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Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
MUISTIO
Aika ke 21.10.2020 kello 18.00-19.30
Teams-kokous/ Kyrön toimipiste
Läsnä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
Heli Ahola (MLL YIäne)
Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja, paikalla
Minna Trohponen (seurakunta)
Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
Leena-Maija Rantala (Pöytyän tekninen lautakunta)
Marika Loponen, sivistysltk pj (läsnäolo-oikeus)
Jari Nieminen, yhteisöllisyysltk pj (läsnäolo-oikeus)
Taina Myllynen, sihteeri, paikalla

1. 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 kokoukseen.
8. Lapsi- ja perheneuvoston toiminnan kirkastaminen, vaikuttajaryhmät ja hallintosääntö
PÄÄSTÖS:
Halutaan vaikuttajaryhmät hallintosääntöön (tehtävät ja vaikutusmahdollisuudet)
Pyritään saamaan mielenterveys-aiheisiä luentoja yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Voitaisiin jatkaa toimintaa siten, että joka vuosi mahdollistetaan luento samalle vuosiluokalle.
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9. Muut asiat / kuulumiset
- Keskusteltiin mm. lapsiperheiden hyvinvoinnista ja perheiden tukemisesta, Kyrön perhetragediasta, skeittiramppiasiasta (yhteistyössä kunta ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys).
- 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 kerhotoiminnasta.
PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi.
10. Seuraavan kokouksen sopiminen
PÄÄTÖS:
Seuraava kokous pidetään torstaina 26.11.2020 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään lapsivaikutusten arviointi –työpajan 24.10. tuloksia ja kehitetään oma malli.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Miia Lehtonen

Taina Myllynen

puheenjohtaja

sihteeri

