Pöytyän lapsi-ja perheneuvosto
MUISTIO
Aika

maanantai 12. 12. 2016 kello 18. 00-19. 35

Paikka

Pöytyän kunnan virastotalo, Yläneentie 11 B, 21870 Riihikoski

Läsnä:

Heidi Laiho, Auvaisten kyläyhdistys
Heli Ahola, MLLYIäne
Miia Lehtonen, MLL Karinainen, pj
Annika Haltsonen, Pöytyän Kaima, varapj

Minna Truhponen, Pöytyän seurakunta
Suvi Sihvonen, Pöytyän vapaa-aikalautakunta
Niina Savinen, Pöytyän koulutuslautakunta
Jari Nieminen, Vapaa-aikalautakunnan pj
Taina Myllynen, kulttuurisihteeri

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Lapsi-ja perheneuvostovalitseetoimikaudekseenkeskuudestaan puheenjohtajanjavarapuheenjohtajan.
Lautakuntienedustajateivätvoi toimia neuvoston puheenjohtajanatai varapuheenjohtajana.Jäsenten
lisäksi neuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Lapsi-ja perheneuvoston asiantuntijana/sihteerinätoimii kulttuurisihteeri,ja lastenja nuorten palvelujen
rajapintaansijoittuvissa asioissaasiantuntijana nuorisosihteeri. Koulutus-javapaa-aikalautakunnan
puheenjohtajilla sekä sivistysjohtajalla on läsnäolo-ja puheoikeus neuvoston kokouksissa.
Päätös:

Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston ensimmäisen kauden puheenjohtajaksi valittiin Miia Lehtonen ja
varapuheenjohtajaksi Annika Haltsonen.

Lapsi-ja perheneuvoston kokoonpano 2016-2017

l. Heidi Laiho(Auvaisten kyläyhdistys) ja varajäsen Hermanni Salonen (Pöytyän Urheilijat).
2. HeliAhola (MLLYläne)ja varajäsenAnni Lipasti(Mustanojan kyläyhdistys)
3. Miia Lehtonen ja varajäsen Sanna Saari (molemmat MLLKarinainen)
4. Annika Haltsonen (Pöytyän Urheilijat) ja varajäsen Tuomo Bister

5. MinnaTruhponenja varajäsenTeija Haakana(molemmat Pöytyänseurakunta)
6. SuviSihvonenja varajäsenMinnaVirtanen(Pöytyänvapaa-aikalautakunta)
7. Toni Jälköja varajäsen Niina Savinen (Pöytyän koulutuslautakunta
8. Koulutuslautalautakunnan pj Jari Järvelä
9. Vapaa-aikalautakunnan pj Jari Nieminen
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lapsi-japerheneuvostontoimintasääntöjätehtävät

Pöytyänkunnanlapsi-ja perheneuvostoon kunnan,senalueella asuvienja toimivien lasten, heidän
perheidensä,järjestöjensäja muiden tahojen yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena onseurata lastenja
heidänperheidensähyvinvointia, lapsiperheiden palvelujaja harrastusmahdollisuuksia sekätehdä
ehdotuksia kunnanviranhaltijoille, lautakunnillesekämuille toimielimilleja tahoilletoimintojen

kehittämiseksi.

Lapsi-ja perheneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnan toimielin, eikä sen kokouksista makseta

kokouspalkkioita. Matkakorvaukset maksetaan Kunnallisenyleisenvirka-jatyöehtosopimuksenmukaisesti.
Lapsi-ja perheneuvoston tehtävät:

- antaa foorumi lasten ja perheiden osallistumiselle ja vaikuttamismahdollisuuksille

- seurata lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä lasten ja perheiden palvelujen
kehitystä Pöytyän kunnassa

-tehdä lasten ja perheiden palveluja koskevia kehittämisehdotuksia kunnan viranhaltijoille,
lautakunnille sekä muille toimielimille ja tahoille
- antaa pyydettäessä lausuntoja

- edistäälapsi-ja perhetyötä tekevien järjestöjen, seurakunnan, kunnan ja muiden
viranomaisten ja tahojen välistäyhteistoimintaa Pöytyälläja lähialueella

Tehtäviensähoitamiseksilapsi-ja perheneuvosto valmistelee toimikaudekseentoimintasuunnitelmanja
seuraa tämän toteutumista.

Päätösehdotus:
Merkitääntiedoksi.
Päätös:

Lasten oikeudet.
Merkittiin tiedoksi.

Lapsi-ja perheneuvoston toimintasuunnitelma 2017

Seuraava neuvosto valitaan kunnallisvaalien jälkeen ja jatkossa toimintakausi on sama kuin
koulutuslautakunnan kausi.
Liite l. Toimintasuunnitelma 2017

Lapsi-ja perheneuvoston toiminnasta tiedottaminen

Seuraavaan kuntatiedotteeseen tehdäänjuttu neuvostosta (Miia), ja oma sivu lapsi-ja perheneuvostolle
kunnan kotisivuilta (Taina).

Lapsi-japerheneuvostonjäsenettiedottavatyhdistyksille lapsi-ja perheneuvostosta.
.

Annika, urheiluseurat

.

Heidi, kyläyhdistykset, omakotiyhdistykset

*
*
.

Miia, nuorisojärjestöt, vanhempainyhdistykset
Minna, seurakunta ja partio
Heli, MLL

Muut asiat

.

Keskusteltiin yleistä huolesta, miten saavutetaan 7-9 -luokkalaiset ja mitä voisi tehdä nuorten
hyvinvoinnin eteen.

.
.

Auranlaakson kansalaispistolla suunnitteilla hanke: toimintamalli syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
KutsutaanMikkoOravakangaslapsi-ja perheneuvoston kokoukseensyksyllä.

Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

8. 2. 2017 kello 18 (paikka sovitaan myöhemmin). Kokous päätettiin kello 19. 35.

Miia Lehtonen

Taina Myllynen

puheenjohtaja

sihteeri

