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Lapsiystävällinen kunta, koordinaatioryhmän kokous
Aika

Torstai 9.5.2019, klo 17.00- 19.00

Paikka

Kunnantalo, 4. krs, kokoushuone Herman

Läsnä
Luottamushenkilöiden edustajat:
Erkki Majanen, pj (varaedustaja Riikka Purra), läsnä
Linda Basilier, vpj (varaedustaja Marjut Frantsi –Lankia)
Emmi Wehka-Aho (varaedustaja Rita Holopainen)
Johanna Fleming (varaedustaja Pekka M. Sinisalo)
Nuorisovaltuuston edustaja:
Onni Virtanen (varaedustaja Alexandra Obrey)
Toimialojen edustajat:
Päivi Sorvari (varaedustaja Johanna Lindeman), sivistys- ja vapaa-aika
Sirkku Pekkarinen-Keto (varaedustaja Tuula Malmi-Suominen)
Ansa Virtanen (varaedustaja Merja Puromies), kuntatekniikka
Susanna Järvenpää, pysyvä varajäsen, konsernihallinto
Ulla Gahmberg, valmistelija / sihteeri konsernihallinto
Sanna Korkalainen, harrastuskoordinaattori, asia 3
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1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet osallistujalistan mukaan.

2. Kokousaineiston nähtävänä pitäminen
Koordinaatioryhmän kokousaineisto tallennetaan https://www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinen- kunta -sivulle.

3. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan esittely
Harrastuskoordinaattori Sanna Korkelainen on kutsuttu kokoukseen esittelemään harrastustoiminnan kokonaisuutta kunnassa.
Merkittiin esittely tiedoksi. Esittelyaineisto on https://www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinenkunta -sivulla.

4. Toimialojen valmistelussa olevien LYK -hankkeiden esittely sekä suunnitelmat vuodelle
2019
Toimialat esittelivät koordinaatioryhmän kokouksessa LYK-toimintasuunnitelman hankkeita
sekä todettiin myös kehittämisideat oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden kyselytuntia ajatellen:
- kutsu suoraan niille luottamushenkilötahoille, joiden toivotaan osallistuvan kokoukseen
- koulujen kuljetusaikataulut tulee huomioida tilaisuuden alkamisajankohdasta päätettäessä
- suunniteltava tapa, jolla tilaisuudessa nousseet ideat voitaisiin ottaa suoraan valmisteluun
Esittelyaineisto on https://www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinen- kunta -sivulla.
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Todettiin lisäksi, että seuraavat hankkeet esiteltiin Unicefin ja kunnan seurantakokouksessa
13.3.2019.
-

Oppilaskuntien ja luottamushenkilöiden kyselytunti 10.4.2019. Kyselytunnin teemana
oli lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet kunnassa.
Yhdenvertaisten edellytysten luominen nuorten harrastusmahdollisuuksissa.
Perusturvapalvelujen Pyydä apua -nappi otettu käyttöön 1.4.2019
Koulujen ja päiväkotien ruokalistoissa huomioidaan lasten mielipiteet
Lapset ja nuoret osallistetaan rakentamisessa ja julkisten tilojen suunnittelussa mm.
kyselyiden ja työpajojen avulla
Kaksi Kirkkonummen alakoulua (Masalan ja Vuorenmäen koulut) on ollut Lapsenoikeusperustainen koulu -pilottihankkeessa mukana
Nuorten kesätyöllistämismäärärahoja nostettiin tuntuvasti vuodelle 2019
Lähestymistä nuoriin suunnitellaan verkkosivujen käyttäjäkokemusta kehittämällä
Nuorten uutiset -uutiskatsaus kehitteillä
Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään vuosittain
Nuorisovaltuuston edustajia mukana toimielinten kokouksissa

5. Erityiset kehityskohteet, koordinaatioryhmälle tiedoksi
5.1.

Lapsivaikutusten arvioinnin käynnistäminen kunnassa ja kunnan toimialoilla

Kunnassa ei ole käytössä lapsivaikutusten arviointia. Seurantakokouksessa 13.3.2019 arvioitiin,
että lapsivaikutusten käyttöönotto voisi lisätä ja systematisoida tietoa siitä, miten kunnan toiminnot kohdistuvat lapsiin ja nuoriin sekä lisätä lasten ja nuorten palvelujen vaikuttavuutta.
Kunnan johtoryhmälle ehdotetaan, että alkusyksystä pidetään lasten ja nuorten asioiden teemakokous, jossa käsitellään lapsivaikutusten arviointia ja sen käyttöönottoa kunnassa. Tilaisuuteen
kutsutaan koordinaatioryhmä ja ulkopuolinen asiantuntija, joka esittelee lapsivaikutusten arviointia kunnassa.
Merkittiin tiedoksi.

5.2.

Toimenpiteet lapsiköyhyyden poistamiseksi

Seurantakokouksessa todettiin, että kunnassa on lapsiköyhyyttä, joka usein jää huomaamatta.
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Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyy tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena olisi vaikuttaa lapsiperheiden toimeentuloon ja ehkäistä lasten ja
nuorten syrjäytymistä.
Sirkku Pekkarinen-Keto kokoaa kaikki tavoitteet ja toimenpiteet yhteen ja esittelee ne yhtenä kokonaisuutena syksyn LYK:in virkamies- ja koordinaatiotyöryhmissä.
Merkittiin tiedoksi.
5.3.

Lapsiystävällinen kunta- työskentelymalli kunnassa, uudelleen arviointi

Kirkkonummella on paljon lapsia ja nuoria ja että näihin kuntalaisiin kohdistuvien palvelujen koordinointi Lapsiystävällisen kunnan -toimintamallin mukaisesti on kunnalle ”tosi tärkeä asia”.
Kuitenkin todettiin myös, että nykyinen toimintamalli, jossa koordinaatioryhmä koostuu osin luottamushenkilöistä ja osin toimialojen edustajista koostuvasta valmistelevasta viranhaltijatyöryhmästä, ei toimi sillä tavalla, että lasten asioiden koordinointia voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla. LYK -työskentelymallia tulee uudelleenarvioida.
Koordinaatioryhmälle tuodaan tiedoksi, että Sirkku Pekkarinen-Keto valmistelee kunnan johtoryhmälle ehdotuksen LYK-työn organisointitavaksi. Susanna Järvenpää kerää toimintamallitietoja
muista LYK- kunnista koordinaattoritapaamisessa toukokuussa. Koordinaatioryhmän luottamushenkilöt voivat myös antaa ehdotuksia LYK- työn organisoimiseksi.
Merkittiin tiedoksi.

6. LYK -osallistuminen Kirkkonummipäivillä
Koordinaatioryhmälle tuodaan tiedoksi seurakunnalta kulttuuritoimelle ja kuntakehitysyksikölle
saapunut ehdotus, että kunta voisi osallistua Kirkkonummi-päiviin teemalla, että lapset saavat
päättää mikä on Kirkkonummen tunnuseläin ja -kasvi. Selvitetään mahdollinen käytännön toteutus.
LYK ei osallistu erillisesti Kirkkonummi-päiville vaan toimittaa LYK-logoja päiviin osallistuville kunnan tahoille.
Merkittiin tiedoksi valmistelutilanne.
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7. Uudet LYK – logot, koordinaatioryhmälle tiedoksi
UNICEF on toimittanut kuntaan uudet Lapsiystävällinen kunta -logot ja ohjeistukset niiden

käyttöön. Logot ovat suomeksi ja ruotsiksi.

LYK-logon
käyttöohje kunnille

Unicef suosittelee siirtymistä uuden logon käyttöön niin pian kuin mahdollista. Jos kunnassa
on esim. painotuotteita vanhalla logolla niin niitä voi edelleen käyttää.
Todettiin, että Kirkkonummella on käytössä kaksikielinen logo ja näin halutaan olevan myös
jatkossa. Unicefille on toimitettu pyyntö saada kaksikielinen logo. Unicef selvittää asiaa. Koordinaatioryhmälle tuodaan tiedoksi kun tiedot kaksikielisestä logosta saadaan kuntaan.
Merkittiin tiedoksi.

8. Lasten vaalit
Jäsen Johanna Fleming esitteli lasten vaalit, jotka on mahdollista järjestää ns. tavallisten vaalien yhteydessä. Lasten vaalien tavoitteena on tehdä äänestämisestä koko perheen tapahtuma, joka innostaisi
niin aikuisia äänestämään eurovaaleissa kuin lapsia aktiiviseen kansalaisuuteen sekä ikäluokkien väliseen rakentavaan vuoropuheluun yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta.
Samassa kiinteistössä virallisen äänestyspaikan kanssa on omatoiminen lasten äänestyspiste, jossa
lapsi äänestää fiktiivistä ja hyvämielistä ehdokasta, leimaa lipun itse ja pudottaa lipun vaaliuurnaan.
Äänestäminen tapahtuu kokonaisuudessaan lapsen ja saattajan kesken, luoden vuorovaikutusta vaikuttamisen keinoista. Pisteellä ei päivystä ketään, eli sillä tavoin työllistävää vaikutusta ei ole. Äänestyspiste voisi olla esim. kunnantalon infopisteelle tai kirjaston lasten puolelle, selvästi erilleen virallisesta äänestyspaikasta, jolloin vaalitoimitus ei ole vaarassa häiriintyä.
Lisätietoa www.lastenvaalit.fi
Päätettiin, että suunnitellaan seuraavia vaaleja varten.

9. Koordinaatioryhmän seuraava kokous
Koordinaatioryhmän seuraava kokous pidetään 5.9.2019 klo 17 – 19 kokoushuone Hermannissa.
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10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.59.

Erkki Majanen
puheenjohtaja
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