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ALOITE KUNNANHALLITUKSELLE PÖYTYÄN LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMISEKSI

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto teki aloitteen tekniselle lautakunnalle Pöytyän
leikkipuistojen kunnostamisen ja kehittämisen puolesta, mikä käsiteltiin teknisen lautakunnan
kokouksessa 28.9.2017. Aloitteen taustalla oli kuntalaisten tekemät huomiot leikkipuistojen
huonosta kunnosta: rikkinäiset ja sitä kautta vaaralliset leikkivälineet sekä epäsiisti yleisilme.
Aloitteessa esitettiin kuntalaisten omia huomioita leikkipuistojen kunnosta (Liitel.)
Riihikosken, Kyrön ja Yläneen leikkialueilla. Pöytyän kunta oli myös teettänyt kesällä 2017
leikkipuistojen kuntokartoituksen (Liite2.), jonka toteutti Lappset Group Oy. Kuntokartoitus
käsiteltiin samassa yhteydessä ja se oli yhdenmukainen dokumentti lapsi-ja
perheneuvoston laatiman yhteenvedon kanssa.

Pöytyän tekninen lautakunta päätti kokouksessa aloittaa Lappset Group oy:n leikkipuistojen
kuntokartoituksen mukaiset toimenpiteet määrärahojen puitteissa. Kuntokartoituksessa käy
selvästi ilmi, että kuntamme leikkipuistot ovat huonossa kunnossa. Suurin osa

leikkivälineistä on turvallisuuden takaamiseksi joko kokonaan purettavia tai korjattavia.
Puutteita löytyi mm. leikkivälineiden asennuksista, nykyaikaisten turva-alueiden
puutteellisuudesta sekä alueen asianmukaisten opastaulujen puuttumisesta. Määrärahoja
leikkipuistojen kunnostamiseen, jotta ne olisivat turvallisuusmääräysten mukaisia, leikkiä ja
ulkoilua tukevia vapaa-ajanviettopaikkoja, ei tekninen lautakunta päätöksessään esittänyt.
On selvää, että teknisen lautakunnan päätöksellä nykyiset rikkoutuneet ja vaaralliset
leikkivälineet poistetaan ja mutta uusia leikkivälineitä ei hankita.

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosto on viimeisessä kokouksessaan käsitellyt Lappset Group
Oy:n tekemän kuntokartoituksen ja on sitä mieltä, että esitettyihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä
turvallisuuden takaamiseksi, mutta samalla tulee uusia ja kehittää leikkipuistoja siihen
suuntaan, että ne tukevat pöytyäläisten lapsiperheiden ulkoilu- ja vapaa-ajanvietto
mahdollisuksia. Kuten aikaisemmassa esityksessä kerroimme, leikkipuistot ovat tärkeitä
lasten liikkumista ja kehitystä tukevia paikkoja. Ne myös tukevat perheiden yhteistä
ajanviettoa, ovat taloudellisia ja tukevat tasa-arvoista palvelujen saavutettavuutta, sekä

sosiaalisten suhteiden luomista muiden vanhempien kanssa. Leikkipuistoja hyödyntävät niin
perheet, paikalliset yhdistykset kuin päiväkoditkin. Niiden merkitys myös perhelähtöisen
Pöytyän rakentamisessa on oleellinen.

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosto on pyytänyt suuntaa antavan tarjouksen leikkipuistojen
uusimisen kustannuksista (liite3), jotta rikkoutuneiden leikkivälineiden tilalle on mahdollista
hankkia uusia. Ilman määrärahoja nykyiset leikkipuistot jäävät purettavien leikkivälineiden
jäljiltä autioiksi. Saamamme tarjouksen pohjalta sekä aikaisemman esityksemme viitaten
teemme Pöytyän kunnanhallitukselle seuraavan esityksen teikkipuistojen kunnostamiseksi:



Päätösehdotus:

Kunnanhallitus

pyytää teknistä lautakuntaa tekemään leikkipuistojen osalta kehittämissuunnitelman,
jossa huomioidaan leikkipuistojen saavutettavuuden parantaminen osana kunnan
liikuntapalveluja (osoitetiedot kunnan kotisivuille).
saattaa tekniselle lautakunnalle tiedoksi, että leikkipuistojen kunnostaminen ja huolto
tulee budjetoida asianmukaisesti vuosittain ja toimenpiteiden toteuttamiselle
nimetään vastuuhenkilö.

esittää tekniselle lautakunnalle, että leikkipuistojen kehittämissuunnitelma laaditaan
yhteistyössä lapsi- ja perheneuvoston ja alueiden kyläyhdistysten kanssa.
päättää, että Pöytyän jokaisesta taajamasta valitaan vähintään yksi leikkipuisto, jota
kehitetään. Muut leikkipuistot huolletaan kuntokartoituksen mukaisesti.
päättää, että leikkipuiston kunnostamiseen varataan vuositasolla 20 000 euroa

vuodesta 2018 alkaen, niin että kehittäminen tapahtuu suunnitelmallisesti
leikkipuisto/vuosi kerrallaan. Kehittäminen pitää sisällään alueen pohjatyöt,
leikkivälineiden hankinnan ja kunnostuksen. Esitetty määräraha on laskettu leikki-
ikäisten lasten perusleikkivälineiden hankinnan mukaan. Jos kunnanhallitus katsoo,
että leikkipuistojen kehittämisessä tulee huomioida laajempi kohderyhmien joukko:
nuoret ja leikkialueiden läheisyydessä asuvat ikäihmiset, tulee määrärahat suhteuttaa
laajemman käyttäjäkunnan mukaan. Kehittämissuunnitelma annetaan tiedoksi
kuntalaisille.

päättää, että leikkipuistojen kehittämiseen varataan määrärahat vähintään vuoteen

2020 saakka. Tässä ajassa kunnostetaan jokaiseen taajamaan vähintään yksi
leikkipuisto. Tämän jälkeen määrärahat varataan vuosittain leikkipuistojen yleisen
viihtyvyyden ja kunnon ylläpitämiseksi.

Lapsi- ja perheneuvoston puolesta
Miia Lehtonen
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