua lauantaille lopetan koulunkäynnin ja rupean työttömäksi ja elän kunnan elatusmaksuilla että
in your face. Siinäpähän makselette miulle ne tuet että miettikää tarkkaan tätä lauantai koulu juttua. Lopettakaa
lasten lapsuuden poistaminen tällä aina vaan kiihtyvällä opiskelu vauhdilla. Ja antakaa meidän opiskelijoidenkin
olla lomilla normaalisti. työ vaan viette kaiken hauskan pois. Miettikää nyt oikeesti tarpeellisia asioita kuten niitä
velkojanne älkääkä hyökätkö meidän lomien kimppuun.
2 kk vähintään oltava pituus , alkamaan juhannukselta ja kestää syyskuun alkuun
Missään tapauksessa muita lomia ei saisi lyhentää. Edellä kerroin ehdotukseni ylimääräisen kevätloman
pitämisestä.
Muutama päivä pääsiäisen aikaan lomaa syksyltä.
jos aloittaa koulu 1.9. syysloma voisi olla lyhyt vko 44
Joululoma ei saisi olla 2 viikkoa pitempi, paras aika olisi aloittaa joululoma 20.- 22.12. ja koulu alkaisi uuden
vuoden jälkeen ensimmäisenä arkipäivänä.
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Koulun alkaminen Loppiaisen jälkeen tulee jo liian pitkä loma!
Syysloman ajankohtaa voisi joskus pitää muuna viikkona tyyliä talvilomat. Talviloma jakaantuu Suomessa
kolmelle eri viikolle, miksi syysloma on kaikilla samalla viikolla?
Kuten mainitsin tuolla ylhäällä, voisi kesälomasta siirtää esimerkiksi yhden viikon joululomaan.
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Olen vahvasti sitä mieltä, että kaikkien koulujen olisi alettava vasta aikaisintaan syyskuun alusta. Elokuu on
vielä loistava kesäkuukausina, joka pitäisi saada viettää lomaillen tai kesätöissä. Myös muu Eurooppa lomailee
vasta elokuussa.
Kesälomat on tärkeitä akun latauksen paikkoja myös lapsille.
Syysloma on täysin turha kaikista lomista. Etenkin jos koulu alkaisi vaikka syyskuun 1.pvnä. Lisäksi joululomaa
on turha pitkittää tammikuun puolelle. Mikäli talvilomalla on tarve käydä ulkomailla niin poissaololupa on
mahdollista anoa koululta.
Talven lomia ei mielestäni tulisi missään nimessä lyhentää koska talvi on pimeää aikaa ja raskas jaksaa
muutenkin koulun ohella. Kesän lomia tulisi lyhentää ja näistä lyhennyksistä mahdollisuuksien mukaan siirtää
talviajalle lisää lomapäiviä. Ainakin omalla kohdalla talvi on ollut erittäin raskasta aikaa lyhyien lomien takia ja
kesälomalla alkaa tylsistyttää jos puolessavälin lomaa.
kysymyksen numero kahdeksan kaikki vaihtoehdot huonoja!
kesäloma nykyisellään kattaa valoisaa aikaa, pidentäminen syksylle tuo jo pimeää mukaan
En lyhentäisi mitään lomia, vaan kesäkuun kolmesta uudesta työviikosta lisättäisiin elokuulle kaksi ja yksi
kevätloman (hiihtoloma) yhteyteen, jolloin hiihtoloma olisi 2 viikkoa.
Tärkeämpää kuin kesälomapohdinta, on pohdinta ja toivottavasti joskus viriävä keskustelu koulun päivittäisistä
toiminta-ajoista. Nykyiset - kuten niin monet muutkin aikataululliset asiat työ- ja elinkeinoelämässä - perustuvat,
satojen vuosien takaisiin sähköttömän maanviljelyskulttuurin välttämättömyyksiin. Väestön kasvu ja
elinkeinorakenteiden hurja laaja-alaistuminen sekä monipuolistuminen tekisivät jo täysin mahdolliseksi
luutuneen "kahdeksasta-neljään" -rakenteen hylkäämisen, johon pakottaminen on jo useiden tutkimusten
mukaan haitallista: On ikävaiheita ja yksilöitä, jotka opiskelisivat JA työskentelisivät paljon tehokkaammin ihan
muuhun aikaan kuin aikaisin aamulla. Merkittävästi liukuvan koulu- ja työpäivän mahdollistaminen toisi töihin ja
opintoihin ihmiset juuri silloin, kun he ovat oppivimmillaan ja aikaansaavimmillaan.
Lomat on kivoja.
Sopiva kesäloman pituus olisi max 2 kk, silloin perheet olisivat tasa-arvoisemmassa asemassa ja olisi edes
teoreettinen mahdollisuus siihen, ettei pienen koululaisen tarvitse viettää päiviään yksin
Meidän perheellemme kesäloma toimii vallan mainiosti juuri näin kun se on tähänkin saakka ollut. Toivotaan
vaan kovasti, että kesälomaa ei ainakaan lyhennettäisi eikä varsinkaan lisätä koulupäiviä lauantaille viikonloput kun on ainakin meidän perheessä kovasti odotettua yhteistä aikaa.
Nykyinen käytäntö on ihan hyvä ja toimiva, ja nykyisen loman aika mahdollistaa hyvin elinkeinoelämässäkin
vaihtoehtoja oman loman ajankohdalle.
Mihin suuntaan oli ajatus pidentää kesälomaa? Kysymykset taisivat koskea nykyistä pituutta?
Loman ei tarvitsisi pidentyä paljoa, noin viikon. Mielestäni myös keskelle viikkoa sattuvat juhlapyhät (helatorstai
yms) voisivat olla työpäiviä.
En halua muutoksia nykyiseen systeemiin.
Ei lauantaille koulua. Myöhennetään kolulun alkua elokuulle, jos jatketaan koulua kesäkuulle

TÄRKEÄ!!

-

Joululoma on liian pitkä.
Vanhemmilla ei ole 2,5viikon lomia keskellä talvea.
Joululoma on ehdottomasti liian pitkä! Voi olla vanhemmille haastavaa saada päivähoitoa pikkukoululaiselle, jos
ei itse pysty olemaan lomalla.
Piti joku valita mutta en kyllä lyhentäisi lapsilla silti lomia vaikka kesälomaa pidennettäisi..ja väärin olisi jos
koulua olisi lauantaisinkin...pitää se vkl lepoakin olla...
Jos vääntämään ruvetaan niin ratkaisu ei tule olemaan mieleinen kaikille kuitenkaan joten annetaanko olla ?
Loma sopivan pituinen. Ei koulupäiviä lauantaille.

-

-

-

-

Kohdassa 8 vaihtoehtona koulupäiviä lauantaille - Lauantai-koulupäiviä en kannata missään tapauksessa,
mieluummin lyhentäisin kesälomaa, jos täytyisi jostain lyhentää. Muita lomia en lyhentäisi, hyvä että on lomia
jotka katkaisevat arkea.
Jos muutoksia tulee, niin sitten 2 kk kesälomaa ja se 0, 5 kk joululomaan.
Kesälomaa ei ainakaan tarvitse lyhentää, se on ihan riittävän pitkä jo nyt. Kahden päivän viikonloput ja muut
lyhyemmät lomat ovat tervetulleita lepohetkiä opiskelun keskellä.
Joululomasta voisi tehdä pitemmän lyhentämällä kesälomaa hiukan. Kunnon breikki syys ja kevät kausien
välissä auttaisi jaksamaan paremmin.
Miksi pitäisi lyhentää lasten lomia tai siirtyä lauantaikoulunkäyntiin 8.kysymys on outo. Kuten edellä todettu jos
tähän lähdetään pitää oikeasti rakenteellinen muutos tehdä, mutta kyselyssä ei sitä edes esitetä. Jos näitä
tavoitteita ajetaan eteenpäin, pitäisi peruskoulusta suoriutua kokonaisuudessaan nopeammin läpi esimerkiksi,
tähän ei kyetä kuin laatua radikaalisti alentamalla. Samalla täytyy avata monta muuta lainsäädännön osaaluetta kun perusopetuslaki.
Ei missään nimessä koulupäivä lauantaille!
Koulupäivien määrä samana. Ei lisää lauantaityöpäiviä. Syyslomaa ei välttämättä tarvittaisi, vastaavasti
joululomaa voisi pidentää, samoin hiihtolomaa. Kouluvuosi alkaisi syyskuun alussa, syysloma pois. Joululomaa
pidemmäksi ja talvilomaa voisi myöhentää. Eli siirryttäisiin ns kolmen lukukauden systeemiin.
Hiihtolomaa voisi pidentää kahteen viikkoon.
Niinhän se on, että ennen vanhaan piti tehdä töitä.
Maatilan töitä tai mitä tahansa muita töitä, jotta olisi saanut rahaa omiin pieniin hankintoihin. Marjat poimittiin
itse ja myös sienet.
Mielestäni koululaiset pitäisi velvoittaa esim. pariksi viikoksi "töihin", jotta pääsisivät perehtymään oikeasti
työelämään. Iät huomioiden.
Paljon enemmän tulisi järjestää leirejä, jotta koululaiset saisivat viriketoimintaa ja vanhemmat huilata.

-

-

-
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Liikaa on paapottu ja opetettu valmiille tyylillä "aina annetaan, kun vaan pyytää" ja luukuille.
Lomien siirtäminen aiheuttaisi monessa lapsiperheessä paljon ylimääräistä järjestelyä. Samoin opettajien työja loma-ajat menisivät uudelleen käsiteltäviksi.
Muutenhan olisi oikein saada nauttia kauniista kesäisistä päivistä vielä elokuussakin.
Haluaako jotkut oikeasti pidemmän kesäloman? Ei ksi ainakaan sitä kokeilla? Uusiin loma-aikoihin tottuminen
veisi varmaan aikaa. Pikkukoululaisten hoito eri aikaan vuodesta lomilla olisi aluksi hankalaa ja myös
yliopistojen ja päiväkotien aikataulu vaikuttaa lomiin. Kellään vanhemmalla, opettajia lukuunottamatta ei ole
lomapäiviä yhtäjaksoinen kuin oppilailla, uskonkin, että kesäloman järjestelyt lähempänä helpottuvat ja myös ne
uusien lomaaikojen hoidot.
En lyhentäisi mitään muita lomia, ne ovat tarpeeksi lyhyet jo nyt.
Ei saa olla koulua Lauantaisin. Muita lomia ei saalyhentää.
En lähtisi pitentämään kesälomaa, koska se on jo muutenkin haastava töissäkäyville vanhemmille!
Nykyisin, varsinkin alaasteella viimeiset kouluviikot ovat tyhjäkäyntiä.
Ilmiöön pitäisi puuttua, jotta koulun käynti tehostuisi.
Sieltä voisi saada "lisäpäiviä" lomiin.
Etenkin pienille koululaisille pitäisi olla järjestettyä kesätoimintaa lähellä kotia, esim. koulun tiloissa. Toiminnan
pitäisi olla sen verran edullista, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua siihen.
Kesälomaa ei sinällään tulisi lyhentää. Lomapäivät tulisi rytmittää niin, että keväälle tulisi riittävän pitkä katko.
Kesää koulussa voisi hyvin käyttää luontoon tutustumiseen. Ei sitten olisi niin kiire lukukausien aikana.
Vanhempien lomakuukaudet ovat joka tapauksessa toukokuulta elokuun loppuun. Pienten lasten
hoitojärjestelyjä joudutaan tekemään joka tapauksessa.
Ei kesälomista niinkään, mutta voisiko hiihtolomaa siirtää vaikkapa 1-2 viikolla, sillä ilmaston lämpeneminen on
näpituntumalla pilannut hiihtolomien talviurheilumahdollisuudet.
Pitkin kouluvuotta loma(lepo)hetkiä.

-

-

-
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En halua, että kesälomaa pidennetään.
Pidän nykyistä menetelmää hyvänä.
Muita lomia ei saa lyhentää. Lauantait eivät ole tehokkaita työpäiviä.
Kaikki yllämäinitut lomat eli keskeytykset koulutyöhön ovat tarpeen samoin kuin nykyisenpituinen kesäloma.
Ei tarvitse lyhentä syys-, joulu- ja hiihtolomaa, eikä tarvitse lauainaina koulupäivä.
Oiken järjestä normaali koulupäivat ja kaikki onnistuu ilman lisää koulupäiviä.
8======D
Kaikki juhlapäivien välipäivät (esim torstai-vapunpäivän jälk pe) lomapäiviksi ja ne pois kesälomasta. Ei
yksittäisiä työpäiviä lomien keskelle.
Lukion koeviikon perään yksi vapaa lepopäivä, joka otetaan kesälomasta.
Kannatan reilun pituista kesälomaa, mutta myös sitä, että kouluviikot eivät toistuisi samanlaisella kaavalla
kuukaudesta toiseen. Viiden päivän kouluviikot ovat puuduttavia ja raskaita opiskella tehokkaasti viikosta
toiseen. Vaihtelua siis rytmitykseen ja rehtoreille ulkopuolista apua lukujärjestysten suunnitteluun, että vaihtelu
olisi mahdollista ainejaon ja tuntimäärien suhteen.
En lyhentäisi muita lomia tai ottaisi lauantaille koulua. Siirtäisin koulun alkamista ja loppumista samassa
suhteessa jolloin myös koulupäivät (188 päivää) tulisi täyteen. Lomia pitää olla pitkin vuotta jotta saa aivoillekin
vähän rauhoittumista. En itse jaksaisi koko aikaa jos lomia ei olisi välillä ja saisi nollata ajatuksia. Syys- ja
hiihtolomatkin ovat suhteellisen lyhyitä joten en lähtisi enää yhtään pienentää niitäkään!
Nykyinen "lomasysteemi" ok.
Koulujen loma-ajat määrittävät kesäpalveluiden ja -ohjelmien aikaikkunan. Mielestäni kesän ohjlemat ja
toiminnot loppuvat liian aikaisin, tämän ovat huomanneet myös monet keskieurooppalaiset tuttumme, jotka
jättävät Suomen pois mahdollisten lomakohteiden listalta tästä syystä. Suomi menee "kiinni" elokuun alussa,
jolloin suurin osa keski- ja eteläeurooppalaisista viettävät kesälomaansa.
Myös suomalaisten loma-ajankohtia ajatellen pidennys olisi paikallaan, sillä nyt perheet jotka lomailevat vasta
elokuussa ovat huomattavasati huonommassa asemassa kuin muut, koska lapset menevät pahimmillaan jopa
jo alkukuusta kouluun ja tästä syystä myös kaikki perheille suunnattu kesäohjelma loppuu, vaikka kesää on
vielä jäljellä!

-

Olisi hienoa jos Joensuu voisi näyttää esimerkkiä muille ja pidentää lomaa loppukesästä.
Pääsiäiseen olisi hyvä ottaa tauko (esim viikko) ja sitä kesälomaa myöhentää kahdella viikolla.
2,5kk kesälomaa on riittävä, ei lauantaina kiinnosta ketään kouluun mennä, viikonloput pidettävä viikonloppuina
Syysloman voisi jättää pois jos koulut alkaisi syyskuun alussa.
Koulu voisi alkaa vasta elokuun lopulla / syyskuun alussa tai jopa puolessavälissä. Elokuussa on kaikkea
tekemistä vielä kotosalla (marjojen keruu, puiden pinoaminen ym.) joita on mukava tehdä yhdessä lasten
kanssa. Nyt kun lapset ovat jo elokuussa koulussa, niin on kohtuutonta ainakin viikolla hoputtaa heitä metsään,
kun ovat jo koulupäivän jälkeen väsyneitä ja koulussa on paljon läksyjä, jotka on jaksettava tehdä.
Lisäksi elo ja syyskuulla on mahtavia kelejä tehdä matkoja Suomessa, retkeillä metsissä jne., kun ei ole enää
niin paljon syöpäläisiäkään, kuin keskikesällä.

-

-

Eikö ole tärkeämpiäkin asioita. esim koululaisille kesätöiden järjestämistä, järjestettyä tekemistä. Opettajajille
kesälomat lyhyemmiksi ja puuhan järjestäjiksi koululaisille. niin kyllä se siitä. työajan pidennys aloitetaan
opettajista.
Juhnnukselta elokuun loppuun olisi hyvä :)
Koulutyö alkaisi taas 1.9, olisi selkeä 3kk taukoa. Jos tarvetta, niin myös hiihtolomaa voisi lyhentää
Se on juuri sopivan pitkä ja hyvään aikaan.Kaikenlisäksi kuka haluaa olla kesäkuussa koulussa.Onhan se
KESÄkuu.Toivottavasti loma-aikatauluja ei muuteta hirveästi

-

-

-

-

-

-
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Kannatan kesäloman siirtoa
Lomien hajauttaminen on hyvä asia, sillä jaksaa paremmin opiskella, kun on tarpeeksi pitkiä lomia. Ei tarvitse
ottaa omaa lomaa ulkomaanmatkoja varten, kun hiihto- ja syysloma ovat viikon mittaisia. Kaamoksen aikaan
muutenkin on vaikeampi saada tarpeeksi unta, joten on hyvä saada aikaa nukkumiselle lomilla.
Tiedän että asia ei ole Joensuun kaupungin vallassa, mutta muuttaisin oppivelvollisuuslain 190 koulupäivää
lisäämällä siihen +/- 3 vuorokautta, joka mahdollistaisi lomien järkevän alkamis- ja lopettamisajankohdan.
Tällöin lomat voitaisi pitää entisellään ja saataisiin viikonlopuista vähän jatketta lomille. Tuskin oppimisessa
mitään hävittäisi.
En pidentäisi kesälomaa, vaan lyhentäisin sitä! Lomat pitäisi jakaa tasaisemmin vuoden ympäri. Kevätlukukausi
on pitkä, pieni kevätloma vaikka pääsiäisen tienoilla olisi poikaa. Toisaalta pitkä kesäloma on monelle perheelle
vaikea, aikuisilla kun ei lomaa ole ja lapsille on keksittävä tekemistä. Ja koulussa on ainainen kiire saada kaikki
tehdyksi. Kouluvuotta sietäisi hyvin pidentää, se antaisi perheillekin vähän enemmän tukea lastenhoitoon.
Koulussa ei ole pakko aina opiskella otsa rypyssä, oppiminen voisi olla myös hauskaa. Suomen kesä on lyhyt,
koulutkin voisivat käyttää hyväkseen aikaa, jolloin pääsee ulos liikkumaan, luontoa tutkimaan, retkeilemään...
Muut lomat tarpeellisia ei MISSÄÄN TAPUKSESSA lauantai-koulupäiviä
Esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi myös viikkotuntimäärän kasvattaminen voisi olla mahdollinen ratkaisu.
Iltapäiville olisi mahdollista tuottaa opetussuunnitelman ulkopuolista ja täydentävää oppiainesta, tieteissä,
taiteissa ja liikunnassa.
Kansainvälisesti vertailtuna Suomen koulupäivien pituudet ovat varsin maltillisia.
-Toivottavasti tämä muutos ei tyrehdy opettajien vastukseen, joka osittain naamioituu vanhempien mielipiteisiin,
koska opettajat ovat pääsääntöisesti myös vanhempia ja ohjaavat keskustelua myös sitä kautta.
Mielestäni on hyvä, että asiaa mietitään eikä mennä aina periaatteella "näin on aina tehty ja tullaan aina
tekemään".
Jos ilmaston muutos jatkuu samanlaisena muina kesinä niin loma voisi alkaa lapsilla myöhemminkin.
Mielestäni loma-ajat ovat nyt melko hyvät, ei niihin tarvita muutoksia.
Mielestäni myös TET-jaksoja tulisi voida käydä kesäloma-aikaan.
Tämä ei liity kesälomaan:
Mutta samaan hengenvetoon myös koulujen aikaisin aloitusaika voisi olla klo 9! Talvisin klo 8 aamut ovat
julmaa ja raakaa energian hukkaamista.
Alkukesä on toisaalta ollut hyvä aika reissata Euroopassa, koska sesonki ei ole vielä alkanut -on väljempää ja
halvempaa.
Enemmän lomapäiviä vaikka pääsiäisen yhteyteen.
Missään nimessä kesälomaa ei tule enää pidentää.
Koulunkäynninohjaajan näkökulmasta kouluilla olisi kyllä töitä vaikka oppilaat olisivatkin jo lomalla. Aina löytyy
järjesteltävää ja myös seuraavan lukuvuoden aloitusta varten voisi jo valmistella monenlaisia materiaaleja ja
tehtäviä.
Koululaisten kesäloman pituus voisi olla kokonaisuudessaan tasan kaksi kuukautta näin myös vanhempien
loma suunnittelu olisi helpompaa. Koulut voisivat alkaa Elokuussa jo aiemmin.
Viikonloput on pidettävänä täysin vapaina pakollisilta oppitunneilta.
Syysloma ja hiihtoloma ovat ihan hyvää tarpeeseen katkaisemassa lukukautta, joten en puuttuisi niiden
pituuteen.
En siis lyhentäisi kuin ehkä syyslomaa.
Loma-ajan sijoittamista voisi miettiä.
kesä loma 3kk
joulu 3vk
hiihto 2vk
syyslolma 2vk

-

OISI TODELLA HYVÄ
Syystä ja hiihtoloma säilyäkin ennallaan, myös lukukauden aikana viikon loma on oleellinen jaksamisen
kannalta. Tosin jos koulu alkaa vasta syyskuussa, voi syyslomaakin siirtää lokakuun lopulle.
Hiihtoloman tulisi olla vähintään se kaksi viikkoa. Joskus ollut vain reilun viikon ja sillä ei jaksa lähteä
kevätlukukaudelle.

-

-

-

-

Miten kokeilu prosessi etenee ja millä aikataululla?
Tämän lukuvuoden 2015-2016 työ ja loma-ajat jo määrätty. Eli kevät päättyy 4.6. Voiko tähän tulla vielä
muutoksia?
Jos kokeilu toteutuu,milloin se tulee voimaan?
Vastauksia vaikkapa kaupungin nettisivuille,
Kiitos!
Hieno, että asiasta keskustellaan vakavasti :)
Meillä on hieno mahdollisuus hyödyntää läheisverkostoa lapsen lomien aikana, vaikka itsellämme ei olekaan
2,5 kk kesälomaa.
En vastannut 8. kysymykseen, koska en ole ehdottamassa lomien pidentämistä. Lyhyeen lyhentämiseen
varmaan olisin valmis, mikäli lomapäivät lisättäisiin lukukauden sisälle. Jos lyhentäminen tehtäisiin, niin se tulisi
tehdä syksyllä siten, että lukukausi aloitettaisiin aiemmin.
Loma-aikoja tarvitaan myös lukukausien sisälle. Viikon syysloma ja hiihtoloma ovat tarpeen, samoin kahden
viikon joululoma. Kesälomaa tulisi mielestäni siirtää juhannuksesta syyskuun alkuun kestäväksi. Koulupäivien
määrä pysyisi samana.
Jos kesälomaa siirrettäisiin alkamaan vasta esim. juhannukselta, pitäisi keväällä olla pidempi kunnollinen loma,
esim. kahden viikon pääsiäisloma.
Kevätlukukaudelle voisi lisätä muutaman lomapäivän esim. pääsiäisen pyhien jatkeeksi, ettei siitä muodostu
liian uuvuttava, jos koulua olisi juhannukselle saakka.
Nykyinen järjestelmä toimii, miksi väkisin muuttaa toimivaa systeemiä.
Kyllä koululainen tarvitsee hengähdystaukoa myös lukuvuoden aikana useamman kerran ja riittävän pitkän,
että jaksaa taas opiskella. Jaksottavathan aikuisetkin lomansa pitkin vuotta.
Kevätpuolella voisi olla talviloman lisäksi toinen pitempi lomajakso, esim. pääsiäisen tienoilla (min. 1 vko).
Kevättä kohden lapsissa näkee jo selvästi väsymystä, viimeiset viikot koulussa tuntuu muutenkin olevan
enempi "kerhotoimintaa" kuin opiskelua turha sitä kerhoaikaa on pidentää.
Kyselyn taustamuuttujissa vaihtoehto "vanhempi" ei erottele riittävän tarkasti sitä, onko kyseessä tällä hetkellä
kouluakäyvän lapsen vanhempi vai yleensäkin ihminen, jolla on lapsia. Kyllähän se 60 -vuotias matkailualan
yrittäjäkin voi ruksata rehellisesti olevansa vanhempi vaikka omat lapset olisivatkin 40 -vuotiaita, koulunsa jo
käyneitä. Tämä vääristään ajatustanne ristiintaulukoinnista vastausten ja taustamuuttujien välillä ja on melko
epätieteellistä.
Laittaisitte kyselyn pelkästään Wilmaan ja opettajille, jolloin kysely tavoittaisi vain ne, joille tämä asia oikeasti
kuuluu. Vastaavasti voisitte järjestää kyselyn koko kansalle, jossa kysyttäisiin mielipidettä siitä, pitäisikö
matkailualan yrittäjien tarjota ilmainen viikonloppu kaikille koululaisten vanhemmille vapaavalinaisena
ajankohtana. Voi olla, että yrittäjillä olisi oma vastustava mielipide asiasta mutta perheelliset saattaisivat ilahtua
ajatuksesta, että voisivat hyötyä toisen kustannuksella.
sillä omassa työssäni en saa vapaita joulun-ja uudenvuoden välipäiville
Ei missään nimessä mitään muutoksia kesäloman pituuteen
Ei koulupäiviä lauantaille. Viikonloput pitää jättää perheille ja harrastuksille. Moni urheiluaharrastava nuori
pelaa/kilpailee viikkonloppuina.
Jos loman pidentämiseen päädyttäisiin, niin lyhentäisin silloin joululomaa tai lisäisin kouluvuoteen max. 4
koululauantaita.

-

-

-

Kaupunki voisi organisoida ja mahdollistaa alaluokkalaislle jotain puolipäiväistä kerhotoimintaa koulujen tiloissa
ainakin osalle kesälomakaudesta. Tämä antaisi sisältöä pienen lapsen lomapäiviin ja helpottaisi vanhempien
huolta lapsen päivänkulusta. On toki olemassa paljon seurojen ja yhteisöjen järjestämää toimintaa, mutta ne
ovat monesti kaukana, joten kulkeminen on pienelle hankalaa. Mutta omalle tutulle koululle menemiseen
kynnys olisi matala. Noin kymmenen vuotta sitten oli Nepenmäen koululla järjestetty seurakunnan toimesta
puolipäiväkerho, jonne sai vapaasti mennä. Tuo kerho oli oikein toimiva konsepti niin lapsen kuin
vanhempienkin mielestä.
En ainakaan lyhentäisi mitään lomia. Hiihtolomaa voisi mahdollisesti siisrtää esim. viikolla eteenpäin että
hiihtoloman ja kesäloman väliin ei jäisi niin pitkä aika (jos kesälomaa siirrettäisiin).
Jos mahdollista soviteltaisiin koululaisten loma-ajan jaksot työelämän lomien mukaisesti. Helpottaisi
varmaankin monen perheen hoito ym. asioiden järjestelyä.
Ei muiden lomien lyhentämistä vaan mieluummin pidentämistä.
Kaupungin tulisi järjestää enemmän toimintaa kesälomien ajaksi sellaisille pienille oppilaille, joiden vanhemmat
ovat töissä.
En halua, että kesälomaa pidennetään, vaan kesäloman ajankohtaa siirettäisiin alkavaksi kesäkuun
puoliväliin.!! Tälläinen vaihtoehto puuttui kohdasta 8 !!!
Lapset tarvitsevat pitkät kesälomat, aikaa olla lapsia ja aikaa olla kotona ja taas välillä huidella vaan
menemään.
Talvella koulut voisi alkaa jo vuoden vaihteen jälkeen.
Kysymyksessä 8 ei ole yhtään hyvää vaihtoehtoa. Mikäli ainoastaan jatketaan kevätlukukautta ilman
lisäkatkoksia tulee keväästä tosi pitkä pienille oppilaille (syksy 3,5 kk ja kevät 5,5 kk). Joensuu ei yksin voi tätä
ratkaisua tehdä. Se aiheuttaisi maakunnallisesti ongelmia.
Pitää muistaa, että koulunsa päättävien loma lyhentyisi tällä ratkaisulla ainakin ammattiopistoon meneviltä,
koska ao alkaa jo elokuun alussa. Entäpä kouluihin pyrkimiset ja lukiolaiset???
Asia tulee selvittää kokonaisuutena - ei paloina - eikä subjektiivisesta näkökulmasta (eduskunnan loma alkaa
juhannuksena ja uusi kausi alkaa syyskuussa - tämän takiahan Anu V haluaa muutoksen, kun on oma
koululainen kyseessä).
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Jos nyt muutettaisi, niin muutetaanko taas ensi vuoden jälkeen, kun elokuu on todellinen mätäkuu ja kesäkuu
aivan loistava :-) Populismia. Kokonaisuus pitää miettiä!!! Eli miten 188 koulupäivää ripotellaan. Nykyiseen
systeemiin ovat kaikki tottuneet ja järjestäneet asiat sen mukaan.
En tiedä miksi nykyistä järjestelmää pitäisi muuttaa.
Lukion 5. jakso järjestelmään sopisi hyvin malli, jossa 2 jaksoa olisi syksyllä ja 3 keväällä. Pitkää kevättä pitäisi
kyllä keventää esim. pitkällä pääsiäilomalla tai vappulomalla.
kesäloma voisi olla juhannukselta -elokuun loppu puolelle, säät ovat parempia juhannuksen jälkeen ja viellä
elokuunkin lopulla.
.
Elokuun puoliväli on hyvä aika aloittaa koulu säiden vuoksi. Kevätlukukauden pituutta ei saa lisätä.
Jyrkkä EI lauantaikoululle!
Kevätlukukautta voisi keventää vaikkapa viikon mittaisella pääsiäislomalla, joka puolestaan tasattaisiin
kesälomasta.
Jos kesälomia siirrettäisiin, myös uimakoulut tulisi siirtyä samassa linjassa. Uimakoulut meille tärkeä kesän
aloitus, jonka oppeja loppukesä treenataan.
Joululoman pituus 22.12-1.1. Yht lyhyempi joululoma
Joululoma saisi olla hieman pidempi, hiihtolomaa ei tarvita joten miksi ei liittää sitä joululomaan?
Joululomallakin ehtii hiihtää, viikonloppuina ehtii hiihtää monet ihmiset nii miksi erikseen pitää pitää joku
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hiihtoloma? En ole koskaan ymmärtäny ideaa, enkä ymmärrä vielläkään. Minusta olisi paljon mukavampaa
vaikka heti uuden vuoden jälkeen pitää se viikko lomaa, eikä heti jatkaa stressaavaa työtä/opiskelua.
Koska koululaisten kesäloma on pitkä, on tärkeää, että turvalista ja mieluisaa kesäajan tekemistä on lapsille
riitävästi (päiväleirejä, leikkikenttätoimintaa). Jos loma on kymmenen viikkoa, niin ajankohdan siirtäminen
sinänsä ei vaikuta lasten hoidontarpeeseen kesällä, jos vanhempien lomat (esim. 4 viikkoa) pysyvät nykyisen
kaltaisina.
Ei kannata liikutella loma-aikaa vain siksi, että joinain vuosina on sattunut tulemaan helteitä vasta aivan loman
lopussa. Tämä on vuotuista vaihtelua, joka ei sinänsä edes haittaa.
Suomessa ei ole myöskään tarvetta siirtyä mitenkään "eurooppalaiseen" loma-aikaan kesällä. Miksi ihmeessä
meidän pitäisi tungeksia lomille samaan aikaan kuin kaikki muutkin? Matkakohteet ovat täynnä ja hinnat
huipussaan. Alkukesällä lomailussa on paljon hyvää, mikä menetetään, jos lomia siirrellään. Myöskään
elinkeinoelämälle ei ole ratkaisevaa, että pidämme lomamme Suomessa eri aikaan kuin Keski-Eurooppa. Ihan
kaikessa ei voi kuunnella firmojen valitusvirttä.
Kesäloma on mielestäni sopivan pituinen, mutta loman alkamis/loppumis ajankohtaa voisi siirtää. Elokuu on
usein vielä lämmin kuukausi ja uimakelitkin on parhaimmillaan, joten olisi hyvä jos lapset saisivat lomailla vielä
elokuun ajan. En lähtisi lyhentämään muita lomia, koska lomat tulevat tarpeeseen pitkien kouluahertamisien
jälkeen. En myöskään pidä järkevänä ajatuksena lisätä koulupäiviä lauantaille, koska viikonloput ovat
muutenkin lyhyet ja ovat tarpeellisia oppilaiden jaksamisen kannalta.
Ei mitään järkeä kokeilla eikä vaihtaa lomien pituuksia tai muuttaa ajankohtia, koska nykyiset ovat täydelliset
Lomat on hyvä pitää muuten entisellään, tiettyjä katkoja tarvitaan. Kuitenkin lauantain koulupäivät ovat liian
raskaita, koska seuraavalla viikolla on vaikeaa opiskella. Lepoa ei tule riittävästi.
Kesälomaa voisi pidentää ja muut lomat jättää entisiin pituuksiinsa, koska koulupäiviä on jo tarpeeksi mielestäni
vuodessa.
Kesäloman siirto myöhemmäksi on ehdottomasti kannatettava kokeilu! Todennäköisesti lasten ei tarvitsisi olla
itsekseen kesälomalla niin paljoa kuin nyt.
Jos kesäloman alkua siirrettäisiin parilla viikolla niin, että loma alkaisi viikkoa ennen juhannusta, voisi
vastaavasti lopetusta siirtää siten, että koulutyö alkaisi syyskuun alussa.
Tällöin voisi syysloman jättää kokonaan pois, ja joululomaa pidentää (loppiaisen jälkeen takaisin töihin). Lisäksi
kevätlukukaudelle voisi sijoittaa pääsiäisen ajankohdasta riippuen viikon loman pääsiäisen yhteyteen talviloman
lisäksi. Tällöin ei kevätlukukausi olsis liian raskas.
Koulujen vuosilomia ei voida hyppyytellä sinne tänne elinkeinoelämän mielen mukaan. ei myöskään pitäisi
tehdä yli-innokkaita tulkintoja niiden mielipiteistä, joilla ei ole mitään tekemistä koulun kanssa, kuten se
Karjalaisen kyselyn enemmistö - yli 55-vuotiaat.
siirtämällä koulujen lomaa elokuulle ei lisätä kotimaista matkailukysyntää paljoakaan, sillä aikuiset ovat
edelleen lomalla heinäkuussa. suomalaista lomakautta ei saada venymään elokuulle varsinkaan kun työaikaa
pidennetään ja lomia vähennetään.
samasta auringon asemasta ja päivän pituudesta johtuen kuin lasten lomat kesäsuussa, ei voida aikuisten
lomia siirtää juhannukselta ja heinäkuulta. vaikka elokuu olisi kuinka lämmin, on se öisin pimeä ja kylmä.
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elinkeinoelämän tulisi itse osata markkinoida matkailutuotteitaan ulkomaille paremmin eikä sysätä
markkinointiosaamattomuutensa seurauksia muiden toimijoiden niskaan. keskieurooppalaisia lomalaisia on
elokuussa paljon, pitäisi osata myydä.
Mikään ylläolevista ei sovi. Kesäloman pituus ennallaan, syys- ja hiihtoloman pituus ennallaan. Loman siirto.
On erittäin hankalaa, jos ainoastaan Joensuu siirtää kesälomaa. Yhteishakua varten ysiluokkalaisten numerot
pitää olla OPH:ssa toukokuun loppupuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettajien on isoissa
kouluissa arvioitava ysiläiset viimeistään toukokuun puolessa välissä, jotta numerot ennätetään kunnolla
syöttää järjestelmään. Jo nykyisinkin on viimeiset kouluviikot melkoista "ajan tappamista" pesispeleineen ja
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videoineen. Jos lomien alkua vielä siirretään, tuo luppoaika vaan kasvaa.
Kesäkerho- ja päiväleiritoimintaan hyvä panostaa. Kunnan yhteistyötahoina järjestöt,yhdistykset yms.
Jos kesäloman alkua myöhennettäisiin, niin koulu alkaisi syksyllä hieman myöhemmin ja silloin ei tarvita
kokonaista viikkoa syyslomaa heti perään, vaan esim. pidempi viikonloppu riittäisi (la-ke) :)
Pitäisi pyrkiä siihen, että jos valtakunnallisia vapaapäiviä (esimerkiksi itsenäisyyspäivä) sattuu keskelle viikkoa,
tulee "hajapäivät" olla vapaapäiviä. Kyseiset vapaat lyhennetään sitten kesä- tai joululomasta. (eli esimerkiksi,
jos itsenäisyyspäivä sattuu torstaille, myös perjantai on oltava vapaapäivä. Tämä vapaapäivä on lyhennetty
kesälomasta).
muita lomia ei pitäisi lyhentää. joululoma on jo muutenki ihan liian lyhyt
En haluaisi kesälomaa pidennettävän, ehkä lyhennettävän. syysajalle voisi lisätä jonkun vapaan, sillä se on
pitkä. Maan virallinen koululaisten vapaapäivä voisi olla syyskuussa, ennen loka-marraskuun syyslomaa.
lomalla voisi olla mahdollisuus korottaa numeroita muillakin kuin vitosen oppilailla, myös aineiden kertausta
voisi olla
Toivottavasti kesäloman alkamisajankohtaa ei mennä muuttamaan sillä perusteella, että joinain vuosina on
lämmintä ja aurinkoista esim. elokuussa. Säät vaihtelevat joka vuosi, eikä niitä pysty etukäteen ennustamaan
eikä arvailemaan, kuten tämä kesä on osoittanut. Omassa lapsuudessa oli monena vuonna toukokuun alussa
helleaalto ja kesäkuu olikin sitten viileää ja niin edelleen. Samalla tavalla lämpimien säiden ajankohdat
vaihtelevat vuosittain, eikä ainakaan sillä perusteella pidä missään nimessä mennä muuttamaan koulun alkua
kumpaankaan suuntaan!
Nykyiset ajankohta ja pituus ovat täydelliset ja toimivaksi pohditut!

-

-

-

-

-

Kesälomia ja siten lasten elämää ei pidä mennä sotkemaan varsinkaan kenenkään elinkeinoelämän edustajan
toivomuksesta! Rahan valtaa on jo tarpeeksi joka paikassa!
Jos minä saisin päättää.. koulu alkaisi noin puolessa välin elokuuta. Syysloma olisi kahden päivän pituinen
jolloin siitä tulisi viikonlopun kanssa neljän päivän vapaa. Minimissään kolme päivääkin voisi riittää. Joululoman
pitäisi aina olla kaksi viikkoa. Jos sairastaa joululomalla niin ehtisi viettää myös terveitä vapaapäiviä kun lomaa
vähintään se kaksi viikkoa. Tänä vuonna se toteutuu vaikka koulu jatkuu jo 4.1. Joinakin vuosina on hyvä jatkaa
vasta loppiaisen jälkeen. Riippuu ihan loman kokonaispituudesta. Tänä vuonna hiihtoloma ja pääsiäinen
sattuvat liian lähekkäin. Keväästä tulee pitkä. Koulu loppuukin vasta kesäkuun puolella. Jos sekä pääsiäinen
että talviloma ovat noin peräkkäin tulisi koulun loppua jo toukokuun puolella tai siellä olla jokin neljän päivän
vapaa ja sitten voi harkita koulun jatkumista kesäkuun puolelle. Lomien siirto ei varsinaisesti tuo kenellekään
lisäetua. Jos ne siirretään muuttuu lomapaikkojen sesonki jolloin hinnat sanelevat sen että tietyt perheet
lomailevat joka tapauksessa sesongin ulkopuolella ihan hintojen takia!
On erittäin tärkeää että jos koulujen lomakausia päätetään muuttaa tehdään se valtakunnallisesti samalla
tavalla kaikissa kouluissa. Myös mielestäni kaikilla koululaisilla pitäisi olla oikeus viikon mittaiseen syys- ja
talvilomaan.
Keväälle pääsiäisen seutuun voisi siirtää syyslomapäiviä, jos kesäloma alkaisi myöhemmin.
Peruskoululaisten kesäloman siirto olisi suotavaa.
Lukiolaisten, erityisesti Abien lukuvuoden alkamisajankohdan siirtäminen myöhemmäksi tuo todennäköisesti
haasteita. Ylioppilasjuhlien siirtäminen touko-kesäkuun vaihteesta tuntuisi huonolta.
lomien pituudet ok, mutta kesäloman siirto olisi todella hieno juttu
Ei kommentteja.
Rohkeutta uudistaa!
Kesälomaa ei pitäisi pidentää ainakaan niin, että se syö muita lomia. Näen ja koen, että syys ym. lomat (1 vko)
lukuvuoden aikana ovat tärkeitä jaksamisen kannalta koskien oppilaita/opettajia ja ohjaajia. Viikonloput pitää
pitää lepopäivinä, EI lauantaille!
Hienoa, että on lähdetty ennakkoluulottomasti ainakin selvittämään tätä asiaa! Itse olen tosiaan sekä töiden
että lapsieni kannalta jo monta vuotta tuskaillut koulujen loma-ajan ajoittumista ja toivonut, että se ajoittuisi
myöhempään.
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Hyvä näin&#128512;
Ei missään nimessä koulua lauantaisin. Sunnuntai ei riitä lepopäiväksi. Seuraava viikko menee toipuessa
työstä.
Syys-, hiihto- ja joululomat ovat tärkeitä. Niitä ei saa lyhentää!
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en lyhentäisi enkä pidentäisi mitään nykyiset lomat ovat hyviä sopivan mittaisia
Sopiva ei muutoksia
Eli vapaa päiviä lukukauden jaksolle. Kesälomien aikaan haaste järjestään pienille lapsille tekemistä jos
vanhemmat töissä. Joensuun kouluihin kesäajalle toimintaa opettaja vetoisesti esim. Kevyttä kesäkoulua...
En lyhentäisi lomia enkä laittaisi lauantai päiviä koululaisille. Opettajien koulutukset voitaisiin järjestää elokuun
alussa ennen koulujen alkua.
Jakaisin lomia tasaisemmin. Syysloma 2 vko, joululomaan ei pidennystä, hiihtoloma 2 vko.
Kesäloma nykyisellään on hyvä muuten, mutta siirtäisin sitä pari viikkoa syksyyn päin. Elokuun lomailmat ovat
paljon parempia kuin kesäkuun. Monet vanhemmatkin toivovat lomiansa heinä-elokuulle.
Koulujen alkaminen voisi olla vuosittain sovittuna tietylle viikolle elokuussa. Esim. viime vuosina koulun
alkaminen on vaihdellut kovasti -vuonna 2014 koulutyö aloitettiin jo to 7.8., mikä oli käsittämättömän aikainen ja
kesä parhaimmillaan. Tänä vuonna sentään aloitettiin viikkoa myöhemmin 13.8.
Muut lomat voisivat olla yhtä pitkiä.
Välipäivien (yleinen vapaapäivä jonka jälkeen tai ennen yksi arkipäivä viikonloppuun) koulupäiväksi. Tuntuu
turhalta tuollainen vekslailu koulupäivien suhteen. Itselläni vanhempana se päivä on kuitenkin työpäivä (jos
olen käyttänyt lomani kesä ja syyslomaan) joten aikuisen läsnäolo jää uupumaan. 8h + työmatka-aika per
suunta on pitkä aika alakoululaiselle olla yksin. Ja mitä tapahtuukaan jos koululaiset ovat keskenään. Kaikilla ei
ole mahdolisuutta saada auttajaa tähän.
Meillä on ihan hyvät lomat.
Totta kai sellainen puolen vuoden loma kaks kertaa vuodessa kelpaa
Koululaisten kesäloman siirtäminen menee samaan sarjaan kun hölmöläisten peiton pidentäminen. Leikattiin
toisesta laidasta ja liitettiin toiseen. Jos nykysysteemissä on vaikea perustella yläkoululaiselle miksi pitää
toukokuussa kerrata englannin verbejä kun aurinko paistaa, niin haluaisin nähdä sen päättäjän joka tekee
saman viikoa ennen juhannusta. Selitykseksi turhautuneille teineille ei varmaan kelpaa että tämä tehdään näin,
että matkailuyrittäjillä olisi syksyllä asiakkaita. Varsinkin jos yhteishaun ajankohta ei samalla muutu niin
alueellinen kokeilu lomien siirrosta on tuhoon tuomittu. Nyt ysien tiedot lähtee eteenpäin noin viikkoa ennen
koulun loppumista. Jos loma alkaisi juhannukselta niin oppilaiden olisi oltava vielä koulussa vaikka tuloksetkin
olisivat jo tulleet. Vaikka meiltä opettajilta vaaditaankin psykologin, poliisin ja palomiehen taitoja niin tähän
emme mekään pysty. Työmies (myös oppilas ja opettaja) on lomansa ansainnut!
LOMA LIIAN PITKÄ !
Kaikkinainen sopeuttaminen lähemmäksi vanhempien työelämän vaatimuksia on tervetullutta! Kaikilla ei ole
varahoitajia, eikä varaa hoitajiin. On todella ikävää, jos pieni lapsi joutuu olemaan paljon yksin kotosalla, kun
koulu on lomalla, mutta vanhemmat eivät. Siinä on äidillä ja isillä sydän sykkyrällä, kun oma loma ei riitä tai sitä
ei saa pitää yhtä aikaa lapsen kanssa.
Missään tapauksessa ei lisäpäiviä lomaan lauantaista eli vanhempien ja lasten yhteisestä ajasta. Jos kesäloma
alkaisi myöhemmin,hiihtolomaa ei myöskään kannattaisi lyhentää.
Pitäisin loman saman pituisena, mutta siirtäisin loman aloitusta myöhemmäksi, samoin kuin koulun alkua
syksyllä.
Jos kevätlukukausi pitenee, pari päivää pitempi pääsiäisloma voisi olla tarpeen, että jaksetaan työskennellä
lähemmäs juhannusta.
Kesäloma on sopivan mittainen.
Kesäloma on tärkeää aikaa kasvavalle nuorelle. Itsenäistymistä ja puuhastelua koko kesä. Sitä odottaa koko
pitkän talven. Miksi muutella hyvin toimivaa järjestelmää? Joku puhuu, että muutosta tehtäisiin lämpimien
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kelien myöhäsemmän tulemisen takia? No! Mummo joskus sanoi : "Vuodet eivät ole veljiä keskenään". Ja
ilmaston muutoksesta johtuvaa muutosta on ehkä liian aikaista mennä toteamaan?
Hyvin on toiminut ja varmasti hyvin toimii edelleen. Kuuluu meidän perinteisiin ja kulttuuriin :)
Minun mielipide tämä siis.
Ihmeellinen kysely, mielestäni olisi pitänyt kysyä kesäloman siirtämisestä myöhempään. Mielestäni esim 15.6.30.8 voisi olla hyvä. Syyslomasta voisi sitten siirtää päiviä pääsiäiselle, jottei kevät tuntuisi niin pitkältä.
Ei kai kukaan ole pidentämässä kesälomaa?! Sehän on jo nyt hyvin pitkä.
Loma on
Jos kesälomaa jostain syystä päätetään siirtää, niin viikolla siirtäminen vielä menettelee.
Jos kesälomaa saisi pidemmäksi, mieluummin muutama työpäivä lisää talveen, joululomalle ja lauantaille.
Kesälomasta ei kommentoitavaa.
Koulupäivät voisivat olla pidempiä ja "väljempiä". Tuntien väliin riittävän pituiset välitunnit, taideaineita
enemmän ja myös liikuntaa selkeästi enemmän.
Koulu voisi alkaa klo 8.15 mielummin kuin tasan klo 8. Näin kiireiset työmatkalaiset autoineen olisivat ehtineet
pois kaduilta ja lasten olisi turvallisempi liikkua koulutiellä.
Lyhyemmät lomat vuoden keskellä (syysloma, hiihtoloma, joululoma, pääsiäisloma) ovat erittäin tärkeitä
jaksamiselle, joten toivon että niitä ei lyhennettäisi yhtään. Lauantain muuttaminen koulupäiväksi on erittäin
huono idea. Yksi vapaapäivä viikossa ei millään riitä
Tässä kyselyssä on oletettu, että kaikki haluavat vaikuttaa kesälomaan, kun on olemassa paljon myös niitä,
jotka haluavat vaikuttaa joululoman pituuteen. Syys- ja hiihtoloma ovat hyviä
viikon pituisina. On hyvä että on pidempiä lomia tasaisesti pitkin vuotta. Myös joululoman pitäisi olla pidempi,
kun on pitkä syksy takana.
On todella hienoa, että olette järjestäneet tällaisen kyselyn ja toivon todellakin, että Joensuussa kokeillaan
kesäloma-ajan siirtoa jo ensi kesänä!
Syys-, joulu- ja hiihtoloma mielestäni tärkeitä lasten jaksamisen kannalta. Joululoman ei kuitenkaan tarvitse olla
montaa viikkoa.
En lyhentäisi muita lomia vaan siirtäisin loman kokonaisuudessaan eli lomapäivät säilyisi ennallaan.
Pienimmille eka/tokaluokkasille kaupunki saisi järjestää paremmin kesälomalle tekemistä. Utrassa on ollut toki
leikkipuistotoimintaa, mutta miksi sitä ei ole koko kesän ajan. Nytkin vain kesäkuun ajan.
Jokainen loma on tullut tarpeeseen ja koulupäivien jatkaminen lauantaille kuulostaa aika raskaalta lapselle.
Lauantai koulu lisäisi myös poissaoloja.
Vuosilomista sen verran, että nykyiset lomat syksyllä, jouluna ja keväällä ovat hyviä hengähdystaukoja pitkän
lukukauden aikana. Niitä en mielelläni lyhentäisi alle viikkoon.
Alkukesästä kouluilla voisi olla vaikka aamupäivön ajan yhteistä tekemistä lapsille,esim.pelejä,leikkejä,pihan
siivousta ym.hyödyllistä.
Kesäloman siirtäminen ei lisää yhtään vanhempien ja koululaisten yhteistä loma-aikaa.
Jos kesäloman alkua myöhästyttää, niin silloin pari päivää pitäisi siirtää lomksi pääsiäisen tai vapun ympärille,
jotta sinne tulsisi viikon loma myös. Ennättäisi sitten levähtää pitkän kevään aikana.
Muita lomia ei pitäisi mielestäni lyhentää. Syksyllä on tarpeen olla yksi lomaviikko ja myös joululoma olisi hyvä
olla riittävän pitkä. Mikäli kesäloma alkaisi vasta kesäkuun puolenvälin jälkeen, tulee kevätlukukausi melko
pitkäksi. Talviloma onkin hyvä pitää myös ennallaan, mutta esim. pääsiäisen yhteyteen voisi lisätä muutaman
päivän, jolloin siihen saisi n. viikon tauon koulutyöhön. Nämä päivät pitäisi toki jostain muusta ottaa pois, ehkä
syyslukukauden voisi aloittaa paria päivää aikaisemmin.
Koululaisten loman alkamista mielestäni voisi siirtää, ei lyhentää. Loman alkaminen lähemmäs juhannusta.
Monessa kodissa pienten koululaisten tai erityislasten kesähoito on ongelmallista järjestää. Helpottaisi myös
perheiden arkea.
Ei missään nimessä kannata ainakaan pidentään enää kesälomaa!
Koulun alkaminen syyskuun ensimmäinen arkipäivä, mikäli vähintään 2 koulupäivää mahtuu kyseiselle viikolle
Kesäloma voisi olla lyhempi ja muut lomat sitten pidempiä
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Kuten totesin: Kesäloma-ajan siirto syys, joulu ja urheilulomien yhteyteen.
Kesäloman tarkoitus on lepo ja yhdessä olo.koululaisilla on pitkä ja pimeä talvi sekä syksy rankkaa opiskelua
sekä useita harrastuksiin liittyviä menoja.toisaalta talvella pimeään aikaan lomaa vois myös kyllä olla vähän
enemmän&#128513;
Kesäloma alkaa ja loppuu hyvään aikaan. Mutta jos pitää lyhentää niin silloin lyhennetty aika voisi olla joku
lyhyempi loma jossain vaiheessa kouluvuotta.
Muut lomat on ihan sopivia. Katkaisee hyvin aherrusta ja sitten taas jaksaa opiskella.
Kesälomissa ei ole muuta valitettavaa.
Ei muuta
Ei läksyjä esim. Kasvikansiota kesälomalle!!!!! Tuo kamalan stressin kesälle vaikka kasveja ei pidäkään kerätä
kun vain 15
Tärkeää, että lomia on jaksoittaisesta eli en lähtisi poistamaan tai lyhentämään muita lomia. Lapset jaksavat
paremmin käydä koulua, kun saavat olla pitkin vuotta lomilla.
Mitkä ovat lomien alkamisen myöhentämisen hyödyt ja haitat? Niitä kannattaa punnita tarkoin siellä päättävissä
elimissä. Kyse on kuitenkin lasten ja nuorten hyvinvoinnista, johon kesäloma on aina kuulunut.
syys-, hiihto- ja joululoman pitäisin ennallaan.
Toivottavasti asiaa pohditaan vakavasti
Koulun voisi lopettaa keskellä viikkoa, ja myös aloittaa keskellä viikkoa. Aloitus viime vuoden tapaan elokuun
alussa todella huono juttu.
Kun säät kylmenee(eli elokuussa) koululaiset istuvat lämpimän koulun sisällä,täydellistä!jos kesää siirrettäisiin
syyskuun alkuun oppilaat istuisivat silti sisällä;telkkarin edessä!Ei siis ole mitään järkeä siirtää lomia
kylmempään ajankohtaan.Kesä ja heinäkuu ovat lämpimät kuukaudet;silloin on koululaisten kesäloman aika!
Kerhoja ja matalan kynnyksen toimintaa myös maaseudun lapsille. Kontiolahti voisi ottaa mallia Joensuulta.
Jos koulu loppuisi vasta juhannukselta niin vastaavavasti koulu voisi alkaa vasta elo-syyskuun vaihteeessa.
Yleensä lämpimimmät ilmat ovat vasta kesän lopussa niin se vähentää mielestäni oppilaiden motivaatiota
opiskeluun.
Ei saa pidentää kesälomaa, se on juuri sopivan mittainen. Työmarkkinoilla lomat eivät varmasti tule
pidentymään paremminkin lomien lyhentämisellä uhkailtu.
Kesästä on vielä lyhyt aika ja joululoma tulossa, joten jaksamisen puolesta uskon, että ei aiheuta ongelmaa
koululaisille. Esimerkiksi meillä ei lomapäivä riitä siihen useinkaan, että vanhemmat olisivat lomalla syysloman
aikaan yhdessä lasten kanssa. Lapset ovat syysloman keskenään kotona.
Olisi todella hyvä, jos ekaluokalta toiselle luokalle menevät pääsisivät vielä päivähoitoon kesän aikana. Tarve
olisi ehkä vain yhden kuukauden, mutta helpottaisi perheen arkea todella paljon. Tällä hetkellä vanhempien on
pidettävä lomat käytännössä eri aikaan, koska pientä lasta ei voi jättää yksin päiväksi.
Tästä loman siirrosta on paljon ollut puhetta. Olisi hienoa, jos Joensuu edelläkävijänä kokeilisi hommaa
käytännössä!
Eikös ollut tutkimustulos, että loman jälkeinen virkeysvaikutus kestää 1-2 viikkoa loman pituudesta riippumatta,
eli lyhyitä lomia useammin.
Jos jotain muutoksia, kesäloma 2 kk (aloitus kesäkuun 2. viikolla) ja siitä "ylijäävä" kaksi viikkoa joululomaan tai
syys- ja/tai talvilomaan.
Muuta koulupäivä lauantaisin per/lukukausi..... esim. syksyllä 1-2 ja vastaavasti keväällä.
Keväälle voisi tehdä pääsiäisen ympärille pidemmän loman. Silloin monet perheet matkustaisivat lomille.
Syysloman ei tarvitsisi olla viikon mittainen jos koulu alkaisi myöhemmin. Joululomakin voisi olla n. viikon, max.
10 pv.
elokuu on hyvä lomailukuu verrattuna kesäkuun alkupäiviin.
Kaikki kouluasteet olisi hyvä saada samaan kokeiluun ja loma-aikaan, myös ammattioppilaitokset, AMK jne.
Ei muutoksia, hyvä entisellä järjestelmällä!!!
Syyslomaa ei saa lyhentää! Viikossa kerkeää reissuun. Pitkä vkonloppu ihan hyödytön.
Lasten kesälomat ovat liian pitkiä alkaen jo päivähoidosta. Jos niitä lähdetään vielä pidentämään, niin sitten
myös aikuisille työssäkäyville valtakunnallisesti suhteessa samaa...

