
 

 

 

TURUN LASTEN PARLAMENTIN SUURKOKOUS  
                                                                                                      
 

ESITYSLISTA 
 
 
Aika:  torstai 25.4.2019 klo 9.00 - 11.30 
 
Paikka:  Turun kaupungintalon valtuustosali, Aurakatu 2.  
 
Läsnä:  Kaksi oppilasta per koulu, TLP:n hallitus,  

oppilaskunnan ohjaajat ja kutsuvieraat 
 
 
 
 
 
1 § KOKOUKSEN AVAUS  
Turun Lasten Parlamentin hallituksen puheenjohtaja Dahfed Dashar avasi kokouksen.   
 
2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 

4 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Puheenjohtajaksi valittiin Dahfed Dashar, sihteeriksi Ilona Varke ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan 
tarkistajiksi Ilkka Koski ja Elsa Vira.  
 
5 § TURUN LASTEN PARLAMENTIN KOKOUKSEEN OSALLISTUJIEN ESITTELY  
Kokouksen puheenjohtaja esitteli kaikki kokoukseen osallistujat.  
 
6 § TURUN LASTEN PARLAMENTIN TOIMINNAN ESITTELY 
Turun Lasten Parlamentin hallituksen jäsen Elsa Vira kertoi meille hallituksen toiminnasta. 
 
7 § SIVISTYSTOIMIALAN TERVEHDYS  
Turun sivistystoimialan perusopetuksen palvelupäällikkö Riikka Koivunen piti meille puheen ja pyysi mei-
tä miettimään miten pystymme lisäämään lukemista. Myös Tommi Tuominen piti puheenvuoron, jossa 
kertoi lapsen äänen tärkeydestä. 
 
8 § NUORISOVALTUUSTO VAIKUTTAJANA  
Turun nuorisovaltuuston jäsenet pj. Niklas Vaulanen ja varapj. Tatu Alari kertovat nuorisovaltuuston toi-
minnasta. Turun nuorisovaltuustossa on tällä hetkellä 24 jäsentä ja kahdeksan varajäsentä. Nuorisoval-
tuusto kokoontuu kerran kuukaudessa kuten TLP:n hallitus. Nuorisovaltuustoon voi hakea 13 –18-
vuotiaat Turussa asuvat nuoret. Vaalit pidetään joka toinen vuosi marraskuussa. Niklas sekä Tatu suosit-
telivat kaikille nuorisovaltuustoa. Nuorisovaltuusto on tänä vuonna parantanut omaa sisäistä toimintaan-
sa sekä toiminut nuorten äänitorvena.  
 
TAUKOJUMPPA 
Nuorisovaltuuston puheenvuoron jälkeen pidimme pienen taukojumpan, jonka meille ohjasi hallituksen 
jäsenet Filippa ja Amalia. 
 
9 § LAPSIYSTÄVÄLLINEN TURKU  
Osallisuuden erityisasiantuntija Mirja Teräs, kertoi meille omasta roolistaan, mitä tarkoittaa lapsiystävälli-
syys kunnassa ja miten sellaisen tunnustuksen kunta voi saada. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta, 
jonka jälkeen se arvioidaan uudestaan. Turussa on työryhmä, joka edistää lapsiystävällisyyttä. Lasten ja 



 

 

nuorten ääntä kuunnellaan, jotta saataisiin aikaan parempia päätöksiä. Mirja kehotti vaikuttamisen jat-
kamista ja ottamaan yhteyttä häneen, jos huomaa Turussa jotakin ei niin lapsiystävällistä. 
 
10 § KOULUTERVERVEYDENHOITAJAT TURUN ALAKOULUISSA 
Turun Lasten Parlamentin hallituksen jäsen Ilkka Koski kertoi meille viime suurkokouksen ryhmätyön 
yhteenvedon. Tämän jälkeen kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Anna-Liisa Vesterinen tuli kerto-
maan meille terveydenhoitajan työtehtävät. Anna-Liisa halusi kuulla miten yleistä on tunne, että ei pääse 
terveydenhoitajalle ja miten asiaa voisi kehittää? Tuli ilmi, että se tunne, että ei pääse terkkarille, on to-
della yleistä ja että kun terveydenhoitaja on poissa työstään, niin voisi palkata toisen terveydenhoitajan 
niiksi päiviksi. Toiveeksi esitettiin myös, että terveydenhoitaja voisi pitää tunnin, jossa hän kertoo hieman 
kuka on, mitä hän tekee ja milloin hän on paikalla. 
 
KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS 
Minna Arve tuli kertomaan meille miksi on tärkeää, että lapsetkin saavat vaikuttaa ja kertoa oman mielipi-
teensä. 
 
MEHUTAUKO  (20 min) 
 
11 § TURUN PERUSOPETUKSEN LAATUKYSELYN TULOKSET 
Turun sivistystoimialan SuLaKe-tiimin jäsen Emmi Valkonen kertoi kouluilla toteutetusta kyselystä.  Ky-
selyyn vastasivat kaikki Turun koulut. Yli 10 000 oppilasta sekä opettajaa olivat vastanneet kyselyyn. 
Katsoimme mitkä asiat olivat parhaiten ja mitkä huonoiten eli mitä kehitettävää todettiin.  
 
1-4 lk tulosten mukaan keskimäärin parhaiten oli, että koulussa on hyvä rehtori. 1-4 lk viihtyvät keski-
määrin koulussa 8,74 ja 5-9 lk 7,84. 1-4 lk palautteessa tuli esille kehittämisen kohteiksi mm. kouluruoka, 
koulupihan kehitys, koulun työajan muutos, lisää retkiä, puhelimet sallituksi, työrauha, lisää leikkejä, 
enemmän ja vähemmän toivottiin läksyjä ja lisää oppilaiden vaikutus mahdollisuuksia.  
 
5-9 lk tuloksissa keittämisen kohteita olivat ruoka, pihat ovat tylsiä, kiusaaminen, sisävälkkiä, ei kasin 
aamuja, pelkkiä kasin aamuja jotta koulu loppuisi aikaisemmin, toimintaa, henkilökuntaa, ei kielletä kaik-
kea kivaa, vähemmän tai enemmän kokeita ja läksyjä, monimuotoisempi opetus, mielipiteitä kuunneltai-
siin, oppituntien organisointi, koulupäivät lyhyemmiksi, tasa-arvo, yhdessä tekeminen, parempi ilmapiiri, 
tuen saamista, puhelinta käyttää, välitunnit, työrauha ja turvallisuus. Oppilaat kertoivat omia kehittämis-
ideoitaan, mielipiteitään ja havaitsemiaan puutteita. 
 
12 § MUUT ASIAT 
Tuleva hallitus toimikaudelle 2019-2020 pyydettiin vielä eteen esittäytymään. 
 
13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Turun Lasten Parlamentin hallituksen puheenjohtaja Dahfed Dashar päätti kokouksen. 
 
 


