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Lasten Forssa -valtuusto  
Aika: 3.11.2020, klo 12:15–12.40 
Paikka: Teams-kokous 

 
           
 
Läsnäolijat: Mette Asp, nuvan pj., kokouksen puheenjohtaja 
Reino Suvikrouvi (Vieremä), Väinö Majala (Vieremä), Vladyslav Surzhko (Talsoila),   
Luan Demiri (Talsoila), Wilhelmiina Harju (Heikka), Rianna Suontausta (Heikka), Oona Kivimäki (Tölö), 
Emma Hirsimäki (Tölö), Arttu Mäkinen (Tölö), Viivi Mattila (Tölö), Jessica Vanhatalo (Kuhala), Moona 
Murekas (Kuhala), Ella Kaija (Kuhala), Joacim Ruokonen (Kuhala), Amanda Kastikainen (Koijärvi), Veikko 
Toiviainen (Koijärvi), Nelli Jaakkola (Keskuri), Enja Hintsanen (Keskuri), Nea Heinämäki (Keskuri), Elias 
Kallioniemi (Keskuri), Jarmo Pynnönen, sivistystoimenjohtaja, Minna Lintonen, kokouksen sihteeri                          
  

 
 

Käsitellyt asiat 
 

  § Otsikko 
 
 

 
1. Kokouksen järjestäytyminen  

 

2. Koulujen järjestyssäännöt lukuvuonna 2020–2021 

 

3. Lapsiystävällinen Forssa –juhlapäivä 7.12.2020 

 

4. Ekologisempi kouluruoka 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Koulujen oppilaskunnat 
Lasten Forssa –valtuusto                                                          3.11.2020 
 
 
 
Kokouksen järjestäytyminen 
 
§ 1 
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Lasten Forssa –valtuusto on kutsuttu koolle Unicefin lapsiystävällinen –kunta hengessä. Kokouskutsu on 
lähetetty kaikkien forssalaiskoulujen oppilaskuntien hallituksille 27.10.2020. 
 
Lasten Forssa –valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmesta kutsutusta oppilaskuntien 
edustajista on paikalla.  
 
Päätösesitys 
Lasten Forssa –valtuusto totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja 
asianmukaisesti. 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
Lasten Forssa –valtuusto valitsee kaksi LastenForssa –kokouksen valtuutettua tarkastamaan kokouksesta 
laaditun pöytäkirjan. Tämä pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja lähetetään kouluille 
nähtäväksi. 
 
Päätös: 
 
Lasten Forssa –valtuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rianna Suontausta (Heikka) ja Vladyslav Surzhko (Talsoila) 



 

 

Koulujen oppilaskunnat 
LastenForssa –valtuusto                                                       3.11.2020  
 
 
Koulujen järjestyssäännöt lukuvuonna 2020–2021 (liite) 
 
§ 2 
 
Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja totuttaa oppilaita hyviin tapoihin. Kaikki Forssan kaupungin 
perusopetuksen oppilaat ovat osallistuneet koulujen järjestyssääntöjen laadintaan syyslukukaudella 2020 
perusopetuslain 47 a §:n mukaisesti. 
      
Forssa on Unicefin lapsiystävällinen –kaupunki. Lapsiystävällisen kaupungin yksi tunnusmerkeistä on 
lasten ja nuorten kuuleminen, osallisuus ja heidän tasavertainen kohtelunsa. Myös tämän takia kaikkia 
forssalaisia perusopetuksen oppilaita on kuultu koulujen järjestyssääntöjen laadinnassa. 
 
Järjestyssäännöt on laadittu niin, että jokaisella koulussa opiskelevalla ja työskentelevällä on työrauha ja 
koulu on kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka. Järjestyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja 
täsmentämään voimassa olevia lakeja. 
 
Jokainen oppilas on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha kouluissa säilyy eikä ketään kiusata. 
Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun 
ulkopuolella (esim. luokkaretkillä, leirikoulussa ja työelämään tutustumisessa). 
 
Uudistetut järjestyssäännöt astuvat voimaan Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan 
hyväksyttyä ne. 
 
Päätösesitys: 
LastenForssa –valtuuston oppilaskuntien hallitusten edustajat hyväksyvät koulujen oppilaiden ehdotusten 
mukaisesti muokkaamat järjestysäännöt, jotka astuvat voimaan Forssan kaupungin sivistys- ja 
tulevaisuuslautakunnan hyväksynnän jälkeen. Tämän jälkeen jokaisessa Forssan kaupungin 
peruskoulujen luokissa järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa ja säännöt laitetaan luokan 
seinälle. 
 
Päätös: LastenForssa –valtuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite  Järjestyssäännöt 
 



 

 

Koulujen oppilaskunnat  
LastenForssa –valtuusto                                                      3.11.2020 
 
 
 
Lapsiystävällinen Forssa –juhlapäivä 7.12.2020 
 
§ 3 
 
Suomen UNICEF on myöntänyt Forssalle tänä vuonna jo toisen Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen. 
UNICEFin lapsiystävällinen kunta –malli auttaa kuntia edistämään lasten ja nuorten oikeuksien 
toteutumista.  Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child 
Friendly City –malliin. 
 
Ensimmäisen tunnustuksen Forssa sai vuonna 7.12.2017. Tämän takia 7.12 on lapsiystävällisen Forssan 
juhlapäivä. Juhlapäivää on vietetty aikaisempina vuosina koulujen yhteisillä tilaisuuksilla. 
Tänä vuonna juhlapäivää vietetään Me olemme kaikki kavereita –teemalla.  
Alakoulujen oppilaat viettävät päivää Teams –treffeillä. Teams –treffeillä otetaan yhteys ystävyyskoulun 
luokkaan. 
 
Teams-treffeillä opettaja tai oppilaat esittelevät luokkansa ja treffeillä kerrotaan kolme myönteistä asiaa 
omasta luokasta. Luokka esitellään opettajan tai vapaaehtoisten oppilaiden johdolla. Tämän jälkeen 
ystävyysluokkien oppilaat haastavat naapurikoulun ystävyysluokan oppilaat Me ollaan kaikki kavereita –
teeman mukaisesti laulamaan, liikuntaleikkimään, piirtämään tms. 
Yläkoulujen oppilaat haastavat naapurikoulujen oppilaat juhlapäivänä myös yhteiseen tekemiseen. 
Jokainen koulu lähettää videohaasteen naapurikouluun marraskuun loppuun mennessä. Videohaaste Me 
ollaan kaikki kavereita sisältää mukavaa tekemistä 7.12.2020 juhlapäivänä.  
Tapahtumasta julkaistaan kouluittain kuvia ja ajatuksia Lasten Forssa –facebooksivustolle.  
Kouluruoka järjestetään lapsiystävällinen kouluruoka -teeman mukaisesti.  
 
Päätösesitys: Lasten Forssa –valtuusto hyväksyy Lapsiystävällinen Forssa –juhlapäivän Me ollaan kaikki 
kavereita -suunnitelman seuraavasti: 
 

1. Alakouluilla järjestetään Teams-treffit naapurikoulun ystävyysluokkien kanssa. 

2. Yläkoulut lähettävät videohaasteen naapurikouluun marraskuun loppuun mennessä. Videohaaste 

sisältää Me ollaan kaikki kavereita –haasteen mukaista tekemistä juhlapäivänä 7.12.2020.  

3. Tapahtumasta julkaistaan päivän aikana kouluittain kuvia ja ajatuksia Lasten Forssa –

facebooksivustolle.  

4. Kouluruoka järjestetään lapsiystävällinen kouluruoka –teeman mukaisesti. Koulujen oppilaskuntia 

on kuultava juhlapäivän kouluruokatarjoilusta. 

 
Päätös: LastenForssa –valtuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  
 
 
 



 

 

 
Koulujen oppilaskunnat  
LastenForssa –valtuusto                                                      3.11.2020 
 
 
 
Ekologisempi kouluruoka 
 
§4 
 
Kouluruokailu on tarkoitettu ehkäisemään näläntunnetta koulupäivän aikana, lisäämään energiaa 
oppimiseen kattaen kolmasosan päivän energiansaantisuosituksesta ja parantamaan oppilaiden yleistä 
ravitsemusta.  
  
Oppilaita on jatkossa kuultava vahvemmin ympäristöystävällisemmän kouluruuan kehittämisessä, koska 
joukkoruokailu koulussa opettaa oppilaille esimerkiksi hyviä ruokailutapoja, ruokakulttuuria, 
ruokakasvatusta sekä terveellistä syömistä. Tämän takia oppilaille tulee lisätä tietoa kouluruokailusta ja 
sen roolista terveyden ylläpitämisessä sekä terveysongelmien ehkäisemisessä.  
 
Viime vuosina lähellä tuotettua ruokaa on alettu arvostaa eri puolilla Suomea ja maailmaa. Tärkeää on, 
että kouluruoka on mahdollisimman paljon kotimaista ruokaa ja kotimaiset raaka-aineet tulisivat pääosin 
lähialueelta. Lähiruuan tarjoaminen oppilaille vaikuttanee oppilaiden tulevaan ruokavalioon aikuisena. 
Edellä mainittujen seikkojen takia olisi tärkeää, että keväällä Forssan kaupungin peruskouluissa 
järjestettäisiin lähiruokaviikko.  
 
Päätösesitys:  
LastenForssa  -valtuusto esittää, että keväällä 2021 Forssan peruskouluissa järjestetään lähiruokaviikko. 
 
Päätös: LastenForssa valtuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liite § 2 
 
 
                        KOULUN SÄÄNNÖT  
 
  
Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle _____ koulun oppilaalle ja henkilökuntaan kuuluvalle 
oikeuden työskentelyrauhaan, henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan.  
Säännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulualueella sekä kaikessa koulun toiminnassa koulun 
ulkopuolella, kuten luokkaretket, leirikoulut, tutustumiskäynnit, vierailut ja muut koulun 
tapahtumat, joihin koulun oppilas osallistuu.  
  
OPPITUNNIT  
Saavun oppitunnille täsmällisesti ja rauhallisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana ja jätän 
päällysvaatteet naulakkoon.  
Annan työrauhan itselleni ja muille.  
En koske ilman lupaa toisten tavaroihin. 
Teen annetut tehtävät huolellisesti.  
Autan toisia tarvittaessa.  
Puhun ja käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti.  
Ei saa kiusata eikä tapella.  
Oppitunneilla ei saa syödä purkkaa tai karkkia ilman opettajan lupaa. 
Jos kännykkäni häiritsee oppitunnilla muita, laitan kännykkäni oppitunnin ajaksi reppuun tai opettajan 
osoittamaan paikkaan. Pidän kännykkäni äänettömällä oppituntien aikana. Muistan, etten voi kuvata 
koulun henkilökuntaa tai koulukavereitani ilman lupaa.  
  
VÄLITUNNIT  
Vietän välitunnit ulkona välitunnin viettoon varatulla alueella.   
Pidän polkupyöräni ja muut kulkuvälineeni niille varatuilla paikoilla, joille ei ole lupa mennä välituntisin.  
En heittele lumipalloja, kiviä tai muita esineitä enkä muutenkaan vaaranna omaa tai toisten turvallisuutta.  
En loukkaa sanoillani enkä teoillani toista.   
Ei saa kiusata eikä tapella.  
En tupakoi enkä tuo tupakkaa, sähkötupakkaa, nuuskaa, päihteitä, energiajuomia enkä vaarallisia aineita 
tai esineitä kouluun enkä koulualueelle.   
  
 
RUOKAILU  
Pesen kädet ennen ruokailua. 
Syön omalla paikalla rauhallisesti hyviä ruokailu- ja pöytätapoja noudattaen.  
Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.  
Ruokailun jälkeen vien välineet palautuspaikkoihin ja varmistan, että ruokailupaikkani jää siistiksi ja 
puhdistan sen tarvittaessa. 
Kiitän keittiön väkeä ruokailun jälkeen ja poistun ruokalasta rauhallisesti.  
En käytä päällysvaatteita, lippistä enkä huppua ruokailussa. 
Omassa kotiluokassa voi syödä välipalaa sovittuina aikoina. 
  



 

 

SIIRTYMISET  
Liikun koulun tiloissa rauhallisesti muut huomioiden.  
Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla.  
  
KOULUN YHTEISET TILAISUUDET  
Annan myönteisen kuvan itsestäni ja koulustani.  
Pidän esimerkilläni yllä hyvää juhlamieltä.  
  
KOULUMATKAT  
Noudatan koulumme yhteisiä pelisääntöjä myös koulumatkoilla, sillä koulumatkatkin kuuluvat 
koulupäivään.  
Käytän pyöräilykypärää, jos tulen pyörällä kouluun. 
  
KOULUSTA JA SEN YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN  
Huolehdin omalta osaltani koulun yhteisistä tiloista ja tavaroista.  
En roskaa, riko, sotke tai muutenkaan turmele koulua enkä sen ympäristöä.   
En koske ilman lupaa toisten tavaroihin.  
En tuo arvokkaita esineitä tai rahaa kouluun.  
 
  
SEURAUKSET JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA  
Rehtori, opettaja tai/ja koulunkäynninohjaaja voi puhutella oppilasta.  
Opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jolloin oppilas ei saa 
poistua opetustilan välittömästä läheisyydestä.  
Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.  
Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaalle enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa.  
Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.  
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta voi erottaa oppilaan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.  
 
 


