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Lapsiystävällinen kunta - koordinaatioryhmän kokous
Pöytäkirja
Aika
22.5.2018 klo 17 – 19
Paikka
kokoushuone Kajanus 5. krs.
Jäsenet
Luottamushenkilöiden edustajat:
puheenjohtaja Erkki Majanen, varaedustaja Riikka Purra poissa
varapuheenjohtaja Linda Basilier, varaedustaja Marjut Frantsi –Lankia
Emmi Wehka-Aho , varaedustaja Rita Holopainen
Johanna Fleming, varaedustajat Elina Kinnunen poissa ja Pekka M. Sinisalo poissa
Nuorisovaltuuston edustaja:
Onni Virtanen, varaedustaja Alexandra Obrey poissa
Toimialojen edustajat:
Sivistys- ja vapaa-aika: Päivi Sorvari ja varaedustaja Johanna Lindeman
Perusturva: Sirkku Pekkarinen-Keto ja varaedustaja Tuula Malmi-Suominen poissa
Konserni: valmistelija / sihteeri Ritva Ikkelä ja varaedustaja Susanna Järvenpää
Kuntatekniikka: Ansa Virtanen ja varaedustaja Merja Puromies poissa

1. Järjestäytyminen, jäsenten ja osanottajien toteaminen
Todettiin paikalla olevat edustajat ja varaedustajat.
Päätettiin, että jatkossa varaedustaja on läsnä vain varsinaisen edustajan ollessa estynyt.
Varsinainen edustaja ilmoittaa itse varaedustajalle.
2. Tiedotusasiat
Päätettiin että esityslista, pöytäkirja ja muu materiaali tallennetaan
https://www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinen-kunta -sivulle.
3. Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin kehittämistyö vuosina 2016-17 ja Lapsiystävällinen
kunta -tunnustus
Päivi Sorvari esittelee hankkeen aiemmat vaiheet.
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Päivi kertoi toimintatavan kehittämisen vaiheista. Kehittämissykli on kaksi vuotta. Edellisen
kauden toimintasuunnitelma tehtiin vuonna 2016 alkukartoituksen 6/2016 jälkeen ja
suunnitelman loppuraportti valmistui vuonna 2108, jonka jälkeen Unicef myönsi kunnalle
Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.
Edellisen kauden toimintasuunnitelma oli laaja ja Päivi Sorvari suositteli täsmentämään ja
vähentämään lähivuosien tavoitteita.
Päivi kertoi että Lapsiystävällinen kunta toimintamallissa on toteutettu seuraavat

hankkeet:
• lasten oikeuksien viikon 47 kampanjoihin osallistuminen: Liputa lapselle ja Lapsi
mukaan töihin https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/
o koulutettu 13 lasten oikeuksien kouluttajaa toimialoilla ja konsernihallinnossa, jotka
kouluttivat yhteensä 150 henkilöä 12 eri työpajassa lasten oikeuksiin. Työtä jatketaan ja
laajennetaan kohderyhmä lapsiin, että lapset tuntevat lasten oikeudet.
o Vuorenmäen ja Masalan koulut kehittävät UNICEFin kanssa lapsen oikeusperustaista
koulumallia
o huhtikuussa 2017 luottamushenkilöiden ja koulujen oppilaskuntien yhteinen
kyselytunnin Kirkkonummi-salissa
o Erityistä tukea tarvitseville perheille julkaistiin suomenkielinen opas
Miten kasvatat lapsestasi ja nuorestasi vahvan? Asiantuntijoiden muistilista
vanhemmille -vihkonen.
• Osallistettiin alueen lapset ja koulun oppilaat mukaan Kantvikin lähiliikuntapaikan
suunnitteluun. Samoin kirjaston ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa otettiin lapset
mukaan
• Lapsi mukaan töihin, Lasten osallisuutta päätöksentekoon edistettiin valtuutettujen ja
koululaisten kyselytunnilla syksyllä 2017 josta saatiin määräraha koulujen pihojen
kunnostukseen.
• Unicef lapsiystävällinen logo otettiin käyttöön ja kunnassa kaikkien tulee käyttää sitä
allekirjoituksessa, myös oma nettisivu perustettiin.
• Nuorisvaltuusto aloitti työnsä 31.10.2017

4. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2018-19
Keskustellaan 2018-2019 toimintasuunnitelman laatimisesta, työn tavoitteista ja valittavista
kehittämiskohteista pohjana mm. arviointi ja Unicefin oheismateriaali.
Kehittämiskohteet:
Suunnitelmasta käytiin vilkasta keskustelua ja mietittiin miten suunnitelma näkyy kunnan
hyvinvointimallissa, joka on hyväksymiskierroksella parhaillaan.
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Sovittiin valittavaksi 1-3 tärkeimmäksi koettua asiaa Unicefin Rakennuspalikat ja
tarkistuslistat - julkaisusta ja tarkennetaan ja konkretisoidaan muutama valittu asia
toteutettavaksi vuonna 2019. Virkamiehet laativat ehdotuksen syyskuun kokoukseen.
Tärkeinä pidettiin varsinkin palikkaa 5, lasten mahdollisuutta vaikuttaa heille itselleen
tärkeisiin asioihin aktiivisina toimijoina, ei vain kuultavina kohteina.
Muita tärkeitä asioita olivat
- miten lapset saadaan mukaan päätöksentekoon. Tässä käynnissä mm.
kouluprojekti, ja kuntalähettiläät. Syksyn kokoukseen pyydetään lisätietoa kouluprojektista.
- Nuorisovaltuustolta kysyminen päätöksenteon yhteydessä edistää lasten
mukaan ottamista päätöksentekoon.
- Lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon osana. Mallia siihen voi ottaa esim.
Tammisaaresta, jossa toteutettu lapsivaikutusten arviointia.
- Tiedottaminen lapsilähtöisesti parantaa lasten osallisuutta ja osallistaa lapset
mukaan päätöksentekoon. Siitä esimerkkinä konsernihallinnolla on kesällä
palkattuna kesäharjoittelija, joka aloittaa lasten nettisivujen tekemisen.
Mietittiin myös miten lasten käyttämiä alustoja (snapchat) voi hyödyntää
kohderyhmän tavoittaminen
- Lapsilta kysyminen päätöksenteon ja suunnittelun yhteydessä parantaa myös
osallisuutta. Osallistamisesta on monta käytännön mallia rakennushankkeiden
yhteydessä.
Unicef hyväksyy uuden toimintasuunnitelman 2018 syksyllä 2018.
Aloitetut hankkeet pysyvät mukana ja ne kirjataan suunnitelmaan, samoin toimialoilla tehtävä
muu lapsiystävällinen työ pyritään tekemään näkyväksi ja otetaan huomioon
toimintasuunnitelmassa.
5. Koordinaatioryhmän työskentelytapa ja kokousajat syksyllä 2018.
Sovittiin kokoukset tiistaina 4.9. ja tiistaina 9.10.
6. Muut asiat
Sirkku Pekkarinen-Keto kertoi, että on ehdotettu Kirkkonummipäiville osallistumista yhdessä
LAPE-hankkeen kanssa.
Todettiin, että tällä hetkellä ei löydy sopivaa tapaa eikä aikaa, jossa LYK-hanke voisi esittäytyä
päivillä. Toimintasuunnitelman tekeminen on vasta alkanut, eikä ole aikaa miettiä miten hanke
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voisi näky Kirkkonummipäivillä. Lisäksi koordinaatioryhmällä on sovitut vuorot puolueiden
teltoilla ja nuorisotoimella on omalla teltta.
Esitteiden ja logon jakaminen on mahdollista, jos sille löytyy luonteva paikka.
7. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19.
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