
 TURUN LASTEN PARLAMENTIN SUURKOKOUS 

 

Aika:       torstai 23.4.2015 klo 9.00 - 11.30 

Paikka:  Turun kaupungintalon valtuustosali, Aurakatu 2   

Läsnä:   edustajat kaikista turkulaisista alakouluista, 

                yhdysopettajat sekä kutsuvieraat 

  

1 §   KOKOUKSEN AVAUS 

 

TLP:n puheenjohtaja Mikael Talka avasi suurkokouksen klo 9.00 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. 

2 §   LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsut oli lähetetty riittävän ajoissa ja yli puolet 

kutsutuista kouluista oli paikalla. Läsnä oli oppilaita 33:sta eri koulusta sekä TLP:n hallituksen jäsenet. 

 

3 §   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

TLP:n tiedottaja Mette Hämeenaho kertoi, miten kokouksessa tulee käyttäytyä sekä miten puheenvuoroa ja 

mikrofonia käytetään. 

 
4 §   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Talka ja sihteeriksi Kiia Vesalainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Elias 

Suoranta Topeliuksen koulusta ja Sani Blomqwist Haarlan koulusta. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin TLP:n jäsenet  

Eetu Raunio ja Aada Siren. 

 

5 §   HALLITUKSEN ESITTELY 

 

Turun Lasten Parlamentin hallituksen jäsenet ja kokoukseen osallistuvat esittelivät itsensä. Myös muut 

kokousvieraat esittäytyivät. 

 
6 §  TERVEHDYSSANAT 

 

Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen kertoi Turun kaupungintalon valtuustosalin 

 historiasta sekä nykyisen kaupunginvaltuuston toiminnasta. Valtuustossa on yhteensä 67 jäsentä. Nykyisessä 

valtuustossa istuu 7 kansanedustajaa. Päättäjien suurin ongelma on, että Turun kaupungilla on vähän rahaa. 

Lähikouluja ei rahapulasta huolimatta ole lopetettu. 

7 §   KAUPUNGINKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO 
 

Turun kaupungin Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Kaija Hartiala kertoi lautakunnan toiminnasta. 

Kaija Hartiala on lastenlääkäri, mutta toimii myös opetuslautakunnan puheenjohtajana. Lautakunnassa on 13 

jäsentä. Lautakunnassa on myös yksi nuorisovaltuuston jäsen. Lautakunta päättää mihin rahat jaetaan. Budjetissa 

täytyy kuitenkin pysyä. Valtuusto päättää, miten kaupungissa halutaan toimia.   

Hartiala kertoi, että opetustoimi käyttää joka päivä miljoona euroa. Rahaa menee mm. opettajien palkkoihin, 

koulurakennuksiin, päiväkoteihin, lukioihin, työväenopistoon ja kouluruokaan.  

Oppilaita pyydetään ottamaan lautakuntaan yhteyttä sähköpostitse, jos on muutostarpeita. 

Sähköposti on Kaija.Hartiala@turku.fi 

 

 



 

8 §  UUSI OPETUSSUUNNITELMA 
 

Turun Lasten Parlamentin edustaja Lotta Lindgren  ja Lotta Jansson kertoivat uudesta opetussuunnitelmasta,  joka 

otetaan käyttöön kaikissa alakouluissa syksyllä 2016. 

TAUKOJUMPPA 

Kaikki kokoukseen osallistuvat henkilöt jumppasivat  yhdessä x- Breikin, joka on Liikkuva koulu –sivuston 

materiaalia. 

9 §   TURUN LASTEN PARLAMENTIN HALLITUKSEN VAALIT 
 

Turun Lasten Parlamentin hallitukseen pyrkivät ehdokkaat pitivät omat vaalipuheensa, jonka jälkeen äänestettiin. 

Hallitukseen pyrki  yhteensä 27 ehdokasta.  

MEHUTAUKO 

10 §   ÄÄNESTYSTULOSTEN JULKISTAMINEN 
 

Uuden Turun Lasten Parlamentin jäsenten nimet julkistettiin. Uudet jäsenet ovat: 

 Martin Novitskiy    
 Lotta Lindgren   
 Kaisa Karlström   
 Mikko Partanen   
 Vilma Salmio    
 Viivi Spets   
 Aisha Abudu   
 Donjeta Beqiri   
   Essi Hokkinen   
 Leevi Ahlgvist   
 Elle Räsänen   
 Olivia Kaskinen  

 

11 §  SEIKKAILUPUISTON LÄHIÖTOIMINTA  
 

EVIVA -hankkeen koordinaattori Toni Ekroos esitteli Seikkailupuiston lähiötoimintaa. 

 

Turun kaupunki on saanut avustuksen OPM:ltä Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston toiminnan laajentamiseen. 

Seikkailupuiston harrastustarjottimelta lapset voivat valita suosikkiharrastuksensa. 

  

 Harrastustarjotin sisältää seuraavat taidealueet: esitystaide, mediataide, sanataide ja kuvataide 

  

Toni Ekroos pyysi täyttämään lomakkeen, jossa jokaisen täytyi kirjoittaa taiteenlajin,  jonka uskoo olevan suosittu   

omassa koulussa. 

12 §   TERVEELLINEN JA TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 

Turun perusopetuksen opettajien pääluottamusmies Ari-Pekka Elomaa kertoi, mitä asioita tehdään Turussa 

 oppimisympäristöjen turvaamiseksi.  

Pääluottamus Ari-Pekka Elomaa on opettajien edunvalvoja. Ari-Pekka Elomaa kertoi, mitä asioita tehdään Turussa 

oppimisympäristöjen turvaamiseksi. Hän esitti kysymyksiä, esimerkiksi kenen mielestä koulu ja oppimisympäristö 

on ”terveellinen”/ ”turvallinen ”. Hän kertoi koulujen sisäilmaongelmista ja turvallisesta koulun pihasta. 

Elomaa painotti puheessaan, että koulun pitää olla turvallinen työpaikka. Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on 

huolehtia, että koulu on turvallinen. 

Turussa tehdään joka vuosi valtavia remontteja kouluissa miljoonilla euroilla. 



Jokaisessa koulussa on turvallisuusvastaavana, jonka tehtävänä on pitää huolta siitä, että oppilaat osaavat esim. 

toimia tulipalon syttyessä, kaasujen vuotaessa ulkoilmaan tai hiipparin ollessa koulussa.  

Kesäloman jälkeen pitää kerrata, miten pitää poistua luokasta tai miten mennään sisälle ja kenen johdolla. 

Oppilaskunta voi keskustella oman koulunsa turvallisuusasioista ja esittää kysymyksiä. 

Paattisten koulun edustajalta tuli kommentti, että talvella pihaa ei oltu hiekoitettu kunnolla ja sen takia  

ensimmäisellä luokalla oleva oppilas kaatui ja joutui sairaalaan.  Aunelan koulun edustaja mainitsi, että heillä on 

juuri ollut koulussa poistumisharjoituksia. Hepokullan koulun oppilasedustajankommentti oli se, että heidän koulun 

keittiön oven vieressä oli ollut savuava rekka. 

13§   LIIKKUVA KOULU 
 

Turun Lasten Parlamentin edustajat Viivi Spets, Chelsea Rogerson ja Aada Siren kertoivat Liikkuva koulu –

ohjelman tuoreita uutisia. Jokaiseen peruskouluun tullaan toimittamaan toukokuussa uusia välituntiliikuntavälineitä. 

Tämän lisäksi koulujen lainakäyttöön on hankittu aktiivisuutta mittavia rannekkeita. 

14 §   LASTEN OSALLISUUS TURUN KAUPUNGISSA 

 
Osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala esitteli osallisuuden etenemistä kaupungissa. Hänen tehtävänään on 

edistää osallisuutta Turun kaupungin eri vaikuttajaryhmissä. Vaikuttajaryhmiä ovat: Lasten Parlamentti, 

nuorisovaltuusto, monikulttuurisuus-, vanhus-  ja vammaisneuvostot.. Erityisasiantuntija Niskala on saanut 

hankittua eri vaikuttajaryhmille toimintarahaa toiminnan pyörittämiseksi. Tulevaisuuden toiveena on, että 

päätöksenteon ja valmistelussa olevien asiat tehdään avoimesti ja näkyviksi. Niskalan tavoitteena myös on, että 

lasten näkökulmaa hyödynnettäisiin enemmän heitä koskevissa asioissa. 

Lisäksi esiteltiin seuraavia asioita: 

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä  (Turun kaupunki, puolustusvoimat, poliisi, TE-toimisto, lastensuojelu 

järjestöt, seurakunta jne ) 

Paikalla –palautepalvelu ( palvelun avulla  luodaan parempaa Turkua. www.turku.fi/paikalla ) 

Esimerkkejä osallisuudesta: www.osallisuusopas.fi 

Kaupungin valtuuston kokouksia voi seurata videolähetyksenä. www.turku.fi/kaupunginvaltuusto. 

15 §   KOULUJEN TUOMAT ALOITTEET 

 

Suikkilan koulun oppilaskunnan edustaja teki aloitteen siitä, että kauempana Turun keskustassa olevat 

oppilasryhmät saisivat käyttää ilmaiseksi bussia päästääkseen keskustan tarjoamiin museoihin, taidenäyttelyihin. 

Samoin keskustan kouluilla tulisi vastavuoroisesti olla mahdollisuus käydä vaikkapa metsäretkellä kaupungin 

keskustan ulkopuolella. Kouluilla on tiukka taloustilanne, jonka vuoksi rahaa ei ole ylimääräisiin tutustumisretkiin. 

 

Aunelan koulun oppilaskunnan edustaja esitti huolen siitä, että otetaanko oikeasti lasten mielipide huomioon vai ei, 

sillä Turun Lasten Parlamentin maaliskuisessa suurkokouksessa järjestetyssä äänestyksessä selvästi eniten ääniä 

saanut Jan Anderssonin suunnittelema Patsaspuisto-luonnos ei valittu uuden puiston suunnitelmaksi.  

16 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Mikael Talka päätti kokouksen klo 11.30. 

 

 
 

Turussa 24.4.2015 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

   Eetu Raunio    Aada Siren 

http://www.turku.fi/paikalla
http://www.osallisuusopas.fi/

