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Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
MUISTIO
Aika maanantai 25.2.2019 kello 17.30-19.00
Paikka Nuorisotila Kasi, Riihikoski
Läsnä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja 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- teemaisia koulutuksia kansalaisopisto
jo nyt tarjoaa (mielenterveyden ykkönen, mielenterveyden ea1). Keskusteltu mahdollisuudesta
järjestää teemaseminaari mielenterveyden tukemisesta lautakuntien edustajille.
Instagramin valjastaminen vahvemmin käyttöön. Hastagin #perheidenpöytyä käyttöönotto
päivityksiin ja sen jakaminen alueen yhdistyksille ja seuroille.
Lapsiasiain henkilö.
- Elisenvaaran kulttuuriviikko 7.-14.4.
Lapsi- ja perheneuvosto voisi olla esillä kulttuuriviikolla jonkinlaisella mielenterveyden tai
mielekkään elämän teemaständillä. Alustavasti ständi voisi olla esillä 9.4., jolloin on muutakin
nuorille ja alueen luottamushenkilöille suunnattua ohjelmaa.
- perhepäivä 31.8.
Kannatetaan perhepäivän järjestämistä Haukkavuoressa
- lastenoikeuksien päivä
syksyllä, palataan aiheeseen myöhemmin

4. Lapsivaikutusten arviointi ja jalkauttaminen
Lapsivaikutukset kunnanhallituksen iltakoulun aiheeksi? Pj. Miia kyselee asiasta.

5. Leikkipuistojen kehittäminen toimintapuistoiksi/hahmoasia
Pöytyän kunnanhallitus hyväksyi 21.1.2019 § 17 yhteisöllisyyslautakunnan 13.12.2018 § 75
ehdotuksen lasten leikkipuistojen kehittämisestä koko perheen toimintapuistoiksi. Pöytyän
lapsi- ja perheneuvosto on tehnyt ehdotuksen kokouksessaan 12.11.2018.
Maanantaina 4.3.2019 kello 17.00 on palaveri Riihikosken toimintapuistoista.
Kokouspaikka on Riihikosken virastotalo ja asiasta on sovittu Petri Lehtosen (tekninen
toimisto) kanssa.
Pääsisikö joku Riihikosken edustaja lapsi- ja perheneuvostosta tähän palaveriin?
6. Kesäkäpälät 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.
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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. ei ole enää siihen tarkoitukseen saatavilla.

Nyt ollaan uuden edessä.
Ajattelin lähteä kartoittamaan Kyrön alueella kesätoimintasuunnitelmia muilta yhdistyksiltä?
*
olisiko tällä alueella jokin taho kiinnostunut pitämään Kyrössä vastaavanlaista
toimintaa kuin Kesäkäpäät ovat olleet Riihikoskella?
Tämä on massiivinen tavoite, mutta heitän sen ilmoille ensimmäisenä.
*
toinen ajatus on, että Kyrössä kun on paljon yhdistyksiä joilla on kesän aikana
monenlaista toimintaa, , niin olisiko näistä 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 perheneuvosto 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 ja hyväksynyt ehdotuksen
lastenhoitotoiminnan aloittamisesta Pöytyällä. Jatkotoimenpiteinä toiminnan eteenpäin
vieminen ja markkinointi perheille.
8. Pöytyän lapsi - ja perheneuvosto 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

