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Riihimäen Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 14, 7/21 

16.09.2021 klo 15.00 

Teams 

Osallistujat  

Hannele Saari, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja 

Minna Belik, sivistyksen ja osaamisen lautakunnan edustaja 

Tea Hansson, Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymä, osastonhoitaja 

Pasi Jalonen, opetus- ja nuorisopalvelut, vs. opetuspäällikkö 

Kari Jukarainen, Riihimäen lukion ja aikuislukion rehtori 

Helena Kuronen, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

Marko Laitinen, opetus- ja nuorisopalvelut, nuorisopalvelupäällikkö 

Anne Pullinen,  Riihimäen MLL, yhdistysten edustaja 

Katja Törrönen, hallinto- ja konsernipalvelut, hallintopäällikkö 

Heli Vehmas, Riihimäen evlut. –seurakunta, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja 

Helenius Marjut, koordinaatioryhmän sihteeri, Unicef –yhdyshenkilö 

Poissa  

Niina Matkala, elinvoiman toimialue, yleiskaava-arkkitehti 

Marjo Mutanen, perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelupäällikkö 

Laura Sarrola, Riihimäen kehitysvammatuki ry., yhdistysten edustaja 

Anna Vesén, elinvoiman toimialue, vastaava kulttuurituottaja 

Vierailijat  

Etunimi Sukunimi  
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Käsitellyt asiat  

1. Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen (LYK 13, 6/2021) muistio. 

Sovitaan uusi toimintatapa, jolla muistion tieto saadaan lukijaystävälliseen muotoon 

ja nopeammin kuntalaisten nähtäville. 

 

Sovitut jatkotoimet  Hyväksyttiin muistio LYK 13,  6/2021. Marjut Helenius 

huolehtii muistion nettisivuille 

(https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/ )  

Päätettiin, että tulevaisuudessa muistiot tarkastetaan jo ennen seuraavaa 

tapaamista. Valittiin Minna Belik ja Tea Hansson muistion  LYK 14 tarkastajaksi. 

 

Liitteet:  

2.  Koordinaatioryhmän jäsenmuutokset 

Sivistyksen ja osaamisen lautakunta päätti 25.8.2021 että  KH nimeää LYK –ryhmään 

edustajan, joka samalla toimii koordinaatioryhmän puheenjohtajana. Sivistyksen ja 

osaamisen lautakunta nimeää oman edustajansa ja Nuorisovaltuusto nimeää oman 

edustajansa. Varhaiskasvatuspäällikkö toimii UNICEF –yhdyshenkilönä ja 

koordinaatioryhmän sihteerinä. Muut jäsenet kutsuu Riihimäen Lapsiystävällinen 

kunta –mallin koordinaatioryhmän puheenjohtaja. 

 

Kaupunginhallituksen edustaja ja ryhmän puheenjohtaja on Hannele Saari 

Sivistyksen ja osaamisen lautakunnan edustaja on Minna Belik 

Nuorisovaltuuston edustaja on Helena Kuronen. 

 

Ryhmän tapaamisessa 5/2021 tuotiin esiin, että toiminnan jatkuvuuden kannalta on 

tärkeää että mahdollisimman moni nykyinen ryhmän jäsen edelleen jatkaisi 

ryhmässä. Edellisessä tapaamisessa tuotiin esiin tärkeinä uusina tahoina mm. 

elinvoima, kaavoitus, kirjasto, liikunta, monikulttuurisuus, taiteen perusopetus, 

vanhempainyhdistykset, ympäristö. 

 

Sovitut jatkotoimet  Puheenjohtaja laatii seuraavaan tapaamiseen ehdotuksen 

uusista jäsenistä. 

Liitteet  

https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
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3. Tilannekatsaus 

 LYK esittely 24.9.2021 uusille valtuutetuille. Hannele Saari. 

 LAVA –koulutus 28.9.2021 klo 13 -15, onhan kaikilla halukkailla linkki? 

Tulossa kaupungin henkilöstölle koulutus: to 18.11.2021 klo 12-15, 

Lapsiystävällinen kunta ja lapsen oikeudet. Huomaathan muuttuneen ajan! 

Koulutuksessa opit lisää lapsen oikeuksista ja siitä miten kunta voi turvata niiden 

toteutumisen jokaiselle lapselle. Mitä yksittäinen työntekijä, poliittinen päättäjä tai 

kuntalainen voi tehdä edistääkseen lapsen oikeuksien toteutumista? Koulutuksessa 

keskitytään erityisesti siihen, miten kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan 

haavoittuvassa asemassa tai syrjinnän vaarassa olevien lasten näkökulma. Koulutus 

sisältää lyhyitä luento-osuuksia, harjoituksia ja ryhmätyöskentelyä. Kouluttajana 

Johanna Laaja, erityisasiantuntija, UNICEF” 

 

UNICEFin kampanja. Nuorten kyselyvastauksista on koostettu tehtävälista 

vastavalituille valtuutetuille UNICEFin kampanjasivulle. Haastamme valtuutetut 

valitsemaan nuorten listalta ne asiat, joita he ennen kaikkea sitoutuvat omassa 

kunnassaan edistämään. Kampanjan vahva viesti on se, että nuoret haluavat 

puheiden sijaan tekoja sekä nämä teot näkyviksi. Teemme kampanjan aikana myös 

Lapsiystävällinen kunta -mallia tunnetuksi.  

 

Sovitut jatkotoimet Varmistetaan 18.11. koulutuksen VESO –kelpoisuus ja 

mahdollisuus liittää koulutus perusopetuksen koulutuskalenteriiin. Vastuuhenkilö 

Pasi Jalonen.  

 

Liitteet  

 

4. Toimintasuunnitelman toteutuminen, tilanne syyskuussa 2021 

UNICEF on hyväksynyt 7.5. toimintasuuntelmamme. Koordinaatioryhmän jäsenet 

pääsevät Riihimäen suunnitelmasivulle täältä https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/   

Sivu vaatii kirjautumisen. Malliin pääsee tutustumaan ilman kirjautumista täältä 

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/ 

Toinen seurantatapaaminen on noin vuoden kuluttua 1. tapaamisen jälkeen. 

Seurantatapaaminen pitää varata noin 2 kuukautta ennen toivottua tapaamista.  

Koordinaatioryhmän tapaamisissa käsitellään laadittua toimintasuunnitelmaa. 

Vastuuhenkilöt ja ryhmät kertovat, miten kunkin osa-alueen toimenpiteissä ja 

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/
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tavoitteiden saavuttamisessa on edetty. Tapaamisissa voidaan myös rikastaa 

toimintasuunnitelmaa ja ideoida uusia toteuttamistapoja. 

Kunnan ja UNICEFin toinen seurantatapaaminen on keväällä 2022. Toisessa 

seurantatapaamisessa UNICEF ja koordinaatioryhmä arvioivat yhdessä 

toimintasuunnitelman toimenpiteiden etenemistä. Toimintasuunnitelman 

toteutumista arvioidaan kaikissa ryhmän  tapaamisissa.  

Riihimäen toimintasuunnitelman sisältö lyhyesti: 

VISIO:   toimintasuunnitelma pohjautuu ajatukselle, jonka mukaisesti lasten ja 

nuorten hyvinvointi ja turvallisuus on sydämenasia. Riihimäki on sitoutunut 

lapsiystävällisyyteen. 

KEHITTÄMISEN KOHTEET 

Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa.Kunnan viranhaltijat, työntekijät, 

luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin. 

Lapsen oikeudet ovat osana kunnan perehdytysohjelmia.  

Yhdenvertaisuus. Kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan haavoittuvassa 

asemassa tai syrjinnän vaarassa olevien lasten näkökulma. 

Lapsen etu. Lapset ryhmänä: Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja 

systemaattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. 

Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko. 

Oikeus elämään ja kehittymiseen. Kunnassa lapset ja lapsen etu huomioidaan 

aikuisille tarkoitetuissa palveluissa, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluissa 

silloin, kun asiakkaalla on lapsia.  

Osallisuus. Kunnassa on säännöllisesti ja aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto 

(nuva), oppilaskunnan hallitukset ja lapsiparlamentti, joilla on 

vaikutusmahdollisuuksia kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. 

Lasten ja nuorten kyselyn perusteella valittu kehittämiskohde. Oikeus elämään ja 

kehittymiseen. Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja 

edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja.  

Sovitut jatkotoimet Todettiin kehittämiskohteiden tämän hetken tilanne. 

Keskusteltiin kunkin kehittämiskohteen osalta tavoitteista ja toimenpiteistä ja 

suunnitelluista jatkotoimista. Alatyöryhmät jatkavat työskentelyä omien osioidensa 

parissa.  

Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa. Toimenpiteet on tehty ja/tai aloitettu. 
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Yhdenvertaisuus, toimenpiteet on kuvattu. Puheenjohtaja Hannele Saari välittää 

rehtoreille ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajille laaditun ohjeistuksen myös LYK-

ryhmälle. 

Lapsen etu. Työryhmätyö jatkuu. Tavoitteena, että LAVA -ohjeistus on valmiina 

toukokuussa 2022. 

Oikeus elämään. Osa toimenpiteistä on valmiita, osa vielä työstettävänä.  

Osallisuus. Toimenpiteet ovat toteutuneet NUVAn osalta. Lapsiparlamentin osalta 

asiaa vielä työstetään. 

Lasten ja nuorten kyselyn perusteella valittu kehittämiskohde. Lapsille suunnatuissa 

palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lisäksi lasten 

kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Työryhmätyö 

jatkuu Pasi Jalosen johdolla.  

Keskusteltiin mm. Icehearts –toiminnasta. Nuorisopalveluihin on lisätty resurssi 

erityisnuorisotyöhön. Lisäksi yläkouluissa työskentelee koulunuorisotyöhön 

keskittyvä nuorisotyöntekijä.  

Marjut Helenius on yhteydessä UNICEFiin ja ehdottaa  UNICEFin 2. 

seurantatapaamisen ajankohdaksi tammi -helmikuu 2022   

Liitteet  

5. Lapsen oikeuksien viikko 

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/ 

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on 

edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja 

nuorten parissa. Viikkoa vietetään jälleen 15.-21.11.2021! 

 

Suunnitellaan ja todetaan, mitä Riihimäellä tapahtuu. Esim. 18.11.2021 toteutuu 

henkilöstökoulutus lapsen oikeuksista ja LYK –mallista.  

Varhaiskasvatuksen yksiköille on välitetty viikon osallistumislinkki.  

  

Sovitut jatkotoimet Marjut Helenius välittää Lapsen oikeuksien viikon linkin  Heli 

Vehmakselle sekä Pasi Jaloselle edelleen kouluille välitettäväksi. 

Heli Vehmas kertoi, että seurakunta on suunnitellut tapahtumaa ko. viikolle. 

Katja Törrönen kysyy, voisiko Lapsen oikeuksien viikolla nuori päästä yhdeksi 

päiväksi kaupunginjohtajan työkaveriksi.  

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/
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Sihteeri laittaa sähköpostin  Anna Vesénille  ja Lyti Aaltoselle. Olisiko 

kulttuuripalveluilla mahdollisuus olla mukana?  

Liitteet  

 

6. Tulevat toimet 

Lapsiparlamentin rakentuminen ja toiminnan suunnittelu ja valmistelu pohjautuu 

ajatukselle, että perusopetus ja nuorisopalvelut ovat yhteisvastuussa parlamentin 

toiminnasta. Parlamentin oppilas/lapsijäsenten valinta perustuu 

edustuksellisuuteen. Selvitettäviä asioita ovat mm. lapsiparlamentin johtaminen, 

rahoitus, kokoontumisen tiheys. Käytiin keskustelu siitä, että lapsiparlamentin 

statusta nostaisi se, että mukana olisi johtavia poliitikkoja ja virkamiehiä. Esille 

tuotiin esim. kaupunginjohtajan mukana olo 

Sovitut jatkotoimet Katja Törrönen, Pasi Jalonen ja Marko Laitinen valmistelevat 

LYK –ryhmän mandaatilla sivistyksen ja osaamisen lautakunnalle esityksen 

Lapsiparlamentin perustamisesta Riihimäelle.  

Liitteet  

Muut asiat 

Lasten näkemysten kuuleminen –työpaja 14.10.2021 klo 13-16.  Sihteeri on välittänyt 

kutsun ryhmän jäsenille. Aiemmin samaan ajankoktaan sovittu LYK –tapaaminen  

peruttiin. 

Seuraava kokous 

Koordinaatioryhmä kokoontuu toimintakaudella 2021 – 2022 kunkin kuukauden kolmas 

torstai kello 15 -17.. Kokoukset toteutuvat tilanteesta riippuen joko verkossa, 

hybridimallilla verkossa ja paikan päällä ollen tai paikan päällä. Kokous voidaan perua, 

jos käsiteltäviä asioita ei ole. 

Peruttiin tapaaminen 14.10.2021 

Tulevat kokouspäivät 

18.11.2021 

16.12.2021 

20.1.2022 
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 17.2.2022 

 17.3.2022 

 21.4.2022 

 19.5.2022 

 

Kokouspaikka: Teams 

Kutsuja : Puheenjohtaja Hannele Saari 

 


