Riihimäen Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 4/2020

Aika: tiistai 22.9.2020 kello 15 - 17
Paikka: Microsoft Teams –kokous
Läsnä:
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
Mattila Hannu , tekninen palvelukeskus, rakennuspäällikkö
Merjola Minna, Riihimäen MLL, yhdistysten edustaja, poissa
Mutanen Marjo, perhe- ja sosiaalipalvelut ,palvelupäällikkö
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, poissa
Helenius Marjut, koordinaatioryhmän sihteeri, Unicef yhdyshenkilö
1. Edellisen muistion hyväksyminen
Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 18.8.2020 muistio.
Päätös: Hyväksyttiin muistio 3/2020
Muistiinpanoja: Yhdyshenkilö liittää hyväksytyn muistion LYK –sivustolle
https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
2. Tilannekatsaus
Tehty päätös siitä, että koordinaatioryhmän työskentelystä viedään tieto lautakuntiin pykälämuodossa 15.9.2020 mennessä, ei ole toteutunut.
Lapsiystävällinen kunta -digipalvelun pilottiversio on valmis. Yhdyshenkilö luo koordinaatioryhmän
jäsenille lukuoikeudet sivustoon. Kun jäsen/jäsenet on tallennettu, saatte sähköpostiin ohjeet rekisteröitymiseen.
Kaupungin sivuilla oleva LYK –sivusto on vielä aika ohut.
https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
UNICEF –seminaari on muutettu etäseminaariksi. Seminaari toteutuu 29.-30.10. Kutsu on välitetty
koordinaatioryhmän jäsenille.
Hei!

Tervetuloa mukaan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattoreille sekä koordinaatioryhmien jäsenille tarkoitettuun verkostotapaamiseen. Johtuen vallitsevasta koronatilanteesta tapaaminen järjestetään Teamsin välityksellä. Tapaaminen on kaksiosainen ja olemme varanneet siihen torstai-iltapäivän sekä perjantaiaamupäivän.
Ohjelma tulee sisältämään sekä kiinnostavia puheenvuoroja, keskustelua LYK-teemoista että tutustumista
muihin verkoston kuntiin. HUOM! Tapaamisen tarkempi ohjelma sekä erillinen ilmoittautumislomake lähetetään hieman myöhemmin, mutta pyydämme jo nyt jakamaan tätä kalenterimerkintää ”save the date” hengessä kiinnostuneille koordinaatioryhmien jäsenille. Nähdään!

Päätös: Käytiin läpi tilannekatsauksen asiat
Muistiinpanoja: Keskusteltiin siitä, että tieto koordinaatioryhmän työskentelystä viedään lautakuntiin hieman myöhemmin, jolloin voidaan esitellä konkreettisia toimia ja tuloksia. Hallintopalvelupäällikkö Katja Törrönen laatii pykäläpohjan.
Unicef –yhdyshenkilö Marjut Helenius luo koordinaatioryhmän jäsenille lukuoikeudet Lapsiystävällinen kunta -digipalvelun pilottiversioon. Ilmoitathan yhdyshenkilölle, jos lukuoikeuden lisäksi tarvitset myös kirjoitusoikeuden.
UNICEF –verkostotapaaminen 29.- 30.10. on etäseminaari. Seminaari toteutuu 29.10 kello 12.30 16 ja 30.10 kello 9 -12. Tapaamisen tarkempi ohjelma sekä erillinen ilmoittautumislomake jaetaan
koordinaatioryhmän jäsenille myöhemmin.
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, Katja Törrönen.

2.
Kuulun joukkoon, olen tärkeä ja vaikutan – Miten kunta mahdollistaa lasten ja nuorten
osallisuuden (osallisuus. ) Niina Matkala , Anna Vesén, Jaana Ahtonen –Huuskonen.
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: Käytiin keskustellen läpi arviointikohdat 1-3. Sovittiin, että tulevassa tapaamisessa 20.10.
aloitetaan keskustelu niistä teemoista, jotka 22.9. tapaamisessa jäivät käsittelemättä . Puheenjohtaja kiitti ryhmiä sitoutuneesta työskentelystä.
Muistiinpanoja: Sovittiin, että tuleviin tapaamisiin pyritään lähettämään keskusteluaineisto ennalta.
Janina Mäntymaa on antanut ryhmille kouluterveyskyselyyn liittyviä tulosindikaattoreiden tietoja .
Sotkanetistä ja Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) – tutkimuksen 4-vuotiaita koskevan tutkimuksen tulosindikaattoreita ei vielä ole liitetty arviointiin.

Riikka Tervatuli lähetti yhdessä Marjo Mutasen kanssa laatimansa kirjallisen koosteen arviointikohtaan Lapsen etu harkittava ensin – Miten kunta varmistaa lapsen edun ensisijaisuuden. Kooste
välitettiin koordinaatioryhmän jäsenille.
4. Lasten ja nuorten mielipiteiden selvittäminen
UNICEFin malli edellyttää, että lapset ja nuoret osallistuvat kaupungin lapsiystävällisyyden arviointiin. Mielipiteiden kartoituksessa voi hyödyntää jo toteutettuja kyselyitä esim. kysely kaupungin
palveluverkosta , Perheet keskiöön! –hankkeen osallisuusviikon kysely.
Riihimäen oman toimintatavan suunnittelu on aloitettu Hannele Saaren johdolla 10.9.2020.
Päätös: Suunnittelutyö jatkuu. Palataan asiaan seuraavassa tapaamisessa.
Muistiinpanoja: Mielipiteiden selvittämistä pohtivalle työryhmälle on luotu TEAMS ryhmä, jossa
on mahdollista työstää suunnitelmia. Kutsu on tullut jäsenille sähköpostiin.
Ryhmään on 24.9.2020 kutsuttu uutena jäsenenä mukaan Marjo Mutanen.
5. Tulevat tehtävät
Koordinaatioryhmä laatii teemaryhmien töiden ja lapsilta ja nuorilta saadun palautteen pohjalta
nykytilan arvioinnin tapaamisessaan 20.10. Tällöin kokous kestää klo 18 asti.
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


Tuotiin esiin, että tulossa on Lapsen oikeuksien juhlaviikko 16.-22.11.

Lapsen oikeuksien juhlapäivää vietetään ja liputetaan 20.11. Tuolloin juhlaviikolla – ja tietysti muulloinkin – kannattaa kunnissakin lapsen oikeuksista viestiä aktiivisesti.
Tämän vuoden teema on lapsen oikeus tulevaisuuteen.
Kannattaa hyödyntää esim. seuraavia juhlaviikon materiaaleja (mm. kouluille, vapaa-aikaan ja harrastuksiin): suomeksi täällä,
Saatte UNICEFIlta 5.10. alkavalla viikolla viime vuotiseen tapaan vinkkejä siitä, miten voitte kunnissa
lapsen oikeuksien päivää juhlistaa (esim. lapsuuskuvahaaste, juhlavalaisu,
UNICEFin materiaalit).

7. Kokouksen päättäminen ja tulevat tapaamiset
Päätettiin kokous kello 17.
Tulevat tapaamiset
tiistai 20.10.kello 15 -18 Teams
tiistai 24.11. kello 15 -17 Teams

