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Kontiolahden kunnan lasten parlamentin kokous
12.5.2021 klo 12:01–13:54, etäyhteyksin (Teams)
Läsnä:
lasten parlamentin
edustajat

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

Riitta Ikonen
Jyrki Rautiainen
Teemu Piirainen
Saara Sahlstén
Sini-Tuuli Muttonen
Satu Seppäläinen
Mervi Kinnunen

luokanopettaja
sivistysjohtaja
opetuspäällikkö
hankekoordinaattori
yhteisöohjaaja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja
toimistosihteeri, kokouksen sihteeri

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

2. Järjestäytyminen
Sovittiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii lasten parlamentin edustaja Jakokosken koulusta ja sihteerinä Mervi Kinnunen.

3. Opetuspäällikkö Teemu Piiraisen puheenvuoro
Teemu Piirainen kertoi alkuvuonna toteutetusta oppilaskyselystä
(kts. liite), jossa Kontiolahden kunnan perusopetuksen oppilaat
antoivat palautetta koulujen toiminnasta. Kyselyyn vastasi 1 863
oppilasta vuosiluokilta 1–9. Kyselyn tulokset on annettu tiedoksi
koulunjohtajille ja rehtoreille, sivistyslautakunnalle ja huoltajille.
Tulokset menevät tiedoksi myös kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.
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Kyselyssä käytettiin neliportaista arviointiasteikkoa, jossa 1=täysin eri mieltä ja 4=täysin samaa mieltä. Vastausvaihtoehtona oli
myös 0=en osaa sanoa.
Kyselyn tulosten mukaan oppilaat olivat antaneet hyvää palautetta saamastaan opetuksesta (väittämä ”Saan hyvää opetusta”, vastausten keskiarvo 3,61). Oppilaat kokevat myös
olonsa turvalliseksi koulussa (”Koen oloni turvalliseksi koulussamme”, ka. 3,64) ja kokevat saavansa opiskeluun tukea (”Saan
opiskeluuni tukea, jos sitä tarvitsen”, ka. 3,60).
Oppilaiden kyselyssä antamien vastausten mukaan kehitettävää
on väitteissä ”Oppilaat ovat mukana koulun toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä”, ka. 3,20 ja ”Tiedän, miten voin vaikuttaa koulumme toimintaan”, ka. 3,06. Kokouksessa käydyssä keskustelussa nousi esille, että kaikki oppilaiden ideat eivät tule oppilaskuntien tietoon. Todettiin, että oppilaskuntien toiminnasta ja
oppilaiden vaikutusmahdollisuuksista pitäisi tiedottaa kouluissa
entistä enemmän.
Kyselyn tulosten mukaan väittämän ”Keskustelen usein huoltajieni kanssa kouluasioista” vastausten keskiarvo oli 3,15. Lasten
parlamentin edustajat kertoivat kokouksessa, että kotona keskustellaan yleensä koulupäivän kulusta ja kokeista.

4. Kontiolahden harrastamisen malli
Hankekoordinaattori Saara Sahlstén kertoi Kontiolahden uudesta
harrastustoiminnan mallista (kts. liite), jonka tavoitteena on tarjota perusopetuksen oppilaille maksutonta ja mielekästä harrastustoimintaa omalla lähikoululla koulupäivän jälkeen tai sen aikana. Kontiolahden harrastamisen malli on osa valtakunnallista
Suomen Harrastamisen Malli -hanketta.
Tänä keväänä on luotu malli tulevien lukuvuosien pohjaksi. Marraskuussa 2020 järjestettiin oppilaskysely, jossa kartoitettiin oppilaiden harrastustoiveita. Kyselystä saadut toiveet ovat olleet
lähtökohtana harrastustoiminnan suunnittelussa. Maalis–toukokuussa kaikilla kouluilla on harrastusryhmiä, joissa voi kokeilla
erilaisia harrastuksia.
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Viikolla 20 oppilaille järjestetään harrastamisen mallin palautekysely, jossa pyydetään mielipiteitä tämän kevään aikana toteutetuista harrastuskokeiluista ja ajatuksia toiminnan jatkosta.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että kerhot ovat
olleet hyviä ja niissä on voinut kokeilla monipuolisesti erilaisia
harrastuksia. Myös monilta huoltajilta on saatu hyvää palautetta
harrastamisen mallista. Kerhojen ajankohta koulupäivän jälkeen
on ollut hyvä; tosin joskus kerhot ovat olleet päällekkäin valinnaisainetuntien kanssa.

5. Lasten Kontiolahti -tapahtuma
Yhteisöohjaaja Sini-Tuuli Muttonen kertoi elokuussa järjestettävästä Lasten Kontiolahti -tapahtumasta. Tällä kertaa tapahtuman
teemana on sirkus ja karnevaalit. Lasten Kontiolahti -tapahtuma
ja Kontiolahti-päivät järjestetään vuorovuosin elokuussa.
Sini-Tuuli pyysi kertomaan, millainen olisi unelmien Lasten Kontiolahti -tapahtuma. Keskustelussa tuotiin esille muun muassa:
-

Kivaa tekemistä: eläimiä, ekoaseammuntaa, sirkusteltta, sirkusammattilaisia tai -harrastajia opettamassa, onnenpyörä,
kasvomaalauksia, musiikkia, hevosajelua, ratsastusta, esteillä
hyppimistä, tankotanssia, pelejä, kirpputori

-

Esiintyjiä: taikuri, pelle, stand up -koomikko, tubettajia, sirkusammattilaisia, akrobaatti, Robin, Sanni, jonglööri

-

Tapahtuman tunnelma: hauska, rento, iloinen, värikäs, riehakas

Koulut kokoavat kaikki toiveet ja ideat unelmien Lasten Kontiolahti -tapahtumasta ja lähettävät ne Riitta Ikoselle.
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6. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Satu Seppäläisen puheenvuoro
Satu Seppäläinen kertoi UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -mallista (kts. liite). Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntaa tekemään päätöksiä, joissa on huomioitu lapset ja nuoret.
Lapsiystävällisessä kunnassa
- jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
- jokainen lapsi saa elää turvassa
- jokainen lapsi saa harrastaa
- jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
- jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
- jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa
Satu pyysi koulujen oppilaita tutustumaan aiheeseen ja pohtimaan, voisiko Kontiolahti hakea lapsiystävälliseksi kunnaksi. Aineistoa löytyy UNICEF:n sivuilta https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/. Sovittiin, että oppilaskunnat käsittelevät asiaa tänä keväänä tai syyslukukauden
alussa. Oppilaiden kanta asiaan annetaan syyskuun loppuun
mennessä.

7. Muut asiat
Lehmon koulun oppilaskunnalta on tullut toivomus skeittausrampeista ja skuuttauspaikoista Lehmoon. Keskustelussa nousi esille
toivomus, että niitä rakennettaisiin useampaan paikkaan eri puolille kuntaa. Riitta Ikonen välittää näistä ideoista tiedon vapaaaikapäällikölle.
Riitta Ikonen totesi, että valtaosa lasten parlamentin edustajista
on nyt ollut kaksi vuotta parlamentissa mukana. Näiden edustajien kausi parlamentissa päättyy tähän kevääseen ja ensi syksynä valitaan uudet edustajat. Riitta kiitti osallistujia ja toivotti
kaikille hyvää kesää.
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8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:54.

Muistion kirjasi,
Mervi Kinnunen
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Lasten Parlamentti 12052021
Teemu Piirainen
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Oppilaskysely 2021
• Vastaajien määrä 1863
• Vastaajia vuosiluokilta 1 – 9
• Asteikko
• 0=En osaa sanoa 1=Erittäin tyytymätön
2=Melko tyytymätön 3=Melko tyytyväinen
• 4=Erittäin tyytyväinen

www.kontiolahti.fi

Keskiarvo

Saan hyvää opetusta.

3,61

Koulussamme on oppimista ja työskentelyä kannustava ilmapiiri.

3,31

Tulen mielelläni kouluun ja haluan opiskella.

3,11

Koulutyö on minulle sopivan haastavaa.

3,22

Ymmärrän oppitunneilla opetetut asiat ja annetut työskentelyohjeet.

3,32

Koen oloni turvalliseksi koulussamme.

3,64

Koulumme henkilökunta puuttuu koulukiusaamistapauksiin nopeasti.

3,44

Opettajat keskustelevat oppilaiden kanssa opetuksen sisällöistä ja tavoitteista.

3,39

Koulurakennuksemme, välituntipiha sekä koulumme sisätilat ovat viihtyisät ja mukavat.

3,18

Koulumme opiskeluvälineet ja oppimateriaalit ovat hyvässä kunnossa.

3,26

Opiskelussa käytetään vaihtelevia työtapoja.

3,24

Opiskelussa käytetään tietotekniikkaa monipuolisesti.

3,14

Oppilaat ovat mukana koulun toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä.

3,20

Välituntitilat ja -alue mahdollistavat monipuolisen toiminnan.

3,19

Tiedän, miten voin vaikuttaa koulumme toimintaan.

3,06

Saan opiskeluuni tukea, jos sitä tarvitsen.

3,60

Oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulussa.

3,28

Keskustelen usein huoltajieni kanssa kouluasioista.

3,15

Yhteensä, kaikki kysymykset ka.

3,30
www.kontiolahti.fi
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Kontiolahden
koulujen uusi malli
Osana Suomen harrastamisen
mallia, ensimmäisten kuntien
joukossa.

> Monipuolisia harrastusten kokeiluryhmiä
kaikilla kouluilla maalis-toukokuussa
www.kontiolahti.fi

Oppilaiden toiveet lähtökohtana:
Koululaiskysely marraskuussa 2020:

Palautekysely tulossa toukokuussa vkolla 20.
www.kontiolahti.fi

Kokeilussa keväällä 2021:
Parkour

Kuvataidekerho
Näytelmä-ja ilmaisutaito

Musis-kerho

Keramiikkakerho

Valokuvausryhmä

Cheershow-tanssi
Salibandy

Dance Mix – tanssi

Koirakerhot

Askartelu-ja korukerhot

Ekoaseammunta ja yleisurheilu

Jalkapallo

Seinäkiipeily

Liikunnallinen golfkerho
Monipuolisen liikunnan kerho

Skeittikoulu- rullalautailun alkeet
Videokurssi

Bändikerho

Ulkoliikunnan kerho

Sanataidekerho

Temppukoulu (pokali)

Taideseikkailu lähimetsässä
Tähtitiede-ja avaruus

Shakkikerhot
Sirkuskerho

www.kontiolahti.fi

VO I S I KO KO N T I O L A H T I H A K E A
L A P S I Y S T Ä V Ä L L I N E N K U N TA - T U N N U S T U K S E N

MILLAINEN ON LAPSIYSTÄVÄLLINEN
KUNTA
Lapsiystävällisessä kunnassa
• jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
• jokainen lapsi saa elää turvassa
• jokainen lapsi saa harrastaa
• jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
• jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
• jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

UNISEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN
KUNTA-MALLI
• Auttaa kuntaa tekemään päätöksiä, joissa on huomioitu lapset ja nuoret
• Se on työväline, joka on kunnille maksuton ja tarkoitettu kaikille jotka ovat kiinnostuneita
kehittämään lapsiystävällistä kuntaa.

VOISIKO KONTIOLAHTI HAKEA
LAPSIYSTÄVÄLLISEKSI KUNNAKSI?
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinenkunta/

