MIKKELIN KAUPUNKI
LASTEN PARLAMENTTI
Aika
Paikka
Läsnä

PÖYTÄKIRJA

2/2019

torstaina 17.10.2019 klo 12:05 – 15:00
Mikkelin kilpa- ja harjoitusjäähallilla, Raviradantie 24
Anttolan yhtenäiskoulu
Saku ja Tomas
Haukivuoren yhtenäiskoulu
Tommi ja Lauri
Kalevankankaan koulu
Aku ja Arttu
Launialan koulu
Elli ja Anni
Lähemäen koulu
Ruuben ja Helmi
Moision koulu
Siiri ja Aapo
Olkkolan koulu
Siiri ja Miko
Otavan koulu
Viljo ja Matias
Peitsarin koulu
Joona ja Veera
Päämajakoulu
Otto ja Lenni
Rantakylän yhtenäiskoulu
Mira ja Justus
Ristiinan Yhtenäiskoulu
Ella ja Matilda
Rouhialan koulu
Anni ja Oliver
Rämälän koulu
Ada ja Aapo
Sairilan koulu
Linnea ja Kaisla
Suomenniemen koulu
Aino
Tuppuralan koulu
Nella ja Annika
Urpolan koulu
Jere ja Lilja
Valteri-koulu Mikael
Johanna ja Jessica
Vanhalan koulu
Aada ja Ella
Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon Liikunnan henkilökuntaa
XAMK:n yhteisöpedagogiopiskelijoita

Poissa:

Suomenniemen koulun toinen edustaja

13 §

KOKOUKSEN AVAUS
Etelä-Savon Liikunta ry:n aluejohtaja Mari Makkonen avasi lasten parlamentin kokoontumisen
esittämällä liikunta-aiheisia väittämiä, joihin vastattiin kyykkäämällä tai hyppimällä X-hyppyjä.
Mikkelin kaupungin vs. liikunta- ja nuorisosihteeri Tiina Juhola toivotti edustajat tervetulleeksi
parlamenttiin. Tiina kertoi edustajille kaupungin liikuntapalvelujen roolista liikuntapaikkojen
ylläpitäjänä ja liikunnallisen toiminnan järjestäjänä. Kaupunki mm. ylläpitää luistelukenttiä, latuja, nurmikenttiä, uimahalleja ja uimarantoja. Ohjaustoimintaa on uimaopetuksessa ja soveltavan ryhmäliikunnan tarjoamisessa. Vuoden aikana järjestetään erilaisia koululaiskilpailuja ja
-tapahtumia.

14 §

PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin Rouhialan koulun Anni Sappinen. Sihteerinä toimii nuorisosihteeri
Mervi Hotokka.
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15 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN
Esiteltiin läsnäolijat ja todettiin, että jokaiselta Mikkelin alakoululta on edustus paikalla. Kalevankankaan edustajat jäivät esittelemättä sihteerin huolimattomuuden vuoksi.

16 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17 §

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Neuvonen Moision koulusta ja Aku Virmanen Kalevankankaan koulusta.

18 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisena.

19 §

LASTEN PARLAMENTIN TOIMINTASÄÄNTÖ
Jokaisen alakoulun oppilaskunnan hallitusta pyydettiin toukokuussa 2019 kommentoimaan
toimintasääntöluonnosta. Asian olivat käsitelleet ja hyväksyneet seuraavat koulut: Lähemäki,
Suomenniemi, Päämajakoulu, Rantakylä ja Ihastjärvi. Esiin tuodut parannusehdotukset on
otettu käsiteltäväksi ja pyritään korjaamaan.
Toimintasääntö etenee seuraavaksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan käsiteltäväksi ja
sen jälkeen kaupunginhallitukseen. Saatettiin asia lasten parlamentille tiedoksi.

20 §

LAJIKOKEILUNA CURLING Voisiko tämä olla koko luokan juttu?
Liikuntapalvelujen Tiina Juhola ja Paula Åhman opastivat curlingin alkeissa ja kaikki edustajat
saivat kokeilla kiven laskemista liikkeelle. Lapset olivat innokkaita curlingin kokeilijoita ja suurin osa veisi oman luokankin lajia kokeilemaan. Lajin kokeileminen on mahdollista kaikille erilaisten apuvälineiden avulla.
Koulut voivat varata curlingvuoroja Veijo Oravalta: veijo.orava@mikkeli.fi tai 044 794 5080.
Lajiin pääsee tutustumaan myös avoimella vuorolla keskiviikkoisin 11.12.2019 saakka klo 1314:45. Pöytäkirjan liitteenä esite avoimesta curlingvuorosta.

21 §

MILLAINEN ON KIINNOSTAVA LIIKUNTAJÄRJESTÖ? MIKÄ VOI OLLA LIIKUNTAHARRASTUKSEN
ESTEENÄ? Etelä-Savon Liikunta ry, aluejohtaja Mari Makkonen
Lasten parlamentti pohti, millainen on hyvä urheiluseura. Suurimmat toiveet olivat hyvästä ja
tiiviistä yhteishengestä, liikunnallisuudesta sekä toiminnallisuudesta. Hyvän urheiluseuran kriteereiksi nimettiin myös kiusaamattomuus, monipuolisuus, kivat joukkuekaverit ja hyvät val-
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mentajat. Lasten parlamentin edustajat arvostavat sitä, että annetaan mahdollisuus viettää
aikaa kavereiden kanssa. Uuden oppiminen on myös tärkeää.
Lasten parlamenttilaiset saivat kertoa, missä seurassa ovat jäsenenä. Mainituksi tulivat seuraavat: Mikkelin Palloilijat (4 lasta), Hatsina, Mäntyharjun Virkistys, VPK Otava, Mikkelin Naisvoimistelijat (3), Porrassalmen Urheilijat -62 (2), Bravo – Brahen Voimistelijat, Mikkelin Kampparit (2), Mikkelin
Taekwondo, Mikkelin Hiihtäjät, Anttolan Urheilijat, Etelä Savon Tanssiopisto (2), Savitaipaleen Shukokai Karate, Mikkelin Kilpa-Veikot, Mikkelin Passarit (3), Ratsastus, Mikkelin Golf, 4-H ja Partio.

Todella moni kertoi kuuluvansa johonkin urheiluseuraan. Seuraan kuulumisen tai kuulumattomuuden syitä eriteltiin seuraavasti:

ESLI:n rastilla ideoitiin myös Liikunnan Unelmapäivää. Ideapaperille koottiin mm. seuraavia:



SuperCorner
Megazone-lasertaistelupeli, boffaus, seinäkiipeilyä, kuumailmapallo
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tehtävärastipäivä, monta uutta lajia päivässä
monipuolisia urheilulajeja




suunnistusta, luontoretki metsään
ratsastusta, maastoratsastus/ jonkunlainen heppajuttu/ esteitä



jääpalloa, jääkiekkoa, salibandyä, lentopalloa tai jalkapallopäivä, Lasten jalkapallon MM
kisat
cheerleader-tapahtuma, Cheer Akro -kisa, tanssitapahtuma/leiri
isot urheilukisat
retki Helsinkiin.




22§

TUTUSTUMINEN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUJEN TOIMINTAAN - MININUOKKU
Nuoriso-ohjaajat Joel Kaarna ja Tuomo Mikkonen sekä etsivä nuorisotyöntekijä Iida PilliSihvola esittelivät kaupungin nuorisopalveluiden toimintaa. Ryhmissä arvailtiin, kuinka monta
nuorisotilaa Mikkelissä on ja missä ne sijaitsevat. Lisäksi mietittiin, mitä kaikkea nuorisotilalla
voi tehdä ja tutustuttiin ryhmään ohjatun tutustumisharjoituksen avulla. Rastilla oli kaksi kysymystä, joihin pyydettiin vastauksia:

Nuorisotiloilla halutaan leipoa, pelata videopelejä, lisäksi lautapelejä sekä liikkua sisällä tai ulkona, yhdessä ja yksin.
Ryhmät saivat tutustua parlamenttia varten rakennettuun mininuokkuun, jossa oli mm. matkabiljardi, pöytälätkä sekä erilaisia lautapelejä. Työntekijöitä haastettiin pelailemaan ja pelailun lomassa käytiin vilkasta keskustelua siitä, että nuorisotilojen tulisi olla auki myös nuoremmille kuin 7.-luokkalaisille.
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Mihin aikaan nuokkarin pitäisi olla auki?

14 %

Joka päivä, koko päivän
27 %

15-20
23 %

klo 22 asti
Myös viikonloppuisin
36 %

23 §

KIRJASTOASIAA
Lasten parlamentti pääsi ottamaan kantaa kirjastoverkkosuunnitelmaan. Mari Haatainen ja Eija Nevalainen Mikkelin seutukirjastolta kertoivat Lasten parlamentille kirjastoverkon mahdollisista muutoksista sekä kysymään osallistujilta mielipiteitä ja kokemuksia kirjastopalveluista.
On esitetty, että Otavan, Suomenniemen, Lähemäen, Kalevankankaan ja Rantakylän kirjastot
lakkautetaan. Samalla on tarkoitus kehittää hakeutuvia kirjastopalveluja, joissa kirjaston henkilökunta kiertää alueilla, joissa ei ole lähikirjastoa, tuomassa mm. varattuja kirjoja, pitämässä
satutunteja ja sanataidepajoja sekä mm. kirjastoseikkailuita.
Mari ja Eija esittivät kyllä/ei-väittämiä.
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Kirjastoasia herätti paljon keskustelua. Kysyttiin, miksi kirjastoja pitää lakkauttaa ja Mari vastasi, että kaupungin säästötavoitteet pakottavat tekemään isoja muutoksia toimintaan. Osallistujat kokivat lähellä olevat kirjastot tärkeiksi esimerkiksi siksi, että jos ei ole iltapäiväkerhoikäinen, kirjasto on silti turvallinen paikka viettää koulunjälkeistä aikaa. Koulut myös hakevat pulpettikirjoja säännöllisesti lähikirjastosta siten, että lapset pääsevät itse valitsemaan
mieluisaa luettavaa.
Lapset arvelivat, ettei perheitä houkuttele muuttaa alueille, missä ei ole kirjastoja. E-kirjojen
lisäämisestä oltiin kahta eri mieltä: ruutuajan lisääntymistä ei pidetty hyvänä asiana, mutta
toisaalta ne voisivat osaltaan korvata kirjojen saatavuuden ongelmia. Hyväksi todettuja käytäntöjä toivottiin laajennettavan, esim. uimaopetus- ja kirjastokäyntien yhdistämistä samalle
bussireissulle. Lapsia ihmetytti lukemisen unelmavuoden teema ja tästä huolimatta kirjastojen lakkauttaminen. Lapset olivat yksimielisesti kirjastojen lakkauttamista vastaan.
24 §

EDUSTAJIEN ESILLE TUOMAT ASIAT
Kokouksen lopuksi edustajat saivat nostaa haluamiaan aiheita keskusteltavaksi. Huolenaiheita
oli koulujen, etenkin sisäilmaltaan terveiden, lakkauttaminen sekä koulukyytien järkevöittäminen enemmän tarveperusteiseksi eikä koulupiirirajojen mukaisesti. Koulujen lakkauttamisen yhteydessä ollaan huolissaan koulumatkojen pidentymisestä. Ristiinan lukion lakkauttamista vastaan esitettiin myös yksi puheenvuoro.
Etukäteen oppilaskuntien hallituksista oli ilmaistu lasten parlamenttiin huoli Vanhalan koulun
lakkauttamisesta ja Anttolan nuorisotalon aukiolojen supistamisesta.

25 §

SEURAAVA KOKOUS
Seuraavaksi kokouspaikaksi esitettiin Super Corneria, Saimaa Stadiumia, kuplahallia, kirjastoa
ja kaupungintaloa.
Aiheeksi ehdotettiin ystävyyttä, liikunnallisuutta, musiikkia, taidetta, lasten lukemista, yhteistyötä ja ilmastonmuutosta.

26 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15:00.

Pöytäkirjan oikeaksi todentavat

Aapo Neuvonen, Moision koulu

Aku Virmanen, Kalevankankaan koulu
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