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Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksenja totesi paikalla olevat jäsenetja muut.
Perhepäivä 2. 9. kello 10-14 Haukkavuoressa

Osallistujia oli noin 50 ja todettiin, että perhepäivän järjestetään vuonna 2018 uudestaan.
Kannanotto Pöytyän leikkipuistojen kunnostamiseen

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 28. 9. 2017 § 101 käsitellyt lapsi-ja perheneuvoston
kirjeen.

Pöytyän lapsi-ja perheneuvosto on lähettänyt Pöytyän tekniselle lautakunnalle
kannanoton leikkipuistojen kunnosta. Pienet lapset, heidän vanhempansa sekä lasten
kanssa leikkipuistoissa sikaansa viettävät aikuiset ovat huolissaan siitä,
minkälaisessa kunnossa Pöytyän kunnan ylläpitämät leikkipuistot ovat tällä hetkellä.
Leikkipuistojen saavutettavuus rattailla ei ole kaikkialla mahdollista, leikkipuistoissa
on rikkinäisiä leikkivälineitä, alueet ovat epäsiistejä Ja ehkä juuri sen vuoksi myös
ilkivalta puistoissa on lisääntynyt ja heikentänyt puistojen käytettävyyttä entisestään.

Pöytyänlapsi-ja perheneuvosto toivoo, että kunnan ylläpitämienleikkipuistojen
nykytila kartoitetaan mahdollisimman nopeasti, sillä joissakin puistoissa aika ja sitä
myötä kuluminen sekä ilkivalta ovat tehneet jo tehtävänsä. Leikkipuistot eivät ole

enääturvallisiaja myösesteetönpääsyei toteudu kaikkialla. Lapsi-japerheneuvosto
toivoo myös, että kunnostustyöt aikataulutetaan ja annetaan tiedoksi kuntalaisille.

Lapsi-ja perheneuvosto toivoo, että Pöytyänkunnassaleikkipuistojen perusparannus
sekä kehittäminenotetaan osaksi talousarvioitaja valmistellaan leikkipuistojen
kehittämissuunnitelma,jossa otetaan kantaa leikkipuistojen yleiseen turvallisuuteen,
leikkivälineidenturvallisuuteen sekä leikkikenttien kehittämiseenniin, että ne täyttävät
leikkipaikoille asetetut turvallisuusmääräykset.Leikkipaikkojensaavutettavuutta tulisi
myös kehittää.

Leikkikenttien huolto-ja tarkastus on tehty Lappset Group Oy:n toimesta kesällä
2017. Raportti esitellään kokouksessa.
Päätös;

Lautakunta merkitsee Pöytyän lapsi-ja perheneuvoston kannanoton Pöytyän

leikkipuistojen kunnostamiseen tiedoksi. Lautakunta päättääaloittaa Lappset Group
Oy;n raportin mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen. Osa leikkivälineistä on todettu
purkukuntoisiksi. Leikkipuistojen kehittäminen tehdään myönnettyjen määrärahojen
puitteissa.
Keskusteltiin leikkipaikkojen kunnossapidosta, sillä alueet tarvitsevat säännöllistä

kunnossapitoa. Asiasta on keskusteltu työllisyysasioihin liittyen, mutta asia on vielä kesken.
LAPSI-JAPERHENEUVOSTON PÄÄTÖS:
Päätettiin, että Pöytyän lapsi-ja perheneuvosto esittää Pöytyän kunnanvaltuustolle
määrärahan budjetoimista Pöytyän leikkipuistojen kunnostamiseen. Lapsi-ja

perheneuvosto katsoo, että leikkipuistot ovat tärkeä osa lasten ja heidän perheidensä
hyvinvointia ja asukasviihtyvyyttä tukeva palvelu. Esitetty määrärahapohjautuu Lappset
Group Oy:n tekemään selvitykseen leikkipuistojen kunnostamiseen tarvittavasta
resurssista.

Puheenjohtaja laatii aloitteen, jota lapsi-ja perheneuvoston jäsenet kommentoivat
sähköpostitse.
Tulevaisuusfoorumi 24. 10. 2017 Kurkisalissa

Teija Haakana käytti Tulevaisuusfoorumissa Lapsi-ja perheneuvoston puheenvuoron.
PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi.

Muut asiat

Lapsi-ja perhejärjestöt yhdessä lapsiasiavaltuutetun kanssa kannustavat kaikkia mukaan
liputtamaan lapsen oikeuksien päivänä20. 11. Lapsen oikeuksien päivä on tänä vuonna
myös kertaluonteinen Suomi 100-liputuspäivä.

Haastamme kaikki Suomen kunnat, yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset henkilöt mukaan
nostamaan Suomen lipun salkoon maanantaina 20. 11. Mitä useampi osallistuu liputukseen,
sitä varmemmin lapsen oikeuksien päivästätulee vakiintunut liputuspäivä.
www. liputalapselle. fi

Keskusteltiin seurakunnan toiminnallisista (liikuntaa) kerhoista, kännyköiden merkityksestä
suhteessa kärsivällisyyteen ja Vahvana vanhempana -tilaisuuksista.
Kulttuurisihteeri kertoi, että harrastelukkari löytyy nyt kunnan kotisivuilta ja hänelle voi
lähettää tietoja kalenteriin.

Vanhusten ulkoilutuksesta yhdessä nuorisotoimen kanssa keskustellaan seuraavassa
kokouksessa.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää säännöllisesti lasten
oikeuksien päivänätapahtuma vuodesta 2018 alkaen.

Kokouksen päättäminenja seuraavan kokouksen ajankohtaja paikka
Seuraava kokous on Riihikoskella 27. 2. 2018 kello 18. 00 alkaen.
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