
TURUN LASTEN PARLAMENTTI 

Järjestäytymiskokouksen pöytäkirja 

 

Paikka:   Turun työväenopisto, Kaskenkatu 5, Turku 
Aika:       Keskiviikko 27.3.2019 klo 12.15 - 14.00 
Läsnä:    Turun alakoulujen edustajat, oppilaskuntien ohjaajat ja                           
                Turun Lasten Parlamentin hallitus 

1 § KOKOUKSEN AVAUS 
 
 Turun Lasten Parlamentin puheenjohtaja Dahfed Dashar avasi kokouksen. 
 

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 Kokous todettiin lajilliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 Esittelylista hyväksyttiin ilman muutoksia. 

4 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

 Puheenjohtajaksi valittiin Dahfed Dashar, sihteeriksi Ilona Varke ja pöytäkirjan 

 tarkastajiksi  sekä ääntenlaskijoiksi Sarah Al-lami ja Osaretin Williams. Kokous jatkui 

 valituilla henkilöillä. 

5 § ESITTELY 

 Turun Lasten Parlamentin hallitus esittäytyi ja puheenjohtaja piti nimenhuudon 
 kokouksen jäsenistä. 

6 § DEMOKRATIZE-SOVELLUS 

 
 Niklas Tuomola esitteli Demokratizie-sovellusta. Hän kertoi mitä sovelluksella tullaan 

 tekemään ja miten se ladataan. Niklas näytti miten sovellukseen kirjaudutaan ja mitä 

 sen jälkeen tapahtuu. Tämän jälkeen Niklas vastaili kysymyksiin. Sovelluksen käytöstä 

 lähetetään lisätietoa oppilaskunnnan ohjaajille kevään aikana. 

7 § TURUN LASTEN PARLAMENTIN HALLITUKSEN VALINTA 
  



 Elsa Vira sekä Filppa Wetterstein pitivät pienen puheen parlamentin toiminnasta ja 

 Emilin Ayelbassa kertoi vaaliprosessista. Sen jälkeen jokainen ehdokas sai pitää 

 oman pienen puheensa, jossa hän esitteli itsensä ja kertoi miksi haluaisi Turun Lasten 

 Parlamentin hallitukseen. Ehdokkaita oli yhteensä 26 ja jokainen onnistui puheessaan 

 erittäin hyvin. Tämän jälkeen jokainen kirjoitti äänestyslappuunsa haluamansa 

 henkilön äänestysnumeron ja vei sen äänestyslaatikkoon. Suoritettiin hallitusvaalit 

 kaudelle 2019-2020. 

8 § KOULUTERVEYDENHUOLTO ALAKOULUISSA 
 

 Turun Lasten Parlamentti käynnisti ryhmätyötehtävän, jossa kokouksen osallistujat 

 keskustelivat ryhmissä terveydenhoitajien saatavuudesta alakouluissa. Hallituksen 

 jäsen Ilkka Koski kertoi meille ohjeet ryhmätyöhön, jossa kyseltiin seuraavia asioita: 

- Oletteko tyytyväisiä kouluterveydenhoitajan vastaanottoaikoihin 

koulussanne? 

- Kuinka hyvin tai helposti koulussanne pääsee terveydenhoitajan 

vastaanotolle? 

- Millaisen viestin voisimme turun lasten parlamentin taholta lähettää 

päättäjille tästä asiasta? Miten voimme vaikuttaa? 

 Keräsimme ryhmien vastaukset. Asiaa jatkokäsitellään huhtikuussa 

 valtuustosalikokouksessa. 

9 § TURUN LASTEN PARLAMENTIN HALLITUKSEN UUSIEN JÄSENTEN JULKISTAMINEN 
  

 Puheenjohtaja julkisti vaalituloksen, joka on seuraava: 

   

 Turun Lasten Parlamentin hallitus toimikaudelle 2019-2020: 

 Janne Fey   Hannunniitun koulu  

 Pihla Kaijula   Hepokullan koulu 

 Diljin Hakimzadeh Mahabadin     Pansion koulu           

 Alexandra Niemi  Sirkkala Skola   

 Anna Savolainen   Nummenpakan koulu 

 Luka Tätilä   Wäinö Aaltosen koulu 

 Sofia Uschanov  Turun Lyseon koulu 

 Ilona Virtanen  Luostarivuoren koulu 

 Aino Vuorinen  Topeliuksen koulu 



 Yasemin Yilmaz  Kärsämäen koulu 

 

 sekä 2 edellisen hallituksen asiantuntijajäsentä 

 

 Amalia Stepanova   Puolalan koulu 

 Ilona Varke    Topeliuksen koulu 

 

10 § KOULUJEN TUOMAT ALOITTEET 

 
 Koulujen edustajilla oli mahdollisuus tuoda järjestäytymiskokoukseen aloitteita ja 

 pyytää puheenvuoroja nostaakseen keskusteluun erilaisia ajankohtaisia, lasten 

 elämään tai koulun toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Seuraavat asiat tuotiin 

 kokoukseen: 

 - sorat pitäisi lakaista aiemmin pihoilta 

 - olisi kiva jos Föli olisi ilmainen koululle 

 - kouluruoan laadun tulisi olla korkeammalla ja porkkanan voisi korvata jollain muulla 

 vihanneksella tai juureksella 

 - koulut voisivat tehdä enemmän yhteistyötä keskenään 

 - ympäristöstä voisi puhua enemmän kouluissa 

 

11 § MUUT ASIAT 
 

 Seuraava kokous pidetään Turun valtuustosalissa huhtikuussa 25.4.2019 klo 9.30 -12.00. 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja Dahfed Dashar päätti kokouksen, jonka jälkeen siirryttiin TLP:n 

 tarjoamalle välipalalle Työväenopiston kahvioon. 
 
 
 
 

                       Muistion kirjasi hallituksen  

     sihteeri Ilona Varke 


