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Kontiolahden kunnan lasten parlamentin kokous
1.12.2021 klo 12:01–13:43, etäyhteyksin (Teams)
Läsnä:
lasten parlamentin
edustajat

Ahokkalan, Jakokosken, Kirkonkylän, Kontioniemen, Kulhon,
Kylmäojan, Lehmon, Onttolan, Selkien ja Varparannan koulut

Satu Huttunen
Riitta Ikonen
Lauri Kontkanen
Matti Mäntynen
Jyrki Rautiainen
Jari Tuononen
Mervi Kinnunen

opetuspäällikkö
luokanopettaja
hankekoordinaattori
kunnanhallituksen puheenjohtaja
sivistysjohtaja
kunnanjohtaja
toimistosihteeri, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaaminen
Riitta Ikonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lasten parlamentin edustaja
Lehmon koulusta ja sihteerinä toimii Mervi Kinnunen.

3. Kunnanjohtaja Jari Tuonosen esittäytyminen
Jari Tuononen kertoi asuvansa perheineen Kontiolahdella ja harrastavansa vapaa-ajallaan muun muassa kalastusta, sienestystä
ja laskettelua.
Jari kehotti lasten parlamentin edustajia miettimään, miten lasten mielipiteitä saataisiin kunnassamme entistäkin enemmän
kuuluviin. Hän kertoi tulevansa mielellään kouluihin vierailuille.
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4. Opetuspäällikkö Satu Huttusen esittäytyminen
Satu Huttunen on työskennellyt opetuspäällikkönä elokuusta
2021 alkaen. Satu toivoi, että lasten parlamentin edustajat pyrkisivät vaikuttamaan koko kunnan tai oman koulun oppilaita koskeviin asioihin tekemällä aloitteita. Siten oppilaiden ideoita ja toiveita saadaan vietyä eteenpäin.

5. Harrastamisen malli: Lauri Kontkanen
Lauri Kontkanen työskentelee koordinaattorina Harrastamisen
malli -hankkeessa. Lauri kertoi kouluille järjestetyistä ilmaisista,
lasten toiveiden mukaisista harrastekerhoista, joita vetävät muun
muassa paikalliset urheiluseurat, lajiharrastajat, 4H-kerho, opettajat ja koulunkäynninohjaajat.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa nousi esille kokemuksia ja
palautteita harrastamisen mallin tämän syksyn kerhoista sekä
toiveita kevätlukukaudelle:
-

-

-

Selkien koulu: Kerhojen ajankohdat (kellonajat) ovat olleet
vähän epäsopivat. Toivotaan evästaukoa ennen kerhoa. Kerhot voisivat kestää pidempään kuin tunnin kerrallaan. Toivotaan kepparikerhoa, parkourkerhoa, koripallokerhoa, kuvataidekerhoa ja askartelukerhoa.
Varparannan koulu: Kerhot voisivat kestää pidempään kuin
tunnin kerrallaan. Ulkoilukerhoja voisi olla enemmän.
Kulhon koulu: Oli kiva, kun sirkuskerho järjestettiin illalla (ei
siis heti koulun jälkeen). Kerhot voisivat kestää pidempään
kuin tunnin kerrallaan. Toiveena näytelmäkerho.
Onttolan koulu: Sählykerhokerta voisi olla pidempi kuin 45
minuuttia. Toivottiin myös kokkikerhoja, frisbeegolf-kerhoja ja
näytelmäkerhoja.
Kylmäojan koulu: Kepparikerho on päällekkäin oppituntien
kanssa, joten toivottiin sen siirtämistä toiseen ajankohtaan.
Toivottiin lisää käsityökerhoja ja frisbeegolf-kerhoja sekä kiipeilykerhoa.
Lehmon koulu: Joidenkin kerhojen ajankohta on liian aikaisin
(klo 13–14), joten kaikkien halukkaiden on hankala osallistua
niihin oppituntien päällekkäisyyden takia.
Kontioniemen koulu: Toiveena näytelmäkerho ja eläinkerho.
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Ahokkalan koulu: Toiveena kokkikerho ja näytelmäkerho.
Lemmikkikerhot ovat kivoja.

6. Ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Riitta Ikonen esitteli kolme vaihtoehtoa lukuvuoden 2022–2023
työ- ja loma-ajoiksi. Koulujen oppilaille annettiin tehtäväksi miettiä, mikä vaihtoehdoista on paras ja ilmoittaa Riitalle sähköpostitse 8.12.2021 mennessä, mikä vaihtoehto sai kussakin koulussa
eniten kannatusta. Lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa joulukuussa.

7. Muut asiat
Jakokosken koulussa on syntynyt idea toiveruokaviikosta, jolloin
ruokalistalla olisi oppilaiden toivomia ruokia. Idea sai kokouksessa käydyn keskustelun aikana kannatusta kaikilta kouluilta.
Riitta Ikonen ehdotti, että lasten parlamentti tekee toiveruokaviikosta kaikkien koulujen yhteisen aloitteen ruokapalvelupäällikkö Sirpa Laakkoselle.
Onttolan koulun edustajat kertoivat toteutuneesta itsenäisyyspäivän juhlagaalan ruokatoivealoitteestaan.
Kontioniemen koulun edustajat kertoivat, että Kontioniemen
koulun lähistölle toivotaan frisbeegolf-rataa. Riitta Ikonen kehotti oppilaita tekemään tästä aloitteen vapaa-aikapäällikkö Sari
Jormanaiselle.
Keskustelussa tuli esille kysymys, miten Kirkonkylän koulun liikuntakentän uudistus on edennyt. Riitta Ikonen kertoi, että lasten parlamentin edustajat voivat tiedustella asiaa vapaa-aikapäälliköltä.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:43.
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Muistion kirjasi,
Mervi Kinnunen
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