Pöytyän lapsi-ja perheneuvosto
PÖYTÄKIRJA
Aika: tiistai 27. 2. 2018 klo 18. 00 -19. 30
Paikka: Pöytyän kunnan Riihikosken Virastotalo
Läsnä

l. Heidi Laiho

2. Heli Ahola
3. Miia Lehtonen, puheenjohtaja
4. Annika Haltsonen

5. Teija Haakana, kello 18-18.45
6. Nina Savinen, Pöytyän sivistyslautakunta

7. Miia Lehtonen, Pöytyänyhteisöllisyyslautakunta, kello 18.00-19.00
8. Anna-Leena Ranta

9. Taina Myllynen, sihteeri

l.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen.
2. Toimintakertomus vuodelta 2017

Jaetaan ja käydäänläpi kokouksessa.
PÄÄTÖS:
Hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomus, joka toimitetaan sivistys- ja yhteisöllisyyslautakunnalle tiedoksi.
3. Toimintasuunnitelma 2018

Lapsi-ja perheneuvostolle onyhteisöllisyyslautakunnan talousarviossa budjetoitu l 500 euroa vuodelle
2018.

- perhepäivä/leiripäiväjärjestetäänyhteistyössäeri tahojen kanssa (mm. vapaa-aikatoimi,seurakunta, yhdistykset ja sosiaalitoimi) lauantaina 1. 9. 2018

- Tankofutisturnaus Elisenvaaran koululla sisällä nuorille ja parasjoukkue haastaa illalla yhdistysten joukkueen keväällä2018 kirjoitusten jälkeen.
- Harrasteilta syksyllä 2018

- Lapset keskiöön - iltapäiväseminaari 11.4. 2018 Perhetalo Heideken (Turku). Lähetetään tiedoksi lautakunnille ja facebook-sivuille. Kannustetaan tähän. Puheenjohtaja on menossa ja mukaan mahtuu muitakin.
Lasten huomioiminen päätöksenteossa huomioon.
- Kartoitus nuorille tarjottavista palveluista (nuorisotilat, harrastukset tms. ) eri vuoden aikoina.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Suunnitellaan yhdessä vuotta 2018.
PÄTÖS:
Suunniteltiin vuoden 2018 toimintaa.

4. Mikä on kunnan LAPE-ryhmä?
Kunnan LAPE-ryhmässa olisi edustus edustus muun muassa kunnan sote-, sivistys-ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus seka nuorten edustus, esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja
tai kokemusasiantuntija. Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa
tehtäväälapsi-ja perhepalveluiden muutostyötä.

Nuorisosihteeri Anna-Leena Ranta kertoi Pöytyän LAPE-ryhmästä: maakunnallinen päätössähköisestäpalvelualustasta, www. iupaauttaa. fi

PÄÄTÖSEHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PAATOS:

Todettiin, että Pöytyällä on ryhmästä kiinnostuneita kolmannen sektorin edustajia.
5. Pöytyän leikkipaikat
Tekninen toimi on tilannut leikkikenttien kehittämissuunnitelman laatimisen FCG suunnittelulta ja sopinut
alueiden kunnossapidosta työpajan kanssa. Leikkikentät käydään FCG:n suunnittelijan kanssa läpi lumien
sulettua. Tämän jälkeen pidetään yhteinen palaveri eri tahojen kanssa ja katsotaan sitten yhteisiä tavoitteitä ja kehittämistarpeita.
Kyrön maauimalan puiston leikkikenttä välineet uusitaan tämän vuoden kesäkautena ja maauimalan puiston leikkivälinetarpeita tulisi miettiä.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Merkitään tiedoksi ja pohditaan Kyrön maauimalan leikkipaikan välineitä.
PÄÄTÖS:

Huitinpellon leikkipuiston leikkikentällä on yhä iso ruosteinen roskalava tulisi poistaa (Jukolantien 8:n vastapäätä). Merkittiin tiedoksi. Työpaja kiertää leikkipaikkoja ja pitää niitä kunnossa.

6.

Harrastelukkari
Vihdoin kunnan kotisivulla on harrastelukkari:

www. pytya. fi - ylhäältä Palvelut - vasemmalla Vapaa-aikatoimisto - alle Harrastelukkari
htt p ://wwvi/. poytva, f i/index. php?sivu= harraste lukkari

7.

Muut esille tulevat asiat

Selvitetään maksusitoumus/nuoret päihdehoitoon -asiaa. Millainen polku on päihdeongelmaisella nuorella? Montako päihdetyöhönerikoistunutta hoitajaa kunnan alueella?
Todettiin että Omatoimikirjasto on loistava asia.

8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous: perhepäivän suunnittelu, kesän toiminta. Kokous pidetään ma 14. 5. 2018 kello 18.00.

MIA LEHTONEN

TAINA MYLLYNEN

puheenjohtaja

sihteeri

