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Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto
MUISTIO
Aika tiistai 31.3.2020 kello 18.00-19.20
Teams-kokous
Paikalla
1. Heidi Laiho (Auvaisten kyläyhdistys)
2. Heli Ahola (MLL YIäne)
3. Annika Haltsonen, (Pöytyän Kaima)
4. Teija Haakana (Pöytyän seurakunta)
5. Miia Lehtonen (MLL Karinainen), puheenjohtaja
6. Marjatta Rannikko (Pöytyän yhteisöllisyyslautakunta)
7. Laura Naire-Koivisto (Pöytyän tekninen lautakunta)
8. Marika Loponen, sivistysltk pj
9. Matias Kotaniemi (nuorisotoimi)
10. Taina Myllynen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Miia Lehtonen avasi kokouksen, totesi etäyhteydessä olevat ja kertasi etäkokouksen periaatteita yleisesti.
2. Edellisen kokouksen muistio 30.10.2019, kokoonnuttiin Yläneellä
Muistio hyväksytään sähköpostissa ja julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Päätös:
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Toimintakertomus 2019
Päätös:
Hyväksyttiin toimintakertomus korjauksin.
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Käytiin toimintasuunnitelma läpi tarkentaen sitä.
Puheenjohtaja kirjoittaa Heli Aholan ja Marjatta Rannikon kanssa jutun lapsi- ja perheneuvostosta seuraavaan kunnan tiedotuslehteen.
Keskusteltiin nuorisovaltuuston mukanaolosta tulevassa toiminnassa. Todettiin myös, että
kunnassa on erilaisia nuorten mielenterveyttä tukevia toimintoja (mm. sova), lapsi- ja perheneuvosto haluaa olla mukana.
Päätös:
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

5. Vuoden 2020 kokoukset
Lapsi- ja perheneuvosto pyrkii kokoontumaan toimintasäännön mukaisesti noin 2-3 kertaa
vuodessa.
Vuoden 2020 kokoukset toukokuun puolivälissä, elokuussa koulun alkamisenjälkeen ja lomamarraskuussa.
Päätös:
Puheenjohtaja tekee Duudle-kyselyn sopivista kokouspäivistä.
6. Lapsivaikutusten arviointi ja jalkauttaminen
Todettiin, että lapsivaikutusten arviointi ei ole jalkautunut kuten yritysvaikutusten arviointi on
osa kunnan päätöksentekoa. Tulisi tuoda esille lapsivaikutusten arvioinnin myönteiset vaikutukset #perheidenpoytya
Päätös:
Perustettiin ryhmä valmistelemaan asiaa ja lomaketta: puheenjohtaja, Teija Haakana, Heidi
Laiho ja sihteeri.
7. Koko perheen toimintapuistojen/ Leikkipuistojen kehittäminen edennyt Yläneelle ja mahdolliset jatkotoimenpiteet ja kehittäminen
Pöytyän kunta on varannut 20 000 euroa/kuntataajama koko perheen toimintapuistojen kehittämiseen. Vuonna 2018 kunnostettiin Kyrön maauimalan leikkipuiston vieressä olevaa leikkipuistoa ja vuonna 2019 Riihikoskella (Puistokaaren leikkipuisto) ja kesällä 2020 avataan Yläneen koko perheen toimintapuisto (Alvarintien leikkipuisto).
Keskusteltiin haasteista kun uusia paikkoja on avattu (ilkivaltaa). Todettiin, että Riihikosken
toimintapuistolle tarvittaisiin kunnon valaistus ja nuoret olisi hyvä saada suunnitteluun ja toteutukseen mukaan.
Yläneen koko perheen toimintapuiston avajaiset on suunniteltu pidettäväksi kesän alussa,
mutta koronavirus on muuttanut tilannetta. Yläneen MLL ilmoittaa, koska avajaiset pidetään.
Päätös:
Koko perheen toimintapuistoja halutaan kehittää jatkossakin ja asiaan palataan seuraavassa
kokouksessa.
8. Lastenhoitotoiminta Pöytyällä
Todettiin, että tarpeeksi lastenhoitajia ei ole saatu koulutettua ja MLL ajaa asiaa vahvasti. Sopimuskauden pituus tulee tarkistaa.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
9. Muut asiat/ kuulumiset
Heli Ahola toi esille, että perheet ja perheiden hyvinvointi vaikuttavat monella tasolla kunnan
asioihin. Perhe on kunnan perusyksikkö ja asioita ei tulisi aina arvioida talouden näkökulmasta.
Lapsi- ja perheneuvosto voisi jakaa Mielenterveyden keskusliiton chat-palveluja perheiden tueksi teemalla, miten jaksaa arjessa tms.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20 ja seuraava kokouspäivä sovitaan Duudlen avulla.

Miia Lehtonen
puheenjohtaja

Taina Myllynen
sihteeri

