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MIKKELIN KAUPUNKI  PÖYTÄKIRJA  1/2019 

LASTEN PARLAMENTTI    
   

Aika torstaina 21.3.2019 klo 12:35 – 14:50 

Paikka Rantakylän yhtenäiskoulu, Vanhamäentie 2 

Läsnä   

Anttolan yhtenäiskoulu Helmi ja Joona  

Haukivuoren yhtenäiskoulu Lyydia ja Arttu  

Ihastjärven koulu Julianna ja Aada  

Kalevankankaan koulu Yagmur ja Aku  

Launialan koulu Aino-Kaisa ja Anni  

Lähemäen koulu Lassi ja Niklas  

Moision koulu Kasperi ja Laura  

Olkkolan koulu Essi ja Miko  

Otavan koulu Paavo ja Matias  

Peitsarin koulu Helmi ja Ronja  

Päämajakoulu Arttu ja Vieno  

Rantakylän yhtenäiskoulu Meeri ja Matvey  

Ristiinan Yhtenäiskoulu Sanni ja Ilari  

Rouhialan koulu Lumi ja Sofia  

Rämälän koulu Sofia ja Veeti  

Sairilan ja Rahulan koulut Maria ja Alma  

Suomenniemen koulu Aino ja Johanna  

Tuppuralan koulu Vili ja Lempi-Iiris  

Urpolan koulu Lilja ja Veera  

Valteri-koulu Mikael Leevi ja Sebastian  

Vanhalan koulu Tommi ja Aleksi  

 
Mikkelin kaupungin henkilökuntaa 

Poissa: - 

 
1 §  KOKOUKSEN AVAUS JA TERVETULOSANAT 

 

Rantakylän yhtenäiskoulun rehtori Hanne Lahtinen toivotti lasten parlamentin tervetulleeksi 

uusittuun kouluun. Uudessa koulussa on paljon muunneltavia rakenteita, uutta tekniikkaa ja 

koulu on valoisa. Luokkahuoneet ovat tiiviitä, mutta oppimista tehdään eri puolilla koulua. 

Koululla on takana monivaiheinen rakennusaika, joka on sisältänyt opiskelua parakeissa.  

 

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen esitteli rakentamisen vaiheita. Hankesuunnittelu tehtiin vuo-

sina 2013 – 2014, suunnittelu ja kilpailutus vuonna 2016 ja rakentaminen elokuusta 2016 aina 

joulukuuhun 2018. Hankkeen koko oli noin 11 miljoonaa euroa. Koulu on rakennettu 700 op-

pilaalle. Osa vanhasta koulusta purettiin pois ja tilalle tehtiin uusi rakennus. Koko koulua ei 

tarvinnut purkaa, vaan osa tiloista korjattiin. Koulua oli tekemässä satoja ammattilaisia ja ura-

koitsijoita oli yli sata. Koulun henkilökunta oli mukana suunnittelemassa uutta koulua. Raken-

tamisen aikana koulun päälle rakennettiin teltta, ettei koulu kastu. Jarkko Hyttinen kertoi 

myös muista käynnissä olevista tilahankkeista, joista lisätietoja löytyy kaupungin nettisivuilta 

www.mikkeli.fi/tilahankkeet.  

http://www.mikkeli.fi/tilahankkeet


 

 
2 

Jarkko Hyttinen avasi kokouksen.  

 

2 §  PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

 

Lasten parlamentin puheenjohtajaksi valittiin Yagmur Kalevankankaan koulusta. Sihteerinä 

toimii nuorisosihteeri Mervi Hotokka.  

 

3 §  LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN  

 

Paikalla oli 42 edustajaa 21 eri alakoulusta. Kaikki Mikkelin alakoulut olivat edustettuina.  

 

4 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

5 §  PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Julianna Ihastjärven koulusta ja Aku Kalevankankaan koulus-

ta.  

 

6 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisena.  

 

7 §  TUTUSTUMISKIERROS KOULUUN  

 

 Rantakylän yhtenäiskoulun kouluoppaat järjestivät lasten parlamenttilaisille opastetut kier-

rokset. Tutustumiskierroksilla nähtiin myös Rantakylän yhtenäiskoulun ongelmakohdat. Jois-

takin tiloista puuttuu äänieristys, jolloin ääni kulkee luokkatiloista toiseen häiriten keskitty-

mistä. Osa edustajista koki, että näkyvyys luokasta toiseen saattaa myös häiritä keskittymistä. 

Luokissa on siirrettäviä seiniä, jolloin tilojen monikäyttö on mahdollista. Luokkien välisiä kul-

kuyhteyksiä pidettiin hyvänä.  

 

Liitutauluja ei ole, vaan seiniin voi kirjoittaa. Vihreiden seinien alue on Green screeniä, joihin 

voidaan heijastaa haluttua taustakuvaa tai videota. Luokat ovat 51 – 75 m2 kokoisia. Lattiarat-

kaisu on pehmeä. Tuolit ja kalusteet ovat lasten mielestä mielenkiintoisia ja paikkojen sekä is-

tuinten valitsemista itse pidettiin tärkeänä.  

 

Iso aula sai edustajilta kehuja. Edustajat ihailivat kattoikkunoita, joista virtaa paljon luonnon-

valoa tiloihin. Onnela on henkilökunnan avara taukotila. Joidenkin edustajien mielestä 700 

oppilasta yhdessä koulussa on liikaa. 
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8 §  MITKÄ OVAT VIIHTYISÄN KOULUN ELEMENTIT 

 

 Kuvaamataidon luokassa kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen ja rakennuttajainsinööri Miia Havu-

kainen pitivät työpajaa, jossa selvitettiin lasten toiveita väreistä, sisustusratkaisuista ja piha-

alueista.  

 

Värimaailma (Liite 1) 

 

 Kouluun toivottiin värejä, mm. tehosteseinien kautta. 

 Suurin osa väreistä oli murrettuja ja melko vaaleita sävyjä. 

 Suosituin sävy oli vaalean harmaaseen taittava väri. 

 Tummemmat sävyt olivat vihreän ja sinisen sävyjä. 

 Värien tulisi sopia myös hyvin yhteen. 

 

Tilaratkaisut (Liite 2) 

 

1) Avoin oppimisympäristö 

 Hyvänä tilaratkaisussa nähtiin erityisesti valoisuus, viihtyisyys ja suuret tilat 

 Huonona puolena pidettiin melua ja rauhattomuutta sekä liikaa tekemistä yhdessä tilassa. 

 

2) Luokkahuoneissa lasiseinät yleisiin tiloihin, kuten käytäville 

 Hyvää oli valoisuus, avoimuus, rauhallisuus ja raikkaus. 

 Avoimeen oppimisympäristöön verrattuna tilat koettiin hiljaisempina. 

 Huonoa oli, että keskittyminen voi herpaantua, kun näkee mitä muissa tiloissa tapahtuu. 

 Ratkaisuna tilan toimivuudelle mietittiin verhoja, jotka voi tarvittaessa vetää lasiseinän 

eteen. 

 

3) Perinteinen luokkahuone 

 Hyvänä puolena oli rauhallisuus ja että opetus sujuu hyvin. 

 Yleisesti tiloja pidettiin tylsänä, pimeänä ja ahtaana. 

 

Suosituin tilaratkaisu oli lasiseinäratkaisu. Varsinkin avoimissa tiloissa tulee huomioida myös 

auringon valo niin, että on verhot tms., ettei aiheuta päänsärkyä/migreeniä. 

 

Piha-alueet (Liite 3) 

 

Leikkivälineistä ja pihakalusteista nousi seuraavat toiminnot esiin: 

 Monitoimiset pelikentät (Jalkapallo, sähly ja koripallo). 

 Pöytä ja tuoliryhmät (myös värikkäitä kalusteita oli tarjolla, mutta mikään ryhmä ei valin-

nut niitä). 

 Erilaiset keinut, kuten lautakeinu, linnunpesäkeinu, sompakaruselli ja vaijeriliuku. 

 Kiipeilykeskukset, sillä kiipeily on kivaa. 
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Ajatuksena oli, että ne sisältävät monia toimintoja ja monta lasta mahtuu leikkimään niissä 

samanaikaisesti 

 

Unelmien koulu (avoin kysymys) 

 

 Sisältää erilaisia tuoliratkaisuja, esim. säkkituoli on kiva lukupiste. 

 Kouluissa olisi välipala-automaatteja ja mehutarjoilua. 

 Olisi toimintaa myös vapaa-ajalla. 

 

9 §  KOULUTILOJEN KÄYTÖN MAHDOLLISUUDET VAPAA-AIKANA 

 

Äidinkielen luokassa pohdittiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksia koulussa tai kouluympäris-

tössä nuoriso-ohjaajien, Jari Hämäläisen ja Noora Mikkosen johdolla.  

 

Vapaa-ajan toiminnoista eniten lapset toivoivat liikunta- ja kulttuurikerhoja. Suosittuja olivat 

jalkapallo, frisbeegolf, koripallo ja sähly. Kannatusta sai myös temppuilu, sirkus ja parkour. 

Taidetoiminnasta toivottiin mahdollisuuksia kuvataiteen, musiikin ja teatterin harrastamiseen.  

 

Yleisesti lapset toivoivat monipuolisempia toimintamahdollisuuksia myös koulupäivän sisälle 

välitunteihin ja läksykerhoihin sekä parannuksia koulujen ulkoilualueiden liikuntapaikkaraken-

tamiseen. Jotkut edustajista valitsisivat mieluummin hyvät suorituspaikat, joissa voi kaveripo-

rukalla harrastaa, kuin ohjatun toiminnan.  

 

Muita suosittuja aiheita olivat eläintoiminta, eräretkeily ja kalastus, piknik sekä muu vapaa ul-

koilu ja pelailu/leikki.  

 

10 §  EDUSTAJIEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

Lasten parlamenttiin tuotiin etukäteen tiedoksi kannanotot. Vanhalan koulun oppilaat harmit-

telivat sitä, ettei kaupunki ole enää tehnyt luistinrataa koulun kentälle. Aiemmin kenttä on 

tehty talkoilla ja siihen on saatu pieni korvaus. Nyt korvausta ei enää makseta. Anttolan yhte-

näiskoulun oppilaat esittävät, että yhteisöpedagogit tulisi saada myös pienempiin kouluihin.  

 

Edustajat toivoivat, että kouluissa olisi enemmän välipala-automaatteja. Koulujen tietokoneet 

ja tietoliikenneyhteydet pitäisi toimia paremmin. Launialan koulun jalkapallokentän todettiin 

olevan kunnostuksen tarpeessa.  

 

11 §  SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraavaksi kokouspaikaksi esitettiin Launialan ja Kalevankankaan kouluja, Saimaa Stadiumia 

tai jotakin nuorisotilaa. Aiheeksi ehdotettiin liikuntaan ja urheiluun liittyvää teemaa esim. laji-

tutustumisia ja nuorisotoimintaan tutustumista.  
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12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14:50.  

 

 

 Pöytäkirjan oikeaksi todentavat 

 

 

 Julianna         Aku  

Ihastjärven koulu   Anttolan yhtenäiskoulu 


