
PÖYTYÄ 1/2021

Pöytyän lapsi- ja perhearvioinnin työryhmä
MUISTIO
Aika tiistai 12. 1. 2021 kello 18.00-19. 26
Teams-kokous

Läsnä

l. Eveliina Kiiski, Pöytyän perusturvajohtaja
2. Marianne Mäkelä, Pöytyän sivistysjohtaja
3. Anna-Leena Ranta, nuoriso-ohjaaja
4. Jere Lintula, nuoriso-ohjaaja

Pöytyän lapsi-ja perheneuvosta:
5. Heidi Laiho, Auvalsten kyläyhdistys
6. Heli Ahola, MLLYIäne
7. Annika Haltsonen, Pöytyän Kaima pj
8. Teija Haakana, Pöytyän seurakunta
9. Miia Lehtonen, MLL Karinainen, kokouksen puheenjohtaja
10. Miia Lehtonen, Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta
11. Marika Loponen, sivistysltk pj
12. Taina Myllynen, sihteeri

Pöytyän lapsi- Ja perheneuvoston aloitteesta nimetty lapsi- ja perhea^/iointimallityöryhmän tapaaminen ja
lapsi- ja perheneuvoston kokous. Tavoitteena on rakentaa Pöytyän lapsi-ja perhevaikutusten arviointimallia.

l. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Todettiin läsnä olevat ja puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

3, Edellisen kokouksen 26. 11. 2020 muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Tehtyjen aloitteiden seuranta
Aloite perhekohtaisen tilanteen huomioimiseksi Pöytyän kunnan koulukyytiperiaatteita sovellettaes-
sa on ollut sivistyslautakunnan kokouksessa 11. 11. 2020 ja sivistysjohtaja valmistelee asiaa. Merkittiin
tilanne tiedoksi.

5. Lapsi- js perhevaikutusten arvioin mallin rakentaminen
Puheenjohtaja Lehtonen kertoi lapsi- ja perheneuvostosta ja arviointimallin taustoista. Asiaa lähestyt-
tiin prosessikuvauksen avulla.
Keskusteltiin laajasti Pöytyän mallista-
Miten arvioida vaikutuksia? Osa vaikutuksista kohdistuu määrällisesti esim. yhteen perheeseen ja vas-



taavasti vaikutukset voivat koskea esim. koko ikäluokkaa.

Kunnan päätöksenteossa arvioidaan jo yritysvaikutuksia ja päätettiin, että sivistysjohtaja, kulttuurisih-
teeri ja puheenjohtaja tekevät seuraavaan palaveriin alustavan lomakemallin hyödyntäen yritysvaiku-
tuslomaketta.

Mitä asioita arvioidaan?

Ns. suurissa lautakunnissa on vuositasolla paljon asioita ja kaikkien asioiden vaikutusten arviointi ei

lienee järkevää. Tulee pohtia, rajata, asioita, joissa sovelletaan arviointia. Sihteeri kokoaa perusturva-,
sivistys- ja teknisen lautakunnan asioista vuodelta 2020 listan, jonka pohjalta arvioidaan mallin sovel-
tuvuutta.

Todettiin, että arviointimallissa tulee huomioida vaikutukset suhteellisesti ja mallin tulee olla joustava.
Kunnassa on erilaisia perheitä ja ihmisiä, ja mallia tulee voida soveltaa tasa-arvoisesti ja kokonaisval-
taisesti erilaisuudet huomioiden.

Mallin valmisteluun tullisi ottaa mukaan myös terveyskeskuksen neuvolapalvelut.
Miten rajataan lapsi? Alle 18 vuotias?
Päätettiin jatkaa asian valmistelua seuraavassa tapaamisessa.

6. Lapsi- Ja perhevaikutusten arviointimallin käyttöönotto

Päätettiin, että työryhmä tarkastelee Lapsi- ja perhepalvefuiden vaikutusmaliin prosessissa nostettuja
arviointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä. Työryhmä kokoaa lapsi- ja perhevaikutusten arvioitimallin
käyttöönoton tueksi ohjeistuksen, jossa huomioidaan mallin strateginen suunnitelmallisuus, sitoutta-
minen/ tulevat käytännöt, dokumentointi, kokemusten ja osaamisen jakaminen ja hyötyjen tunnista-
minen. Tämä toimii työkatuna, ohjekirjana, tausta- fö käyttömateriaaiina.

7. Lapsi- ja perhevaikutusten arviointimallin käyttöönoton aikataulutus
- Arviointimallin esittely on kunnanvaltuuston kokouksessa 8. 3. 3021.

- Mahdollisuuksien mukaan ennen 8.3. kolmannen sektorin toimijoiden kuuleminen ja osallistaminen.

8. Tulevat tapahtumat

- Lähdetään mukaan kylien neuvottelukunnan ja muiden vaikuttajaryhmien kanssa järjestämään vaali-
tilaisuutta, jonka vaikuttajaryhmät järjestävät. Tilaisuudessa kysytään vaikuttaja ryhmiin liittyviä kysy-
myksiä kunnaliisvaaliehdokkailta.

9. Seuraavat tapaamiset
Työryhmä tiistaina 2. 2. 2021 kello 17. 00-18. 30 ja torstaina 3. 3. 2021 kello 17. 30-18. 30.
Lapsi-ja perheneuvoston kokous 15. 2. kello 18. 00.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19. 26

Miia Lehtonen

puheenjohtaja
Taina Myllynen
sihteeri



^

PÖYTYÄ 2/2021

Pöytyän lapsi- ja perhearvioinnin työryhmä
MUISTIO
Aika 15. 2. 2021 kello 18. 00-19. 30
Teams-kokous

Läsnä

l. Heli Ahola (MLLYIäne)
2. Minna Truhponen (Pöytyän seurakunta)
3. Miia Lehtonen (MLL Karinainen)
4. Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
5. Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
6. Marika Loponen, sivistysltk pj (läsnäolo-oikeus)
7. Taina Myllynen, sihteeri

l. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen ja todettiin läsnä olevat kuulumiskierroksen avulla.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsuna toimitettu esityslista.

3. Edellisen kokouksen 12. 1. 2021 muistio

Hyväksyttiin 12. 1. 2021 kokouksen muistio.

4. Toimintakertomus 2020

Käytiin läpi vuoden 2020 toimintakertomus, joka hyväksyttiin.

5. Vuodelle 2021 on koko perheen toimintapuistoihin 5 000 euroa/paikka (Kyrö, Riihikoski ja Yläne)
Todettiin aluksi, että hankinnoissa huomioidaan tänä vuonna nuoret.

Aluksi tulee selvittää toimintapuistojen tilojen riittävyys ja mahdolliset muut paikat.

Tämän jälkeen tehdään yhtenäiskoulun nuorille kysely siitä, mitä nuoret haluavat hankittavaksi.

6. Aloitteista

Kunnanhallitus päätti 14. 12. 2020 § 360 kunnan vaikuttamistoimielinten aloitteiden julkaisemises-
ta kunnan verkkosivuilla. Vaikuttamistoimielimiä suositellaan julkaisemaan aloitteet vuodesta
2020 alkaen. Kunkin toimielimen sihteeri huolehtii, että aloitteet viedään kunnan verkkosivuille

aloitteille varatulle alasivulle. Aloitteet viedään verkkoon PDF-muodossa sellaisenaan. Huomioit-

hän, että julkaistavista viranomaisen asiakirjoista tulee poistaa kaikki tarpeettomat henkilötiedot
ennen asiakirjan viemistä verkkoon. HUOM! Aloitteet pitää ehdottomasti edelleen toimittaa myös



sille toimielimelle tiedoksi, jonka toimivaltaan aloitteen asian käsitteleminen kuuluu.
PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin koulukyydityksiin liittyvästä aloitteesta, joka todennäköisesti
seuraavassa sivistyslautakunnankokouksessa esillä.

7. Toimintasuunnitelma 2021

Käytiin läpi vuoden 2021 toimintasuunnitelma.

8. Lapsi- ja perhevaikutusten arvioin mallin tilannekatsaus

2. 2. oli asiaan liittyvä palaveri ja puheenjohtaja on ollut yhteydessä asiantuntija Liisa Partioon 8. 3.
liittyen. Miia Lehtoset osallistuvat 8. 3. valtuuston kokoukseen ja esittelevät lapsi-ja perhevaiku-
tusten mallia.

Haasteena on nostaa esille ruohonjuuritason vaikutukset. Todettiin, että lapset ja nuoret osaavat
kertoa kokemuksistaan/toiveistaan. Yläneen päiväkodissa pyydetty lapsia piirtämään kuvia unel-
mien leikkihuoneesta.

Tavoitteena on luoda kunnon malli, jonka eri tahot voivat ottaa käyttöön...

kuka tunnistaa tarpeen? viranhaltija, tietty määrä kuntalaisia / aloitteet
terveydenhuolto, kuntayhtymä? kakkosaalto"

9. Lapsi-ja perhevaikutusten arviointimallin käyttöönoton aikataulutus

- an/iointimallin esittely kunnanvaltuuston kokouksessa 8.3. (2 x Miia Lehtonen)
- kolmannen sektorin toimijoiden kuuleminen ja osallistaminen

10. Tulevat tapahtumat

-Vaalipaneeli 24. 3. 2021 ja lapsi-ja perheneuvostolta kaksi kysymystä kunnallisvaaliehdokkaille.

Puheenjohtaja miettii kysymykset ja jakaa neuvostolle.

11. Seuraava kokous28.4. 2021 kello 18 Teams.

12. Kokouksen päättäminen

Miia Lehtonen

puheenjohtaja
Taina Myllynen
sihteeri



* .

PÖYTYÄ

Pöytyän
lapsi-ja perheneuvosta

3/2021

Pöytyän lapsi-ja perhearvioinnin työryhmä
MUISTIO
Aika 28. 4. 2021 kello 18. 00-19. 33
Teams-kokous

Kutsuttu

l. Heidi Laiho

2. Heli Ahola
3. Miia Lehtonen, pj
4. Annika Haltsonen

5. Minna Truhponen
6. Laura Naire-Koivisto

7. Marjatta Rannikko
8. Marika Loponen, sivistysltk pj
9. Marianne Mäkelä, sivistysjohtaja
10. Taina Myllynen, sihteeri

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

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen 15. 2. 2021 muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muisto.

4. Lapsi- ja perheneuvoston toimintakausi päättyy kesällä 2021 ja uuden lapsi- ja perheneuvos-
ton nimeää yhteisöllisyyslautakunta. Toivotaan, että kukin omalla tahollaan muistuttaa uusien
jäsenten ehdottamisesta. Nykyinen lapsi- ja perheneuvosta jatkaa kunnes uusi neuvosto on
valittu. Tämä on näillä näkymin tämän kokoonpanon viimeinen kokous.
Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä esittelyvideo ja tiedote kolmannelle sektorille.

5. Pöytyän Lapsi-ja perhevaikutusten arvioitimalli
Käytiin malli läpi ja tämän jälkeen se lähetetään eri tahoille kommentointia varten. Puheen-
johtaja lupasi tehdä mallille visuaalisemman ilmeen ennen kommenttikierrosta. Yhteisöllisyys-
lautakunta käsittelee mallia kokouksessaan 18. 5. 2021



6. Aloite perhekohtaisen tilanteen huomioimiseksi Pöytyän kunnan koulukyytiperiaatteita sovel-
lettaessa

Sivistyslautakunnan päätös 10.3.2021 § 20
Käytiin sivistyslautakunnan päätös läpi ja merkittiin se tiedoksi.

7. Vuodelle 2021 on koko perheen toimintapuistoihin varattu 5 000 euroa/paikka (Kyrö, Riihi-
koski ja Yläne)

Yhteisöllisyyslautakunta valtuutti kokouksessaan 13. 4. 2021 § 271apsi-ja perheneuvoston hoi-
tamaa aisaa.

Aiemmin on todettu, että hankinnoissa huomioidaan tänä vuonna nuoret.

Aluksi tulee selvittää toimintapuistojen tilojen riittävyys ja mahdolliset muut paikat ja seikat.
Tämän jälkeen tehdään ainakin yhtenäiskoulun nuorille kysely siitä, mitä nuoret haluavat
hankittavaksi.

Päätettiin tehdä kysely 4- -9-luokkalisille ja lukiolaisille siitä, mitä ja mihin he haluavat hankit-
tavaksi.

8. Vaalipaneelioli24. 3. 2021
Puheenjohtaja esitti lapsi-ja perheneuvoston kysymykset:
a) Pöytyä lapsiperheiden kotipesänä - mitkä asiat ovat tärkeitä perheiden näkökulmasta hyvin
nyt? Mitä konkreettisia toimia kehittäisit tulevalla vaalikaudella?
b) Miksi Pöytyää pidetään pikkasen parempana paikkana?

9. Yhteistyöseminaari lasten-ja nuorten palveluista oli Pöytyällä 20.4. 2021
Todettiin seminaari erittäin hyväksi ja puheenjohtaja käytti tilaisuudessa puheenvuoron.

10. Yhteistyötä
Puheenjohtaja on esitellyt Muhokselle Pöytyän lapsi-ja perheneuvoston toimintaa. Halusi-
vat tietää Pöytyän mallista.

Puheenjohtaja on sopinut elinvoimajohtaja Tiina Hämäläisen kanssa, että kumppanuusyh-
teistyöstä tehdään yhteinen tiedote MLL Muhoksen kanssa.

11. Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017-2021
Puheenjohtaja esitteli nykyistä kertomusta ja syksyllä aloitetaan valmistella vuosien 2021-
2025 hyvinvointikertomusta.
Todettiin, että kiusaamisen ehkäisy tulee nostaa myös hyvinvointikertomukseen.
Keskusteltiin Etelä-Karjalan mallista.

12. Muut asiat / kuulumiset
Puheenjohtaja kiitti kaikkia kuluneesta kaudesta (2019-2021) ja jokainen voi hakea itselleen
kiitokseksi Kyrön Kukkavainiosta, Piltin puutarhasta tai Koiviston puutarhalta 30 eurolla kiitos-
kukkia.

Seuraava kokous näillä näkymin syksyllä, kun uudet lautakunnat on valittu ja samoin uusi lap-
si- ja perheneuvosto. Nykyinen kokoonpano toimii siihen saakka.



13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19. 33.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja
Taina Myllynen
sihteeri



4/2021

PÖYTYÄ

Pöytyän lapsi-Ja perheneuvosta MUISTIO
Aika torstai 14. 10. 2021 kello 18.00-19. 50

Paikka Pöytyän perusturvantalo, Turuntie 639, 21870 Riihikoskl

Läsnä

l. Haakana Teija, seurakunta (Teams)
2. Hackspik Anna, Heikinsuon kyläyhdistys (Teams)
3. Holla Anu, Riihikosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys
4. Laiho Heidi, Auvaisten seudun kyläyhdistys
5. Lehtonen Miia, puheenjohtaja, MLL
6. Lehtonen Miia, yhteisöllisyyslautakunnan p]
7. Mattila Sanna, sivistyslautakunnan edustaja
8. Mylfynen Taina, sihteeri, kulttuurisihteeri
9. Mäkelä Marianne, sivistysjohtaja
10. Palmula Kati, Yläneen yhtenäiskoulu ]a MLL
11. Rannikko Marjatta, yhteisöllisyyslautakunnan edustaja
12. Sinkkonen Jasmin, vapaa-aikatoimen harjoittelija
13. Valkeapää Niina, partio

l. Kokouksen avaus

Kulttuurisihteeri Taina Myllynen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. Pöytyän lapsi-ja perheneuvoston kokoonpanon toteaminen Ja esittäytyminen
Jokainen esitteli itsensä kertomalla oman nimensä fö taustayhteisönsä.

3. Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2025

PÄÄTÖS:

Puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2025 vaitttiin Miia Lehtonen, joka on toiminut edellisellä kaudella lapsi ja
perheneuvoston puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Teija Haakana.

Puheenjohtaja Miia Lehtosen johdolla jatkettiin kokousta.

4. Esityslistan hyväksyminen ja jäsenten esittäytyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista Ja esittäydyttiin uudelleen valitsemalla heijastetuista kuvista yksi, joka ku-
vaa omaa tunnelmaa tällä hetkellä. Näin kuultiin uuden lapsi- ja perheneuvoston Jäsenten odotuksia ja toi-
veita lapsi-ja perheneuvostoon liittyen.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin kokouskutsuna toimitettu esityslista.



5. Lapsi-ja perheneuvoston muistioiden tarkastaminen ja allekirjoittaminen

PÄÄTÖS

Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät yhdessä muistion, joka julkaistaan kunnan kotisivuilla. Lapsi- ja perheneu-
vosto hyväksyy muistion ja tekee tarvittavat korjaukset seuraavassa kokouksessa.
Tämän jälkeen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat muistion.

6. Edellisen kokouksen 28.4.2021 muistio

Käytiin läpi huhtikuun kokousmuistio.

PÄÄTÖS:

Lapsi-ja perheneuvosto hyväksyi edellisen kokouksen 28. 4. 2021 muistion.

7. Kokouspalkkiot

Todettiin, että jäsenten/edustajien kokouspalkkio on 30 euroa/kokous. Palkkiot ja matkakorvaus maksetaan
kaksi kertaa vuodessa ja sihteerille tulee toimittaa tarvittavat tiedot (yhteystiedot, tilinumero ja verokortti).

8. Puheenjohtaja esitteli Pöytyän lapsi- ja perheneuvoston toimintasäännön Ja tavoitteet
Pöytyän kunnan lapsi-jo perheneuvosta on kunnan, sen alueella asuvien ja toimivien lasten, heidän per-
heidensä, järjestöjensä ja muiden tahojen yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena on seurata lasten ja heidän
perheidensä hyvinvointia, lapsiperheiden palveluja ja harrastusmahdoliisuuksia sekä tehdä ehdotuksia kun-
non viranhaltijoilfe, lautakunnille sekä muille toimielimille ja tahoille toimintojen kehittämiseksi.

Jokainen neuvoston jäsen toimii lapsi- ja perheasiain edustajana toimikauden aikana. Puheenjohtaja on ollut
Muhoksella esittelemässä Pöytyän lapsi-ja perheneuvoston toimintaa.

9. Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma loppuvuodelle 2021
Todettiin, että koronan takia määrärahaa on jäljellä vielä noin 5 000 euroa. Tulee huomioida maksamattomat
kokouspalkkiot ja matkakorvaukset.
Käytiin läpi toteutunut talousarvio. Lisäksi käytiin läpi kuluvan vuoden toimintasuunnitelma , todettiin koro-

nasta johtuvat peruutukset (mm. harrastepäivä, perhepäivä, luennot) ja toteutuneet asiat (kuntatiedotteessa
2/2021 kirjoitus #perheidenpoytya, koko perheen toimintapuistojen uudet välineet).
Lasten ja nuorten mielenterveysasiat koetaan tärkeiksi.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja/sihteeri selvittävät mielenterveyteen liittyviä luentoja 8-9 -luokkalaisille (MLL Turku) ja reh-
toreihin ollaan yhteydessä.

Pöytyän päiväkoteihin tilataan tunnetaitopelejä. Niina Valkeapää (päiväkodissa töissä) ja Miia Lehtonen (Yä-
neen päiväkodista) selvittävät asiaa ja ilmoittavat sihteerille tilattavat petit, joita tilataan kaikkiin Pöytyän
päiväkoteihin.

10. Sähköposti koskien koululaiskuljetuksia Ja susia

Yhteisöllisyyslautakunnan sihteerille on lähetetty sähköpostiviesti koululaiskuljetusten järjestämisestä susien
aiheuttaman vaaran vuoksi.

Keskusteltiin koululaiskuljetuksista ja susien reviirialueista, sekä avattiin tarkemmin koululaiskuljetusten jär-
jestämisen kokonaisuutta. Riistanhoitoyhdistykseltä 27. 9. 2021 saadun lausunnon mukaan susien reviiri-ja
fiikkuma-alue kattaa lähes koko kunnan alueen; tilanne on aiempien lausuntojen nojalla ollut viimeisten vuo-
slen ajan vastaava.

Sivistyslautakunta on 12.8. 2020 § 70 hyväksynyt esiopetus- ja koululaiskuljetusten järjestämisen periaatteet,
joiden mukaan Pöytyän kunnassa toimitaan. Periaatteiden mukaan susien aiheuttaman vaaran vuoksi ei

myönnetä oikeutta esiopetus- tai koululaiskuljetukseen, vaan oppilaan saattamisesta / kuljettamisesta taksin
tai iinja-auton reitille voidaan maksaa saattoavustus esiopetus-ja koululaiskuljetusten järjestämisen periaat-
teissä vahvistettujen lähtökohtien mukaisesti. Periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilta.



PÄÄTÖS:

Lapsi- ja perheneuvosta keskusteli koululaiskuljetuksista, ja asia todettiin hyvin vaikeaksi. Perheen näkökul-
maja huoli kuitenkin ymmärretään. Päätettiin luottaa sivistystoimen asiantuntijoihin koululaiskuljetusasiois-
sa.

11. Lapsi-ja perhevaikutusten arviointimallin rakentaminen
Seminaarissa 24. 10. 2020 pohjustettiin Pöytyän lapsi-ja perhevaikutusten arviointimallia. Tavoitteena oli
saada malli valmiiksi keväällä 2021, mutta asian valmistelu on vielä kesken. Alustavasta mallista on saatu

kommentteja, että malli ei ole ymmärrettävä eikä selkeä kuntalaisen näkökulmasta. Asiaa on valmisteltu työ-
ryhmässä, Jossa on lapsi- ja perheneuvoston lisäksi hallintojohtaja Paula Pekkola, sivistysjohtaja Marianne
Mäkelä, perustu rvajohtaja Eveliina Kiiski ja tekninen lohtaja Tarmo Rantanen.
Tarkoituksena on koota vielä viranhaltijaryhmä keskustelemaan asiasta.

PÄÄTÖS:

Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

12. Koko perheen toimintapuistot Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä

Vuonna 2021 on varattu 3x5 000 euroa yhteisöllisyyslautakunnan investointimenoihin koko perheen toi-
mintapuistoihin Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä. Yhteisöllisyyslautakunta valtuutti lapsi- ja perheneuvoston
tekemään hankinnat.

Keväällä Järjestettiin kysely kunnan 4-9-luokkalaisille ja lukiolaisille. Määrärahan ja kyselyn tulosten mukaan
tehtiin hankinnat: Kyrön toimintapuistoon ja Yläneen koulun pihalle (toimintapuistoon ei mahdu) hankittiin
betoniset pingispöydät (lainamailoja ja palloja Kyrön ja Yläneen kirjastoissa). Riihikoskelle on hankittu
maatramboliini, joka asennetaan keväällä 2022 paikalleen. Riihikoskelle toivottiin frisbeegolfrataa, joka to-
teutuu liikuntatoimen hankkeen avulla (Kisariihen taakse tekeillä rata).
vuodelle 2022 ehdotettu varattavaksi 3x5 000 euroa koko perheen toimintapuistoihin.

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi koko perheen toimintapuistoien tilanne.

13. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 22. 11.2021 kello 18.00 Yläneen uudessa päiväkodissa.
Kokouksessa käsitellään mm. Pöytyän lapsi-ja perhevaikutusten arviointimallia, Lapsi- ja perheneuvoston fa-
cebook-sivua, tiedottamista/ viestintäsuunnitelmaaja vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19. 50

Miia Lehtonen

puheenjohtaja
Taina Myllynen
sihteeri



PÖYTYÄ 5/2021

Pöytyän
lapsi-ja perheneuvosto

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosta
MUISTIO
Aika maanantai 22. 11. 2021 kello 18.00-20. 01

Paikka Yläneen uusi päiväkoti, Nissiläntie 3, 21900 Yläne ja/tai Teams

Läsnä

l. Anna Hackspik
2. Anu Halla

3. Anu Laakso, Teams

4. Karri Kinisjärvi, Teams

5. Kati Palmula

6. Marianne Mäkelä

7. Marianne Raiko, Teams

8. Marjatta Rannikko
9. Miia Lehtonen, yhteisöllisyysltk
10. Miia Lehtonen puheenjohtaja
11. Minna Truhponen, Teams
12. Niina Valkeapään
13. Sanna Mattila

14. Taina Myllynen, sihteeri
15. Terhi Saarijoki, TEams

l. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja aloitti kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3. Edellisen kokouksen 14. 10. 2021 muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Päiväkoteihin tilattavat tunnetaitopelit

Päätettiin lahjoittaa Pomenia-tunnetaitomateriaalia päiväkoteihin ja sihteeri tilaa materiaalin.



5. Mielenterveyteen liittyviä luentoja 8-9-luokkalaisille

Ina Vahalahden, Varsinais-Suomen piirin MLL nuorisotoiminnan koordinaattorin kanssa sovit-

tu seuraavat tilaisuudet:

22. 11. 2021 Yläneen yhtenäiskoulu

1. 12. 2021 Elisenvaaran yhtenäiskoulu

20. 12. 2021 Riihikosken yhtenäiskoulu

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että tavoitteena on jatkossa joka vuosi järjestää kaikille 8-

luokkalaisille mielenterveys/tunnetaito luento/tilaisuus.

6. Lapsi-ja perhevaikutusten arviointimalli

Puheenjohtaja Miia Lehtonen esitteli arviointimallia ja korosti, että arviointimallin tärkein ta-

voite on lasten mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa ja kuntalais-

ten osallistaminen päätöksentekoon.

Hallintojohtaja Paula Pekkola, sivistysjohtaja Marianne Mäkelä ja kulttuurisihteeri Taina Myl-
lynen pitivät 18. 11. oli palaverin, ja tekivät arviointimallista ehdotuksen: Tarkoituksena on ar-

vioida Pöytyän kunnon päätösten vaikutuksia lapsiin ja perheisiin, tavoitteena kokonaisuuden

toimivuus toiminnalliset ja taloudelliset näkökulmat huomioiden. Lasten ja perheiden sekä hei-

to edustavien vaikuttajaryhmien osallistumismahdollisuuksia tuetaan valmisteltaessa päätök-
siä, joilla arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia lapsiin ja perheisiin.

Haasteena on arvioida vaikutuksia, jotka usein eivät ole yksiselitteisiä tai mitattavia. Vaikea on

luoda mittarit, joilla arvioidaan eri asioita.

Karri Kinisjärvi muistutti, että eri asioissa voidaan tehdä ennakkoarvio ja kuullaan kuntalaisia,

ja toteutuksen jälkeen voidaan tehdä seuranta-arviointi ja pohditaan vaikutuksia.

Todettiin, että arviointimallista tulee tehdä käytännönläheinen. Eri tahojen tulee tietää, mistä

arviointimallissa on kyse.

Päätettiin tehdä käsikirja arviointimallista, jossa on käytännön esimerkkejä ja hyödynnetään
18. 11.2021 tehtyä pohjaa.

7. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

Sisältää työkaluja apua eniten tarvitseville.

Merkittiin tiedoksi.

8. Lapsi-ja perheneuvoston toimintasuunnitelma 2022

Palataan seuraavassa kokouksessa, puheenjohtaja toteutti Menti-kyselyn ja kokouksiin voi-

daan kutsua asiantuntijoita esim. etsivät nuorisotyöntekijät.

9. Lapsi-ja perheneuvoston viestintäsuunnitelma

Jokainen lapsi-ja perheneuvoston jäsen on vaikuttajahenkilö, joka viestittää lapsi-ja perhe-
neuvonnasta.

Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa.



Luodaan ryhmälle Whatapp- ryhmä, jossa keskustellaan (vain) kokousasioista.

10. Vuoden 2022 kokousaikojen sopiminen

Tehdään kokouspäivistä Doodle-kysely.

11. Muut asiat/ kuulumiset

Keskusteltiin Vaikuttajaryhmän tehtävistä, kuntalaisoppaasta.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20. 01 ja tämän jälkeen Yläneen päiväkodinjohtaja Miia
Lehtonen esitteli päiväkotia.

Miia Lehtonen

puheenjohtaja
Taina Myllynen
sihteeri


