
TURUN LASTEN PARLAMENTTI 

Suurkokouksen pöytäkirja 

Paikka    Puutarhakadun auditorio,  
 Puutarhakatu 1, Turku 
Aika        Keskiviikko 11.3.2015 kello 9.00-11.30 
Läsnä     Turun alakoulujen edustajat ja  
 oppilaskunnan ohjaavat opettajat  

1 § KOKOUKSEN AVAUS 
Turun Lasten Parlamentin puheenjohtaja Mikael Talka avasi kokouksen klo 9.00. 

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Esityslista hyväksyttiin. 

4 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Mikael Talka valittiin puheenjohtajaksi ja Kiia Vesalainen valittiin sihteeriksi.  

Mette Hämeenaho ja Lotta Jansson valittiin ääntenlaskijoiksi. Kokous jatkui tästä eteenpäin 

valituilla henkilöillä. 

5 § ESITTELY 
Kokousväki esitteli itsensä. TLP:N hallitus koordinaattorit aloittivat esittelyn. Sitten 

esittelykierros jatkui kokoukseen osallistuvilla kutsuvierailla sekä oppilailla. Lopuksi esittelivät 

itsensä oppilaskuntatoiminnan yhdysopettajat ja koulukohtaiset oppilaiden saattajat. 

6 § TURUN PATSASPUISTON SUUNNITELMIEN ESITTELY 

Turun Patsaspuisto -hankkeen vetäjä ja Kiinteistölaitoksen ylläpitopäällikkö Mari Helin kertoi 

Patsaspuistoon liittyvistä toimenpiteistä ja aikataulusta. Helin korosti, että lasten ääni on tässä 

asiassa tärkeä, mutta lopullisen suunnitelman valintaan vaikuttavat monet eri asiat.  

 

Taiteilijat esittelivät oman visuaalisen luonnoksensa ja kertoivat suunnitelman 

käyttötarkoituksesta. Lapset tekivät kysymyksiä taiteilijoille patsaspuiston suunnitelmien 

materiaaleista, väreistä, koosta, turvallisuudesta ja valaistuksesta ja he esittivät myös 

kommentteja ja ideoita luonnosten kehittämiseksi.  

 

Taiteilijoiden suunnitelmien esittelyjen jälkeen lapset äänestivät parhaan luonnoksen. 

Parhaimmaksi luonnokseksi valittiin Jan-Erik Anderssonin suunnittelema luonnos.  

7 § TERVEELLINEN JA TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Turun opetustoimen työsuojeluvaltuutettu Mika Raitio oli estynyt tulemasta kokoukseen, joten 

tämä osio jäi pois kokouksen listalta. 

 

8§ KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISEN TOIMINTAMALLI 

Vasaramäen koulun opettaja Leena Majaniemi ja ryhmä kakkosluokkalaisia oppilaita esittivät, 

miten ihmiset voivat vaikuttaa ympäristön suojelemiseen. He kertoivat myös, miten luontoa 

voidaan säästä. Turun normaalikoulun oppilaat Mette Hämeenaho ja Lotta Jansson kertoivat 

oman koulunsa Vihreä lippu -toiminnasta.  

9 § LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN UUSIMMAT UUTISET 

Hallituksen jäsen Mette Hämeenaho esitteli Liikkuva koulun toimintamallia. Liikkuva koulu -

koordinaattori Annukka Muuri kertoi oppilaiden ja opettajien käyttöön tilatuista Polarin 



aktiivisuusrannekkeista, jotka kiertävät lainattavana vuorotellen eri kouluissa.  Lisäksi Muuri 

esitteli kouluihin tilattuja välituntivälineitä (jalkapallot, hyppynarut, twistnauhat), jotka saapuvat 

kaikkiin alakouluihin huhtikuussa 2015. Yleisöltä kysyttiin asioita mm. VÄLKKIS-toiminnasta ja 

kokemuksia aktiivisuusrannekkeiden käytöstä. 

10 § VALTUUSTOSALIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVIEN ASIOIDEN VALMISTELU 

Puheenjohtaja Mikael Talka kertoi Turun Lasten Parlamentin uuden hallituksen valinnasta, 

joka tapahtuu valtuustosalikokouksessa huhtikuussa. Ehdokkaaksi asettuvan tulee ilmoittaa 

halukkuudestaan oman koulun oppilaskuntatoiminnan yhdysopettajalle maaliskuun loppuun 

mennessä, joka välittää tiedon edelleen oman alueensa koordinaattorille. Ehdokkaaksi voi 

hakeutua 3.-5. luokan oppilas. Ehdokkaan tulee pitää valtuustosalikokouksessa vaalipuhe.  

11 § KOULUJEN TUOMAT ALOITTEET 

Puheenjohtaja muistutti, että koulujen edustajilla on mahdollisuus tuoda 

valtuustosalikokoukseen lasten elämään tai koulun toimintakulttuuriin liittyviä asioita.  

12 § MUUT ASIAT 

 12.1  

 Seuraava Turun Lasten Parlamentin suurkokous on  

 keskiviikkona 23.4.2015 klo 9.00 -11.30 Turun kaupungintalon valtuustosalissa. 

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 
 

 

 

Turussa 11.3.2015 

 

 

Mikael Talka    Kiia Vesalainen 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 


