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Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
MUISTIO
Aika torstai 25.4.2019 kello 18-19.50
Paikka Yläneen seurakuntatalo
Kutsutut
1. Heli Ahola (MLL YIäne)
2. Teija Haakana (Pöytyän seurakunta)
3. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
4. Marjatta Rannikko (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
5. Taina Myllynen, sihteeri
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen ja totesi paikalla olevat jäsenet.
2. Edellisen kokouksen muistio 25.2.2019
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja päätettiin, että jatkossa muistio hyväksytään sähköpostitse. Näin muistio voidaan julkaista kunnan kotisivuilla ennen seuraavaa kokousta. Seuraavassa kokouksessa vahvistetaan muistio.
3. Elisenvaaran kulttuuriviikko oli 7.-14.4.
Tiistaina 9.4. oli Nuorten kansainvälisyys –ilt. Keskusteltiin kulttuuriviikosta ja Nuorten kansainvälisyys –ilta todettiin hyväksi tapahtumaksi. Syksyllä voisi tempaista Mielenterveys-teemalla.
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.-22.11.2019
Teemalla mielen hyvinvointi ja pohdittiin alustavasti pajatyyppistä tilaisuutta.
6. Lapsivaikutusten arviointi ja jalkauttaminen
Keskusteltiin mahdollisuudesta saada Lapsivaikutusten arviointi kunnanhallituksen iltakoulun
aiheeksi tai koko valtuustolle. Puheenjohtaja selvittää asiaa.
7. Leikkipuistojen kehittäminen toimintapuistoiksi
Kyrössä asennetaan parhaillaan uusia laitteita. Riihikoskella on kokoonnuttu kolme kertaa ja 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 sektori). 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 - ja perheneuvosto mukana Pöytyän Lape-työryhmässä Keskusteltiin siitä, miten koululaisia tuetaan koulualueiden muutoksissa. Päätettiin
esittää työnohjausta opettajille tueksi muuttuvaan tilanteeseen.
Päätettiin tehdä asiasta kirjelmä sivistyslautakunnalle. Teija Haakana tekee 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
.

