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Kontiolahden kunnan lasten parlamentin kokous
25.11.2020 klo 13:02–14:28, etäyhteyksin (Teams)
Läsnä:
lasten parlamentin
edustajat

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

Riitta Ikonen
Jere Penttilä
Jyrki Rautiainen
Teemu Piirainen
Sari Jormanainen
Mervi Kinnunen

luokanopettaja
kunnanjohtaja
sivistysjohtaja
opetuspäällikkö
vapaa-aikapäällikkö
toimistosihteeri, kokouksen sihteeri

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

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

3. Sivistysjohtaja Jyrki Rautiaisen puheenvuoro
Sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen kertoi, että hänen työnsä koostuu muun muassa sivistysosaston johtamisesta ja yhteistyöstä koulunjohtajien ja rehtorien
sekä kunnan poliittisten päättäjien kanssa.
Jyrki kertoi sivistystoimen ajankohtaisista asioista:

-

Nyt ajankohtaista ovat suunnitelmat ensi vuoden talousarvioon. Lopullisen päätöksen talousarviosta tekee kunnanvaltuusto.
Kuntaamme on parhaillaan suunnitteilla kaksi yhtenäiskoulua, joiden
käyttöönotto on vuonna 2023.
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Jyrki mainitsi, että ajankohtaisia asioita ovat tällä hetkellä myös oppilaiden osallisuuden lisääminen ja lasten ja nuorten harrastuskysely 2020.

4. Opetuspäällikkö Teemu Piiraisen puheenvuoro
Opetuspäällikkö Teemu Piirainen kertoi tekevänsä tiivistä yhteistyötä koulujen johtajien ja rehtoreiden kanssa. Teemun tehtäviin kuuluvat myös muuan
muassa aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät asiat.
Teemu kertoi, miten koulujen oppilaat voivat vaikuttaa perusopetuksen toiminnan suunnitteluun. Oppilaiden näkemyksiä ja mielipiteitä kysytään muun
muassa koulujen rakentamishankkeiden aikana, oppilaskunta- ja välituntitoimintaan liittyvissä asioissa, hankintojen suunnittelussa (mm. välituntivälineet), harrastus- ja kerhotoiminnan ja muun järjestettävän toiminnan suunnittelussa.
Harrastustoiminnasta järjestetyn kyselyn tulosten mukaan parkour on oppilaiden mielestä mielenkiintoisin harrastus. Kysely järjestettiin koulujen harrastus- ja kerhotoiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa esille nousivat muun muassa toiveet
välituntipihan laajentamisesta, frisbeeradan rakentamisesta koulun piha-alueelle, välituntivälineistä ja harrastusmahdollisuuksista kouluilla. Teemu kertoi, että koulun piha-alueeseen liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä kunnan teknisen osaston kanssa ja selvitetään yhdessä erilaisia mahdollisuuksia.
Välituntivälineistä käydään keskustelua ja tehdään yhteistyötä koulun johtajan/rehtorin ja teknisen toimen kanssa. Teemu totesi myös, että harrastusmahdollisuuksia kehitetään harrastuskyselystä saatujen toiveiden pohjalta.

5. Vapaa-aikapäällikkö Sari Jormanaisen puheenvuoro
Vapaa-aikapäällikkö Sari Jormanainen kertoi, että vapaa-aikapalvelut pitävät
sisällään liikuntapalvelut, nuorisotyön, kulttuuripalvelut ja kirjastopalvelut.
Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa ovat muun muassa uimakoulut, sirkusleirit, muut leirit koulujen loma-aikoina, lasten kulttuuritoiminta ja lasten
elokuvien näytökset.
Tänä vuonna vapaa-aikapalveluissa on laadittu liikkumisohjelmaa, jossa on
mietitty, miten kuntalaisia voidaan liikuttaa entistä paremmin. Tulossa on
myös lähiliikunta- ja leikkipaikkasuunnitelma. Sari toivoi lasten parlamentilta
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ideoita ja toiveita myös toinen vuosi järjestettävään Lasten Kontiolahti -päivään.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa nousi esille kysymyksiä ja ideoita, jotka
Sari merkitsi muistiin selvitystä ja mahdollista jatkotyöstöä varten.

-

-

Onko Varparannalle mahdollista saada monipuolisempi kerhovalikoima?
Jakokoskella voisi olla enemmän liikuntakerhoja, esim. palloilulajeja.
Kirkonkylälle toivotaan skeittiparkin laajennusta.
Kylmäojalle toivotaan näytelmäkerhoa.
Onko oppilaiden mahdollista järjestää itse kerhotoimintaa? Teemu Piirainen vastasi tähän kysymykseen: Oppilaiden on mahdollista järjestää kerhotoimintaa koulupäivän aikana, jolloin koulun aikuiset ovat paikalla ja
vastaavat toiminnasta. Jos oppilaat järjestävät kerhotoimintaa ilta-aikaan, paikalla on oltava aikuinen valvomassa toimintaa ja vastaamassa
tiloista.
Onko Selkielle mahdollista saada parkour-rata?
Jakokosken kiipeilyseinälle toivotaan vetäjää ja kiipeilyyn liittyvää kerhoa
tms.
Selkielle toivotaan skeittikoulua kesällä.
Kontioniemen urheilukentälle toivotaan urheilukerhoja.

Sari kiitti kysymyksistä ja ideoista. Sariin voi jatkossakin olla yhteydessä
joko suoraan tai koulun kautta. Lasten parlamentilta kysytään näkemyksiä
vapaa-aikapalvelujen tulevan toiminnan suunnittelussa.

6. Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Partasen puheenvuoro
Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Partanen oli estynyt osallistumaan kokoukseen.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa nousi esille kysymyksiä, ideoita ja ajatuksia, jotka Riitta Ikonen toimittaa edelleen Pirjolle vastattavaksi.

-

-

Koulujen ruokalistalle toivotaan lisättävän: maksalaatikko, lihamureke,
nuudeliruokia, pastaruokia, lasagne, ranskalaisia perunoita, kalapuikkojen
kanssa ketsuppia, jälkiruoaksi jäätelöä tai hedelmiä. Toiveruokapäiviä tai
-viikkoja toivotaan.
Ruokalistalta toivotaan poistettavan: kebabkiusaus, kasvispihvit ja vegeruoat.
Kasvisruoka voisi olla vaihtoehtona liharuoalle.
Keittoon toivotaan lisää perunoita.
Ei kasviksia liharuokaan.
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Perunat ovat olleet joskus vähän raakoja.
Kouluruoka on hyvää.
Mistä ruoasta tulee eniten ruokahävikkiä? Jos tämä on tiedossa, voisiko
kyseisen ruoan vaihtaa johonkin toiseen?

7. Muut asiat
Kylmäojan koululle toivotaan limonaadiautomaattia ja jalkapallomaaliin uusia
verkkoja. Ahokkalan koululle toivotaan hämähäkkikeinua. Teemu Piirainen
vastasi, että näistä asioista oppilaiden kannattaa keskustella koulun rehtorin
kanssa.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14:28.

Muistion kirjasi,
Mervi Kinnunen
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