4/2019
Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto

MUISTIO
Aika

keskiviikko 30.10.2019 kello 18.00-19.45

Paikka:
Aloitettiin tutustumalla Yläneen päiväkotiin/ varhaiskasvatusyksikköön vastaavan lastentarhaopettaja Miia Lehtosen opastuksella.
Tämän jälkeen käytiin Yläneen leikkipuistossa, josta siirryttiin Yläneen entiseen kunnantaloon.
Läsnä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
Minna Truhponen (Pöytyän seurakunta)
Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
Taina Myllynen, sihteeri
Maarit Heikkilä-Harinen (MLL Yläne)
Riikka Maanpää (MLL Yläne)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi paikalla olevat jäsenet ja Yläneen MLL:n edustajat. Heidät oli kutsuttu kokoukseen Yläneen leikkipuistoon liittyen.
2. Edellisen kokouksen muistio 14.8.2019
Keskusteltiin mahdollisuudesta hyväksyä muistio sähköpostissa ja julkaista kunnan kotisivuilla 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 perheneuvostoon edustajaksi Laura Naire-Koiviston ja 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 yhteistyössä 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 koulumuutosten myllerryksessä (kouluja lakkautettu ja uusi yhtenäiskoulurakenne).
Päätös:
Puheenjohtaja laatii sihteeri kanssa asiasta kirjelmän sivistyslautakunnalle.
7. 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 on 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:
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 entiselle kunnantalolle tiistaina 5.11.2019 kello 17.00. Kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa

mediassa on julkaista kysely, jossa kysytään mielipiteitä Yläneen laitehankinnoista. Kyselyyn 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 MLL:n piirin Iina Vahalahti pitää työpajat 8-9 - luokille kaikissa yhtenäiskouluissa 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 vanhemmat 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

