
LastenParlamentin SuurIstunto
kevät 2020



YLEISTÄ

▪ SuurIstunto toteutettiin toukokuussa 2020 etänä pelaamalla Vaikuta! -pelejä

▪ Toinen peleistä oli suunniteltu alakoulujen vaikuttajaryhmille ja toinen oli avoin kaikille 
alakoululaisille

▪ Pelien tehtävät suunniteltiin lasten toiveiden pohjalta

▪ Yli 300 lasta osallistui peleihin

▪ Seuraavassa koontia tehtävistä – mitä mieltä lapset olivat?



MITEN HALUAT VAIKUTTAA?
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OMALLA KOULULLANI OLEN SAANUT VAIKUTTAA...



MITEN HALUAT VAIKUTTAA?

• Millaisiin asioihin lapset haluaisivat vaikuttaa enemmän Jyväskylän kaupungissa?



MITEN HALUAT VAIKUTTAA?

• Millaiset tavat ovat lapsille mieluisia vaikuttaa?

Vastauksia käytetään lasten 

vaikuttamismahdollisuuksien 

kehittämiseen.



TAPAHTUMIA LAPSILLE

• LastenLysti keräsi ideoita lapsille 

mieluisista tapahtumista

• Esimerkkejä vastauksista:

▪ Pyöräilytapahtuma 

Laajavuoressa

▪ Kalastustyöskentelypaja

▪ Lasten oma musiikkiesitys

▪ Musiikillinen teatteriesitys ulkona

▪ Maatilatapahtuma

▪ Lasten talent-show

▪ Ammattien esittely perheille



LASTEN KIRJASTO

▪ Kirjasto suunnitteli peliin kyselyn, joka perustui erilaisiin kuviin. 

▪ Vastauksia käytetään kirjastojen kehittämiseen. 

▪ Havaintoja kyselystä:

▪ Kirjastoissa tärkeää on tunnelma, erityisesti rauhallisuus

▪ Paperinen ja digimaailma ovat tasavertaisia, molemmille on oma paikkansa

▪ Henkilökunta luo turvallisuutta ja heiltä saa vinkkejä 

On paljon henkilökuntaa 

jolta kysyä apua ja siellä 

on paljon kirjoja ja 

tietokoneita.

Kaikki huolet unohtuu, saa 

omaa rauhaa ja saa 

apua, kun sitä tarvitsee. 



PERHEPUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

• Lasten toiveita puistoihin… 

Vastauksia käytetään Mäki-

Matin perhepuiston 

kehittämissuunnitelmassa.



MINÄ JA AIKUISET

• Mitä aikuisen kanssa on kiva tehdä? 

”On tärkeää ja mukavaa liikkua ja 
esimerkiksi pelata lautapelejä 
aikuisen kanssa. Haluan jutella 

aikuisen kanssa kaveri - ja 
kiusaamisasioista, sekä koulusta ja 

monesta muusta. Oikeastaan sillä ei 
ole niin väliä mitä tekee, kunhan se 
on hauskaa molempien mielestä.”

MLL:n Järvi-Suomen piiri 

käyttää vastauksia, kun he 

rekrytoivat ja kouluttavat 

uusia tukihenkilöitä ja 

kavereita lapsille.



LINKILLÄ LIIKENTEESSÄ

• Mitä sinulle tulee mieleen Linkillä matkustamisesta?



KOULULIIKUNTA JA OPPILASURHEILU

▪ Koululiikunnassa on parasta…

▪ Se on kivaa ja hauskaa

▪ Monipuolisuus

▪ Yhdessä tekeminen

▪ Tämän voisi tehdä eri tavalla…

▪ Lisää koululiikuntaa!

▪ Erilaisia lajeja

▪ Saisi vaikuttaa enemmän siihen, 

mitä tunneilla tehdään
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KOULULIIKUNNASSSA EI PITÄISI KILPAILLA OPPILAIDEN 
VÄLILLÄ

Eri mieltä, kilpailu on ihan ok!

Samaa mieltä, ei pidä kilpailla

Vastauksia käytetään 

Keski-Suomen liikunnan 

vaikuttamistyön tukena. 



UUSIA HARRASTUKSIA

Vastauksia käytetään 

harrastuskoordinaattoritoiminnan kehittämiseen.

Mikä sinusta tekisi uusien harrastusten aloittamisesta helpompaa? 

▪ Tutut ihmiset 

▪ Kokeileminen ja tutustuminen etukäteen

▪ Tietoa eri mahdollisuuksista

▪ Harrastusten ja välineiden edullisuus

▪ Turvallinen ja kannustava porukka



LAJITELLAAN ROSKAT
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ERILAISTA ARKEA

▪ Mitä uusia ympäristölle hyviä tapoja korona-aika on tuonut sinun arkeesi?

▪ Vastauksia hyödynnetään Jyväskylän Resurssiviisaus-sivustolla
Olen alkanut 

liikkumaan enemmän 

lähiluonnossa, ettei 

autoa tarvitsisi 

käyttää niin paljoa.
Mä oon ruvennut 

pitämään mun huoneessa 

ikkunaverhoja auki, koska 

luonnonvalo näyttää 

kivemmalta videoissa.

Ei oo päässyt 

kaupoille, ni ei oo

ostanut mitään 

turhaa.

Mä oon

liikkunut tosi 

paljon kävellen 

tai pyörällä.



KOULUJEN KERHOT
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Mitä kerhossa tehdään Millaisia kerhoja
koulussamme on

Mihin aikaan kerhot
kokoontuvat

Kuka kerhoa ohjaa

OPPILAAT SAAVAT VAIKUTTAA...



KÄNNYKÄN KÄYTTÖ KOULUISSA

Tekstiä

▪ Tehtävässä piti täydentää sopivat säännöt, miten kännykkää saa käyttää koulussa.

▪ Lasten vastaukset otetaan huomioon koulun järjestyssääntöjä päivitettäessä. 

▪ Tässä esimerkki säännöistä, jotka on täydennetty lasten vastauksilla:

1.Kännykkä on hyödyllinen koulupäivän aikana, koska sitä voi käyttää tiedonhakuun ja koulutehtäviin.

2.Koulussa kännykkää saa käyttää välitunneilla ja oppitunnilla opettajan luvalla. 

3.Oppitunneilla kännykkää käytetään vain äänettömällä. 

4.Joskus kännykkää voidaan käyttää koulutöiden tekemiseen. Jos omaa kännykkää ei ole, oppilas voi lainata koulun laitetta. 

5.Koulupäivän aikana kännykällä ei tarvitse tehdä vapaa-ajan juttuja, kuten pelata. 

6.Kännykän käyttö on kielletty ruokalassa ja kokeissa. 

7.Opettajat valvovat kännykän käyttöä siten, että katsovat oppilaiden perään ja huomattavat asiasta. 

8.Jos sääntöjä rikkoo, seurauksena saa Wilma-merkinnän tai puhelinkieltoa.



MUITA TEHTÄVIÄ

▪ Lisäksi pelissä äänestettiin uudesta logosta LastenParlamentille (uusi logo näkyy myös tässä
alareunassa!) ja lapsipyöräilypormestarista.

▪ Pelissä tutustuttiin myös Jyväskylän Nuorisovaltuuston ja LastenParlamentin toimintaan. 

▪ KIITOS KAIKILLE PELEIHIN OSALLISTUNEILLE JA MIELIPITEENSÄ JAKANEILLE! 


