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P OY T Y Ä 1/2019

Pöytyän lapsi-Ja perheneuvosta

MUISTIO
Aika maanantai 25. 2. 2019 kello 17. 30-19. 00

Paikka Nuorisotila Kasi, Riihikoski

Läsnä

l.
2.

3.
4.
5.
6.

Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
Heli Ahola (MLLYIäne
Miia Lehtonen, puheenjohtaja
Teija Haakana (Pöytyän seurakunta)
Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
Matias Kotaniemi, sihteeri varalla (Pöytyän kunta, nuoriso-ohjaaja)

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ̂ a toteaa paikalla olevat jäsenet ja muut.

2. Vuoden 2018 toimintakertomus

Käyty läpi ja hyväksytty

3. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Käyty läpi toimintasuunnitelmaa. Vuonna 2019 teema ennaltaehkäisevässä
mielenterveystyössä. Keskusteltu mahdollisuuksista tukea terveydenhuoltoa Ja
varhaiskasvatusta. Käyty läpi, minkälaisia mielenterveys- teemaista koulutuksia kansalaisopisto
jo nyt tarjoaa (mielenterveyden ykkönen, mielenterveyden eal). Keskusteltu mahdollisuudesta
järjestää teemaseminaari mielenterveyden tukemisesta lautakuntien edustajille.

Instagramin valjastaminen vahvemmin käyttöön. Hastagin (fperheidenpöytyä käyttöönotto
päivityksiin ja sen jakaminen alueen yhdistyksille Ja seuroille.

Lapsiasiain henkilö.

- Elisenvaaran kulttuurivijkko 7. -14. 4.

Lapsi-ja perheneuvosta voisi olla esillä kufttuuriviikolla jonkinlaisella mielenterveyden tai
mielekkään elämän teemaständillä. Alustavasti ständi voisi olla esillä 9. 4., jolloin on muutakin
nuorille ja alueen luottamushenkilöille suunnattua ohjelmaa.

- perhepäiva 31. 8.
Kannatetaan perhepäivän järjestämistä Haukkavuoressa

- lastenoikeuksien päivä
syksyllä, palataan aiheeseen myöhemmin
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4. Lapsivaikutusten arviointi ja jalkauttaminen

PO YTYÄ
Lapsiväikutukset kunnanhallituksen iltakoulun aiheeksi? Pj. Miia kyselee asiasta,

5. Leikkipuistojen kehittäminen toimintapuistoiksi/hahmoasia
Pöytyän kunnanhallitus hyväksyi 2]. 1. 2019 § 17 yhteisöllisyyslautakunnan 13. 12. 2018 § 75
ehdotuksen lasten leikkipuistojen kehittämisestä koko perheen toimintapuistoiksi. Pöytyän
lapsi-Ja perheneuvosta on tehnyt ehdotuksen kokouksessaan 12. 11. 2018.

Maanantaina 4. 3. 2019 kello 17.00 on palaveri Riihikosken toimintapuistoista.
Kokouspaikka on Riihikosken virastotaloja asiasta on sovittu Petri Lehtosen (tekninen
toimisto) kanssa.
Pääsisikö joku Riihikosken edustaja lapsi- ja perheneuvostosta tähän palaveriin?

6. Kesäkapälät päiväleiri toiminnan jatkaminen pienille
koululaisille 1-3-luokkalaiset Kyrössä, Riihikoskella ja
Yläneellä

Kerätään alueen toimijoita palaveriin keskustelemaan
kesätoiminnasta 11. 3. Kuulostellaan mitä työryhmä päättää.

kysely, tarvitaanko kesäkäpäliä?

Hei,

Pöytyän kunnan vapaa-aikatoimi on viimeisten neljän kesän aikana järjestänyt
alakouluikäisille lapsille kesäleiritoimintaa Kisariihessä ennen juhannusta. Toiminta on ollut
suunnattu 1-3 luokkalaisille lapsille.

1/2019

Toiminta on pitänyt sisällään ohjattua ohjelmaa sekä lounaan ja välipalan. Ensimmäisinä
vuosina kerhoon - Kesäkäpäliin oli myös kyyditys Kyröstä ja Yläneeltä.

Tänä vuonna toiminnan Järjestäminen ei onnistu vapaa-aikatoimen kautta sellaisena kuin se on
tähän asti ollut. Toimintaa pyöritettiin hankerahalla. e< ole enää siihen tarkoitukseen saatavilla.

Nyt olfaan uuden edessä.

Ajattelin lähteä kartoittamaan Kyrön alueella kesätoimintasuunnitefmia muilta yhdistyksiltä?

* olisiko tällä alueella Jokin taho kiinnostunut pitämään Kyrössä vastaavanlaista
toimintaa kuin Kesäkäpäät ovat olleet Rilhikoskella?

Tämä on massiivinen tavoite, mutta heitän sen ilmoille ensimmäisenä,

* toinen ajatus on, efto Kyrössä kun on paljon yhdistyksiä joilla on kesän aikana
monenlaista toimintaa, , niin olisiko naista leireistä, tapahtumista jne. mahdollista koota
yhteinen tiedote vanhemmille ennen kesälomien alkua? Näin vanhemmat pystyisivät vähän
suunnittelemaan missä lapset voisivat pitkät kesäpäivät viettää niin että joku edes vähän
katsoisi perään.



Olisko tässä mitään kehittämisen asteelle yltävää ideaa?

Lapsi-ja perheneuvosta yrittää saada toteutumaan mahdollisuutta siihen, että vanhemmat
voisivat ostaa etukäteen ruokalippuja, joilla lapset pääsevät ruokailemaan palvelutalon
ruokalaan arkipäivisin.

7. Lastenhoitotoiminnan aloittaminen Pöytyällä

Kunnanjohtaja käyttänyt otto-oikeutta lautakunnan päätökseen )a hyväksynyt ehdotuksen

lastenhoitotoiminnan aloittamisesta Pöytyällä. Jatkotoimenpiteinä toiminnan eteenpäin

vieminen ja markkinointi perheille.

8. Pöytyän lapsi -ja perheneuvosta mukana Pöytyän Lape-työryhmässä
Miten koululaisia tuetaan koulualueiden muutoksissa?

Koulupiirirahat

Esitetään työnohjausta opettajille tueksi muuttuvaan tilanteeseen
Kirjelmä sivistyslautakunnalle Teija Haakana tekee luonnoksen.

9. Lapsi-ja perheneuvoston toimintasäännön muutos
Yhteisöllisyyslautakunta hyväksyi muutosehdotuksen kokouksessaan 13. 2. 2019 § 11.

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava palaveri 25. 4. klo 18 Yläne. Tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja

Matias Kotaniemi

sihteeri
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PÖYTYÄ
2/2019

Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta

MUISTIO

Aika torstai 25.4. 2019 kello 18-19. 50
Paikka Yläneen seurakuntatalo

Kutsutut

l. Heli Ahola (MLLYIäne)
2. Teija Haakana (Pöytyän seurakunta)
3. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
4. Marjatta Rannikko (Pöytyän yhtelsöllisyyslautakunta)
5. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen ja totesi paikalla oievat jäsenet.

2. Edellisen kokouksen muistio 25.2.2019

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja päätettiin, että jatkossa muistio hyväksytään sähkö-
postitse. Näin muistio voidaan julkaista kunnan kotisivuilla ennen seuraavaa kokousta. Seuraa-
vassa kokouksessa vahvistetaan muistio.

3. Elisenvaaran kulttuuriviikko oli 7. -14. 4.

Tiistaina 9. 4. oli Nuorten kansainvälisyys -ilt. Keskusteltiin kulttuuriviikosta ja Nuorten kansain-
välisyys -ilta todettiin hyväksi tapahtumaksi. Syksyllä voisi tempaista Mielenten/eys-teemalta.
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää Mielenterveys-ensiapukurssi 7-8-luokkalaisille.

4. Perhepäivä 31. 8. Haukkavuoressa
Paltaan asiaan seuraavassa kokouksessa ja jokainen miettii päivään konkreettista toimintaa. H

5. Lastenoikeuksien päivä viikolla 18. -22. ll. 2019
Teemalla mielen hyvinvointi ja pohdittiin alustavasti pajatyyppistä tilaisuutta.

6. Lapsivaikutusten arviointi ja jalkauttaminen
Keskusteltiin mahdollisuudesta saada Lapsivaikutusten an/iointi kunnanhallituksen iltakoulun
aiheeksi tai koko valtuustolle. Puheenjohtaja selvittää asiaa.

7. Leikkipuistojen kehittäminen toimintapuistoiksi
Kyrössä asennetaan parhaillaan uusia laitteita. Riihikoskella on kokoonnuttu kolme kertaa }a asia
etenee (Pöytyän MLL mukana). Yläneellä toiminta tulee saada alku

8. Kesätoiminta lapsille 2019
Kesällä on eri tapahtumia ja eri tahojen järjestämää toimintaa (kunta, seurakunta ja kolmas sek-
tori). Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää vielä Kesäkäpälät leiri.



7. Lastenhoitotoiminta Pöytyällä
Perehdytys on käynnissä ja toiminnan toivotaan alkavan syksyllä 2019. Tarvitaan hoitajia eri ikäisille
lapsille.

8. Pöytyän lapsi -}a perheneuvosta mukana Pöytyän La pe-työ ryhmässä Keskus-
teltiin siitä, miten koululaisia tuetaan koulualueiden muutoksissa. Päätettiin
esittää työnohjausta opettajille tueksi muuttuvaan tilanteeseen.
Päätettiin tehdä asiasta kirjelmä sivistyslautakunnalle. Teija Haakana te-
kee luonnoksen,

9. Lapsi- ja perheneuvoston toimintasäännön muutos
Yhteisöllisyyslautakunta hyväksyi muutosehdotuksen kokouksessaan 13. 2. 2019 § 11.
Edustajia muista lautakunnista ei ole nimetty (Rakennus-ja teknisen lautakunta). Sihteeri selvittää
asiaa.

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50 ja päätettiin pitää seuraava kokous 14.8.2019 ennen
Haukkavuoren lapsi-ja perhepäivää.

Taina Myllynen
sihteeri



P OY 7 Y Ä 3/2019

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta

MUISTIO

Aika keskiviikko 14. 8.2019 kello 18-19.00

Paikka Kyrön Nuokkari Hefahovissa

Kutsutut

l. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
2. Heli Ahola (MLLYIäne)
3. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
4. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja totesi paikalla olevat jäsenet. Todettiin, että samaan aikaan on slvistys-
lautakunnan kokous, jossa osa lapsi- ja perheneuvoston jäsenistä.
Heli Ahola osallistui kokoukseen puhelimen välityksellä.

2. Edellisen kokouksen muistio 25.4.2019

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Perhepäivä Haukkavuoressa lauantaina 31. 8.2019
Luovuttiin Haukkavuoren perhepäivästä ja päätettiin, järjestää Riihikosken koko perheen toimintapuiston
avajaiset 31. 8. kello 10-13. Sisällöstä neuvotellaan Pöytyän MLL:n kanssa ja järjestetään keittotarjoilu puis-
tossa.

4. Lastenoikeuksien päivä viikolla 18.-22. ll. 2019
Neuvotellaan koulujen kanssa lastenoikeuksien päivän ohjelmasta.

5. Lapsivaikutusten arviointi ja jalkauttaminen

Asiasta on tehty seuraava ehdotus 30, 7. 2019:

Pöytyän lapsi- Ja perheneuvosto ehdottaa Pöytyän kunnan luottamushenkilöille suunnattua iltakoulua, jos-
sa aiheena on lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa.

Perustun/alautakunta on ottanut asian esiin kokouksessaan 4. 12. 2018 jolloin asiaan suhtauduttiin myön-
teisesti. Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta haluaa omalta osaltaan vahvistaa ja tukea lapsivaikutusten arvi-
oinnin ottamista mukaan osaksi päätöksenteon valmistelua eri lautakunnissa. Ehdotamme kunnanhal!ituk-
selle ja valtuustolle, että Pöytyällä järjestetään kaikille luottamushenkilöille kohdennettu iltakoulu, jossa
aiheena iapsivaikutusten arviointi.

Monissa lautakunnissa tehdään päätöksiä, Jotka kohdistuvat lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Lasten näkökul-
man huomioiminen ja sitä kautta kohderyhmän tarpeita huomioiva päätösten valmistelu ja tekeminen
ovat tärkeää. Ehdotamme asiantuntijaksi Naantalin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rantalaa. Hän
on ollut vahvasti mukana LAVA:n kehittämisessä seurakunta- ja kuntasektorilla. Jos iltakoulun pitäminen
on mahdollista, toimin mielelläni yhteyshenkilönä ja asiaa järjestävänä tahona.
Vastaanottajat: Anu Helin, Pentti Wärri sekä Rauno Kajander



PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi, ettei asia ole vielä edennyt.

6. Leikkipuistojen kehittäminen toimintapuistoiksi/hahmoasia
Riihikosken leikkivälineet ovat asennetut, Ylaneen suunnittelu tulisi aloittaa.

Päätösehdotus:

Nimetään Yläneen koko perheen toimintapuiston yhteyshenkilösi kunnan teknisen toimen kanssa tehtä-
vään leikkipuistosuunnitteluun henkilö

PÄÄTÖS

Sihteeri on selvittänyt asiaa teknisen toimen kanssa / Petri Lehtonen. Yläneellä aktiivisia henkilöitä mukaan
ovat Marjo Mäkilä ja Riikka Maanpaä (MLLYIäne). Y!änee!lä myös aktiivinen ja uusi kyläyhdistys.

7. Lastenhoitotoiminta Pöytyällä
MLL Varsinais-Suomen piirin Lastenhoitotoiminnan vastaavan Katja Tammisen kuulumiset

PÄÄTÖS;
Merkittiin tiedoksi, että koulutukset ovat Loimaalla Ja Turussa. Mukaan on ilmoittautunut väkeä Yläneeltä,
Riihikoskelta ja Kyröstä (3+3+3).

8. Esitetään työnohjausta opettajille osaksi muuttuvaan tilanteeseen
Kirjelmä sivistyslautakunnalle, Teija Haakana tekee luonnoksen.

9. Lapsi- ja perheneuvoston toimintasäännön muutos
Yhteisöilisyyslautakunta hyväksyi muutosehdotuksen kokouksessaan 13.2. 2019 § 11 koskien edustajian va-
lintaa rakennus- ja teknisestä lautakunnasta.

PÄÄTÖS

Uusia jäseniä ei ole nimetty ja sihteeri selvittää asiaa.

10. Muut asiat

- Keskusteltiin mahdollisuudesta pitää nettikokous (pitkät välimatkat).
- Luentosarjoja (mebinaarit) voisi järjestää vanhemmille vanhemmille.
- Kouluille vanhempainiltaan Mielenten/eys-asioitaf

11. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Yläneellä 30. 10. 2019 kello 18.
Pyydetään mukaan myös Yläneen koko perheen toimintapuistoon liittyviä ihmisiä.

Taina Myllynen
sihteeri



P Ö Y T Y Ä
Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta

4/2019

MUISTIO

Aika keskiviikko 30. 10. 2019 kello 18. 00-19. 45

Paikka:

Aloitettiin tutustumalla Yläneen päiväkotiin/ varhaiskasvatusyksikköön vastaavan lastentarha-
opettaja Miia Lehtosen opastuksella.
Tämän jälkeen käytiin Yläneen leikkipuistossa, josta siirryttiin Yläneen entiseen kunnantaloon.

Läsnä:

l. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
2. Minna Truhponen (Pöytyän seurakunta)
3. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
4. Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
5. Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
6. Taina Myllynen, sihteeri
7. Maarit Heikkilä-Harinen (MLL Yläne)
8. Riikka Maanpää (MLL Yläne)

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi paikalla olevat jäsenet ja Yläneen MLLn edus-
tajat. Heidät oli kutsuttu kokoukseen Yläneen leikkipuistoon liittyen.

2. Edellisen kokouksen muistio 14. 8.2019

Keskusteltiin mahdollisuudesta hyväksyä muistio sähköpostissa ja julkaista kunnan koti-
sivuilla ennen seuraavaa kokousta.

Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja päätettiin, että muistio voidaan julkaista
kunnan kotisivuilla heti kokouksen jälkeen. Seuraavassa kokouksessa se hyväksytään ja
tehdään tarvittavat korjaukset.

3. Lapsi-ja perheneuvoston kokoonpano
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 5. 9. 2019 § 89 nimennyt lapsi-ja perheneuvos-
toon edustajaksi Laura Naire-Koivistonja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Leena-Maija
Rantalan.

Päätös:

Laura Naire-Koivisto toivotettiin tervetulleeksi lapsi-ja perheneuvostoon.



4. Perhepäivä Riihikosken koko perheen toimintapuistossa la 31. 8. 2019 klo 10-13
Päätös:

Keskusteltiin koko perheen toimintapäivästä, joka on ollut kaksi kertaa Haukkavuoressa
ja nyt tapahtuma vietettiin Riihikosken koko perheen toimintapuiston avajaisissa yhteis-
työssä Pöytyän MLL:n kanssa.

5. Lastenoikeuksien päivä viikolla 18.-22. 11.2019
- Aamunavauksen sisällöntuotanto

- Äänityksestä sopiminen
Päätös:

Puheenjohtaja toteuttaa yhtenäiskoulujen aamunavauksiin ääninauhan yhdessä Heidin
kanssa. Teemoina mm. koskemattomuus, oikeus olla oma itsensä ja sellainen kuin on.

6. Esitetään työnohjausta opettajille osaksi muuttuvaan tilanteeseen
Lapsi- ja perheneuvoston jäsenet ovat huolissaan opettajien jaksamisesta suurten kou-
lumuutosten myllerryksessä (kouluja lakkautettuja uusiyhtenäiskoulurakenne).
Päätös:

Puheenjohtaja laatii sihteeri kanssa asiasta kirjelmän sivistyslautakunnalle.

7. Lapsivaikutusten arviointi ja Jalkauttaminen
Asiasta on tehty seuraava ehdotus 30. 7. 2019
Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta ehdottaa Pöytyän kunnan luottamushenkilöille suun-
nattua iltakoulua, jossa aiheena on lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa.

Perusturvalautakunta on ottanut asian esiin kokouksessaan 4. 12. 2018 jolloin asiaan
suhtauduttiin myönteisesti. Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta haluaa omalta osaltaan
vahvistaa ja tukea lapsivaikutusten arvioinnin ottamista mukaan osaksi päätöksenteon
valmistelua eri lautakunnissa. Ehdotamme kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Pöy-
tyällä järjestetään kaikille luottamushenkilöille kohdennettu iltakoulu, jossa aiheena
lapsivaikutusten arviointi.

Monissa lautakunnissa tehdään päätöksiä, jotka kohdistuvat lapsiin, nuoriin ja perhei-
siin. Lasten näkökulman huomioiminen ja sitä kautta kohderyhmän tarpeita huomioiva
päätösten valmistelu ja tekeminen on tärkeää. Ehdotamme asiantuntijaksi Naantalin
kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rantalaa. Hän on ollut vahvasti mukana LAVA:n
kehittämisessä seurakunta-ja kuntasektorilla. Jos iltakoulun pitäminen on niahdollista,
toimin mielelläni yhteyshenkilönä ja asiaa järjestävänä tahona. Vastaanottajat: Anu He-
Iin, Pentti Wärri sekä Rauno Kajander

Päätös:

Asiasta muistutetaan tammikuussa 2020.

8. Koko perheen toimintapuistojen/ Leikkipuistojen kehittäminen
Kyrön leikkipuisto valmistui 2028 ja Riihikosken leikkivälineet asennettiin kesällä 2019.
Yläneen leikkipuiston tulisi olla valmis 2020.
Sihteeri on sopinut asiasta palaverin Petri Lehtosen (tekninen toimi) kanssa Yläneen en-
tiselle kunnantalolle tiistaina 5. 11. 2019 kello 17.00. Kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa



mediassa on julkaista kysely, jossa kysytään mielipiteitä Yläneen laitehankinnoista. Kyse-
lyyn oli parin ensimmäisen päivän aikana saatu jo 45 vastausta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja Yläneen MLL:n edustajat tulevat suunnittelupalaveriin.

9. Nuorten mielenterveyden hyvinvoinnin tukeminen

Varsinais-Suomen MLLn piirin Iina Vahalahti pitää työpajat 8-9 - luokille kaikissa yhte-
näiskouluissa teemalla. Osassa kouluista työpajat on jo pidetty.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

10. Lastenhoitotoiminta Pöytyällä
Muutamia kurssitettavia on löytynyt, mutta lisää lastenhoitajia kaivataan vielä.

11. Muut asiat/ kuulumiset

Keskusteltiin lasten ruoka-aineallergioista ja läheltä-piti-tilanteista. Toivottiin, että van-
hemmat voisivat tarkistaa kaikkien kouluruokien sisältämät aineet/tuoteseloste netistä
etukäteen. Sihteeri selvittää asiaa ruokapalvelupäällikön kanssa.

Keskusteltiin hankkeista ja miten Pöytyän olisi hyvä verkostoitua Turun seudun yhteisiin
hankkeisiin.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään vuonna 2020.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja




