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Pöytyän lapsi- ja perhearvioinnin työryhmä
MUISTIO
Aika 28.4.2021 kello 18.00-19.33
Teams-kokous
Kutsuttu
1. 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

1. 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 perheneuvoston nimeää yhteisöllisyyslautakunta. Toivotaan, että kukin omalla tahollaan muistuttaa uusien
jäsenten ehdottamisesta. Nykyinen lapsi- ja perheneuvosto 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. Puheenjohtaja lupasi tehdä mallille visuaalisemman ilmeen ennen kommenttikierrosta. Yhteisöllisyyslautakunta käsittelee mallia kokouksessaan 18.5.2021

6. Aloite perhekohtaisen tilanteen huomioimiseksi Pöytyän kunnan koulukyytiperiaatteita sovellettaessa
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, Riihikoski ja Yläne)
Yhteisöllisyyslautakunta valtuutti kokouksessaan 13.4.2021 § 27lapsi- ja perheneuvoston hoitamaa 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 hankittavaksi.
8. Vaalipaneeli oli 24.3.2021
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. Halusivat tietää Pöytyän mallista.
Puheenjohtaja on sopinut elinvoimajohtaja Tiina Hämäläisen kanssa, että kumppanuusyhteistyöstä tehdään yhteinen tiedote MLL Muhoksen kanssa.
11. Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017-2021
Puheenjohtaja esitteli nykyistä kertomusta ja syksyllä aloitetaan valmistella vuosien 20212025 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 kiitoskukkia.
Seuraava kokous näillä näkymin syksyllä, kun uudet lautakunnat on valittu ja samoin uusi lapsi- ja perheneuvosto. Nykyinen kokoonpano toimii siihen saakka.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.33.

Miia Lehtonen
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri

