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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 
Lapsiparlamentti on kutsuttu koolle 27.4.2022 osallistujille lähetetyllä tie-
doksiannolla.  

 
PÄÄTÖS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
EHDOTUS: Lapsiparlamentti päättää 

- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
PÄÄTÖS: 
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1 § KOULUIHIN LIITTYVÄT ASIAT  
 
 Kuntaan on jätetty alla olevat aloitteet ja kysymykset:  

1. Pitäisi rakentaa uusi, iso, koulu.  

2. Toivotaan lisää uintikertoja koulun kanssa. 

3. Koulujen pihasuunnitelmia on laadittu luokkatoimikunnissa, oppilaskunnassa ja 
yhdessä puutarhuri Pia Saljaksen kanssa. Toivomme määrärahoja riittävästi suun-
nitelmiemme toteuttamiseen (ne ovat kuitenkin maltillisia). Miten lapset saisivat 
tietoonsa budjetit yms, joilla heidän toimintaansa suunnitellaan.  

 
EHDOTUS: Lapsiparlamentti päättää 

- merkitä saadut vastaukset tiedoksi ja päättää erikseen jatkovalmisteluun 
lähetettävistä asioista.  
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2 § VAPAA-AIKAAN LIITTYVÄT ASIAT    
 
 Vapaa-aikatoimintaan ja harrastuksiin liittyviä aloitteita ja kysymyksiä on jätetty seuraa-

vasti: 
1. Kerhotoimintaa toivotaan lisää, myös Porlammille (koris, sähly, tyttö-, nuokku-, 

kokki-, askartelu-, valokuvaus-, lemmikki). 

2. Toivotaan musiikkitoiminta, teatteriretkeä ja elokuvareissuja. 

3. Toivomme uutta uimahallia kuntaan, vaihtoehtoisesti vanha, olemassa oleva ui-
mahalli Porlammilla korjattaisiin.  

4. Moottoriurheilurata: krossirata, hiekkaa. ks Loviisan krossirata. Tyhjät pellot 
yms kartoittaa.  

5. Liikuntapaikkoja: kyselyn järjestäminen ala- ja yläkouluikäisille. Pitäisikö jotain 
paikkoja kunnostaa tai rakentaa uutta.   

 
 EHDOTUS: Lapsiparlamentti päättää  

- merkitä saadut vastaukset tiedoksi ja päättää erikseen jatkovalmisteluun 
lähetettävistä asioista.  
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3 § YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT ASIAT 
 
 Ympäristöasioista on jätetty alla olevat aloitteet ja kysymykset: 

1. Lisää roskiksia koska roskiksia on nyt liian vähän: roskia heitetään maahan.   

2. Toivotaan uutta koirapuistoa. Nykyiseen koirapuistoon on vaikea löytää, jos ei 
tiedä. Pitäisi karsia, sinne on nyt vaikea päästä, eikä ole houkutteleva. Se on ehkä 
liian pieni, koirille ei ole siellä tarpeeksi virikkeitä (esim tukkeja tms).  

3. Toivotaan uutta skeittirataa ja parkour-rataa.  
4. Olisiko mahdollista siistiä uimarantaa uusilla pukukopeilla, laiturilla, kaivaa ran-

taa syvemmäksi ja täyttää hienolla hiekalla koska ranta on nyt täynnä teräviä ki-
viä?  

 
5. Toivotaan korkeampaa kiipeilytelinettä Lukkarinpuistoon sekä kiipeilytelineen 

Kirkonkylän koulun takapihalle. Kirkonkylän koululle toivotaan myös uudet ko-
ripallokorit.  

 
6. Toivotaan isompaa hämähäkkikeinua ja lisää muita keinuja Lukkarinpuistoon.  

 
7. Olisiko mahdollista rakentaa vaijeriliukurata Lukkarinpuistoon?  

 
8. Lukkarinpuistoon toivotaan lisää omenapuita ja mansikkaviljelmiä sekä kukka-

tarhaa. 
 

9. Vähemmän hiekoitushiekkaa talvella, että pääsisi pulkalla ja potkukelkalla.  
 

10. Lapinjärvelle toivotaan kioskia tai karkkikauppaa.   
 
EHDOTUS: Lapsiparlamentti päättää  

- merkitä saadut vastaukset tiedoksi ja päättää erikseen jatkovalmisteluun 
lähetettävistä asioista.  
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4 §  KULJETUKSIIN LIITTYVÄT ASIAT JA KYSYMYKSET 
 
 Kuljetusasioissa on pyydetty ottamaan kantaa seuraaviin ongelmiin:  
 

1. Kuljetusaikataulut: nyt aamuisin on paljon odottelua.  

2. Kuljetukset: busseilla ei pääse mihinkään, aikataulut naurettavia. 
3. Miten voitaisiin ratkaista se, että lapinjärveläinen nuori käy koulussa ja kotona, 

eikä sitten muuta, jos vanhemmat eivät kuljeta. Miten kavereita voisi tavata, jos 
välimatkaa on vaikkapa 20 kilometriä, eikä julkista liikennettä ole (ja kuutostie on 
liian vaarallinen pyöräilyyn)? 

EHDOTUS: Lapsiparlamentti päättää 
- merkitä saadut vastaukset tiedoksi päättää erikseen jatkovalmisteluun 

lähetettävistä asioista.  
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5 §  MUUT KYSYMYKSET 

1. Mikä on budjetti?  

2. Miten lapset voisivat alkaa kehittää koulujen sisältöä sekä ennen kaikkea 
loma-aikojen vapaa-ajan toimia? 

EHDOTUS: Lapsiparlamentti päättää  

- merkitä saadut vastaukset tiedoksi.  

 
 


