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Kontiolahden kunnan lasten parlamentin kokous
28.11.2019 klo 14.00–15.52, kunnantalon valtuustosali
Riitta Ikonen

luokanopettaja, kokouksen puheenjohtaja

lasten parlamentin jäsenet ja

Ahokkalan, Jakokosken, Kirkonkylän, Kontioniemen,

varajäsenet

Kulhon, Kylmäojan, Lehmon, Onttolan, Selkien ja
Varparannan koulut

Satu Seppäläinen

sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Jere Penttilä

kunnanjohtaja

Jyrki Rautiainen

sivistysjohtaja

Teemu Piirainen

opetuspäällikkö

Mervi Kinnunen

toimistosihteeri, kokouksen sihteeri

Poissa:
Pertti Haukka

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Mika Kuusela

kunnanhallituksen puheenjohtaja

1. Kokouksen avaaminen
Riitta Ikonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Riitta kertoi, että lasten parlamentti on kontiolahtelaisten alakoululaisten vaikuttamiskanava ja se edustaa kaikkia kontiolahtelaisia alakouluikäisiä lapsia.
Kaikki alakoulut ovat valinneet oppilaskunnastaan edustajat lasten parlamenttiin.
Lasten parlamentti ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin, tekee esityksiä,
antaa lausuntoja ja toimii lasten äänitorvena kunnassamme. Sen tavoitteena
on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin päätöksenteossa ja
opettaa lapsille kokouskäytäntöjä ja vaikuttamistaitoja. Kokouksissa käsiteltävät aiheet voivat tulla lapsilta itseltään, kunnan virkamiehiltä tai kuntapäättäjiltä.
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Lasten parlamentin ensimmäiseen kokoukseen on kutsuttu sekä varsinaiset
jäsenet että varajäsenet. Tulevissa kokouksissa paikalla on varsinainen jäsen
tai hänen sijallaan varajäsen, jos varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan
kokoukseen. Ensimmäisessä kokouksessa tutustutaan ja keskustellaan parlamentin toiminnasta. Seuraava kokous pidetään ensi keväänä.
Lasten parlamentin jäsenet ja varajäsenet esittäytyivät.

2. Järjestäytyminen
Tämän kokouksen puheenjohtajana toimii Riitta Ikonen ja sihteerinä Mervi
Kinnunen.

3. Kuntapäättäjien puheenvuorot
Satu Seppäläinen kertoi olevansa sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu. Sivistyslautakunnassa päätetään kouluihin, vapaa-ajan palveluihin ja varhaiskasvatukseen liittyviä asioita.
Kunnanjohtaja Jere Penttilä totesi, että Kontiolahden kunnassa on paljon lapsia ja nuoria. Hän kertoi, että kunnanjohtajan voi kutsua myös koululle keskustelemaan kehitysideoista.
Sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen kertoi, että hänen työnsä koostuu muun muassa sivistysosaston johtamisesta ja yhteistyöstä koulunjohtajien ja rehtorien, kunnan poliittisten päättäjien ja muiden kunnan osastojen kanssa. Kuntaamme on parhaillaan suunnitteilla kaksi yhtenäiskoulua, joiden valmistelutyön edetessä lasten parlamentilta pyydetään kannanottoja ja mielipiteitä.
Opetuspäällikkö Teemu Piirainen tekee tiivistä yhteistyötä koulujen johtajien
ja rehtoreiden kanssa. Teemun tehtäviin kuuluvat myös muuan muassa
aamu- ja iltapäivätoimintaan ja koulukuljetuksiin liittyvät asiat.
Mervi Kinnunen työskentelee toimistosihteerinä kunnantalon koulutoimistossa. Mervin tehtäviin kuuluu muun muassa koulutapaturmiin, oppilastilastoihin ja päätösten valmisteluun liittyviä asioita. Mervi on myös sivistyslautakunnan sihteeri.
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4. Ryhmätyö
Lasten parlamentin edustajat jakaantuivat ryhmiin, joissa pohdittiin seuraavia asioita:
-

Mitä odotuksia sinulla on lasten parlamentista?
Miksi halusit lasten parlamenttiin?
Mihin haluaisit päästä vaikuttamaan?
Mihin asioihin lapset voivat vaikuttaa?
Mitä haluaisit parantaa Kontiolahdella?

5. Muut esille tulevat asiat
Kokouksen muistio jaetaan oppilaskuntien vastaavien kautta.
Ryhmätyön tuotokset käsitellään lasten parlamentin seuraavassa kokouksessa.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.52.

Muistion vakuudeksi,
Mervi Kinnunen
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