
Riihimäen Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, 

kokous 1/2020 

 

Koordinaatioryhmän järjestäytymiskokous 

Aika: keskiviikko 25.3.2020 kello 15.00-16.30 

Paikka: Microsoft Teams –kokous netin välityksellä 

Paikalla: Hansson Tea, Helenius Marjut, Jokinen Sari, Jukarainen Kari, Jämsen Virve, Kuronen Helena, 

Matkala Niina, Saari Hannele, Tervatuli Riikka, Törrönen Katja, Vesén Anna, Viskari Kaija 

1. Valitaan johtoryhmälle puheenjohtaja ja sihteeri vuosille 2020 – 2021 

Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Hannele Saari ja sihteeriksi Marjut Helenius. 

2. Sovitaan ryhmän kokouspäivät 2020 

Seuraavaksi kokouspäiväksi sovittiin perjantai 5.6.2020 klo 15. Tilana Yritystalon Robo, tai 

tarvittaessa netin välityksellä. Seuraavassa kokouksessa sovitaan syksyn kokouspäivät. 

3. Keskustelua alkukoulutuksen pohjalta 

Muiden kuntien kokemukset ovat kiinnostaneet kovasti. Koulutuspäivästä jäänyt olo, että 

Riihimäellä moni asia on jo hyvin, mutta alkukartoituksesta selviää konkreettisesti asiat. 

Alkukartoitusta odotetaan innolla. Lasten ja nuorten osallisuuden tärkeys kaikilla toimialoilla. Lape-

hankkeesta saadaan vinkkejä toimivista ja toimimattomista toimintatavoista liittyen 

lapsivaikutusten arviointiin. Lapsivaikutusten arvioinnit. Miten saadaan tästä kaikenikäisiä koskeva 

(lapsi- ja nuoriystävällinen kunta). 

4. Tehtävät ja toimenpiteet seuraavaan tapaamiseen 

Etsitään toimivia työkaluja/malleja Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamallin 

juurruttamiseksi Riihimäelle. Suunnitellaan miten lähdetään etenemään. Virve Jämsen selvittää 

Lapen kautta, mitkä ovat olleet hyviä ja toimivia toimintatapoja lapsivaikutusten arvioinnista. 

Hannele Saari ja Marjut Helenius tekevät muutaman virkkeen lausunnon LYK –ryhmästä. 

Konkreettisten toimenpiteiden aloittaminen on viivästynyt koronaviruksen vaikutuksesta. 

Selvitetään mahdollisuutta saada kaupungin viestinnän edustaja ryhmään, joka voisi hoitaa 

laajemmin asioiden jakoa ja tiedottamista. 

LYK –ryhmään kuuluville henkilöille voi kaikille tulla pieniä tehtäviä omaan alueeseen liittyen. 

Alkukoulutuksen jälkeen koordinaatioryhmä tekee alkukartoituksen, jonka pohjalta valitaan 

kehittämiskohde. Unicefilla on ollut kartoitukseen valmis paperinen malli (n. 8 sivua kysymyksiä 

joihin vastataan). Unicef on luomassa uutta mallia, joka ei ole vielä valmis.  

Pidettiin tärkeänä, että lapsilta ja nuorilta kysytään mielipiteitä, toteutus syksyllä. 



5. Unicefin viesti poikkeusolojen vaikutuksesta toimintaan 

Unicef toivoo, että muistettaisiin kaikista haavoittuvaisimmissa oloissa elävät lapset myös 

poikkeusolojen aikana. 

Alkukartoitusmateriaali ja –koulutus oli aiemmin luvattu toukokuun alkupuolelle. Koronavirus-

tilanteesta johtuen materiaali ja koulutus siirretään toukokuun loppupuolelle. 

6. Muut esille tulevat asiat 

Kokouspalkkio / ansionmenetys korvaukset tarja.manninen@riihimaki.fi 

7. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin kello 16.02. 

 


