2/2021

Pöytyän lapsi- ja perhearvioinnin työryhmä
MUISTIO
Aika 15.2.2021 kello 18.00-19.30
Teams-kokous
Läsnä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heli Ahola (MLL YIäne)
Minna Truhponen (Pöytyän seurakunta)
Miia Lehtonen (MLL Karinainen)
Miia Lehtonen (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
Marika Loponen, sivistysltk pj (läsnäolo-oikeus)
Taina Myllynen, sihteeri

1. 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 julkaisemisesta 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. Huomioithan, 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 perhevaikutusten mallia.
Haasteena on nostaa esille ruohonjuuritason vaikutukset. Todettiin, että lapset ja nuoret osaavat
kertoa kokemuksistaan/toiveistaan. Yläneen päiväkodissa pyydetty lapsia piirtämään kuvia unelmien 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
- arviointimallin 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. l
11. Seuraava kokous28.4.2021 kello 18 Teams.
12. Kokouksen päättäminen

Miia Lehtonen
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri

