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Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
MUISTIO
Aika keskiviikko 14.8.2019 kello 18-19.00
Paikka Kyrön Nuokkari Helahovissa
Kutsutut
1. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
2. Heli Ahola (MLL YIäne)
3. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
4. Taina Myllynen, sihteeri
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja totesi paikalla olevat jäsenet. Todettiin, että samaan aikaan on sivistyslautakunnan 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 puistossa.
4. Lastenoikeuksien päivä viikolla 18.-22.11.2019
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, jossa aiheena on lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa.
Perusturvalautakunta on ottanut asian esiin kokouksessaan 4.12.2018 jolloin asiaan suhtauduttiin myönteisesti. Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto haluaa omalta osaltaan vahvistaa ja tukea lapsivaikutusten arvioinnin ottamista mukaan osaksi päätöksenteon valmistelua eri lautakunnissa. Ehdotamme kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Pöytyällä järjestetään kaikille luottamushenkilöille kohdennettu iltakoulu, jossa
aiheena lapsivaikutusten arviointi.
Monissa lautakunnissa tehdään päätöksiä, jotka kohdistuvat lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Lasten näkökulman 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, Yläneen suunnittelu tulisi aloittaa.
Päätösehdotus:
Nimetään Yläneen koko perheen toimintapuiston yhteyshenkilösi kunnan teknisen toimen kanssa tehtävään leikkipuistosuunnitteluun henkilö
PÄÄTÖS
Sihteeri on selvittänyt asiaa teknisen toimen kanssa / Petri Lehtonen. Yläneellä aktiivisia henkilöitä mukaan
ovat Marjo Mäkilä ja Riikka Maanpää (MLL Yläne). Yläneellä 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
Yhteisöllisyyslautakunta hyväksyi muutosehdotuksen kokouksessaan 13.2.2019 § 11 koskien edustajian valintaa rakennus- ja teknisestä lautakunnasta.
PÄÄTÖS
Uusia jäseniä ei ole nimetty ja sihteeri selvittää asiaa.
10. Muut asiat
- Keskusteltiin mahdollisuudesta pitää nettikokous (pitkät välimatkat).
- Luentosarjoja (webinaarit) voisi järjestää vanhemmille vanhemmille.
- Kouluille vanhempainiltaan Mielenterveys-asioita!
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

