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Jyväskylän nuorisovaltuuston kannanotto koeviikottomista jaksoista 

  

  

Jyväskylän nuorisovaltuusto toivoo, että koeviikottomia jaksoja ei enää tulisi. Jyväskylän lukioissa 

oli koeviikoton jakso 2.1.2013 – 15.2.2013 välisenä aikana ja se sai paljon negatiivista palautetta 

oppilailta sekä opettajilta. Päällimmäisenä negatiivisena asiana mainittakoon koko jakson kestävä 

kiire sekä opettajilla että nuorilla. 

 

Koeviikottoman jakson aikana pienempiä kokeita oli pitkin jaksoa, mistä johtui yllämainittu kiire. 

Opettajat korjasivat koko ajan näitä pienempiä testejä ja muita arvioitavia töitä. Nuorilla taas, 

edellisen testin ollessa pois alta, seuraava koe tai palautuspäivä odottikin jo nurkan takana. Kun 

jaksossa on koeviikko, yksi selkeästi suurempi koe, joka yksin suurimmaksi osaksi vaikuttaa 

kurssiarvosanaan, stressi sijoittui selkeästi yhdelle viikolle ja muu jakso oli aikaa opiskella ja 

harrastaa vapaammin. 

 

Kyseisen koeviikkottoman kokeilun ideana oli vähentää kiirettä jakamalla kokeet tasaisesti jakson 

ajalle. Jyväskylän nuorisovaltuusto ei kuitenkaan koe kokeilun saavuttaneen tavoitettaan. 

Parhaimmillaan koeviikottomassa jaksossa oli, esimerkiksi kielten opinnoissa, monia sanakokeita, 

arvioitavia esseitä ja jopa välikokeita. Jos oppilaalla sattui olemaan täysi jakso, tarkoitti se monia 

palautuspäiviä ja kokeita viikottain. Moni oppilas koki stressimäärän olleen paljon suurempi kuin 

normaalisti. Monissa Jyväskylän kouluissa kiertääkin nyt adresseja koeviikottomia jaksoja vastaan, 

joihin monet oppilaat ja opettajat ovat allekirjoittaneet nimensä. Jos koeviikottoman jakson idea 

oli vähentää nuorten kiirettä ja parantaa opiskelijoiden motivaatiota, ei toteudu, mitä järkeä on 

pitää koeviikottomia jaksoja? 

 

Jyväskylän nuorisovaltuusto on huolissaan nuorten stressimäärästä. Lisäksi kysymys vapaa-ajasta 

jää roikkumaan. Miten käy normaalin harrastuksissa käyvän nuoren sosiaalisen elämän, kun koko 

ajan pitää miettiä koulua? Kun kokeiden ja testien päälle tulevat vielä tavalliset kurssin sisältöön 

kuuluvat kotitehtävät ja kirjoitelmat, opiskelijalla on melkoisesti työtä koko jakson ajan. 

 

Kurssikokeet, olivat ne monta pientä tai yksi iso, on pidettävä ennemmin tai myöhemmin. Siitä ei 

pääse yli eikä ympäri. Parempi on pitää kiire ainoastaan koeviikossa kuin ripotella kiire koko jakson 

kestäväksi stressiksi ja hammastenkiristykseksi. Jyväskylän nuorisovaltuusto toivoo, että otatte 

mielipiteemme huomioon, ettekä enää toteuttaisi suunnittelemianne koeviikottomia jaksoja. 
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