PÖYTYÄN LAPSI-JA PERHENEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 2021

1 § Toiminnan tarkoitus
Pöytyän kunnan lapsi- ja perheneuvosto on kunnan, sen alueella asuvien ja toimivien lasten, heidän
perheidensä, järjestöjensä ja muiden tahojen yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena on seurata
lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia, lapsiperheiden palveluja ja harrastusmahdollisuuksia
sekä tehdä ehdotuksia kunnan viranhaltijoille, lautakunnille sekä muille toimielimille ja tahoille toimintojen kehittämiseksi.

2 § Neuvoston asettaminen ja kokoonpano
Pöytyän kunnan lapsi- ja perheneuvostoon kuuluvat kunnan alueella asuvien ja toimivien lasten,
heidän perheidensä, järjestöjensä ja mahdollisten muiden tahojen edustajat sekä lautakuntien
asettamat edustajat. Jäsenten tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti ja kunnan eri alueet
kattavasti kunnassa toimivia lapsi- ja perhetyötä tekeviä järjestöjä, yhdistyksiä ja muita tahoja.
Lapsi- ja perheneuvoston nimeää yhteisöllisyyslautakunta järjestöjen ja muiden lapsiperheiden
edustajien ehdotusten mukaisesti. Lapsi- ja perheneuvostoon valitaan 9-11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhden jäsenistä tulee edustaa sivistyslautakuntaa, yhden jäsenistä yhteisöllisyyslautakuntaa, yhden jäsenistä teknisen lautakunnan lupajaostoa, yhden jäsenistä teknistä lautakuntaa ja yhden perusturvalautakuntaa. Viisi jäsentä nimetään
lapsi- ja perhetyötä tekevien järjestöjen, seurojen ja seurakunnan edustajista.
Lapsi- ja perheneuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakuntien edustajat eivät voi toimia neuvoston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Jäsenten lisäksi neuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Lapsi- ja perheneuvoston asiantuntijana/sihteerinä toimii kulttuurisihteeri, ja lasten ja nuorten palvelujen rajapintaan sijoittuvissa asioissa asiantuntijana nuoriso-ohjaajat. Sivistys- ja yhteisöllisyyslautakuntien puheenjohtajilla sekä sivistysjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus neuvoston kokouksissa.
Lapsi- ja perheneuvoston jäsenille maksetaan matkakulujen lisäksi kokouspalkkiota 30 €/kokous
puolivuosittain. Kokouksista toimitetaan muistiot, jotka jaetaan Pöytyän kunnan verkkosivuilla.

3 § Lapsi- ja perheneuvoston tehtävänä on
1. antaa foorumi lasten ja perheiden osallistumiselle ja vaikuttamismahdollisuuksille
2. seurata lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä lasten ja perheiden palvelujen kehitystä
Pöytyän kunnassa
3. tehdä lasten ja perheiden palveluja koskevia kehittämisehdotuksia kunnan viranhaltijoille, lautakunnille sekä muille toimielimille ja tahoille
4. antaa pyydettäessä lausuntoja
5. edistää lapsi- ja perhetyötä tekevien järjestöjen, seurakunnan, kunnan ja muiden viranomaisten
ja tahojen välistä yhteistoimintaa Pöytyällä ja lähialueella
Tehtäviensä hoitamiseksi lapsi- ja perheneuvosto valmistelee toimikaudekseen toimintasuunnitelman ja seuraa tämän toteutumista.

4 § Kokoukset ja asiakirjojen allekirjoitus
Lapsi- ja perheneuvoston kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta noin 2-5 kertaa kalenterivuodessa. Kokouskäytännöissä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä.

5 § Toimintasäännön voimaantulo
Lapsi- ja perheneuvoston toimintasääntö astuu voimaan, kun sitä koskeva kunnanhallituksen päätös on saavuttanut lainvoiman.
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