
PÖYTYÄ 1/2020

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta

MUISTIO

Aika tiistai 31. 3. 2020 kello 18. 00-19. 20
Teams-kokous

Paikalla

l. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
2. Heli Ahola (MLLYIäne)
3. Annika Haltsonen, (Pöytyän Kaima)
4. Teija Haakana (Pöytyän seurakunta)
5. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
6. Marjatta Rannikko (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
7. Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
8. Marika Loponen, sivistysltk pj
9. Matias Kotaniemi (nuorisotoimi)
10. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen, totesi etäyhteydessä olevat ja kertasi etäko-
kouksen periaatteita yleisesti.

2. Edellisen kokouksen muistio 30. 10. 2019, kokoonnuttiin Yläneellä

Muistio hyväksytään sähköpostissa ja julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Toimintakertomus 2019

Päätös:

Hyväksyttiin toimintakertomus korjauksin.

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Käytiin toimintasuunnitelma läpi tarkentaen sitä.
Puheenjohtaja kirjoittaa Heli Aholan ja Marjatta Rannikon kanssa jutun lapsi-ja perheneuvos-
tosta seuraavaan kunnan tiedotuslehteen.

Keskusteltiin nuorisovaltuuston mukanaolosta tulevassa toiminnassa. Todettiin myös, että
kunnassa on erilaisia nuorten mielenterveyttä tukevia toimintoja (mm. sova), lapsi-ja perhe-
neuvosto haluaa olla mukana.

Päätös:

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020.



5. Vuoden 2020 kokoukset

Lapsi-ja perheneuvosto pyrkii kokoontumaan toimintasäännön mukaisesti noin 2-3 kertaa
vuodessa.

Vuoden 2020 kokoukset toukokuun puolivälissä, elokuussa koulun alkamisenjälkeen ja loma-
marraskuussa.

Päätös:

Puheenjohtaja tekee Duudle-kyselyn sopivista kokouspäivistä.

6. Lapsivaikutusten arviointi ja jalkauttaminen
Todettiin, että lapsivaikutusten arviointi ei ole jalkautunut kuten yritysvaikutusten arviointi on
osa kunnan päätöksentekoa. Tulisi tuoda esille iapsivaikutusten arvioinnin myönteiset vaiku-
tukset ttperheidenpoytya
Päätös:

Perustettiin ryhmä valmistelemaan asiaa ja lomaketta: puheenjohtaja, Teija Haakana, Heidi
Laihoja sihteeri.

7. Koko perheen toimintapuistojen/ Leikkipuistojen kehittäminen edennyt Yläneelle ja mahdolii-
set jatkotoimenpiteet ja kehittäminen
Pöytyän kunta on varannut 20 000 euroa/kuntataajama koko perheen toimintapuistojen ke-
hittämiseen. Vuonna 2018 kunnostettiin Kyrön maauimalan leikkipuiston vieressä olevaa leik-
kipuistoa ja vuonna 2019 Riihikoskella (Puistokaaren leikkipuisto) ja kesällä 2020 avataan Ylä-
neen koko perheen toimintapuisto (Alvarintien leikkipuisto).
Keskusteltiin haasteista kun uusia paikkoja on avattu (ilkivaltaa). Todettiin, että Riihikosken
toimintapuistolle tarvittaisiin kunnon valaistus ja nuoret olisi hyvä saada suunnitteluun ja to-
teutukseen mukaan.

Yläneen koko perheen toimintapuiston avajaiset on suunniteltu pidettäväksi kesän alussa,
mutta koronaviruson muuttanut tilannetta. Yläneen MLL ilmoittaa, koska avajaiset pidetään.
Päätös:

Koko perheen toimintapuistoja halutaan kehittää jatkossakin ja asiaan palataan seuraavassa
kokouksessa.

8. Lastenhoitotoiminta Pöytyällä
Todettiin, että tarpeeksi lastenhoitajia ei ole saatu koulutettua ja MLL ajaa asiaa vahvasti. So-
pimuskauden pituus tulee tarkistaa.
Päätös;

Merkittiin tiedoksi.

9. Muut asiat/ kuulumiset
Heli Ahola toi esille, että perheet ja perheiden hyvinvointi vaikuttavat monella tasolla kunnan
asioihin. Perhe on kunnan perusyksikköjä asioita ei tulisi aina arvioida talouden näkökulmas-
ta.

Lapsi- ja perheneuvosta voisi jakaa Mielenterveyden keskusliiton chat-palveluja perheiden tu-
eksi teemalla, miten jaksaa arjessa tms.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20 ja seuraava kokouspäivä sovitaan Duudlen avulla.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri
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PÖYTYÄ
Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta

MUISTIO
Aika tiistai 19. 5. 2020 kello 18. 00-19. 20
Teams-kokous

2/2020

Läsnä

l. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
2. Heli Ahola (MLLYIäne)
3. Annika Haltsonen, (Pöytyän Kaima)
4. Teija Haakana (Pöytyän seurakunta)
5. Miia Lehtonen (MU. Karinainen), puheenjohtaja
6. Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
7. Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
8. Matias Kotaniemi (nuorisotoimi)
9. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen ja totesi läsnä olevat.
Käytiin kuulumiskierros ja puheenjohtaja kertasi Teams-kokuksen toimintatapoja.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen muistio 31. 3. 2020 (Teams-kokous)
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Vuoden 2020 kokoukset

ke 19. 8. 2020 kello 18-19. 30, paikka avoin
ke 21. 10. 2020 kello 18-19. 30, paikka avoin
Hyväksyttiin suunnitellut kokouspäivät.

5. Lapsi-ja perheneuvoston toiminnan vahvistaminen
Keskusteltiin siitä, miten lapsiperheisiin suhtaudutaan kunnassa. Perhe on kuitenkin kunnan
perusyksikköjä perheiden hyvinvointi rakentaa hyvinvoivaa/elinvoimaista kuntaa. Todettiin,
että Kotipesässä asuvan perheen hyvinvoinnin vahvistaminen on koko kunnan asia.

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää lapsille ja nuorille kyselytunti, jossa nämä kohtaavat
kunnan päättäjiä. Todettiin, että tämän voisi toteuttaa kouluissa yhteiskuntatunnilla. Puheen-
johtaja lupasi olla yhteydessä koulujen rehtoreihin asiaan liittyen.

6. Lapsivaikutusten arviointi ja jalkauttaminen
Kerrattiin, että asiasta on vasemmistoliitto tehnyt valtuustoaloitteen 11.12. 2017.

Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa 7. 2. 2018 § 11 ja todennut:
Sivistyslautakunnan tehtäväalueella järjestetään palveluja eri ikäryhmille laaja-aloisesti. Lasten osuus



palvelujen käyttäjistä on muiden väestöryhmien ohella merkittävä, jolloin lapsivaikutusten arviointi
muodostaa luontaisen osan sivistystoimen toimintaa ja päätöksentekoa. Lapset ja nuoret myös osalfis-
tuvat erilaisten toimialaa koskevien suunnitelmien, kuten opetussuunnitelmien valmisteluun. Osallisuus
kaikkinensa kuuluu sivistystoimen strategiassa hyväksyttyihin toimintaa ohjaaviin arvoihin. Palvelujen
käyttäjien näkökulma toiminnassa ja päätöksenteossa on keskeinen, minkä lisäksi huomioitaviksi tule-
vat muut toiminnan järjestämiseen liittyvät näkökohdat samoin kuin taloudelliset tekijät, toimijoiden
kesken tehtävä yhteistyö ja päätösten ympäristövaikutukset.
Sivistystoimen toiminnan ja tehtävien päätösten vaikutukset ovat laaja-alaiset ja kauaskantoiset, sa-
mo/n näihin vaikuttavat tekijät ovat moninaisia. Toiminnan ja päätöksenteon kannalta perusteltua on
keskeisiin, arvioitavissa oleviin näkökohtiin keskittyminen niin lapsivaikutusten kuin päätösten muiden-
kin vaikutusten osalta. Tavoitteissa onnistumista edesauttaa toimiafan henkilöstön monipuolisen

osaamisen hyödyntäminen.
Sivistyslautakunta suhtautuu myönteisesti lapsivaikutusten an/ioinnin laajentamiseen kunnan päätök-
senteossa. Valtuustoaloitteen myötä kiinnitetään toimialalla jatkossa edelleen huomiota valmistelussa
ja päätöksenteossa tarkasteltujen tekijöiden esiin tuomiseen esityslistoissa, pöytäkirjoissa ja muissa
asiakirjoissa.

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4. 12. 2018 § 141:

Perusturvalautakunnan palvelualueella järjestetään palveluja eri ikäryhmille laaja-alaisesti. Lasten
osuus palvelujen käyttäjistä on merkittävä, jolloin lapsivaikutusten ar/iointi muodostaa luontaisen
osan perusturvan toimialan toimintaa ja päätöksentekoa.
Perusturvalautakunnan toimialan toiminnan ja tehtävien päätösten vaikutukset ovat laaja-alaiset ja
kauaskantoiset, samoin näihin vaikuttavat tekijät ovat moninaisia. Toiminnan ja päätöksenteon kan-
naita on perusteltua an/ioida päätettävien asioiden lapsivaikutusta.
Valtuustoaloitteen myötä kiinnitetään toimialalla jatkossa edelleen huomiota valmistelussa ja päätök-
senteossa tarkasteltujen tekijöiden esiin tuomiseen esityslistoissa ja pöytäkirjoissa.
Perusturvalautakunta suhtautuu myönteisesti lapsivaikutusten arvioinnin laajentamiseen kunnan pää-
töksenteosso. Valtuustoaloitteen myötä perusturvalautakunta päätti, että perusturvan toimialalla
kiinnitetään jatkossa huomiota valmistelussa ja päätöksenteossa tarkasteltujen tekijöiden esiin tuomi-
seen esityslistoissa Ja pöytäkirjoissa. Perusturvalautakunta päätti pyytää kunnanhallitusta tutkimaan
voidaanko lapsivaikutusten arviointi ulottaa koko kunnan päätöksentekoon.

Kunnanvaltuusto päätti 10. 12. 2018, että lapsivaikutustenarviointi otetaan käyttöön.

Päätettiin viedä asia yhteisöllisyyslautakunnan seuraavaan kokoukseen 2. 6. 2020 ja ehdote-
taan järjestettäväksi kehittämispäivää laajasti yhdessä eri tahojen kanssa (kunta, kolmas sek-
tori ja vaikuttajaryhmät). Kehittämispäivän tavoitteena on luoda pöytyäläinen malli lapsivaiku-
tusten arviointiin.

7. Koululaisten ruokakassien jaon järjestämättä jättäminen
Todettiin, että sivistystoimen tiedotteessa 4. 5. 2020 luvattiin kaksi ruokakassia, joista jälkim-
maisen jakaminen kuitenkin peruutettiin. Koulut jatkuivat toukokuun puolivälissä, kuten oli
suunnitteillakin. Ensimmäisen ruokakassin luoma positiivinen henki kääntyi nopeasti negatii-
viseksi. Pohdittiin, että toisen ruokakassin lupaaminen tiedotteessa oli turhaa. Toisen ruoka-
kassin jakaminen koulujen alkamisen jälkeen olisi koettu hyvänä kädenojennuksena lapsiper-
heille, jotka myös elävät haasteellista korona-aikaa. Lapsi- ja perheneuvostolla ei ole tietoa
ruokakassien kustannuksista, mutta lapsiperheiden tukeminen olisi ollut linjassa kunnan stra-
tegian kanssa: teemme mitä lupaamme ja tuleville sukupolville turvataan hyvän elämisen
mahdollisuudet. Tiedossa on, että monelle perheelle ruokakassi oli tarpeellinen tuki.



8. Koko perheen toimintapuiston Yläne

Sihteeri on ollut yhteydessä Sanna Mattilaan (MLL Yläne) ja toimintapuiston avajaisaikaa ei ole
vielä päätetty koronatilanteen takia eikä puisto ole vielä valmis.

9. Koko perheen toimintapäivä elokuussa
Mahdollisen toimintapäivän järjestäminen siirretään syksyyn ja asiaan palataan seuraavassa
kokouksessa.

10. MLL Lastenhoitotoiminta Pöytyällä
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä MLL Varsinais-Suomen piiriin ja Pöytyällä on lastenhoitoa
käytetty vuonna 2019 yhteensä 34 tuntia. Kunnassa on neljä aktiivista toimijaa/hoitajaa. Pu-
heenjohtajan mukaan perheet ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

MLL välittää perheille lastenhoitoapua tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen esimerkiksi sil-
loin, kun vanhemmilla on työ- tai opiskelukiireitä tai kun vanhemmat haluavat viettää vapaa-
aikaa yhdessä. Varsinais-Suomessa MLLn hoitajan voi tilata Aurassa, Kaarinassa, Laitilassa,
Liedossa, Loimaalla, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisilla, Pöytyällä,
Raisiossa, Ruskolla, Salossa, Turussa ja Uudessakaupungissa.

11. Muut asiat

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää syksyn toimintapäivän jatkoksi nuorille ohjelmaa, asi-
aa palataan myöhemmin.

Nuoret ovat toivoneet Kyröön skeittiramppia ja asia viedään myös yhteisöllisyyslautakuntaan.
Nuorisovaltuusto on hankkeessa mukana. Lapsi-ja perheneuvosta lähtee myös hankkeeseen
mukaan. Mukaan pyydetään myös yhdistyksiä.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19. 20 ja kiitti neuvostoa aktiivisesta osallistumisesta.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja
Taina Myllynen
sihteeri
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P Ö Y T Y Ä
Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta

MUISTIO
Aika keskiviikko 19. 8. 2020 kello 18. 00-19. 35
Teams-kokous/Kyrön toimipiste

Läsnä:

l. Heidi Laiho, Auvaisten kyläyhdistys
2. Heli Ahola, MLLYIäne

3. Minna Truhponen, seurakunta
4. Miia Lehtonen, puheenjohtaja
5. Marjatta Rannikko, Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta
6. Jari Nieminen, yhteisöllisyysltk pj
7. Taina Myllynen, sihteeri

3/2020

l. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen muistio tai 19. 5. 2020

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Yhteydenotot lapsi-ja perheneuvostolle

A) Opettajien lomautukset
Käytiin läpi Eiisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen ja Riihikosken
yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen lähettämä kirjelmä koskien opettajien
lomauttamista.

Lapsi- ja perheneuvosta totesi olevansa kirjoituksen takana ja oltiin huolissaan
mahdollisten korjaavien toimien kustannuksista. Säästö kohdistuu kovalla kädellä huono-
osaisimpi in ja vie opettajien työmotivaation.
Kirjelmä lähetetään kunnanhallituksen ja valtuuston jäsenille.
LIITE 1.

B) Koulukuljetukset:

Kirjelmässä kerrotaan päätöksistä, joissa on unohtunut lapsen etu (lähikoulu nimetty
kilometrien eikä lapsen toiveen mukaisesti). Kunnan tulisi profiloitua perheiden Pöytyäksi
ja perheiden edun/ hyvinvoinnin tulisi olla etusijalla. Pienten koululaisten koulukyydit tulisi
voida järjestää siten, että lapsi voi vuoroviikoin olla vanhempansa luona. Nyky-
yhteiskunnassa on monenlaisia perheitä, joita tulee kohdella tasa-arvoisesti.
Päätöksissä tulisi olla perhemyönteisyyttäja kysyä myötäelää perheiden arkea.
UITTE 2,



5. Lapsivaikutusten arviointi -työpaja la 24. 10. 2020 kello 10-14
Yhteisöllisyyslautakunta päätti kokouksessaan 2. 6. 2020 § 45 toteuttaa lapsi- ja
perheneuvoston kanssa syksyllä 2020 kehittämispäivän yhdessä eri tahojen kanssa
(kunta/lautakunnat, kolmas sektori ja vaikuttajaryhmät). Kehittämispäivän tavoitteena on
luoda pöytyäläinen malli lapsivaikutusten arviointiin.

Tilaisuuden asiantuntijoiksi ovat lupautuneet:
Katja Rippstein, MLLn Varsinais-Suomen piirin järjestöpäällikkö ja LSKLn Perheet keskiöön -
hankkeen järjestöagentti tulee paikalle
Kaisa Rantala, varhaiskasvatusjohtaja, Naantali
Yhteisöllisyysfautakunnan puheenjohtaja Jari Nieminen on luvannut olla tilaisuudessa.

6. Koko perheen toimintapuiston avajaiset olivat Yläneellä 2. 7. 2020 kellol7. 00-19. 00
Avajaisiin osallistui yli sata henkilöä, vaikka oli sateinen keli.
Toivotaan, että toimintapuistojen kehittämistä jatketaan, ja esitetään vuodelle 2021 yhteensä
15 000 euron määrärahaa. Tämä käytettäisiin toimintapuistojen kehittämiseen 5 000 euroa/
toimintapuisto.

7. Koko perheen toimintapäivä
Edellisessä kokouksessa keskusteltiin toimintapäivän järjestämisestä syksyllä ja päätettiin
palata asiaan tässä kokouksessa.
Päätettiin seurata koronatilannettaja asiaan palataan tarvittaessa.

8. Harrasteilta Kisariihessä torstaina 27. 8. 2020 kello 18. 00-20. 30

Tapahtumassa kysellään, mitä perheet haluavat.

9. Lapsi- ja perheneuvoston toiminnasta viestiminen
Jäsenten facepostausja miten rakennetaan perheiden Pöytyää. Päätettiin, että jokainen
kirjoittaa lyhyen tekstin omasta olemisesta lapsi-ja perheneuvostossa. Tekstit jaetaan
sosiaalisessa mediassa ja näin tuodaan neuvostoa esille.

10. Vanhempainillat kouluissa / päiväkodeissa
Osa vanhempain illoista on peruttu koronan takia. Tiedotetaan kouluihin ja päiväkoteihin
toiminnasta.

11. MLLLastenhoitotoiminta Pöytyällä
Merkittiin tiedoksi MLL:N lasten hoitotoiminta.

12. Muut asiat/ kuulumiset
Keskusteltiin skeittiramppi-asiasta: kunta ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys
vievät asiaa eteenpäin.

Seurakunnassa pohditaan uusia ja erilaisia toimintamalleja.

13. Seuraava kokous ke 21. 10.2020 kello 18-19.30, paikka avoin

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19. 35.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja

. .(

Taina Myllynen
sihteeri
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p OY r Y Ä 4/2020

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta

MUISTIO
Aika ke 21. 10. 2020 kello 18. 00-19. 30
Teams-kokous/ Kyrön toimipiste

Läsnä

l. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
2. Heli Ahola (MLLYIäne)
3. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja, paikalla
4. Minna Trohponen (seurakunta)
5. Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
6. Leena-Maija Rantala (Pöytyän tekninen lautakunta)
7. Marika Loponen, sivistysltk pj (läsnäolo-oikeus)
8. Jari Nieminen, yhteisöllisyysltk pj (läsnäolo-oikeus)
9. Taina Myllynen, sihteeri, paikalla

l. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen ja todettiin osallistujat.

2. Esityslistan hyväksyminen
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin kokouskutsuna lähetetty esityslista.

3. Edellisen kokouksen 19. 8.2020 muistio

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen esityslista.

4. Tehtyjen aloitteiden seuranta
A) Opetushenkilöstön lomautukset Pöytyän kunnassa

Kirjelmä oli kunnanhallituksen kokouksessa 21.8.2020 § 256 kohdassa Saapuneet päätökset
ja kirjelmät, asia merkittiin tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Toivottiin, että asia olisi käsitelty erikseen.

B) Aloite perhekohtaisen tilanteen huomioimiseksi Pöytyän kunnan koulukyytiperiaatteita



sovellettaessa (sivistyslautakunta marraskuu)
PÄÄTÖS:
Todettiin, että asia on sivistyslautakunnan kokouksessa marraskuussa.

5. Menneet tapahtumat
- Harrasteilta oli Kisariihessä torstaina 27. 8. 2020 kello 18. 00-20. 30

Paikalla olivat puheenjohtaja, Heidi, Heli, Jari ja Taina.
PÄÄTÖS:
Todettiin, että pihalla oli mukava pöhinä ja harrasteiltaa voisi jatkossa kehittää.
Koko perheen toimintapäivä siirtyy seuraavalle vuodelle koronan takia.

6. Lapsivaikutusten arviointi -työpaja la 24. 10. 2020 kello 10-14
PÄÄTÖS:
Ilmoittautuneita on mukavasti (20) ja tavoitteena on asian konkretisoiminen Pöytyälle.

7. Lapsi- ja perheneuvoston toiminnasta viestiminen
PÄÄTÖS:
Facebook postauksia jatketaan ja tarvittaessa puheenjohtaja voi käydä esittelemässä lapsi-ja
perheneuvoston toimintaa. Jari Nieminen kutsui Miia Lehtosen yhteisöllisyyslautakunnan ko-
koukseen.

8. Lapsi- ja perheneuvoston toiminnan kirkastaminen, vaikuttajaryhmät ja hallintosääntö
PÄÄSTÖS:
Halutaan vaikuttajaryhmät hallintosääntöön (tehtävät ja vaikutusmahdollisuudet)
Pyritään saamaan mielenterveys-aiheisiä luentoja yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Voi-
täisiin jatkaa toimintaa siten, että joka vuosi mahdollistetaan luento samalle vuosiluokalle.
liite l

9. Muut asiat/kuulumiset
- Keskusteltiin mm. lapsiperheiden hyvinvoinnista ja perheiden tukemisesta, Kyrön perhetra-
gediasta, skeittiramppiasiasta (yhteistyössä kunta ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhem-
painyhdistys).
- Sihteeri muistutti, että kokouspalkkioita varten tarvitaan kopio verokortista.
- Puheenjohtaja on ollut kertomassa Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston toiminnasta Suomen
sosiaali- ja terveys ja sivikselle (Opintokeskus). Tilaisuuden aiheena Vaikuttavuuden perusteet.
- Leena-Maija kertoi positiivisen esimerkin Heidinsuon kyläyhdistyksen aktiivisesta kerhotoi-
minnasta.

PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi.

10. Seuraavan kokouksen sopiminen
PÄÄTÖS:
Seuraava kokous pidetään torstaina 26. 11. 2020 kello 18. 00. Kokouksessa käsitellään lapsivai-
kutusten arviointi -työpajan 24. 10. tuloksia ja kehitetään oma malli.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19. 30.

Miia Lehtonen Taina Myllynen
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PÖYTYÄ

Pöytyän
lapsi-ja perheneuvosta

5/2020

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta
MUISTIO (tarkastamatta)
Aika to 26. 11. 2020 kello 18. 00-19. 30
Teams-kokous/Kyrön toimipiste

Kutsutut

l. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys, paikalla)
2. Heli Ahola (MLLYIäne)
3. Minna Truhponen (Pöytyän seurakunta)
4. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja, paikalla
5. Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
6. Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
7. Jari Nieminen, yhteisöllisyysltk pj (läsnäolo-oikeus), paikalla
8. Marianne Mäkelä, sivistysjohtaja (läsnäolo-oikeus)
9. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen ja totesi osallistujat niin paikalla kuin Teamsin
välityksellä.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen 21. 10. 2020 muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Tehtyjen aloitteiden seuranta
- Aloite perhekohtaisen tilanteen huomioimiseksi Pöytyän kunnan koulukyytiperiaatteita

sovellettaessa (sivistyslautakunnan kokous 11. 11.)

PÄÄTÖS:
Merkitään tiedoksi. Pyydetään huomioitavaksi perheet, joissa lapsella on kaksi kotia.

5. Lapsivaikutusten arviointi -työpaja la 24. 10. 2020

Miten edetään? Käydään läpi palautteet.

PÄÄTÖS:



Päätettiin, että perustetaan työryhmä valmistelemaan Pöytyän lapsi-ja perhevaikutusten
amointimallia. Työryhmän muodostavat lapsi-ja perheneuvosta vahvistettuna seuraavilla
kunnan viranhaltijoilla: Paula Pekkola, Eveliina Kiiski, Marianne Mäkelä ja Tarmo Rantanen.
Työryhmä kokoontuu 12. 1. 2021.
Mallissa hyödynnetään 24. 10.2020 kuultua Liisa Partion mallia.
Tämänjälkeen kuullaan kolmannen sektorin/yhdistystenja eri tahojen kommentit ja mieli-
piteet Pöytyän lapsi-ja perhevaikutusten arviointimalli-ehdotuksesta.
Tavoitteena on tuoda esille perheiden merkitys ja vaikutus. Pöytyän malli tarvitsee oman-
logon, jossa eri-ikäisiä ihmisiä.

6. Lapsi- ja perheneuvoston toimintasäännön muutos
Sääntöjä muutetaan siten, että neuvoston jäsenmäärä on 9-11 riippuen yhdistysjäsenten
määrästä ja yhteisöllisyyslautakunta nimeää neuvoston. Lisäksi perusturvalautakunnasta pyy-
detään edustaja lapsi- ja perheneuvostoon.

7. Muut asiat/kuulumiset
Lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtaja pyydetään seuraavaan yhteisöllisyyslautakunnan ko-
koukseen kertomaan niin lapsi-ja perheneuvostosta kuin arviointimallista.

8. Seuraavan kokouksen sopiminen, vuoden 2021 kokoukset
Sovittiin vuoden 2021 ensimmäiset kokoukset 12. 1.2021 (arviointimallin kehittäminen vahvis-

lettuna johtavien viranhaltijoiden kanssa) ja 15. 2. 2021.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19. 30.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja
Taina Myllynen
sihteeri


