PÖYTYÄN LAPSI-JA PERHENEUVOSTO
TOIMINTAKERTOMUS 2019
LAPSI- JA PERHENEUVOSTO TOIMINNAN TARKOITUS
Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto on Pöytyän kunnan, sen alueella asuvien ja toimivien lasten, heidän perheidensä, järjestöjensä ja muiden tahojen yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena on seurata lasten ja heidän
perheidensä hyvinvointia, lapsiperheiden palveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä tehdä ehdotuksia kunnan viranhaltijoille, lautakunnille sekä muille toimielimille ja tahoille toimintojen kehittämiseksi.

LAPSI- JA PERHENEUVOSTO PERUSTAMISEN TAUSTA
Pöytyän koulutuslautakunta on yhdistysten aloitteesta ehdottanut 22.6.2016 § 60 kunnanhallitukselle Lapsi
ja perheneuvoston perustamista Pöytyälle. Kunnanhallitus hyväksyi perustamisen ja neuvoston toimintasäännöt 15.8.2016 § 194. Pöytyän vapaa-aika ja koulutuslautakunta nimesivät neuvostolle yhden jäsenen
molemmista lautakunnista sekä yhdistykset ehdottavat viittä jäsentä lapsi- ja perheneuvostoon, jonka sihteerinä toimii kulttuurisihteeri.
Neuvoston toimintakausi on aina yhden valtuustokauden pituinen. Lapsi- ja perheneuvostolle valittiin uudet
edustajat vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen neuvoston toimintakaudelle 2017-2021
Lapsi- ja perheneuvoston kokoonpano
1. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys) ja varajäsen Hermanni Salonen (Pöytyän Urheilijat).
2. Heli Ahola (MLL Yläne) ja varajäsen Anni Lipasti (Mustanojan kyläyhdistys)
3. Miia Lehtonen ja varajäsen Sanna Saari (molemmat MLL Karinainen)
4. Annika Haltsonen (Pöytyän Kaima) ja varajäsen Tuomo Bister
5. Minna Truhponen ja varajäsen Teija Haakana (molemmat Pöytyän seurakunta)
6. Nina Savinen ja varajäsen Lauri Ojala (Pöytyän sivistyslautakunta)
7. Miia Lehtonen ja varajäsen Marjatta Rannikko (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
8. Laura Naire-Koivisto ja varajäsenLeena-Maija Rantala (Pöytyän tekninen lautakunta)
9. Sivistyslautakunnan pj Marika Loponen (läsnäolo-oikeus)
10. Yhteisöllisyyslautakunnan pj Jari Nieminen (läsnäolo-oikeus)
11. Taina Myllynen, sihteeri (Pöytyän kulttuurisihteeri)

LAPSI- JA PERHENEUVOSTON TOIMINTA

Vuonna 2019 lapsi- ja perheneuvoston toimintasääntöä muutettiin siten, että neuvostoon valitaan edustajat
myös rakennuslautakunnasta ja teknisestä lautakunnasta. Tekninen lautakunta nimesi kokouksessaan
5.9.2010 § 89 edustajakseen Laura Näre-Koiviston ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Leena-Maija Rantalan.
Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa:
25.2. Nuorisotila Kasissa Riihikoskella,
5.4. Yläneen seurakuntatalolla,
14.8. Kyrön Nuokkarissa (Helahovi) ja
30.10. Yläneen päiväkodissa ja samalla tutustuttiin Yläneen leikkipuistoon.
Neuvoston kokoontumisia jaksotettiin neuvoston perustamissäännön mukaisesti tasaisesti koko vuodelle.
Lapsi- ja perheneuvoston toiminnan tahtotilana on toimia yhteistyöelimenä lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien yhdistysten, seurojen, kunnan päätöksentekijöiden, seurakunnan sekä yksittäisten kuntalaisten kanssa. Neuvoston kautta halutaan rakentaa toimintaa, mikä kokoaa yhteen lapsia, nuoria ja heidän perheitään koskevia ajankohtaisia asioita, joihin yhdessä tekemällä, keskustelemalla ja ottamalla kantaa, voidaan vaikuttaa konkreettisella tasolla.

Koko perheen toimintapäivä oli Riihikosken koko perheen toimintapuiston avajaispäivänä la 31.8. kello 1013. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Pöytyän MLL:n kanssa. Tarjolla oli lihasoppaa ja Pöytyän Pöllö-pipareita. Ohjelmana oli Mamma Marakatti, JV-tallin kepparirata ja paikalla kävi 120 henkilöä. Kustannukset
lehti-ilmoitus 123 €, kepparirata ja lihasoppa 590 €.

Nuorten mielenterveyden hyvinvointia tuettiin järjestämällä syksyllä 8-9 –luokkalaisille kaikissa yhtenäiskouluissa oppitunnit/työpajat teemalla Mielen hyvinvointi (kustannukset 882 €).
Lapsivaikutusten arviointi ei edennyt kunnassa toivotulla tavalla. Päädyttiin toimintatapaan, jossa neuvoston
edustajat eri lautakunnissa toimisivat lapsiasianhenkilöinä omissa luottamustoimissaan. Lapsiasianhenkilön
tehtävänä on tuoda lasten-, nuorten ja perheiden näkökulmaa esiin päätöksissä, jotka koskevat näitä kohderyhmiä.
Kuntalaiset ovat löytäneet Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston toiminnan hyvin. Yksittäiset kuntalaiset ovat
ottaneet neuvoston edustajiin yhteyttä asioissa, joissa he toivovat kannanottoa lapsia, nuoria tai perheitä
koskevissa asioissa. Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto on iloinen siitä, että neuvoston toiminta on tullut lähelle
kuntalaisia.

Lapsi-ja perheneuvoston toiminnasta tiedottaminen
Pöytyän kunnan kotisivuille on laitettu nähtäväksi neuvoston kokousmuistiot ja kannanotot. Neuvostolla on

myös Facebook sivut, joissa neuvosto tiedotti kokoontumisista, sekä edistämistään asioista Pöytyän kunnassa.
LAPE-ryhmä
Pöytyän kunnan LAPE –hanke käynnistyi elokuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on kokeilla ja rakentaa ennakoivaa toimintaa yhdessä kunnan eri toimijoiden kanssa. Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtaja on mukana LAPE –työryhmässä.
Lastenhoitotoiminta Pöytyällä
Neuvosto antoi tukensa MLL Karinainen, MLL Pöytyä ja MLL Yläneen yhteiselle hankkeelle lastenhoitotoiminnan aloittamiseksi Pöytyällä.
#perheidenpoytya
Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto otti syksyllä 2018 käyttöönsä aihetunnisteen #perheidenpoytya.
Aihetunnisteen käytön tavoitteena on tuoda kuvin ja tarinoiden kautta esiin Pöytyän lapsia, nuoria ja perheitä
ja sitä toiminnallista ja sosiaalista verkostoa, mitä Pöytyän kunnan palveluiden ja kolmannen sektorin toimesta kunnassa toteutetaan.
Pöytyän kunnan leikkipuistot – koko perheen toimintapuistot
Pöytyän tekninen lautakunta hyväksyi Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston aloitteen leikkipuistojen kehittämisestä (20.12.2017). Leikkipuistoja kehitetään taajamakohtaisesti. Ensimmäisenä leikkipuistona kunnostetaan
Kyrön maauimalan leikkipuisto vuoden 2018 aikana.
Päätöksen mukaisesti leikkikenttien kehittämissuunnitelman laadinnassa tekninen toimi tekee yhteistyötä
Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston kanssa. Riihikosken koko perheen toimintapuisto avattiin elokuun lopussa
ja samalla aloitettiin Yläneen toimintapuiston suunnittelu yläneläisten kanssa.
Yhteisöllisyyslautakunnan talousarviossa vuodelle 2019 oli varattu 7 520 €, josta käytettiin 2 152 € (28,75
%). Kokouspalkkioihin käytettiin 450 €.

