
Pikku Parlamentin kokous ti 25.5.2021 klo 8.45-11.00 

HUOM! Tuletteko linjoille klo 8.45, jotta voidaan tehdä kokouksen osalta tekniikkaa kuntoon. 

 

 

Esityslista: 

1.Tervetuloa puheenvuoro ja Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Pia Hanski avaa kokouksen klo 09.06. 

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokouksesta on ilmoitettu ohjaaville opettajille 7.4.2021 ja kutsua on laitettu muille toimijoille 5.5.2021 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin ja päätettiin Altti Mikkonen ja Vili Kanniainen.  

Ääntenlaskijoina toimii ohjaavat opettajat 

 

4.Mukana olevat edustajat ja muut 

Ketolanperän koulu: 

Milja Haapalainen, Frans Määttä, Riina Kokko ja Leevi Kinnunen 
Opettaja Suvi Laurila 
 

Santamäen koulu: 
Ainu Isosaari, Väinö Piipponen, Veera Haipola ja Eemil Sillanpää 
Opettajat Sirkku Kangastalo ja Pentti Rautakoski 

 

Kirkonkylä: 

Sakari Ranta, Verna Hintsala, Oliver Tahkola ja Joel Kalinen. 

Altti Mikkonen, Viivi Kontiokari, Nea Nyström ja Oona Mikkonen 

Opettaja Heli Haatainen ja Anu Haapala  

 

Ylikylä: 

Minea Juutinen, Klaus Ervasti , Anni Tuomaala,  Sini Peltokorpi 
Hanna Egri ja Mimmi Jakola 
Opettajat Päivi Seppänen ja Niko Karttunen 

 



Linnakankaan koulu:  

Iida Andersson, Annika Tertsunen, Frida Airas, Iiro Heikkilä,  

Jesse Suuronen, Joel Kinnunen, Robin Peteri ja Vili Kanniainen 

Opettaja Jarmo Rautakoski 

 

Lukio: 

Roope Pesälä, Tuomas Lehtosaari ja Matias Kiviniemi  

Opettaja Manu Vähäsalo 

 

Viranhaltijat, työntekijät ja päättäjät: 

Lasse Järvenpää, Antti Ollikainen, Pertti Sankilampi, Minna-Maaria Sipilä, Leena Askeli, Rita Kumpulainen 

Eero Kauppi, Tuomas Lohi, Marja-Leena Meriläinen, Jonna Ammunet, Riikka Kärkkäinen, Pirjo Ranta 

 

5. Lasten ja nuorten mielenhyvinvointi teeman läpikäynti syksy 2020-kevät 2021 

Mitä on vuoden aikana tehty? 

Ketolanperän koulu: on suunniteltu ja laadittu välitunnille yhteisiä sääntöjä, viimeisellä viikolle 

toiminnallisen jouluviikon, jossa oli Jouluradio, Hyvän mielen –viikkoa. mm. tunnetaitomittarin askartelu ja 

kaveripeliä. Oli myös seinä, johon jokainen koulun oppilas kirjoitti lapulle mikä/mitkä asiat hänelle tuottavat 

hyvää mieltä. Kevään aikana myös kioskitoimintaa 

Santamäen koulu: omat välituntialueet eri ikäryhmille, koulukokoukset käytössä, tehtiin ryhmäytymistä, 

hyvinvointi viikkoon osallistuminen mm. ystävyyden puu, omat vahvuudet ja muuta teemoitettua toimintaa 

Kirkonkylän koulu: Mielen hyvinvoinnin-viikko helmikuussa, jolloin oppilaskunnat ja tukarit olivat 

järjestäneet hyvää mieltä tuottavia asioita. Hyvinvointipassi jaettiin kaikille oppilaille. 

Ylikylän koulu: hyvinvointi viikko, teematoimintaa mm. rentoutumispäivä, meemi-kisa, tukioppilas ja 

oppilaskuntayhteistyötä 

Linnakankaan koulu: vappu ja jouluradiot, pukeutumis- ja karkkikisa, toivetunti, keskustelua 
liikuntavälineistä, mitä tarvitaan? Mukana hyvinvointiviikossa, jolloin oppilaskunta järjesti 
tietoiskuja/kuulutuksia hyvinvointiin liittyvistä asioista, oppilaille jaettiin hyvinvointibingo tai 
mielenterveyden käsi ja luokissa oli oppilaiden toivetunnit, joiden tarkoituksena oli tuottaa hyvää mieltä. 

Lukio: Hyvinvointiviikko, jaksamiseen liittyviä teemoja, ryhmänohjaustuokioilla läpi vuoden teemaa 

käsitelty infoin ja pienin harjoituksin, lukio osallistui Nuvan hyvinvointibingoon, Op.kunta on pyörittänyt 

kahvilaa pari kertaa viikossa keväällä, Lukiolaisten Liitto on järjestänyt teemaan sopivia 

koulutuksia/harjoituksia pari kertaa ja ne on linkitetty Op.kunnan toimesta opiskelijoille, lukiolla oli 

Kevätriemupäivä 12.5 (rentoutusta, stressinhallintaa, päihdevalistusta, mielen hyvinvointiharjoituksia, ja 

toiminnallista höntsäilyä rasteilla) 

Nuorisopalvelut: vko 6 lasten ja nuorten hyvinvointi viikko, hyvinvoinnin teemoilla 2/5/ 9 –lk, 6-lk terveys ja 

hyvinvointipäivä, Nuorisovaltuusto & oppilashuolto tekivät yhteistyötä 



6. Teematyöskentely  

(klo 10.05-10.25 Mietitään/ keksitään teemat) 

 

Ryhmäjaot:  

alakouluryhmät   santamäki + kirkonkylä 

                           ketolanperä + ylikylä 

                            linnakangas 

yläkoulut/ 2. aste  kirkonkylä + lukio 

   ylikylä + linnakangas 

 

Aikuiset ovat kannustavia, kuuntelevia ja mahdollistajia. Lasten ja nuorten ääni kertoo ja ideoi. 

Ohjaavat opettajat toimivat omissa ryhmissä ja opettajilla olisi kirjurin rooli (ranskalaisin viivoin). 

Haetaan teemat 2-3 vuodeksi. 

 

Käydään läpi aiemmat teemat.  

Aiempien vuosien teemat olivat Ympäristö sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvointi. Teemavuosina tehtiin 

eri kouluilla paljon teemojen ympärillä. Pidettiin ympäristöseminaari. koronan vuoksi myös paljon 

suunniteltua (esim. ympäristöteemaan iso koulujen välinen tapahtuma) jouduttiin perumaan. 

 

Äänestys teemoista (lapset ja nuoret) ja äänestystuloksen perusteella eniten ääniä saanut teema on 21 

syksyn/ 22 kevään aikana ja 2. eniten ääniä saanut on 22 syksy/ 23 kevään teema. 

Teematyöskentyn tulokset: 

Teema ehdotukset työpajatyöskentelystä 

1. Kierrätys (tehdään asioita luonnon vuoksi)  

2. Kulttuuri 

3. Lukeminen  

4. Liikunta / ulkoilu (liikunnan lisääminen (LK), hiihto (YK), fyysiset tavoitteet (KP), haastetaan 

liikkumaan, yhteisöllisyys, kaikille kouluille – luokkien väliset) 

5. Ystävyys 

6. Media (somen vaarat, nettikäyttäytyminen, someriippuvuus)  

7. Kiusaaminen (ennaltaehkäisevä) / hyvän käytöksen teema  

8. Uni ja ravinto (oma jaksaminen, virkeys) 

9. Kaverit (harrastusten merkitys)  

10. Yleinen turvallisuus (mm. päihteet, some, liikenne)  

 

 



Äänestys: 

Ääniä on käytössä 29 kappaletta. Opettajat laskivat oman ryhmänsä äänet. 

 

Äänestyksen tulos: 

Liikunta 11 ääntä 

Kulttuuri 5 ääntä 

Mediaturvallisuus 3 ääntä 

Yleinen turvallisuus ja yhteisöllisyys 3 ääntä 

Kierrätys 2 ääntä 

Lukeminen 2 ääntä 

Kiusaamisen ehkäisy 2 ääntä 

Kaverit 1 ääni 

Ystävyys/ uni ja ravinto 0 ääntä 

 

Lukukauden 2021 syksy/2022 kevät teemaksi valittiin liikunta ja lukukauden 2022 syksy/2023 kevät 

teemaksi valittiin kulttuuri.  

 

7. Loppuyhteenveto 

Kuinka työskentelyä viedään eteenpäin? 

Ohjaavien opettajien ja oppilaiden kanssa viedään teemoja eteenpäin. syksyllä palaverointia asian tiimoilta. 

Työskentely alkaa syksyllä. syksy 2021-kesät 2022 teema on Liikunta ja syksyn 2022-kevät 2023 teema on 

kulttuuri. 

 

8. Muut asiat 

Kempele Akatemialla on ulkona kesäesite, ilmoittautumiset toimintoihin, retkiin ja leireihin on auki. 

Lisätietoja löytyy esim. www –sivuilta/ vapaa-aika/ kesätoiminnot. Kesäesitteet on olleet jaossa kouluilla. 

EeroK: mukailevat hyvinvointikyselyn tuloksia, tärkeinä liikunta ja kulttuuri teemat. Kempeleopistolle voi 

tehdä kurssiehdotuksia. Uusi frisbee golfrata Sarkkirannassa on pian käytössä. 

PerttiS: lämpimät terveiset ja liikunnan tärkeyden nostaminen on musiikkia korville. Liikkumattomuus 

maksaa liian paljon. Tärkeä aihe. 

LasseJ: toivotaan ilmastoteeman tulokset tarkastuslautakunnan tietoon. Tärkeät aiheet. (Sannat lähettää) 

Vili: microsoft yhteistyö Power apps työalusta, jota voisi syksylläkin tehdä esim. liikuntapassin yhteydessä 

sovellus. Kustannustehokas ja helppo. 

Minna-MaariaS: hyvää työskentelyä, toiveena kulttuuri/ monitoimitalo.  



LeenaA: Kiitos hyvästä työskentelystä. 

PiaH: Kiitti kaikkia hyvästä ja keskustelevasta kokouksesta ja hyvää jatkoa ja hyvää kesää kaikille. 

 

Lopuksi tehtiin ”aallot” ja laitettiin pätkä nuorisopalvelujen instagamiin.  

 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 11.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liitteenä: 

Ryhmä työskentely:  
Liikunta: 
- koulujen välisiä pelejä/kisailua kunnan sisällä (esim. alakoulu vs lukio, sekoitetaan joukkueisiin eri 
ikäisiä oppilaita ) 
- panostetaan kunnan päästä liikuntapaikkoihin ja niiden tiedottamiseen 
- pelejä esim. opettajat vs oppilaat 
- urheiluzestivaali, jonka lopussa pieni konsertti 
 

 

Ketolanperän muistiinpanot 
Teemaideat 
- Älä kiusaa toisia 
- Liikunta 
- Somekäyttäytyminen 
Sisältöä liikunta-teemaan 
- luokkien yhteiset liikuntatavoitteet (esim. hiihto) 
- erilaiset oman koulun turnaukset (esim. sähly) 
- liikunnan lisääminen muiden kouluaineiden oppitunneille 
 


