Riihimäen Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 5/2020

Aika: tiistai 20.10.2020 kello 15 - 18
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, poissa
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, poissa
Vesén Anna, elinvoiman toimialue, vastaava kulttuurituottaja, poissa
Viskari Kaija, sivistyksen ja osaamisen toimialue, kirjastotoimenjohtaja
Helenius Marjut, koordinaatioryhmän sihteeri, Unicef yhdyshenkilö
1. Edellisen muistion hyväksyminen
Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen ( LYK 4/ 2020) muistio.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ( LYK 4/2020)
Muistiinpanoja: Yhdyshenkilö liittää hyväksytyn muistion LYK –sivustolle
https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
2. Asialistan hyväksyminen
Puheenjohtajan ehdotuksesta muutettiin asioiden käsittelyjärjestys siten, että siirrettiin asialistan
kohdat 4. Lasten ja nuorten mielipiteiden selvittäminen ja 5. Lapsen oikeuksien juhlaviikko 16.22.11 käsiteltäväksi tilannekatsauksen jälkeen .
Päätös: Hyväksyttiin muutettu asialista.
3. Tilannekatsaus
Lapsiystävällinen kunta -digipalvelun pilottiversio on valmis. Yhdyshenkilö on luonut koordinaatioryhmän jäsenille lukuoikeudet sivustoon. UNICEF tarjoaa digipalvelun käyttökoulutusta halukkaille koordinaatioryhmienne jäsenille. Seuraavat koulutusajankohdat ovat 21.10. klo 13-15 sekä 25.11.
klo 10-12. Linkit koulutuksiin on välitetty koordinaatioryhmän jäsenille.

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 ilmoittautumislinkki on lähettetty koordinaatioryhmän jäsenille sähköpostilla.
Päätös: Todettiin tilannekatsauksen asiat.
Muistiinpanoja: Puheenjohtaja kertoi osallistuvansa torstain seminaariin ja yhdyshenkilö kertoi
osallistuvansa sekä torstain että perjantain tilaisuuteen.
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,
Ehdotukset kysymyksiksi on lähetetty ryhmän jäsenille. Jäsenet jatkavat kysymysten muotoilua eri
ikäryhmille sopivaksi.
Zef –kyselyn laadinnassa on mukana Niina Hiltunen.
Kysely toteutetaan 9.-20.11.2020. Huoltajille ja henkilöstölle kohdennettu info lähetetään Heli
Vehmakselle, kouluille ja päiväkodeille syysloman jälkeen.
Toteutustapa srk:n toiminnassa, varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1.- 2. luokkalaisille. Aikuinen kysyy, lapsi vastaa. Aikuinen kirjaa vastaukset ZEF –järjestelmään. Haastattelun tukena ovat
kuvat. Haastattelu kaikissa päiväkodeissa /vakayksiköissä /seurakunnan toiminnassa vähintään yhdessä vapaaehtoisessa ryhmässä.
Alakoululaisten (1. -2. luokkalaiset) osalta Hannele Saari kysyy vapaaehtoiset osallistuvat luokat.
ZEF –kysely 3 -9. luokkalaisille ja lukiolaisille. Jaetaan kyselyn linkki opettajalle, joka jakaa linkin oppilaille. Kyselyyn vastataan oppitunnin aikana.
Kysely myös 2. asteen opiskelijoille.
Lukio, Kari Jukarainen
Hyria, Heidi Heikkinen
Haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Marjo Mutanen miettii Jaana Ahtonen –
Huuskosen ja perhepalveluiden esimiesten kanssa toteuttamistavan.
Päätös: Kyselyihin tehdään vielä joitakin muutoksia ja tarkennuksia. Muuten toteutus yllä olevasti.
Muistiinpanoja: Kyselyt tämän hetkisessä muodossaan

nuorten kysely: https://zef.fi/s/acgv5i1u/ [1]
haavoittuvassa asemassa olevat : https://zef.fi/s/txwv2m1z/ [2]
lasten kysely: https://zef.fi/s/eqq5z4o0/ [3]

5. Lapsen oikeuksien juhlaviikko 16.- 22.11.
Lapsen oikeuksien juhlapäivää vietetään ja liputetaan 20.11.
”Tämän vuoden teema on lapsen oikeus tulevaisuuteen. Osallistukaa juhlavalaisuun valaisemalla
kuntanne tärkein rakennus siniseksi 20.11. ja viestikää asiasta somekanavissanne. Kertokaa kuntalaisille lapsen oikeuksien viikolla kuntanne Lapsiystävällinen kunta -työstä ja linkittäkää se lapsen
oikeuksiin. Nostakaa liput salkoon 20.11. lapsen oikeuksien kunniaksi.
Materiaaleja mm. kouluille ja varhaiskasvatukseen
Lapsen oikeuksien viestintäverkosto tarjoaa kouluille, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä
järjestöille, seurakunnille ja kunnille materiaaleja lapsen oikeuksien viikon viettoon.
UNICEFilla on laaja valikoima ala- ja yläkouluille tarkoitettuja lapsenoikeusmateriaaleja suomeksi ja
ruotsiksi. Osa soveltuu myös esiopetukseen.
Päätös: Puheenjohtaja ja sihteeri laativat esittelyn koordinaatioryhmän toiminnasta ja jäsenistä.
Esittely tarjotaan esim. Aamupostin julkaistavaksi. Juhlapäivää 20.11. suunnittelemaan valittiin
Kaija Viskari, Niina Matkala, Anna Vesén ja Hannele Saari.
Muistiinpanoja:
Alustavasti puhuttiin 20.11. Keskuspuistossa järjestettävästä tilaisuudesta . Kirjastolla on uudet valaisuun ja äänentoistoon liittyvät laitteet, joita nyt olisi mahdollista hyödyntää. Hannele Saari voisi
viedä luokkansa esiintymään tähän tilaisuuteen.
Varhaiskasvatuksen yksiköt osallistuvat juhlaviikkoon UNICEFin materiaalia hyödyntämällä
#ÄÄNI20-foorumi järjestetään tänä vuonna verkossa 13.11. klo 9-11.
Teemana on ”Tehdään toisin, tehdään paremmin.” Tapahtuma on tänä vuonna suunnattu erityisesti kuntien johdolle ja päättäjille. Lisätietoja: www.lapsenoikeuksienfoorumi.fi (ohjelma täydentyy
viikolla 42, samalla ilmoittautuminen aukeaa).
Katja Törrönen lupasi välittää kutsua luottamuselinten jäsenille ja virkamiehille.
6. Nykytilan arviointi
Työryhmien laatimat alustavat arviot on lähetetty etukäteen tutustuttaviksi koordinaatioryhmän
jäsenille
Käsitellään teemat alla olevassa järjestyksessä
1. Lapsen etu harkittava ensin – Miten kunta varmistaa lapsen edun ensisijaisuuden (lapsen edun
ensisijaisuus). Riikka Tervatuli ja Marjo Mutanen
2. Kasvuun tarvitaan turvaa ja rauhaa – Miten kunta mahdollistaa lapsen kehittymisen täy-teen
mittaansa (oikeus elämään ja kehittymiseen). Tea Hansson ja Jaana Ahtonen – Huuskonen
3. Kuulun joukkoon, olen tärkeä ja vaikutan – Miten kunta mahdollistaa lasten ja nuorten osallisuuden (osallisuus. ) Niina Matkala , Anna Vesén, Jaana Ahtonen –Huuskonen.

4. Samalle viivalle, mutta miten? – Kuinka kunta varmistaa kaikkien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden (yhdenvertaisuus). Anna Vesén ja Niina Matkala
5. Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa (johdanto lapsen oikeuksiin). Marjut Helenius, Jaana Ahtonen -Huuskonen, Helena Kuronen, Katja Törrönen

Päätös:. Tehtiin arviointi. Yhdyshenkilö kirjasi arvioinnin digipalveluun.
Muistiinpanoja: Arviointikohtien lisäselvityksiä puuttuu vielä digiversiosta. Käydään arviointi vielä
digiversioon kirjattujen huomioiden osalta läpi seuraavassa tapaamisessa 24.11.
7. Tulevat tehtävät
Nykytilan kartoituksen ja arvioinnin jälkeen laaditaan Unicefin tuella Lapsiystävällinen kunta kehittämis-/toimintasuunnitelma syksyllä 2020.

Päätös: Päätettiin pysyä laaditussa aikataulussa ja työstää kehittämissuunnitelma vuonna 2020.
Yhdyshenkilö kysyy, millaista tukea UNICEFilta olisi saatavissa toimintasuunnitelman laadintaan.
Muistiinpanoja:
8. Muut esille tulevat asiat
Ei muita asioita
9. Kokouksen päättäminen ja tulevat tapaamiset
Tulevat tapaamiset
tiistai 24.11. kello 15 -17 Teams

