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Lapsiystävällinen kunta, koordinaatioryhmän kokous
Aika

Torstai 5.9.2019, 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)
Joakim Åsten (varaedustaja Merja Puromies), yhdyskuntatekniikka
Susanna Järvenpää, valmistelija / sihteeri konsernihallinto
Kokouksessa 2/2019 käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet
osallistujalistan mukaan. Merkittiin tiedoksi toimialojen edustajissa muutoksia: konsernihallinnon edustajana ja LYK-koordinaattorina toimii Susanna Järvenpää vuoden 2019 loppuun, sekä yhdyskuntatekniikan uutena edustajana toimii Joakim Åsten.
2. Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tilannekatsaus
Merkittiin tiedoksi.
3. UNICEFin kannustukset jatkotyöskentelylle
Merkittiin tiedoksi.
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4. Lapsiystävällinen kunta -työskentelymallin arviointi ja uudelleensuunnittelu
Edellisessä koordinaatioryhmän kokouksessa 9.5. päätettiin, että Sirkku Pekkarinen-Keto
valmistelee kunnan johtoryhmälle ehdotuksen LYK-työn organisointitavaksi. Suunniteltu
kokous 20.8., johon oli kutsuttu johtoryhmän ja koordinaatioryhmän lisäksi Mannerheimin
lastensuojeluliiton johtava lapsi- ja perhepolitiikan sekä lasten oikeuksien asiantuntija Esa
Iivonen, peruuntui. Koordinaatioryhmä oli pettynyt tapahtuman peruuntumiseen ja toivoo
kokouksen uudelleenjärjestelyä mahdollisimman pian.
Työskentelymalli
Sirkku Pekkarinen-Keto esitteli Ulla Gahmbergin kanssa yhteistyössä rakennetun työskentelymallin koordinaatioryhmälle. Malli herätti runsaasti keskustelua, jonka pohjalta koordinaatioryhmä päätyi esittämään johtoryhmälle seuraavaa mallia:
• Uusi perustettava ryhmä olisi laaja-alainen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä, jonka vastuulla on mm. LYK-näkökulman jalkautus ja hyvinvointiohjelman seurantatyö. Ryhmän kokoonpano olisi seuraava:
• Ryhmän puheenjohtajuus kiertäisi toimialajohtajien ja hallintojohtajan
keskuudessa
• Viranhaltijoiden edustajia olisi yksi per toimiala & konsernihallinto ja
heille varajäsenet, organisatorisesti päällikkötasoa
• Luottamushenkilöjäseniä neljä ja varajäsenet
• Nuorisovaltuuston jäsen ja hänelle varajäsen
• LYK-koordinaattori, ryhmän sihteeri
• Toimintaan sisällytetään myös yhteistyö 3. sektorin kanssa, sekä sen kehittäminen. Koordinaatioryhmä päätti sisällyttää ryhmän kokoonpanon yhden, vielä
nimeämättömän 3. sektorin edustajan.
• Ryhmän viranhaltijaedustajat vastaavat oman toimialansa LYK-hankkeiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, sekä toimialat nimeävät keskuudestaan oman
toimialansa ns. LYK-henkilön, joka perehtyy meneillään oleviin hankkeisiin ja
raportoi näistä toimialansa vastuulliselle edustajalle. Nämä LYK-henkilöt vuorottelevat kahden vuoden välein ryhmän LYK-koordinaattorin tehtävissä.
• Uusi työskentelymalli osaltaan varmistaa myös kunnan johdon sitoutumisen
työhön, mikä on ensiarvoisen tärkeää LYK-toimintamallin edistämisen ja toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumisen kannalta.
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LYK-budjetti
Koordinaatioryhmä keskusteli LYK-toiminnan piiriin sijoittuvien hankkeiden rahoituksesta ja
budjetoinnista. LYK-toiminnalla ei ole omaa budjettia ja kokouksista ei makseta kokouspalkkiota.
Koordinaatioryhmän jäsenet evästivät viranhaltijoita valmistelemaan vuoden 2020 talousarvioneuvotteluja varten LYK-budjettiesityksen, jossa näkyisi toimintasuunnitelmaan pohjaavien toimenpiteiden rahoitusarviot. Budjetti sijaitsisi konsernihallinnossa. Esitys viedään
konsernivetoisesti kunnanhallitukselle.
Budjettiesitykseen tulisi sisällyttää myös koordinaatioryhmän jäsenten kokouspalkkiot, joiden käyttöönottoa esitetään myös tässä samassa esityksessä. Koordinaatioryhmä keskusteli LYK-työn arvosta myös toimielinrakenteen näkökulmasta; nyt palkkiottomuus linjaa
työn olevan jollain tapaa vähemmän tärkeää, vaikka monissa yhteyksissä LYK-toiminnan
tärkeys on jo todettu. Tapa korjata tilanne on myöntää kokouspalkkiot kokouksiin osallistuville koordinaatioryhmän jäsenille.
5. Muut asiat
Kokoukseen ei tuotu muita asioita.
6. Koordinaatioryhmän seuraava kokous
Ajankohta päätetään, kun uuden työskentelymallin ja LYK-budjetin hallitusesittelyn aikataulu tarkentuu.
7.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59.

Erkki Majanen
puheenjohtaja
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