2/2020
Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
MUISTIO
Aika tiistai 19.5.2020 kello 18.00-19.20
Teams-kokous
Läsnä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
Heli Ahola (MLL YIäne)
Annika Haltsonen, (Pöytyän Kaima)
Teija Haakana (Pöytyän seurakunta)
Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
Matias Kotaniemi (nuorisotoimi)
Taina Myllynen, sihteeri

1. 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
perusyksikkö ja 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. Puheenjohtaja 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-alaisesti. Lasten osuus

palvelujen käyttäjistä on muiden väestöryhmien ohella merkittävä, jolloin lapsivaikutusten arviointi
muodostaa luontaisen osan sivistystoimen toimintaa ja päätöksentekoa. Lapset ja nuoret myös osallistuvat 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 tulevat 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, samoin näihin vaikuttavat tekijät ovat moninaisia. Toiminnan ja päätöksenteon kannalta perusteltua on
keskeisiin, arvioitavissa oleviin näkökohtiin keskittyminen niin lapsivaikutusten kuin päätösten muidenkin vaikutusten osalta. Tavoitteissa onnistumista edesauttaa toimialan henkilöstön monipuolisen
osaamisen hyödyntäminen.
Sivistyslautakunta suhtautuu myönteisesti lapsivaikutusten arvioinnin laajentamiseen kunnan päätöksenteossa. 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 arviointi 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 kannalta on perusteltua arvioida päätettävien asioiden lapsivaikutusta.
Valtuustoaloitteen myötä kiinnitetään toimialalla jatkossa edelleen huomiota valmistelussa ja päätöksenteossa tarkasteltujen tekijöiden esiin tuomiseen esityslistoissa ja pöytäkirjoissa.
Perusturvalautakunta suhtautuu myönteisesti lapsivaikutusten arvioinnin laajentamiseen kunnan päätöksenteossa. Valtuustoaloitteen myötä perusturvalautakunta päätti, että perusturvan toimialalla
kiinnitetään jatkossa huomiota valmistelussa ja päätöksenteossa tarkasteltujen tekijöiden esiin tuomiseen 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 ehdotetaan järjestettäväksi kehittämispäivää laajasti yhdessä eri tahojen kanssa (kunta, kolmas sektori ja vaikuttajaryhmät). Kehittämispäivän tavoitteena on luoda pöytyäläinen malli lapsivaikutusten arviointiin.
7. Koululaisten ruokakassien jaon järjestämättä jättäminen
Todettiin, että sivistystoimen tiedotteessa 4.5.2020 luvattiin kaksi ruokakassia, joista jälkimmäisen jakaminen kuitenkin peruutettiin. Koulut jatkuivat toukokuun puolivälissä, kuten oli
suunnitteillakin. Ensimmäisen ruokakassin luoma positiivinen henki kääntyi nopeasti negatiiviseksi. Pohdittiin, että toisen ruokakassin lupaaminen tiedotteessa oli turhaa. Toisen ruokakassin jakaminen koulujen alkamisen jälkeen olisi koettu hyvänä kädenojennuksena lapsiperheille, jotka myös elävät haasteellista korona-aikaa. Lapsi- ja perheneuvostolla ei ole tietoa
ruokakassien kustannuksista, mutta lapsiperheiden tukeminen olisi ollut linjassa kunnan strategian 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. Puheenjohtajan mukaan perheet ovat olleet palveluun tyytyväisiä.
MLL välittää perheille lastenhoitoapua tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun vanhemmilla on työ- tai opiskelukiireitä tai kun vanhemmat haluavat viettää vapaaaikaa yhdessä. Varsinais-Suomessa MLL:n 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, asiaa palataan myöhemmin.
Nuoret ovat toivoneet Kyröön skeittiramppia ja asia viedään myös yhteisöllisyyslautakuntaan.
Nuorisovaltuusto on hankkeessa mukana. Lapsi-ja perheneuvosto 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

