Riihimäen Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 3/2020

Aika: tiistai 18.8.2020 kello 15.00-16.42
Paikka: Microsoft Teams –kokous
Osallistujat:
Hannele Saari, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja
Ahtonen –Huuskonen Jaana , Riihimäen seudun perhekeskus, perhekeskuskoordinaattori
Hansson Tea, Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymä, terveyden edistämisen osastonhoitaja
Jokinen Sari, kaupunginhallituksen edustaja, poissa
Jukarainen Kari, Riihimäen lukion ja aikuislukion rehtori
Jämsen Virve, opetus- ja nuorisopalvelut , opetuspäällikkö
Kuronen Helena , nuorisovaltuuston puheenjohtaja, poissa
Laitinen Marko , opetus- ja nuorisopalvelut, nuorisopalvelupäällikkö, poissa
Matkala Niina, elinvoiman toimialue, yleiskaava-arkkitehti, poissa
Mattila Hannu , tekninen palvelukeskus, rakennuspäällikkö
Merjola Minna, Riihimäen MLL, yhdistysten edustaja, poissa
Mutanen Marjo, perhe- ja sosiaalipalvelut ,palvelupäällikkö, poissa
Tervatuli Riikka, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja
Törrönen Katja, hallinto- ja konsernipalvelut, hallintopalvelupäällikkö
Vehmas Heli, Riihimäen evlut. –seurakunta, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
Vesén Anna, elinvoiman toimialue, vastaava kulttuurituottaja
Viskari Kaija, sivistyksen ja osaamisen toimialue, kirjastotoimenjohtaja
Helenius Marjut, koordinaatioryhmän sihteeri, Unicef yhdyshenkilö
1. Edellisen muistion hyväksyminen
Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 5.6.2020 muistio.
Seuraavat huomiot /lisäykset on saatettu sihteerin tietoon:
Nykytilan kartoitus toteutuu syksyllä 2020. Sovittiin ryhmän jäsenten vastuualueet. Kukin vastuuhenkilö ja -ryhmä paneutuu oman alueensa teemakuvaukseen tarkemmin. Ryhmä vastaa oman
teema-alueensa osalta arvioinnin toteuttamisen suunnittelusta. UNICEFilta saadun ohjeen mukaan
arviointi tulee toteuttaa laajasti eri sidosryhmien kanssa. Vastuuhenkilöt laajentavat ryhmää harkintansa mukaan. Vastuuryhmät esittelevät omaa teema-aluettansa, nykytilan arviointia ja ehdotusta arvioinnin toteuttamisesta elokuun kokoontumisessa. Yhteisen keskustelun pohjalta arviointisuunnitelmaa saatetaan muokata. Koordinaatioryhmä varmistaa myös riittävät resurssit arviointien
toteuttamiseen.
Päätös: Edelliseen muistioon tehdään seuraava lisäys: Yhteisen keskustelun pohjalta arviointisuunnitelmaa saatetaan muokata. Koordinaatioryhmä varmistaa myös riittävät resurssit arviointien toteuttamiseen.
2. Tilannekatsaus
Lapsiystävällinen kunta -digipalvelun pilottiversio tulee 2020 mallissa aloittaneiden kuntien käyttöön syksyn 2020 aikana.

Seminaarikutsu on välitetty koordinaatioryhmän jäsenille. Seminaarin toteutuminen on koronatilanteen johdosta vielä epävarmaa.
ÄÄNI20 – Lapsen oikeuksien foorumi 19.11. Hämeenlinnan Verkatehtaalla.
Tämän vuoden teemana on toisin tekeminen. Kuluneen kevään aikana pakko on mahdollistanut uusia tapoja toimia ja kunnissa on tuotettu palveluja toisin. Tule ÄÄNI20-foorumiin paikanpäälle jakamaan kuntasi hyvät kokemukset ja saamaan uusia näkökulmia siitä, miten ja mitä voimme tehdä
jatkossakin toisin, jotta palvelujärjestelmä vastaa yhä paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin.
Ohjelma tarkentuu alkusyksyn aikana, mutta kannattaa merkitä päivä jo kalenteriin!
Tapahtuman kohderyhmänä ovat kuntien päättäjät, viranhaltijat sekä muut lasten ja perheiden hyvinvoinnin parissa toimivat tahot.
Päätös: Yllä olevasti
Muuta: Unicefin viestit on välitetty ryhmän jäsenille sähköpostilla.
3. Teemakokonaisuuksien käsittelyn tilanne
Todetaan teemakokonaisuusryhmien työskentelyn tämän hetken tilanne.
1.

Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa (johdanto lapsen oikeuksiin). Marjut Helenius, Jaana
Ahtonen -Huuskonen, Helena Kuronen. Ryhmään on kutsuttu myös Katja Törrönen.

2.
Kuulun joukkoon, olen tärkeä ja vaikutan – Miten kunta mahdollistaa lasten ja nuorten
osallisuuden (osallisuus. ) Niina Matkala ja Anna Vesén.
3.
Samalle viivalle, mutta miten? – Kuinka kunta varmistaa kaikkien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden (yhdenvertaisuus). Anna Vesén ja Niina Matkala
4.
Lapsen etu harkittava ensin – Miten kunta varmistaa lapsen edun ensisijaisuuden (lapsen
edun ensisijaisuus). Riikka Tervatuli ja Marjo Mutanen
5.
Kasvuun tarvitaan turvaa ja rauhaa – Miten kunta mahdollistaa lapsen kehittymisen täyteen mittaansa (oikeus elämään ja kehittymiseen). Tea Hansson ja Jaana Ahtonen – Huuskonen
Päätös: Kuultiin vastuuryhmien tilannekatsaukset .
Lisäksi.
- Kuulun joukkoon, olen tärkeä ja vaikutan – Miten kunta mahdollistaa lasten ja nuorten osallisuuden (osallisuus. ) Niina Matkala ja Anna Vesén. Ryhmään liittyy myös Jaana AhtonenHuuskonen
- Päätettiin, että koordinaatioryhmän työskentelystä viedään tieto lautakuntiin pykälämuodossa
15.9.2020 mennessä
Muuta: Puheenjohtaja antoi palautetta siitä, että ryhmien työt ovat edenneet hyvin. Vastuuryhmien
työlle on aikaa lokakuuhun asti. Vastuuryhmät esittelevät omaa teema-aluettansa, nykytilan arviointia ja ehdotusta arvioinnin toteuttamisesta myös seuraavissa tapaamisissa.

Sovittiin, että viestinnän osalta arviointi pyydetään sekä viestinnältä että myös laajemmin sidosryhmiltä.

4. Lasten ja nuorten mielipiteet - kyselyn toteuttaminen
Edellisessä tapaamisessa päätettiin järjestää kysely, jonka tavoite on lasten ja nuorten osallisuuden
lisääminen. Tällä hetkellä toteutetaan kaupungin palveluverkkoehdotuksiin liittyen osallisuuskysely. Samoin on päätetty olla mukana Perheet keskiöön! –hankkeen osallisuusviikon toteuttamiseen syyskuussa. Onko näillä vaikutusta suunnittelemamme kyselyn toteuttamiseen tai kyselyn
ajankohtaan?
Päätös: Kyselyn suunnittelu aloitetaan syyskuussa. Toteutus syksyn 2020 aikana. Ryhmän tapaaminen 10.9.2020 kello 15 alkaen
Muuta: Kyselyn toteuttamisen ryhmän vastuuhenkilö on Hannele Saari ja jäsenet Kari Jukarainen,
Virve Jämsen, Heli Vehmas, Marko Laitinen , Minna Merjola ja Marjut Helenius.
5. Tulevat tehtävät
Nykytilan kartoituksen ja arvioinnin jälkeen laaditaan Unicefin tuella Lapsiystävällinen kunta kehittämis-/toimintasuunnitelma syksyllä 2020.
Ryhmän jäseniltä tulevat ajatukset ja ehdotukset.
6. Muut esille tulevat asiat
Sovittiin, että kaikki syksyn 2020 tapaamiset toteutetaan verkkotapaamisina.
Koordinaatioryhmä laatii nykytilan arvioinnin tapaamisessaan 20.10. Tämän tapaamisen osalta kokousaikaa jatkettiin kello 18 asti.
Lisättiin syksyksi 2020 kokouspäivä : tiistai 24.11. kello 15 - 17
7. Kokouksen päättäminen ja tulevat tapaamiset
Kokous päätettiin kello 16.42
tiistai 22.9. kello 15 – 17 Teams
tiistai 20.10.kello 15 -18 Teams
tiistai 24.11. kello 15 -17 Teams

