
Rauman Lasten parlamentti
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Mikä on Rauman Lasten parlamentti?

• Nuorisolain ja kuntalain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta 

ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

• Raumalla koulujen oppilaskuntien hallitukset, Rauman Lasten 

parlamentti ja Rauman nuorisovaltuusto välittävät lasten ja nuorten 

näkökulmia, toiveita ja ehdotuksia kunnan päättäjille.

• RLP:n jäsenet 4-6 luokkalaisia

• Parlamenttiin valitaan kaksi edustajaa jokaisesta alakoulusta. 
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Mitä RLP tekee?

• toimii asiantuntijaryhmänä lapsia ja nuoria koskevissa asioissa

• kertoo päättäjille lapsia ja nuoria pohdituttavia asioita 

• yhteistyötä mm. koulujen oppilaskuntien ja Rauman 

nuorisovaltuuston kanssa

• edistää yleistä viihtyvyyttä Raumalla

• innostaa muita lapsia ja nuoria vaikuttamiseen
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Toiminta

• toimikausi 2 vuotta

• Lasten Parlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan, sihteerin. (1 vuosi)

• RLP kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa

• antaa tarvittaessa lausuntoja kaupungin 

toimielimille(liikunta/nuoriso/kulttuuri/rakennus/ravitsemus/katutoimi) 

Esim. Kuullaanko lapsia ja nuoria Raumalla -tilaisuudessa

• toimii pyydettäessä asiantuntijana lapsia koskevien asioiden 

käsittelyssä.

esim. Tulevaisuustyöpaja Rauman tarinan teossa 

• osallistuu tapahtumien järjestämiseen

• pitää aktiivisesti keskusteluyhteyttä kouluihin 
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Toiminta käytännössä

• RLP:n edustajien ensimmäinen tapaaminen on tutustumista ryhmän 

jäsenten välillä ja nuoriso-ohjaaja kertoo yleisesti Rauman Lasten 

Parlamentin toiminnasta. 

• Seuraavaksi pidetään järjestäytymiskokous, jossa valitaan 

äänestämällä RLP:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

• Nuoriso-ohjaaja kutsuu RLP:n edustajat kokouksiin, valmistelee 

esityslistan ja kirjoittaa kokouspöytäkirjan.

• RLP:n jäsenille opetetaan kokouskäytäntöjä, ryhmässä toimimista ja 

esilläoloa, eli innostetaan tuomaan rohkeasti omia mielipiteitä ja 

näkemyksiä heitä koskevissa asioissa.

• Puheenjohtaja johtaa kokousta ja edustaa RLP:ta kokousten 

ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Varapuheenjohtaja sijaistaa

puheenjohtajaa tarvittaessa. Sihteeri toimii kokousten kirjurina.
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RLP:n vuosikello

Ensimmäinen vuosi
• syyskuu  -koulu valitsee edustajat

• lokakuu  -ensimmäinen kokoontuminen

• marraskuu -järjestäytymiskokous

• joulukuu  -pikkujoulut/tapahtuma

• tammikuu -RLP:n jäsenet kysyvät oman koulunsa oppilailta toiveita kesäleirien ja –retkien 

suunnitteluun

• helmikuu -ruokapalvelun ja iltapäiväkerhokoordinaattorin kuuleminen

• maalis- ja huhtikuu Kuullaanko lapsia ja nuoria Raumalla –tilaisuuden valmistelut ja toteutus

• toukokuu –syksyn toiveet ja kevään päätös

Toinen vuosi

Alkaa  jo syyskuussa. Vuosikello samanlainen kuin ensimmäisenä vuonna, 

joulukuusta lähtien.
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