
KOULULAISTEN FOORUMI      

AIKA: 12.9.2019 NOIN KLO 14.00 – 14.45 

PAIKKA: LEIKKIPUISTO TAIVALLAHTI 

PUHEENJOHTAJAT: SANNA JA TILDA 

SIHTEERI: PAULA 

 

1. MIKSI KOULULAISTEN FOORUMI PIDETÄÄN? 

 

- Jotta voitaisiin kerrata sääntöjä ja, jotta lapset saisivat sanoa, kertoa ja kysyä asioista. Ja saisivat 

äänensä kuuluviin. Tämän lisäksi leikkipuisto Taivallahdessa pidetään pienempiä talokokouksia 

ajankohtaisista asioista viikoittain. 

 

 

2. MIKSI PUISTOSSA KÄYTETÄÄN KERTAKÄYTTÖASTIOITA?       

Lapset ovat pohtineet kertakäyttöastioiden käyttöä puistossa, kun taas koulussa on keraamiset ruokailuvälineet ja 

astiat, joita pestään. 

Puistossa käytetään myös pestäviä astioita. Välipalalla kävijöitä on niin paljon, että lisäksi käytetään esim. 

kertakäyttölautasia, koska puiston astianpesukone ei ehdi pestä päivän aikana kaikkia tiskejä. Illalla leikkipuistoa 

myös vuokrataan synttäreihin ja muihin juhliin. Siksi enää neljän jälkeen ei voi tehdä lisää tiskiä, esimerkiksi 

mukeista, vaan silloin käytössä ovat kertakäyttömukit. Kannattaa pitää myös oma juomapullo mukana. 

Välipalalla kuuluu syödä jotain, koska muuten ei jaksa leikkiä ja odottaa kotiruokaa.  Ja pakko ei ole syödä kaikkea 

tarjolla olevaa, vaan syödä riittävästi. 

Välipalalla saa syödä yhden leivän kerrallaan ja syödä niin paljon, että maha on täynnä. Ei kannata kerralla tehdä isoa 

kerrosleipää, joka lentää biojätteeseen. 

 

3. MITÄ SÄÄNTÖJÄ PUISTOSSA ON? 

 - Ei kiusata toisia eikä kiroilla. 

 - Jos jollain on vähän vanhempi puhelin tai ei ollenkaan puhelinta, siitä ei saa kiusata  

 - Miksi ei saa olla paljain jaloin? Puistossa voi olla lasin sirpaleita, kiviin voi kolauttaa varpaat, 

 voi astua ampiaisen päälle ja saada piston 

 - Ei kiroilla, vaan puhutaan ystävällisesti 

 - Pitää päästää toiset leikkiin mukaan 

 - Keskaria ei saa näyttää ( se tuntuu ilkeälle) 

 - Pelipäivänä vain sellaisia pelejä, joissa on ”oma” ikäraja; esim. 7 v. saa pelata 7-v pelejä. 

 - ei katsota videoita eikä Youtubea. Peleissä ja Youtubessa voi olla sellaista materiaalia eli jotain 

 pelottavaa, joka ei sovi lapsille. Pelit ladataan kotona. Leikkipuistossa ei ole langatonta nettiä. 

 - Omista leikeistä esim. hiekkaleikeistä saa ottaa kuvan, kun pyytää ohjaajalta luvan. Toisia ei saa 

 kuvata eikä ottaa videota. 

 - toista ei saa käskyttää 

 ”kerro ohjaajalle aina kun joku kiusaa tai jokin asia askarruttaa sinua” 



 - keinuissa ei mennä toisen keinuessa keinun eteen 

 - keinuissa ei tehdä makkaroita, koska voi lyödä päänsä, voi sattua ja keinut ovat vanhoja, 

 menevät helposti rikki ( sitten ei olisi keinuja ja pyörityksestä voi tulla huono olo ja keinusta 

 voi tippua 

 

4. VÄLIPALA SYÖDÄÄN YHDEN KERRAN - MIKSI? 

 

- että kaikille riittää ruokaa 

- hammaskiille kuluu ja tulee reikiä helpommin, jos syö tosi usein 

- ota maistiainen, jos et tiedä, tykkäätkö ruoasta, sitten saa lisää. Koetetaan syödä oma ruoka, jotta ei 

tarvitse heittää ruokaa pois. 

 

 

5. ROSPUUTTOTILAN SIISTEYS (ULKORAKENNUKSESSA OLEVA TILA) 

 - rospuuttotilan tavarat pysyvät rospuuttotilassa, niitä ei viedä pois toiselle puolelle pihaa 

 - patjoja ei saa repiä ja pilkkoa; muoviset pienet palat ajautuvat helposti luontoon ja esim. 

 linnut nokkivat niitä ja voivat sairastua 

 - katuharjoja saa lainata, jos haluaa siivota hiekkoja välillä pois 

 

6. LEIKKIVÄLINEISTÄ 

 

- sählymailat on tarkoitettu ensisijaisesti sählynpelaamiseen 

 

- ilmoitetaan rikkinäisistä leikkivälineistä ja leluista ohjaajalle 

 

- kaikkia tavaroita kohdellaan hyvin; myös omia tavaroita ja kaverin ja myös puiston 

 

-kaikki omat lelut ja kännykät ovat omalla vastuulla 

 

- saa käyttää luonnonmateriaaleja, mutta älä revi kasvavia puita ja oksia ja kasveja 

 

- kaksi iPadia eli tablettia on lasten käytettävissä mediapäivänä ohjaajan valvonnassa  

 

- jos pallo menee aidan yli, ohjaaja hakee sen tai antaa luvan hakea 

 

Lisäksi lapset kertoivat, että ulkona viemäreissä on paljon lapioita. Viemäriin ei saa laittaa leikkivälineitä, 

koska niitä ei saada pois sieltä ja viemärit myös tukkeutuvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


