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Kontiolahden kunnan lasten parlamentin kokous
27.4.2022 klo 12:01–14:02, etäyhteyksin (Teams)
Läsnä:
lasten parlamentin
edustajat

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

Satu Huttunen
Riitta Ikonen
Jyrki Rautiainen
Ilpo Saarelainen
Satu Seppäläinen
Mervi Kinnunen

opetuspäällikkö
luokanopettaja
sivistysjohtaja
lukion rehtori, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja
toimistosihteeri, kokouksen sihteeri

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

2. Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Varparannan koulun edustajat. Sihteerinä toimii Mervi Kinnunen.

3. Maskiasiaa (opetuspäällikkö Satu Huttunen)
Opetuspäällikkö Satu Huttunen kertoi, että tällä hetkellä koulujen
piha-alueilla ja niiden ympäristöissä on käytettyjä kasvomaskeja
sellaisissa paikoissa, joissa niiden ei kuuluisi olla. Maskit ovat
maatumattomia, joten niitä ei tule heittää ympäristöön. Satu
pyysi lasten parlamentin jäseniä ideoimaan, mitä asialle voitaisiin
tehdä esimerkiksi jonkinlaisen kouluissa järjestettävän tempauksen muodossa.
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Kokouksessa käydyn ideoinnin jälkeen sovittiin, että lasten parlamentti järjestää roskienkeruupäivästä haastekampanjan kaikille
kouluille. Kokouksen puheenjohtajat valmistelevat kouluille toimitettavan haastekirjeen ja lähettävät sen Riitta Ikoselle sähköpostitse viimeistään 4.5.2022.

4. Ukrainalaiset oppilaat (Satu Huttunen)
Satu Huttunen pyysi koulujen oppilaskuntien hallituksia miettimään, miten mahdollisesti Kontiolahdellekin saapuvat ukrainalaiset oppilaat toivotetaan kouluissa tervetulleiksi. Tällä hetkellä ei
ole tiedossa, että Kontiolahden kouluihin olisi tulossa ukrainalaisia oppilaita, mutta tilanne voi muuttua nopeasti.

5. Harrastamisen malli (Satu Huttunen)
Satu Huttunen kertoi kouluissa järjestetyn harrastuskyselyn tuloksista. 58 prosenttia kyselyyn vastanneista toivoo, että koululla
olisi ohjattua harrastustoimintaa. Puolet vastanneista oli osallistunut koululla järjestettyyn harrastuskerhoon ja suurin osa haluaisi osallistua kerhoihin jatkossakin. Uutena kiinnostuksen kohteena on tullut esille e-sportin ohjattu kerho. Liikuntaharrastuksista suosituin toive on frisbeegolf. Kyselystä on saatu paljon
harrastuskerhotoiveita ja niitä pyritään ottamaan huomioon tulevissa kerhoissa mahdollisuuksien mukaan. Satu kertoi, että kyselyn arvontaan osallistuneiden kesken on arvottu tuotepalkintoja.
Voittajien nimet ilmoitetaan toukokuussa.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa nousi esille toive frisbeegolf-välineiden hankinnasta kouluille. Satu kehotti oppilaskuntien
hallituksia tekemään hankinnoista aloitteen koulun rehtorille.
Satu kirjasi muistiin kaikki kokouksessa esille tuodut harrastuskerhotoiveet.

6. Ruokapalvelupäällikkö Sirpa Laakkosen terveiset
Ruokapalvelupäällikkö Sirpa Laakkonen ei päässyt osallistumaan
kokoukseen, mutta Riitta Ikonen välitti kokouksen osallistujille
Sirpan terveiset.
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Lasten parlamentti on tehnyt toiveruokaviikosta kaikkien koulujen yhteisen aloitteen ruokapalvelupäällikölle. Sirpa Laakkosen
mukaan toiveruokaviikkoon suhtaudutaan ruokapalveluissa
myönteisesti. Sirpa toivoo, että kouluissa selvitettäisiin oppilaiden toiveruokia ja niistä toimitettaisiin tieto Sirpalle. Sen jälkeen
ruokapalveluissa mietitään, mitkä toiveet on mahdollista toteuttaa ja suunnitellaan toiveruokaviikon aikataulu ja käytännön järjestelyt. Sirpa toivoo jatkossakin lasten parlamentilta kouluruokaan liittyviä toiveita, kehitysideoita ja ajatuksia.

7. Koulujen toiveruokaviikko
Kokouksessa sovittiin, että kultakin koululta kerätään kolme suosituinta toiveruokaa koulujen oppilaskuntien hallitusten itse päättämällä tavalla. Toiveet lähetetään viimeistään 11.5. sähköpostitse Riitta Ikoselle, joka toimittaa ne eteenpäin ruokapalvelupäällikölle.

8. Muut asiat
Varparannan koulun aloite: Oivariini takaisin kouluihin
Varparannan koulussa on tehty aloite Oivariinin saamiseksi takaisin koulujen ruokalistoihin. Myös Lehmon koulussa on tehty adressi samasta aiheesta.
Ruokapalvelupäällikkö Sirpa Laakkosen vastaus: Vuoden vaihteessa kaikissa kouluissa siirryttiin käyttämään leipärasvana
margariinia. Kouluruokailun yhtenä tehtävänä on edistää ja tukea
lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä.
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimien ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla. Ravitsemusneuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että kaikissa kunnissa nämä suositukset ovat tarjotun
ruoan ja palvelun laadun perusvaatimuksia. Vastuu siitä, että
kouluissa tarjottu ruoka on ravitsemussuositusten mukainen, on
ruokapalveluilla. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositusten mukaan kouluruokailussa leipärasvana käytetään
margariinia. Tämän ohjeistuksen mukaan haluamme toimia myös
Kontiolahden kunnassa. Oivariini ei täytä näitä suosituksia ja sen
vuoksi olemme luopuneet sen käytöstä.
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Lisäksi kokouksessa keskusteltiin muun muassa kouluruoan riittävyydestä ja lämpötilasta. Riitta Ikonen välittää näistä tietoa
ruokapalvelupäällikölle.
Lehmon koulu: Kontiolahden leikkikenttien kunto
Lehmon koulun edustajat kertoivat havainneensa, että usealla
leikkikentällä on ympäriinsä lasinsiruja, tupakantumppeja, nuuskanjämiä ja muita roskia. Tästä syystä näillä leikkikentillä ei ole
kovin mukavaa käydä. Riitta Ikonen välittää tiedon näistä huolista leikkikenttien kunnosta huolehtiville kunnan virkamiehille.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa syntyi idea, että koulujen
roskienkeruukampanjaa voitaisiin laajentaa myös leikkikentille.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:02.

Muistion kirjasi,
Mervi Kinnunen
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