
Pikku Parlamentin kokous 12.11.2020 klo 9.00-11.00 
Teamsin kautta 
 
Esityslista: 

1. Tervetuloa puheenvuoro ja Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Pia Hanski avasi kokouksen klo 9.00. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokouksesta on ilmoitettu ohjaaville opettajille 19.10.2020. 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Teamsin kautta nostetaan kämmenen kuva pyydettäessä 
puheenvuoroa. Ja puheenvuoroa pidettäessä käytettäisiin kamerankuvaa. Suljetaan mikki, kun ei olla 
äänessä.  

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääneten laskijoiksi valittiin: Tuuli Lappi ja Iiris Silvola 

4. Mukana olevat edustajat ja muut 

Ylikylän koulu: 3-6lk Anton Uusi-Vähälä, Väinö Kekkonen, Nikolas Romppainen ja Sini Peltokorpi 
7-9lk Heino Hyvärinen, Hanna Egri, Ella Salmi (saapui paikalle 10.03) ja Santra Peuralahti Ohjaavat opet: 
Niina Saranki & Päivi Seppänen 
Linnakankaan koulu: 3-6lk Iida Andersson, Annika Tertsunen ja Frida Airas ja 7-9lk Jesse Suuronen, Joel 
Kinnunen, Robin Peteri ja Vili Kanniainen sekä opettaja Mari Siltala 
Kirkonkylän koulu: Verra Hintsala, Oliver Tahkola, Joel Kalinen, Svenja Pröhl, Elina Koponen, Tuuli 
Lappi, Jasmin Lauronen ja opettajat Anu Haapala ja Heli Haapala 
Santamäen koulu: Väinö Piipponen, Ainu Isosaari, Veera Kaipola ja Eemil Sillanpää ja opettaja Sirkku 
Kangastalo 
Ketolanperän koulu: Leevi Kinnunen, Riina Kokko, Milja Haapalainen, Frans Määttä ja opettaja Saara 

Hakkarainen 

Lukio: Suvi Tapojärvi, Venla Juutinen (paikalle 9.36), Iiris Silvola (paikalle 9.36) ja Aaron Pihlajaniemi ja 
opettaja Manu Vähäsalo 

 
Viranhaltijat ja valtuutetut: Paula Pohjarinne, Pertti Sankilampi, Pia Hanski, Janne Halunen, Minna-
Maaria Sipilä, Lasse Järvenpää, Tuomas Lohi, Pentti Rautakoski, Tuomo Perälä, Jonna Ammunet, Sanna 
Tauriainen 
 

 

5. Koulujen kuulumiskierrokset  

Kuinka syksy on mennyt? 

YK: Koronan vuoksi käsienpesua ja turvavälit. Ihan mukavasti syksy on sujunut, ei erikoisempaa. 
toivottavasti jatkuu samanlaisena. 

Tuomas Lohi: Miltä Santamäen koululaisista uusi koulun piha on tuntunut? Vastaus: Kivempi kuin 
entinen piha ja paljon tekemistä. Hieno ja paljon leikkimistä pihassa.  



KK: On mennyt oikein hyvin, Korona on vähän vaikuttanut. Tsemppiä muille kouluille. Syksy on 
mennyt ihan hyvin, viihtyvyys puhututtaa sisällä ja ulkona sekä sisäilma asiat. 

Santamäki: koulunkäynti lähtenyt sujumaan hienosti, välitunnit porrastettu sekä ruokailut. Luokat 
toimineet omissa luokissaan, koulukokoukset käyty Teamsin kautta.  

Ketolanperä: oppilaskunnan kokouksia, toimintaa välitunnille ja villasukkapäivät. Hyvää syksyä 
kaikille! kivasti mennyt syksy, reipas oppilaskunta. Mukavasti on syksy mennyt! 

LK: lukukausi alkanut koronasta huolimatta hyvin, kahviautomaatti hankittu koululle, 
oppilaskunnassa hyvinvointia, koulualuetta, nuorisovaltuuston kuulumisia käyty läpi, kiinteä 
kokousaika oppilaskunnan hallitukselle, heijastinviikko. 

Lukio: likiopetus vielä ollut, mennyt hyvin, uusi opetussuunnitelmaa tehdään yhdessä opettajan 
kanssa, syksyn uudet ylioppilaat selviävät tänään. Tavallista vielä, tuleva mietityttää.  

Minna-Maaria Sipilä: Mukava kuulla syksyn kuulemisia. PP yli 20 vuoden historia. Lämpimiä 
muistoja Pikku Parlamentin toiminnasta. Hyvä, että teette valtuutetuille kiperiä kysymyksiä. 
Tasapainoilu rahankäytön kanssa valtuustossa. Monet tahot tarvitsevat rahaa. tärkeä kanava, että 
tiedetään missä mennään. 

Janne Halunen: Mahtavaa, että saa olla mukava. Positiiviset uutiset on aina mukava kuulla. 
Jaksetaan vielä vähän aikaa pimiää ja päästään joululomille. Kiinnitetään huomiota kavereihin. 
Kiitos että saa olla mukana. Terveisinä kaikille. 

Tuomas Lohi: Mukava kuulla koulujen terveellistä. Ollaan eletty tosi erikoinen vuosi, on jouduttu 
tekemään rajoitustoimia. Tärkeää ihmisten turvallisuus varsinkin riskiryhmien osalta. Positiivisuutta 
esille, kunnassa menee hyvin. Ollaan voimakkaasti kasvava kunta sekä syntyvyyden kautta että 
voimakkaan muuttoliikkeen myötä. Olemme muuttovetovoimaisin kunta. Kunnasta hyvä mielikuva, 
Kempele on hyvä kunta ja asiat toimivat ja palveluita on sekä virikkeellinen ympäristö harrastaa ja 
toimia. Löytyy työpaikkoja ja lapsille on opiskelumahdollisuuksia. Hyvällä mallilla, satelliitin 
yritysalue kasvanut ja kunnassa on positiivinen pöhinä. Pyritään päätöksenteossa kuuntelemaan 
kuntalaia, että tehdään järkeviä kuntalaisten näköisiä päätöksiä. Taloudellisesti haastavia vuosia, 
lisärakentamista kouluihin, täytyy huolehtia, että rahat riittää, ettei velkaannuta liikaa. Ollaan 
taloudellisesti vakaalla pohjalla. Hyvin menee, mahtavia kuntalaisia, upeita nuoria ja hyvä mennä 
eteenpäin. Kiitos kaikille. 

 
6. Rakennushankkeet (Tuomo Perälä) 

Kirkonkylän kouluhanke. Rakennetaan uutta koulukampusta 1-9lk, päätearkisto, keskuskeittiö ja 
varhaiskasvatuksen tiloja. Kilpailutus päättyi eilen. Rakennustyöryhmä on perustettu hanketta 
varten. Lähdetään luomaan suunnittelua Tuomo, rehtorit ja rakennustyöryhmä yhdessä jatkavat 
työskentelyä hankkeen ympärillä. Rakennus tavoitteena syksy 2021-2023 syksyllä pitäisi olla 1 vaihe 
valmis. 2023-2024 oppilaat siirtyvät D taloon ja remontointi C talo. Kilpailutus purku-urakka B 
talolle 2024 vuodelle. Kokonaan projekti valmis vuonna 2025. 
 
Ylikyläkoulu hanke. Rakennettuja osia vuonna 1968 ja 1998 ja 2002. Kuntotutkimuksissa todettu 
pahoja vaurioita. Uutta rakennusta, modulikoulua, tiukka aikataulu, valmiina syksyllä 2021. 
Oppilailla siirtymisiä, koulujen tiloja päiväkotikäyttöön. Korjauksia tiloihin.  
 
PJ: YK oppilaat, millainen on Zemppi urheiluhallina? 



Vastaus: Hyvä paikka, monipuolinen.  
 

7. TA2021, lapset ja nuoret (Pentti Rautakoski) 
Diaesitys 

Minna-Maaria Sipilä: Oletteko huomannut, onko joku teidän kaveri tippunut etäopetuksen kautta 

tullut vaikeuksia koulussa? Kuinka voisitte auttaa, jos kaveri on pudonnut esim. matematiikassa tai 

kielissä? Onko joku vetäytynyt kuoreensa, kuinka voi kaverina auttaa?  

Lukio: ei niinkään erityisesti olla huomattu yksittäistä oppilasta. Etäopiskelu oli aika raskasta kaikille 

oppilaille. Aluksi tuli liikaa tehtäviä joka kurssilla, oppilaat laittoivat palautetta. Loppupelissä meni 

hyvin. Kursseja oli tosi vaikea selvitä, koeviikosta päästiin läpi lunttaamalla. Ihan hyvin päästy yli 

korona ajasta. Jatko menee varmaan paremmin. 

LK: eiköhän mene tuleva aika hyvin, on opittu tästä ajasta. 

 
8. Teema vuosi syksy 2020-kevät 2021 Lasten ja nuorten mielenterveys (Jonna Ammunet) 

Käytiin läpi Lasten ja Nuorten Foorumin työskentely.  
 
MM Sipilä: Kuinka aktiivisesti teette töitä vuorovaikutussuhteessa koulun kanssa kysellä ja ohjata 
lapsia ja nuoria? Paljonko pystytään juttelemaan lasten ja nuorten kanssa? 
JA: Hyvät valmiudet keskustella asiasta, usein muu aikuinen kuin kuraattori tai psykologi. Tärkeää 
aikuisilla ottaa asia puheeksi. Otetaan ryhmänä ja mietitään sosiaalisena taitona.  
 
Teemaa viedään ensi kevääseen saakka yhdessä lasten, nuorten ja osallisuusryhmän aikuisten 
kanssa.  
 
Nuva tehnyt ja haastanut viranhaltijoita ja valtuustolaisia hyvinvointibingoon. Oppilaskuntien 
kautta haastetaan myös lapsia ja nuoria. 
 
Kiusaamiseen liittyvät asiat tulevat ensi vuonna valtuustossa seminaarissa esille.  
 

9. Hyvän kasvun ohjelma 2020-2025 (Pentti Rautakoski) 
- Lasten ja nuorten osallisuus 

- Lasten ja nuorten hyvinvointi 

 
Pentti Rautakoski esitteli Hyvän kaskun ohjelman 2020-2025 
Minna-Maaria Sipilä: Hyvää ja tärkeää asiaa. Tärkeä tuoda valtuustoseminaariin, valtuutettujen 
tietoon. 
 
PJ: Hyvinvointi on tärkeä asia meille kaikille. koulu on tärkeä osa lasten ja nuorten elämää, tärkeä, 
että on turvallinen ympäristö. 

 

10. Ympäristö -teemavuoden 2019-2020 tuotokset 

Laitetaan koonti liitteenä 

 

 

 



11. Kysymyksiä viranhaltijoille ja kunnanvaltuutetuille 

Kysymys: Milloin uudistus hanke Frisbeegolf radasta on tulossa? Minkä kokoinen rata olisi 

Sarkkirantaan tulossa? 

Vastaus: 18 korinen rata Köykkyrissä. Muutama rata siirretään toisiin paikkoihin vaaratilanteiden 

ehkäisemiseksi. Kehittämissuunnitelma on kunnan verkkosivuilla, sieltä löytyy sisältö ja aikataulu. 

Sarkkirannan radan tilannetieto tulee myöhemmin. 

 

 

 

12. Muut asiat 
Vuoden nuori 2020 haku on auki.  
 
Pikku Parlamentin kokous keväällä. Keväällä toive järjestää nenätysten. Voitaisiin pohtia 
ryhmätöinä seuraavia teemavuosien sisältöjä.  
 
Pestään käsiä ja pidetään maskia, niin voitaisiin toimia keväällä paremmin yhdessä.  

 
13. Kokouksen päättäminen 

Kiitos kaikille ja mukavaa loppusyksyä! 

Päätetään kokous klo 11.15 

 

Tuuli Lappi ja Iiris Silvola ovat tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite kohtaan 10. 
Ympäristökasvatuksen teemavuosi/ osallisuusryhmä 
 
Lukiolla  
-kansainvälisyysaiheemme teema "Ympäristö". Koko vuoden ajan Ilmasto ja ympäristöteema oli 
integroituna kaikissa oppiaineissa oppitunneilla. 
-Saimme lokakuussa, sekä opettajat että opiskelijat, koulutusta Oulun lukioiden tuottaman "Ilmastomuutos 
lukioihin"-teemalla.  
-Marraskuussa opiskeijat saivat ryhmittäin pelata suunnittelemamme Ilmasto-pakopelin.  
-Talven aikana koulumme kierrätysasiat laitettiin kuntoon, tietoa ja astioita mm. hankittiin.  
-KV-viikolla 9. Opiskelijakunta haastoi opiskelijat ja myös henkilökunnan ekotalkoisiin, mm. työ-
/koulumatkoja tehtiin julkisilla, kävellen tai pyörällä. Teemaviikolla 9. oli useita vierailevia luennoitsijoita 
Auditoriossa ja tunneilla. Kierrätystietoa jaettiin myös harjoituksilla.  
-Teimme koulullemme ympäristötaidetta. Osa porukasta vieraili Yliopistolla ja myös Kierrätyskeskuksella. 
 

Kirkonkylä 
-Pohdimme oppilaskunnassa miten ympäristöasiaa voisi tuoda näkyväksi ja osaksi arkea koulussamme.  
-Edustajat keräsivät ideoita ensin luokissaan oppilailta erilaisiin teemapäiviin ja tempauksiin. Tämän jälkeen 
kokosimme ideat yhteen ja teimme niistä tapahtumakalenterin. Tapahtumakalenteriin kirjattiin seuraavat 5 
tempausta toteutettavaksi: 
-Sähkötön oppitunti 
-biojätekilpailu: luokka jolla vähiten viikon aikana kertynyttä biojätettä voittaa 
-Paperiton koulupäivä 
-Kirpputori: isommat oppilaat myyvät pienemmille tarpeettomaksi jääneitä tavaroita 
-Koulun pihan ja lähialueiden siivous roskia keräämällä 
 
Ehdimme järjestää näistä kaksi, sähköttömän oppitunnin sekä biojätekilpailun (koski 1-2 -luokkia, koska 
heillä oma palautuslinjasto) ennen etäopetusjaksoon siirtymistä. 5. luokkalaiset järjestivät myös kirppiksen 
joulutapahtuman yhteydessä. 
 
Muita huomioitavia asioita koulun arjessa, jotka otettiin käyttöön: Otetaan vain 1 käsipaperi käsien 
kuivaamiseen ja laitetaan valot pois tilasta jossa ei olla. 
 

Ketolanperällä  
- käytiin keskusteluja koulussa ja oppilaskunnassa ympäristöteeman ympärillä ja suunniteltiin 

keväälle toimintoja.  
Hienoja suunnitelmia jäi Koronan vuoksi tekemättä mm. 
 
-ympäristöteeman ympärillä järjestävä kevätjuhla, jota ennen olisi ollut koululla pidetty teemaviikko 
aiheeseen liittyen. Oppilaskunta ennätti piirtää ja suunnitella a3 paperille julisteita, joissa annettiin vinkkejä 
kuinka teemme ympäristöystävällisiä tekoja.  

Mm näistä asioista keskustelimme: 
      -Ruuan hävikkimäärän vähentäminen, ota ruokalassa ruokaa sen verran kuin jaksat syödä    
     - Sähkölaitteet ja valot kiinni, hyödynnetään luonnonvaloa ja luokasta turhat valot kiinni, kun ei niitä 
tarvita.  
     - Roskaaminen, kierrätetään jätteet ja pidetään luonnosta hyvä huoli 
     -Kuljetaan lyhyet matkat pyöräilen tai kävellen, vähennetään autolla ajoa  

-Myös yhteiskuntaopissa 4.luokkalaiset tekivät presentaatiot ilmastomarssia varten a3 paperille 



Nuorisopalvelut 

Syksyllä osallisuus ryhmän kanssa palaverointia ja tehtävänjakoa teeman tiimoilta 

Nuva toiminnassa Ympäristö asiat esillä 

Ympäristöseminaari 31.1.2020, luennoitsijoita mm. Oulusta ja Iistä, mukana kaikki koulut. 

 

Koronan vuoksi peruttiin: 

1-2lk ympäristökasvatusviikko (vko 19) 

IlmastoHalii –tapahtuma 15.5 (3lk-2.aste) 

 


