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Lapsiystävällinen kunta 

Koordinaatioryhmän kokous 
 
Aika: tiistai 22.3.2022 klo 16  

Paikka: Kunnantalo 5. krs Kajanus / Sähköinen kokous (Teams)  

 
OSALLISTUJAT 
Luottamushenkilöt  

Linda Basilier (puheenjohtaja), Antti Karkola, Irja Kekkonen, Sandra Kari (Nuorisoval-
tuusto) 

 
Johtoryhmä Tarmo Aarnio, Eeva-Kaisa Ikonen, Sirkku Pekkarinen-Keto (sihteeri), Anna-Kaisa Kauppi-
nen 

  
Työryhmä Susanna Järvenpää (esittelijä), Anna-Lotta Aaltonen, Esa Kukkasniemi, Joakim Åsten 
 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  
 
1. Kokouksen avaus 

puheenjohtaja Linda Basilier avasi kokouksen klo 16. 
 
2.  Koordinaatioryhmän kokoonpano / Varajäsenten nimeäminen  

 
Päätös: Seuraavat muutokset LYK-työryhmän kokoonpanossa merkitään tiedoksi: 

 
Paula Oittinen toimii Irja Kekkosen varajäsenenä. 

Patrik Lundell toimii Linda Basilierin varajäsenä. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Karkola.  

Susanna Järvenpää jää pois Kirkkonummen kunnan palveluksesta kevään aikana. Seuraajan rekry-

tointi on vielä kesken.  

 
 3. LYK-toimintasuunnitelma 

 LYK-visiosta päättäminen (visio liitetään toimintasuunnitelmaan). Ennen toimintasuunnitelman hy-

väksyntää tulee päättää LYK-visiosta.  
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Ohjausryhmän esitys visioksi: Rakennamme turvallista, terveellistä ja virikkeellistä kuntaa lapsille.  

Käytiin keskustelua esitetystä visiosta. Visioksi esitettiin myös seuraavaa: Kirkkonummi on turvallinen, 
terveellinen ja virikkeellinen kunta lapsille.  
 
Päätös: Päätettiin visioksi ”Rakennamme turvallista, terveellistä ja virikkeellistä kuntaa lapsille”. 
 

4. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen  

 

Työpaja pidettiin 10.3.2022. Susanna Järvenpää esitteli työpajan tuloksia ja jatkotoimenpiteitä. Liit-
teenä Lava-työpajan 10.3.2022 koonti. Perustetaan lapsivaikutusten arvioinnin työryhmä. Maaliskuun 
loppuun mennessä sovitaan työryhmän jäsenistä, johon kuuluu virkahenkilöitä kunnan eri palvelualu-
eilta. Vuoden 2022 aikana työryhmä jatkaa prosessin kehittämistä ja systemaattisesti lapsivaikutusten 
arviointi otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana. 
 
Ehdotettiin, että nuorisovaltuustolta pyydetään prosessin kehittämiseen kommentteja. Kommentti-
pyyntöjä voi lähettää nuorisovaltuuston jäsen Sandra Karille tai sivin ja nuorisovaltuuston yhteistyö-
kokouksissa kommentteja voidaan niin ikään pyytää.  
 
Keskusteltiin siitä, miten kunnan rakennushankkeissa on tällä hetkellä huomioitu lapsivaikutusten ar-
viointia esim. yhteiskampuksen rakentamisessa. Yhteiskampuksen kohdalla tehtiin osallistamissuun-
nitelma syksyllä 2021 ja tehtiin virikevideo. 
 
Ehdotettiin, että Nissnikun koulun rakentamisessa voisi ensimmäisen kerran pilotoida LAVA-proses-
sia. Hankesuunnitteluvaihe olisi oikea ajankohta aloittaa LAVA-prosessin soveltaminen. Lapsivaikutus-
ten arviointi tulee sisältymään rakennushankkeiden ohjeisiin tulevaisuudessa.  
 
Puhuttiin myös erityisen tuen tarpeessa olevien lasten tarpeiden huomioimisesta rakennushankkei-
den valmistelussa. Kunnanvaltuuston antama selvityspyyntö englanninkielisen opetuksen järjestämi-
sestä tulee olemaan selvitys, jossa lapsivaikutusten arviointia sovelletaan.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi LAVA-työskentelyn tämänhetkinen tilanne. Kunnassa jo tällä hetkellä me-
neillään olevien hankkeiden ja projektien kohdalla tulisi soveltaa lapsivaikutusten arviointia.  
 
5. Lasten ja nuorten digitaalisen osallistamisen kehittäminen  

Haaga-Helian kanssa toteutettiin yhteistyöprojekti vuoden 2021 loppupuolella. Tarkoituksena oli ko-

keilla digitaalista alustaa Rovastinpuiston kehittämisessä kysymällä lapsilta ja nuorilta mielipiteitä 

puiston kehittämiseen. 4 työpajaa toteutettiin kouluissa sekä ala- että yläasteilla.  

Canva moodboard (erityisesti ala-asteikäisille) ja Instagram todettiin parhaimmiksi osallistamisen väli-

neiksi. Luotiin lasten digitaalisen osallistamisen prosessi. Forms-kyselyä voisi myös soveltaa tarvitta-

essa.  
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Nuorisovaltuutetun mukaan Instagram on nuorille ihan luonteva paikka, mutta tik tok ja snapchatin 

käyttö tulisi myös olla mahdollista Instagram-käyttäjätilin kautta. Kouluilla on omat Instagram-kana-

vat. Kyselyt tulisi jakaa koulujen omille Instagram-sivuille ja alaikäisten kohdalla Wilmaan. 

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Diggaa mun digimatkaa palkittiin. Haaga-Helian projekti ei ollut 

tarkoitettu varhaiskasvatusikäisille, vaan oli tarkoitettu kouluikäisille. Kaikki lapset eivät ole mukana 

digitaalisilla alustoilla, joten miten on huomioitu yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet kaikille. 

Wilma tavoittaa kaikki. Osallistumiskynnys Wilman kautta on korkeampi. Canvan käytön opettelemi-

nen jo ala-asteella on hyödyllistä.  

Espoo ja Vantaa ovat luopumassa Wilman käytöstä. Kirkkonummella ei olla suunniteltu Wilmasta luo-

pumista. Joku sähköinen kanava tarvitaan joka tapauksessa koulun ja vanhempien yhteistyöhön. 

Jatkotoimenpiteet: työpajoja käytetään tarvittaessa ja Wilman ja Instagramin kautta kyselyjä tulee 

tehdä jatkossakin. Oppilaskunnan toiminnassa kannustetaan osallistamisen eri keinojen käyttöön.  

Nuorille suunnattu instagram-tili olisi kunnan viestinnässä hyvä kehittämiskohde. Nuoret voisivat 

tuottaa sisältöä nuorille.  

Päätös: Merkitään tiedoksi Lasten ja nuorten osallistamisen kehittämisprojekti ja käyty keskustelu.   

 
5. Toiminnan aikataulu, kevät ja syksy 2022  
 
Lapsiperheiden teemapäivä 28.8.2022. Kirkkonummi-päivien yhteydessä sunnuntaina olisi lapsiper-
heiden teemapäivä, jossa järjestöt esittelisivät toimintaansa, lapsille suunnattua ohjelmaa ja työpaja 
lapsille, lapsiperheille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Perhekeidas-toimintaa on pohdittu siir-
rettäväksi lauantaista sunnuntaille. Järjestöt ovat olleet Perhekeitaan järjestämisessä päävastuussa. 
Fyyri on sovittu pidettävän auki ko. päivänä.  
 
Hyvinvointialueelle voisi markkinoida Kirkkonummen LYK-toiminnan teemapäivää ja mahdollisesti 
saada sieltä henkilöstöresurssia avuksi. Kirkkonummen kunnasta tarvitaan kuitenkin pääasiallinen 
vastuu koordinointiin.  
 
Esitettiin, että mikäli Susanna Järvenpäälle ei löydy heti seuraajaa, voisi LYK-toiminta esittäytyä pie-
nemällä profiililla lauantain Perhekeitaan yhteydessä. Budjetiksi teemapäivään arvioitu 3000 €.  
 
Päätös: Merkittiin vuoden toiminta-aikataulu tiedoksi. Päätettiin, että lapsiperheiden teemapäivä pi-
dettäisiin kuitenkin lauantaina 27.8. perhekeitaan yhteydessä. Lyk-toimintaa esiteltäisiin tulevan 
koordinaattorin tekemien suunnitelmien pohjalta. Mikäli tuleva koordinaattori saadaan valittua ja hä-
nellä on mahdollisuus sunnuntain toimintapäivän suunnitteluun, suunnitelmaa voidaan siinä tapauk-
sessa muuttaa. 
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6. Muut asiat 
Puheenjohtaja kiitti Susanna Järvenpäätä hyvästä yhteistyöstä ja mahtavasta työskentelystä LYK-
koordinaattorina.  Toivottiin, että Suski pystyisi perehdyttämään seuraajansa.  
 
7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. 

 
 

 
 


