
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, Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta, 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 käydään läpi kokouksessa.

PÄÄTÖS:

Hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomus, joka toimitetaan sivistys- ja yhteisöllisyyslautakunnalle tie-
doksi.

3, Toimintasuunnitelma 2018

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

- perhepäivä/ leiripäivä järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa (mm. vapaa-aikatoimi, seurakunta, yh-
distyksetja sosiaalitoimi) lauantaina 1. 9. 2018

- Tankofutisturnaus Elisenvaaran koululla sisällä nuorille ja paras joukkue haastaa liialla yhdistysten joukku-
een keväällä 2018 kirjoitusten jälkeen.
- Harrasteilta syksyllä 2018
- Lapset keikioön - iiiapäiväsem. naari 11. 4. 2018 Peihetalo Heideken (Turku). Lähetetään tiedoksi !auta-
kunnille ja facebook-sivuiile. Kannustetaan tähän. Puheenjohtaja on menossa ja mukaan mahtuu muitakin.
Lasten huomioiminen päätöksenteossa huomioon.
- Kartoitus nuorille taijottavista 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- ryhmässä olisiedusius edustua muun muassa kunnan sote-, r. ivtstys-ja nuorisotoimssta, kes-
teisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus, esimerkiksi nuci risovaltuuston edustaja
to.' kokernusasiantuntija. Ryhmän tavoitteena on edistSä, ohjata, koordinoida, seuraraja arvioida kunnossa
tehtävää lapsi-Ja perhepalveluiden muutostyötä.

Nuorisosihteeri Anna-Leena Ranto kertoi Pöytyän LAPE-ryhmästä: msakunnaltinen päätös sähköisestä pal-
velualustasta, wv^v. tupaauUdci. 'fi



PÄÄTÖSEHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Todettiin, että Pöytyallä 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 tavoit-
teitä ja kehittämistarpeita.
Kyrön maauimalan puiston leikkikenttä välineet uusitaan tämän vuoden kesäkautena ja maauimalan puis-
ton 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 vas-
tapäätä). Merkittiin tiedoksi. Työpaja kiertää leikkipaikkoja ja pitää niitä kunnossa.

6. Harrastelukkari
Vihdoin kunnan kotisivulta on harrastelukkari:

W\*AV pv r l/d. f i-ylhäältä Palvelut-vasemmalla Vapaa-aikatoimisto-alle Harrastelukkari

http://w^w [iu\ t^(i fi/inni-x. php^. ivii- I|(J[[HLT(L lui<kt iri

7. Muut esille tulevat asiat

Selvitetään maksusitoumus/nuoret päihdehoitoon -asiaa. Millainen polku on päihdeongelmaisella nuo-
refla? Montako päihdetyöhön erikoistunutta 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.
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MIA LEHTONEN

puheenjohtaja
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sihteeri

(/IJL



Pöytyän iapsi-ja perheneuvosta

MUISTIO

Aika maanantai 21. 5. 2018 kello 18. 00-19. 30

Paikka MLL Kaunaisten kerhohuone Kyrössä

Läsnä
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miia Lehtonen, puheenjohtaja, MLL Kaunainen
Annika Haltsonen (Pöytyän Kaima)
Minna Truhponen, Pöytyän seurakunta
Marika Loponen, Pöytyän sivistyslautakunnan pj
Nina Savinen, Pöytyän sivistyslautakunta
Miia Lehtonen, Pöytyän yhteisällisyyslautakunta

Jukka Ojanen, asiantuntijana leikkipuistossa käynnin ajan, Pöytyän kiinteistöpäällikkö
Tiina Kuikka, nuorisotoimi

Taina Myllynen, sihteeri

Kyrön maauimalan leikkipuistoon tutustuminen ennen kokouksen alkua klo 17. 30-18. 00
Tutustuttiin Jukka Ojasen kanssa Kyrön maauimalan leikkipuistoon.

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja totesi paikalla olevat.

2. Leikkipuistojen kehittäminen

Pöytyän tekninen lautakunta on hyväksynyt Pöytyän lapsi-ja perheneuvoston aloitteen
leikkipuistojen kehittämisestä (20. 12. 2017). Ensimmäisenä leikkipuistona kunnostetaan Ky-
ron maauimalan leikkipuisto kesän 2018 aikana. Päätöksen mukaisesti leikkikenttien kehit-
tämissuunnitelman laadinnassa tekninen toimi tekee yhteistyötä Pöytyän lapsi- ja perhe-
neuvoston kanssa.

Ehdotus:

Keskustellaan leikkipuistojen kehittämissuunnitelmasta yhdessä teknisen toimen yhteys-
henkilön kanssa. Kehittämissuunnitelman pohjan laadinta.

PÄÄTÖS:

Asiaan palataan teknisen toimiston kanssa kun Kyrön maauimalan leikkipuiston suunni-
telma on tehty, sillä asia on vielä kesken. Keskusteltiin eri rahoitusmahdollisuuksien seivit-
tam. sestä.

Lapsi- ja perheneuvoston toimintatavan kehittäminen

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta on tullut tunnetuksi kuntalaisten keskuudessa. Olemme
onnistuneet luomaan toiminnastamme helposti lähestyttävää ja asialähtöistä. Yhteydenot-
tojen lisääntyessä toimintatavat vaativat selkeämpää kirjaamista.

Ehdotus:

Keskustelun avaus siitä, miten kannanottoihin lähdetään mukaan (prosessikuvaus)
miten toimitaan tilanteissa. Joissa pyynnöt koskevat asioita, jotka evät työmarkkinoiden
tms. toimijan alaisuudessa.

3,



PÄÄTÖS:

Päätettiin, että Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta keskustelee kokouksissa kannanottoasi-
öistä ja tekee asiakohtaiset päätökset. Kannanotot laitetaan eteenpäin asianomaiselle'lau-
takunnalle ja viranhaltijalle.

4. Lapset keskiöön seminaari 11.4, Heideken Turku

Pöytyän lapsi-)a perheneuvosto haastoi Pöytyän kunnan luonamushenkilötja viranhaltijat
osallistumaan Turussa 11.4. järjestettävään Lapset keskiöön -seminaariin. Seminaarin^r
heena oli lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa. Seminaariin osallistui viisi henkilöä
Pöytyän kunnasta.

Seminaarissa oli puhumassa mm. Naantalin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Ran-
tala, Naantalin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja. Rantala on toiminut Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon lapsivaikutusten arviointi työkalun ja menetelmän kehittäjänä.
(http://sakasti. evl. fi/sakasti. nsf/sp?Onen&cid=Content46^688F)

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkaluja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksen-
tekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia
alle 18-vuotiaita.

Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytä-
maan heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lopsivoikutusten arviointi edis-
tää jo vahvistaa lasten jo nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Setoi-
mli myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä.

Ehdotus:

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta ajaa eteenpäin lapsiaslonhenktläiden valintaa ja sitä
kautta toiminnan jalkauttamista osaksi lautakuntien päätöksentekoa.
Pöytyä lapsi- ja perheneuvosto tulee esittämään Pöytyän kunnanvaltuustolle syksyn 2018
iltakoulun aiheeksi Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa. Iltakoulun asiantuntijaksi
pyydetään Kaisa Rantala, Naantalin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja.

PÄÄTÖS;

Päätettiin, että lapsi- ja perheneuvoston jäsenet toimivat lapsiasiahenkilöinä vieden eteen-
päin lapsivaikutusten arviointia Pöytyän kunnassa.
Päätettiin ehdottaa Pöytyän kunnanvaltuustolle iltakoulun aiheeksi lapsivaikutusten arvi-
ointi kunnallisessa päätöksenteossa.

Päätettiin ehdottaa, että tekninen - ja rakennuslautakunnat nimeävät lapsiasiahenkjlön
asian jalkauttamiseksi Pöytyän kuntaan.

K.iri.elmä YksitViseltä henkilöltä: Nuorten päihderiippuvuushoito Pöytyällä
Yksityinen henkilö on ollut yhteydessä Pöytyän lapsi-ja perheneuvostoon pyytääkseen tu-
kea päihderiippuvuudesta kärsivän nuoren pääsystä asianmukaiseen hoitoon.

Ehdotus:

Pöytyän lapsi -ja perheneuvosta esittää keskustelunavauksen päihderiippuvuushoidon to-
teutumisesta Pöytyän kunnassa. Avaus osoitetaan Pöytyän sosiaalityön johtaja Susanna
Ikolalle.



PÄÄTÖS:

Asia on edennyt ja tässä vaiheessa lapsi- ja neuvosto ei ota asiaan kantaa.

6. Pöytyän yhtenäiskouluhanke - huolenaiheena turvalliset oppimisympäristöt

Pöytyän yhtenäiskouluhanke on siinä vaiheessa, että Riihikosken yhtenäiskoulun rakenta-
misurakka on alkamassa. Elisenvaaran osalta suunnitelmat ovat tilaohjelma vaiheessa.

Pöytyän lapsi- ja perheneuvostoa on lähestytty pyytäen kannanottoa Riihikosken koulupii-
rin oppilaiden koulumatkan turvaamista turvallisella koulutiellä mm. Turuntiellä eioleke-
vyenliikenteen väylää, jota pitkin lapset voivat turvallisesti kulkea kouluun.
Elisenvaaran yhtenäiskoulun osalta vanhemmat ovat huolissaan koulun suunnittelun ti-
lasuunnittelusta. Vanhemmat toivovat, että uusi koulu rakennetaan toimivaksi turvalliseksi
Ja oppimista tukevaksi ympäristöksi lapsille.

Ehdotus:

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosto esittää kannanoton vanhempien huolen tueksi rakennus-
lautakunnalle sekä sivistyslautakunnalle.

PÄÄTÖS

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosta antaa tukensa ja esittää kannanoton vanhempien huolen
tueksi rakennuslautakunnalle sekä sivistyslautakunnalle.
LIITE, Kannanotto Pöytyän kunnan kouluhankkeen vaikutukset

7. Lastenhoitotoiminnan aloittaminen Pöytyällä

Pöytyallä toimii kolme aktiivista Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistystä. MLL
PaikalHsyhdistykset ovat yhteisvoimin tekemässä aloitetta lastenhoitotoiminnan aloittamj-"
sesta Pöytyän kunnassa.

LasteRhcitotoiminta on Man. ierh.-imin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomer, piiri ry ja kun-
nan välinen yhtsistyötoiminta, jonka kautta tuetaan lapsipfrheille tilapäisen lastenhoito^"
hoitoavun saamista. Lastenhoito on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen
esimerkiksi siiloin, kun vanhemmilla on työ- ja opiskelukiireitä, lapsi on sairastunut taYkun
vanhemmat haluavat viettää vapaa-aikaa.

Ehdotus:

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosta antaa tukensa MLL Karinaisten, MLL Pöytyän ja MLL Ylä-
neen yhteiselle hankkeelle lastenhoitotoinnmnan aloittamisesta Pöytyällä.

PÄÄTÖS:

Päätösehdotuksen mukaan.

8. Pöytyän lapsi - ja perheneuvosta mukaan Pöytyän Lape-työryhmään



Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jossa tehdään
muutosta kohti lapsi-ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimin-
takulttuuria lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa
vahvistamiseksi.

Ehdotus:

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosta pyytää saada lupaa osallistua Pöytyän LAPE- työryhmän
kokouksiin asiantuntijajäsenenä. Pöytyän LAPE-tyäryhmän kokoonkutsuja toimii Pöytyän
kunnan sosiaalityön johtaja Susanna Ikola.

PÄÄTÖS

Pöytyän lapsi -ja perheneuvosta esittää jäsenistään asiantuntijajäseneksi LAPE-ryhmään
puheenjohtajaa (Miia Lehtonen),

9. Syksyn perhepäivän toteuttaminen 1. 9.

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosta järjestää tulevana syksynä perheiden yhteisen päiväleirin
Riihikosken Haukkavuoressa. Päiväleirin toteutukseen toivotaan mukaan alueen yhdistys-
ten ja seurojen yhteistyötä. Tapahtuma on perheille avoin. Tapahtumaan tulee ilmoittau-
tua etukäteen.

Ehdotus:

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosta haastaa pöytyäläiset yhdistykset ja seurat mukaan toteut-
tamaan perhepäivää Haukkavuoreen. Pöytyän lapsi -ja perheneuvosta kutsuu yhdistykset
suunnittelupalaveriin 6.. 8. 2018 klo 18.00 Haukkavuoreen.

PÄÄTÖS
Päätösehdotuksen mukaan

10. Harrastemessut Kisariihessä torstaina 30.8.2018
PÄÄTÖS
Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston toimintasääntö tulee päivittää siten, että jäseniksi saa-
daan edustajat teknisestä- ja rakennuslautakunnasta.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Haukkavuoressa maanantaina 6. 8. 2018 kello 18 aloitetaan yh-
distysten edustajien kanssa ja lapsi- ja perheneuvoston kokous aloitetaan kello 19.00.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja

/-^- -^1

Taina Myllynen
sihteeri
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Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta

MUISTIO

Aika maanantai 6. 8. 2018 kello 18. 00-20. 10

kello 18 alkaen palaveri perhepäivään liittyen
Paikka Haukkavuori

Paikalla
l. Heidi Laiho

2. Anni Lipasti, Heli Aholan varajäsen
3. Miia Lehtonen, puheenjohtaja
4. Nina Savinen

5. Tiina Kuikka

6. Terhi Jänesniemi, pedakoiran omistaja
7. Petri Lehtonen, Karinasten Kunto
8. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toteaa paikalla olevat jäsenet ja muut. Aluksi keskusteltiin
perhepäivän ohjelmasta.

Syksyn perhepäivän ohjelma 1.9. 2018, joka käytiin läpi.

2. Leikkipuistojen kehittäminen

Puheenjohtaja on etsinyt ryhmää, joka tutustuisi Kyrön leikkipuistoon ja ehdottaisi hankittavat
laitteet. Leikkipuistoryhmään tarvitaan edustajat MLL Kyrö, Pöytyä ja Yläne.
Seuraava tähän liittyvä palaveri on torstaina 25. 10. 2018. L

3. Pöytyän yhtenäiskouluhanke - huolenaiheena turvalliset oppimisympäristöt
Sivistyslautakunta on käsitellyt kannanoton kokouksessaan 15. 8. 2018 § 66.

4. Lastenhoitotoiminnan aloittaminen Pöytyällä
Paikalliset MLL yhdistykset ovat tehneet tähän liittyvän aloitteen, joka on toimitettu
varhaiskasvatuspääilikkö Virpi Lukkarlalle.

5. Pöytyän lapsi -ja perheneuvosta mukaan Pöytyän Lape-työryhmään
Tiedoksi, että puheenjohtaja on mukana ryhmässä.

6. Lapsi- ja perheneuvoston toimintasäännön muutos

Neuvostoon halutaan mukaan edustajat teknisestä-ja rakennuslautakunnasta.

7. Harrastemessut Kisariihessä torstaina 30. 8. 2018 kello 18. 00-20. 30

Lapsi- ja perheneuvosta on paikalla jakamassa Pöytyän Tulevaisuus-ilmapalloja.
Teetetään oma tapsi- ja perheneuvosta -kehys yhteiskuvia varten.

8. Muut asiat

Keskusteltiin liikenneyhteyksistä.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja seuraava kokous on torstaina 25. 10. 2018.

Taina Mytlynen





Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta

MUISTIO

Aika maanantai 12. 11. 2018 kello 19. 00-20. 25
Paikka Nuorisotila Kasi, Riihikoski

Läsnä:

l. Heidi Laiho
2. Heli Ahola

3. Miia Lehtonen, puheenjohtaja
4. Annika Haltsonen

5. Minna Truhponen
6. Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
7. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi paikalla olevat.

2. Leikkipuistojen kehittäminen toimintapuistoiksi
Kyrön maauimalan viereisen leikkipuiston välineet on tilattu, mutta laitteiden asennus tapahtuu
keväällä 2019. Nuoret halutaan mukaan toteuttamaan paikkaa ja asiasta on keskusteltu nuoriso-

ohjaajan kanssa (Anna-Leena Ranta). Kyröläisiä tahoja on kuultu välinevalinnassa.
Riihikoskella tulee löytää aktiiviset tahot keskustelemaan leikkipuistoasiasta, ja keskitetäänkö han-
kinnat yhteen vai useampaan puistoon. Päätettiin yleisellä kutsulla pyytää asiasta kiinnostuneita
mukaan suunnittelemaan toimintapuistoa.
Vuonna 2020 on Yläneen leikkipuiston vuoro (parhaassa kunnossa 2018).
Päätettiin ehdottaa, että Pöytyällä leikkipuistoja kutsuttaisiin jatkossa koko perheen toimintapuis-
töiksi.

3. Kesäkäpälät päiväleiri toiminnan jatkaminen pienille koululaisille
Kulttuurisihteeri ilmoitti, ettei hän ole järjestämässä kesällä 2019 Kesäkäpälät seikkailevat Kisarii-
hessä -. päiväleiriä. Vastaavaa toimintaa voisi järjestää jokaisessa kyläkeskuksessa kolmannen sekto-
rin yhteistyönä. Tähän palataan järjestöillassa.

4. Lastenhoitotoiminnan aloittaminen Pöytyällä
MLL Kaunainen on tehnyt tästä aloitteen.
Perusturvalautakunta päätti 14. 11. 2018 § 126, ettei osallistu MLL lastenhoitorenkaan perustami-
sesta ja ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.

5. Pöytyän lapsi - ja perheneuvosta mukana Pöytyän Lape-työryhmässä
Puheenjohtaja edustaa lapsi-ja perheneuvostoa Lape-työryhmässä. Pöytyän M LL järjestää Riihikoti-
palvelukeskuksessa avointa perhekahvila-toimintaa.

6. Lapsi-ja perheneuvoston toimintasäännön muutos
Päätettiin ehdottaa hyväksyttäväksi uusia toimintasääntöjä, sillä neuvostoon halutaan edustajat
niin rakennus- kuin teknisestä lautakunnasta. Sääntöjä tulee muuttaa myös mm. kokouspalkkion
osalta,



7. Muut asiat

Lasten oikeuksien päivä 20. 11. Elisenvaarassa ja Hämeenlinnassa seminaari aiheesta.

8. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on tiistaina 5. 2. 2019 kello 18. 00 Riihikoskella (toimintapuistoasiaa).

/i0^
Taina Myllynen
sihteeri


