Lasten Forssa –valtuusto
aika: 17.3.2021 klo 12–12.30
paikka: Teams-kokous

PÖYTÄKIRJA
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1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Suomen malli -liikuntakerhot
3. Ekologisempi kouluruoka
4. Kiusaamisen vastainen kampanja
5. Lapsivaikutusten arviointi
6. Keppihevosia koskenut valtuustoaloite

Koulujen oppilaskunnat
LastenForssa-valtuusto

Kokouksen järjestäytyminen
§1
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
LastenForssa –valtuusto on kutsuttu koolle Unicefin lapsiystävällinen -kunta hengessä.
Kokouskutsu on lähetetty kaikkien peruskoulujen oppilaskuntien hallituksille 12.3.2021.
LastenForssa –valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmesta kutsutusta
oppilaskuntien edustajista on paikalla.
Päätösesitys
LastenForssa –valtuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty
ajoissa ja asianmukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat
LastenForssa –valtuusto valitsee kaksi LastenForssa –kokouksen valtuutettua tarkistamaan
kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja lähetetään
kouluille.
Päätös: LastenForssa -valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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§2
Suomen malli -liikuntakerhot
Suomen hallituksen käynnistämän harrastamisen Suomen mallin -liikuntakerhojen päätavoitteena
on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja
nuorelle jokaisessa Suomen peruskoulussa mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän
yhteydessä. Lasten harrastustoiveita on kartoitettu muun muassa koululaiskyselyllä, johon vastasi
ennätykselliset 197040 lasta ja nuorta. Tuloksena oli, että 55 % haluaa aloittaa jonkun
harrastuksen. Harrastamisen Suomen mallista on käynnissä pilotit 117 kunnassa ympäri maata.
Forssa on mukana pilottikaupunkina. Forssassa jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua
koulupäivän aikana johonkin liikuntakerhoon. Liikunnan monitoimikerhoissa huomioidaan lasten
toiveet sekä monipuolinen ja paikallinen lajitarjonta.
Suomen malli –liikuntakerhotoimintaa LastenForssa –valtuustolle esittelee koordinaattori Toni
Pohjonen.
(ML)
Päätösesitys: LastenForssa –valtuusto merkitsee koordinaattori Toni Pohjosen esityksen tiedoksi.
Päätös: LastenForssa -valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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§3
Ekologisempi kouluruoka
4/03.11.2020
Kouluruokailu on tarkoitettu ehkäisemään näläntunnetta koulupäivän aikana. Kouluruualla lisätään
energiaa oppimiseen. Kouluruuan pitää kattaa kolmasosa päivän energiasaantisuosituksesta ja
samalla se parantaa oppilaiden yleistä ravitsemusta.
Oppilaita on jatkossa kuultava vahvemmin ympäristöystävällisen kouluruuan kehittämisessä, koska
joukkoruokailu koulussa opettaa oppilaille esimerkiksi hyviä ruokailutapoja, ruokakulttuuria,
ruokakasvatusta sekä terveellistä syömistä. Tämän takia oppilaille tulee lisätä tietoa
kouluruokailuista 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 kouluruokaa ja kotimaiset raaka-aineet
tulisivat pääosin lähialueilta. Lähiruuan tarjoaminen oppilaille vaikuttanee oppilaiden tulevaan
ruokavalioon aikuisena.
Edellä mainittujen seikkojen takia olisi tärkeää, että keväällä Forssan kaupungin peruskouluissa
järjestettäisiin lähiruokaviikkoa.
LastenForssa –valtuusto päätös: Keväällä 2021 Forssan peruskouluissa järjestetään
lähiruokaviikko.
Lasten Forssa –valtuusto valtuutti rehtori Minna Lintosen valmistelemaan asiaa yhdessä Loikun
(Loimi-Hämeen kuntapalvelut Oy:n) kanssa. Loikun ateriapalvelupäällikkö Jaana Ketonen on
ilmoittanut, että LastenForssa –valtuuston päätöksen mukaisesti Forssan kaupungin peruskouluissa
toteutetaan viikolla 17 (26.4.-30.4.) lähiruokaviikko, jossa pyritään huomioimaan koulujen oppilaiden
ehdotuksia lähiruokaviikon toteutuksesta. Lähiruokaviikolla on päivittäin tietoiskuja ekologisesta
lähiruuasta ja samalla oppilaat syövät ympäristöystävällisempää lähiruokaa.
(ML)
Päätösesitys: LastenForssa -valtuusto merkitsee tiedoksi Loikun ateriapalvelupäällikkö Jaana
Ketosen alustavan suunnitelman lähiruokaviikosta ja esittää, että kaikkien peruskoulujen
oppilaskunnat antavat vielä oman lausuntonsa toteutettavasta lähiruokaviikosta 1.4.2021 mennessä
ateriapalvelupäällikkö Jaana Ketoselle.
Päätös: LastenForssa -valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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§4
Kiusaamisen vastainen kampanja Forssan peruskouluissa
Keskuskoulun oppilaat haluavat lisää toimenpiteitä kiusaamisen vastaiseen kampanjaan niin, että
kiusaaminen vähenisi Forssan peruskouluissa.
Kaikilla oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (perusopetuslaki 29 §). LastenForssa –
valtuusto hyväksyi viime kokouksessaan 3.11.2020 koulujen järjestysäännöt, joita kaikkien koulujen
oppilaiden tulee noudattaa. Kouluissa on myös lakisääteinen kiusaamisen vastainen ohjelma ja
kaikissa forssalaisissa peruskouluissa käytetään erilaisia kiusaamisen vastaisia ohjelmia mm. KIVAkoulu.
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tällä hetkellä laajaa toimenpideohjelmaa kiusaamisen,
väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa. Jokaisella oppilaalla tulee olla oikeus
koskemattomuuteen ja nollatoleranssi koulukiusaamiselle. Kiusaamisen ja häirinnän vastainen
toiminta edellyttää myös uusia lainsäädännöllisiä tarkennuksia, jotta kaikilla oppilailla on turvallinen
oppimisympäristö. Tulevaisuudessa ne oppilaat, jotka kiusaavat, voidaan poistaa koulusta tietyksi
ajanjaksoksi.
Näiden lisäksi on tärkeää, että forssalaiset oppilaat pohtivat nyt paikallisesti, miten koulukiusaamista
voidaan ehkäistä omassa koulussa.
(ML)
Päätösesitys: Lasten Forssa –valtuusto esittää, että lukuvuosi 2021-2022 nimetään ”Me olemme
kaikki kavereita” –teemavuodeksi ja kaikissa kouluissa panostetaan kiusaamisen vastaisiin
toimenpiteisiin.
Päätös: LastenForssa -valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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§5
Lapsivaikutusten arviointi
Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan 26.1.2021, että Forssan
kouluverkkovaihtoehdoista tehdään laaja lapsivaikutusten arviointi (LAVA). Arviointi tulee toteuttaa
siten, että se on lautakunnan käytettävissä 15.4.2021 mennessä.
Forssan kaupungille myönnettiin Unicefin lapsiystävällinen kunta –tunnustus vuonna 2017 kahdeksi
vuodeksi. Toinen tunnustus saatiin vuonna 2020 neljäksi vuodeksi eteenpäin. Lapsivaikutusten
arviointi on osa Suomen Unicefin Lapsiystävällinen -kunta työtä.
Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan esimerkiksi etukäteen, miten koulujen lakkauttamiset
vaikuttavat lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Tällä tavalla varmistetaan myös YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä lapsen edun harkinta lapsia koskevassa
päätöksenteossa.
Laajempi lapsivaikutusten arviointi toteutetaan aina silloin, kun tehdään merkittäviä lapsiin ja nuoriin
vaikuttavia päätöksiä.
LastenForssa –valtuustolle on annettu tiedoksi, että Tölön ja Kuhalan koulut muuttavat Monikylään
syksyllä 2022. Monikylään mahdollisesti mahtuu myös jonkun muunkin koulun oppilaat syksyllä
2022. Tämän takia on syytä tehdä laaja lapsivaikutusten arviointi, josta koulujen oppilaskuntien
hallitukset voivat antaa oman lausuntonsa kouluverkosta.
Forssassa syntyy tällä hetkellä hyvin vähän vauvoja ja jotkut perheet muuttavat pois Forssasta.
Näiden syiden takia tulevina vuosina on vähemmän koululaisia ja siksi tarvitaan koulutilaakin
vähemmän. Projektikoordinaattori Samuli Laine esittelee asiaa kokouksessa.
(JP ja ML)
Päätösesitys: LastenForssa –valtuusto merkitsee projektikoordinaattori Samuli Laineen esityksen
tiedoksi ja LastenForssa –valtuusto esittää, että koulujen oppilaskuntien hallitukset antavat oman
lausuntonsa 31.3.2021 mennessä Samuli Laineelle.
Päätös: LastenForssa -valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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§6
Keppihevosia koskenut valtuustoaloite
5/03.11.2020
LastenForssa –valtuutetut Emma Hirsimäki ja Oona Kivimäki luki seuraavan keppihevosia
koskeneen valtuustoaloitteen LastenForssa –valtuustossa:
”Monet oppilaat harrastavat keppihevosia, joilla voi ratsastaa ja niitä voi myös hoitaa ja syöttää.
Välituntileikeissä pitää olla erilaisia keppihevosia, jotka voivat olla erirotuisia ja myös yksisarvisia.
Tytöt ja pojat saavat leikkiä niillä. Keppihevoset tarvitsevat myös riimunaruja, suitsia, kuolaimia ja
loimia. Tarvitaan myös esteitä niin, että keppihevosilla voidaan hypätä esteiden yli.
Esitämmekin valtuustoaloitteena, että kaikkiin Forssan kouluihin hankitaan keppihevosia ja niiden
tarvikkeita välituntileikkeihin.”
Päätös: LastenForssa –valtuusto lähetti aloitteen valmisteluun.
Aloitetta on valmisteltu eri kouluissa seuraavasti:
Koijärvi: Koijärvellä on joka keskiviikko kepparikeskiviikko. Tällöin kouluun saa ottaa mukaan oman
kepparin. Keppareille on varastossa saatavilla esteitä, joista lapset rakentavat ratoja.
Keppareita tehdään myös vuosittain käsitöissä.
Talsoila: Talsoilassa on käytössä ulkokontissa keppihevosia sekä esteitä, joilla saa leikkiä
välitunneilla. Keppihevoset ovat pois käytöstä märkään aikaan, jotta hevoset eivät homehdu.
Muutoin ne ovat aktiivisessa käytössä. Hevoset ovat tulleet vanhempainyhdistysten toimesta
kouluille.
Tölö: Tölön koulussa osa 1-4 –luokkien oppilaista ovat tehneet keppihevosia vanhoista villasukista
ja muusta materiaalista, joita on hankittu koululle. Oppilaat ovat myös rakentaneet esteratoja
keppihevosille kovissa käsitöissä. 1-2 –luokkien iltapäiväkerholaiset ovat tehneet ja hoitaneet
keppihevosia. Liikuntatunneilla on ollut erilaisia este – ja kouluratsastusratoja keppihevosteluun.
Kouluun on hankittu erilaisia keppihevoskirjoja.
Tölön oppilaskunnan hallitus on myös ottanut kantaa keppihevosiin ja he ovat todenneet
kannanotossaan, että mieliala on kohentunut, kun on saanut tehdä ja leikkiä keppihevosilla.
(ML)
Päätösesitys: LastenForssa –valtuusto toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös: LastenForssa -valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

