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Nokian lastenparlamentin kokous    
Aika: torstai 14.03.2019 klo 17.00      
Paikka: Kerholan kellari, os. Souranderintie 13, 37100 NOKIA 
 
PAIKALLA: 
Salla Liinamaa 
Ida Haavisto 
Amanda Bardo 
Heidi Hietamäki 
Ilona Ojala 
Lotta Kähönen 
Liisa Korpela 
Veera Hakkarainen 
Silja Sammatti 
Vaula Rautiainen 
Heta Hakala 
Anni Haaramo 
Eva Hildén 
Silja Asikainen 
 

1 Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo: 17:08 

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Asialista hyväksytään 

4 Jäsenasiat 
Ei jäsenasioita 

5 Tapahtumat 
5.1 Tulevat tapahtumat 
5.1.1 Oppilaskunta ohjaavien opettajien tapaaminen 

Ulla esittelee lastenparlamenttia tapaamisessa ja kysyi mitä lapset 
haluavat, että lapasta kerrotaan. Opettajille halutaan kertoa, että heidän 
kannattaa mainostaa lasten parlamenttia koulussa. Varsinkin, jos haluaa 
vaikuttaa koko kaupungin lasten asioihin kannattaa liittyä lasten 
parlamenttiin. Pyritään saamaan kouluille edustus paikat Lapaan. 
Yhdestä koulusta voi tulla useampi, jos jostakin muusta koulusta ei tule 
jäseniä. 

5.1.2 Lasten parlamentin täysistunto 
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Järjestetään ma 15.4. klo:12- 15. Juontajiksi oli enemmän kuin kaksi 
ehdokasta. Juontajaehdokkaiksi ilmoittautuivat Ida, Eva, Liisa, Veera, 
Heta, Vaula ja Amanda. Käsiäänestyksellä valittiin arvonnan ja 
äänestyksen väliltä, miten juontajat valitaan. Käsiäänestyksen voitti 
äänestäminen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilona ja Salla. Äänestystulos oli 
tasainen. Eniten ääniä sai Ida, Eva ja Amanda. Jokainen yhteensä 5 
ääntä. Käsiäänestyksen jälkeen Eva ja Amanda saivat 7 ääntä ja Ida 5 
ääntä. Päätettiin että Eva ja Amanda ovat juontajia ja Ida on varalla. 
 

5.1.3 Talent 
Talent on ke 22.5. klo:18:00. Talent- ohjelmasta tuttu kilpailija ja 
tankotanssija Henriikka Roo on ilmoittautunut halukkaaksi tulla jälleen 
tuomariksi. Hän oli ensimmäisessä kilpailussa mukana. Hän tarjosi myös 
lasten tankotanssiryhmää esiintymään. Päätettiin heidät ottaa 
tapahtumaan mukaan. Kysymme Marko Aselia (on mukana Selviytyjät-
ohjelmassa ). Ulla katselee mahdollista kolmatta raatilaista Nuori kulttuuri 
Teatris- teatteritapahtumasta. Loput tuomaripäätökset tehdään 
seuraavassa kokouksessa. 

6 Hankinnat 
6.1 Hupparit 

Hupparitilauslaput on palautettu. Huppareihin päätettiin laittaa nimet ja 
logot. Ulla tekee tilauksen mahdollisimman pian. 

7 Muut asiat 
Nokian kaupunki on mukana seuraavat kaksi vuotta Unicef 
lapsiystävällisessä ohjelmassa, jonka tavoitteena on saada lapset ja nuoret 
kokonaisvaltaisemmin osallisiksi ja heidän ääni kuuluviksi päätöksenteossa. 
 
Ohjelman koordinaattori pyysi esitykseensä lapsilta ajatuksia, mitä 
lapsiystävällinen kunta heille merkitsee? Tähän vastattiin seuraavasti: 
 
”Jokaisella lapsella on koti, rahaa ruokaan ja saa elää ilman väkivaltaa 
turvallista elämää”. (Eva 12v, lastenparlamentti) 
 
”Lapsilla on turvallista liikkua kaduilla illallakin”. (Veera 13v, 
lastenparlamentti) 
 
”Kunta järjestää lapsille tapahtumia.” (Silja 12v, lastenparlamentti) 
 

 

8 Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin klo:18:01 
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