Riihimäen Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 12, 5/2021
Aika: torstai 20.5.2021 kello 15:00 – 16:17
Paikka: Microsoft Teams –kokous
Osallistujatt:
Hannele Saari, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja
Ahtonen –Huuskonen Jaana, Riihimäen seudun perhekeskus, perhekeskuskoordinaattori
Hansson Tea, Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymä, terveyden edistämisen osastonhoitaja, poissa
Hämäläinen –Myllymäki Kati, elinvoiman toimialue, liikunta- ja hyvinvointipäällikkö
Jokinen Sari, kaupunginhallituksen edustaja, poissa
Jukarainen Kari, Riihimäen lukion ja aikuislukion rehtori
Koistinen Taina, hankekoordinaattori, Oikeus oppia hanke
Kuronen Helena, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, poissa
Laitinen Marko, opetus- ja nuorisopalvelut, nuorisopalvelupäällikkö
Matkala Niina, elinvoiman toimialue, yleiskaava-arkkitehti, poissa
Mutanen Marjo, perhe- ja sosiaalipalvelut, palvelupäällikkö
Pullinen Anne, Riihimäen MLL, yhdistysten edustaja
Sarrola Laura, Riihimäen kehitysvammatuki ry., yhdistysten edustaja, poissa
Tervatuli Riikka, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja, poissa
Törrönen Katja, hallinto- ja konsernipalvelut, hallintopäällikkö
Vehmas Heli, Riihimäen evlut. –seurakunta, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, poissa
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 edellisen kokouksen (LYK 11, 4/ 2021) muistio.
Päätös: Hyväksyttiin muistio LYK 11, 4/ 2021

Muistiinpanoja: Yhdyshenkilö liittää hyväksytyn muistion LYK –sivustolle https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
2. Koordinaatioryhmän jäsenmuutokset
Uuden jäsenen esittäytyminen: Kati Hämäläinen –Myllymäki, liikunta – ja hyvinvointikeskus, liikuntaja hyvinvointipäällikkö
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja Riikka Tervatuli on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista.
Päätös: Kati Hämäläinen-Myllymäki esittäytyi.

Muistiinpanoja: Uuden valtuustokauden alkaessa ja lautakuntien järjestäytymisen jälkeen UNICEF –
yhdyshenkilö huolehtii siitä, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta päivittää LYK -ryhmän jäseniksi
valitut luottamushenkilöt ja virkamiehet. Toivomus on, että mahdollisimman moni nykyinen ryhmän
jäsen edelleen jatkaisi ryhmässä Keskustelussa tuli esiin toive siitä, että ryhmässä lisätään kulttuurialan asiantuntemusta.

3. Tilannekatsaus



UNICEF on mukana Ääni Lapselle -kuntavaalikampanjassa. Viestimme kampanjan hyviä materiaaleja somessa. Materiaaleja voi hyödyntää kuka tahansa, joten kannattaa käydä tsekkaamassa
kamppiksen sivut.



Kevään aikana on ollut tarjolla useita uuteen malliin perehdyttäviä koulutuksia
Lapsiystävällinen kunta -mallin yleisperehdytyksessä käydään läpi uudistuneen mallin pääperiaatteet
ja työvaiheet. Yleisperehdytys on suunnattu erityisesti mallissa mukana olevien kuntien uusille koordinaatioryhmien jäsenille ja koordinaattoreille. Perehdytykseen suositellaan osallistuvan myös niiden
keväällä 2021 aloittaneiden kuntien koordinaatioryhmäläisten, jotka eivät päässeet mukaan kunnan
alkukoulutukseen. Koordinaattori; välitäthän kutsun eteenpäin kaikille koordinaatioryhmänne jäsenille, joiden tulisi osallistua koulutukseen.
Lisäksi esittely toimii pidempään mukana olleille koordinaattoreille ja koordinaatioryhmien jäsenille
johdantona uudistettuun malliin. Yleisperehdytykseen voi halutessaan osallistua myös muistia virkistääkseen, vaikka mallin pääperiaatteet ja työvaiheet olisivatkin hallussa. Voitte toimittaa esiin nousseita kysymyksiä allekirjoittaneelle jo etukäteen ja tämä on mahdollista myös perehdytyksen aikana.
Perehdytyksen varsinainen osuus loppuu klo 14 ja loppuun jätetään aikaa keskustelulle.
Päätös: Puheenjohtaja totesi yllä olevat asiat
Muistiinpanoja: UNICEF yhdyshenkilö osallistui Lapsiystävällinen kunta -mallin yleisperehdytykseen
20.5.2021
UNICEFin koulutuskutsu 8.6.2021 pidettävään LAVA –koulutukseen on lähetetty koordinaatioryhmän jäsenille.
UNICEFin materiaalia lasten ja nuorten mielipiteiden kartoittamiseen löytyy täältä:
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/hyvat-kaytannot-lapsiystavallinen-kunta.pdf

4. UNICEF on hyväksynyt Riihimäen toimintasuunnitelman
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/
” T OIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYTTÄMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN
Ensimmäisessä seurantatapaamisessa saatte palautetta toimintasuunnitelmaluonnoksestanne.
Käykää muutosehdotukset läpi koordinaatioryhmässä. Hyväksyttäkää valmis toimintasuunnitelma
UNICEFilla. Käykää valmis toimintasuunnitelma läpi koordinaatioryhmässä. Päättäkää, miten toimintasuunnitelmasta tiedotetaan kunnan muille keskeisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Muistakaa tiedotus lapsille ja muille kuntalaisille. Saatte apua UNICEFin viestintäohjeista.
Alustavaa mietintää/ehdotus viestintään:
Lapsiystävällinen kunta –malli. Toimintasuunnitelman esittely.
Riihimäki on tammikuusta 2020 asti ollut mukana kehittämistyössä, jonka kautta kaupunki
hakee UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mainintaa. Maininnan saamisen ehtona on, että
kaupunki osallistuu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin toteuttamiseen. Kehittämistyön tavoite on, että kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa arvioidaan ja huomioidaan
lasten oikeuksien toteutuminen ja kaupungin toimien vaikutus riihimäkeläisten lasten ja nuorten elämään.
Mallin avulla halutaan saada aikaan pitkäkestoisia vaikutuksia ja pysyviä muutoksia kaupungin toimintatavoissa. Tavoitteena on varmistaa, että toiminnassa ja päätöksenteossa kuuluu
lasten ja nuorten ääni.

Käytännön työtä varten kaupungissa toimii koordinaatioryhmä. Ryhmä on pyritty muodostamaan niin, että jäsenillä olisi mahdollisimman laaja ja avara näkemys lasten ja nuorten elämästä. Koordinaatioryhmän nuorisojäsen on nuorisovaltuuston puheenjohtaja Helena Kuronen. Ryhmän puheenjohtajana toimii luokanopettaja, kaupunginhallituksen edustaja Hannele
Saari.
Ryhmä on syksyllä 2020 selvittänyt lasten ja nuorten mielipiteitä kaupungin lapsiystävällisyydestä. Lisäksi ryhmä on tehnyt mallin mukaisen nykytilan arvioinnin. Lasten ja nuorten mielipiteet ja nykytilan arviointi ohjasivat toimintasuunnitelman laadintaa. Ryhmä on laatinut toimintasuunnitelman, jonka UNICEF hyväksyi 7.5.2021.
Riihimäen toimintasuunnitelman sisältö lyhyesti

1. VISIO: toimintasuunnitelma pohjautuu ajatukselle, jonka mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvointi
ja turvallisuus on sydämenasia. Riihimäki on sitoutunut lapsiystävällisyyteen.
2. 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.
vastuuryhmät
Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa Vastuuhenkilö/ vastuuhenkilöt: Marjut Helenius, jäsenet Jaana
Ahtonen –Huuskonen, Helena Kuronen, Katja Törrönen
Yhdenvertaisuus. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Marjo Mutanen, jäsenet Riikka Tervatuli, Hannele
Saari, Anne Pullinen.
Lapsen etu Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Jaana Ahtonen-Huuskonen, Helena Kuronen
Oikeus elämään ja kehittymiseen. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Jaana Ahtonen-Huuskonen ja Tea
Hansson
Osallisuus. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Niina Matkala, jäsenet Helena Kuronen, Marko Laitinen
Anna Vesén, Katja Törrönen, Heikki Leväniemi, Taina Koistinen
Lasten ja nuorten kyselyn perusteella valittu kehittämiskohde. Oikeus elämään ja kehittymiseen.
Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Taina Koistinen jäsenet Riikka Tervatuli, Heli Vehmas, Kari Jukarainen, Helena
Kuronen .

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Syksystä 2021 alkaen kaikissa koordinaatioryhmän tapaamisissa käsitellään laadittua toimintasuunnitelmaa. Vastuuhenkilöt ja ryhmät kertovat, miten kunkin osa-alueen toimenpiteissä ja tavoitteiden

saavuttamisessa on edetty. Tapaamisissa voidaan myös rikastaa toimintasuunnitelmaa ja ideoida
uusia toteuttamistapoja.
Kunnan ja UNICEFin toinen seurantatapaaminen on noin vuoden kuluttua, eli keväällä 2022. Toisessa seurantatapaamisessa UNICEF ja koordinaatioryhmä arvioivat yhdessä toimintasuunnitelman
toimenpiteiden etenemistä.
Päätös: Viedään yllä oleva teksti kaupungin viestinnän arviointiin ja siitä edelleen myös muihin viestimiin. Sihteeri välittää medialle ehdotuksen juttusarjasta.
Muistiinpanoja: Uusien valtuutettujen koulutukset. Pohdinnassa, milloin Lapsiystävällinen kunta –
malli olisi tarkoituksenmukaista esitellä uusille valtuutetuille. Katja Törrönen vie asian johtoryhmän
tietoon ja mietintään.
Tavoitteena on LYK -toiminnan esittely säännöllisesti kaikissa johtoryhmissä.
18.11.2021 on kaupungin henkilöstölle tulossa koulutus lasten oikeuksista.
Miten kuntalaiset, lapset ja nuoret saavat tiedon toiminnasta. Esim. FB, webinaari ,videot. Jatketaan
ideointia.
5. Tulevat toimet

” TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Tarkastelkaa jokaisessa koordinaatioryhmän tapaamisessa toimintasuunnitelmaa. Arvioikaa, miten toimenpiteissä ja tavoitteiden saavuttamisessa on edetty. Hyödyntäkää kokouksissa teemapaketteja. Niiden avulla on hyvä palauttaa mieleen tavoitteiden keskeiset sisällöt. Vuosittaisissa seuranta- tai arviointitapaamisissa tarkastelette tavoitteiden toteutumista yhdessä UNICEFin edustajien kanssa.”
Päätös: Tulevissa LYK –ryhmän tapaamisissa otetaan käyttöön yllä kerrottu toimintatapa. Kakki
työryhmät aloittavat työskentelyn oman tehtävänsä ja sovittujen toimenpiteiden ja tavoitteiden mukaisesti.
Muistiinpanoja :
6. Toimintakauden 2021 – 2022 kokousaikataulu
Kevään 2021 aikana koordinaatioryhmä on kokoontunut kunkin kuukauden kolmantena torstaina
kello 15 -17. Alustavasti ryhmässä oli päätetty siitä, että kokous voidaan perua, jos käsiteltäviä asioita ei ole. Kevään 2021 kaikki kokoukset pidettiin suunnitellusti.
Päätetään toimintakauden 2021 – 2022 kokousaikataulu.
Päätös: Koordinaatioryhmä kokoontuu toimintakaudella 2021 – 2022 kunkin kuukauden kolmas
torstai kello 15 -17. Kokouksissa on tauko kesä- ja heinäkuun ajan. Kokoukset toteutuvat tilanteesta
riippuen joko verkossa, hybridimallilla verkossa ja paikan päällä ollen tai paikan päällä. Kokous voidaan perua, jos käsiteltäviä asioita ei ole.
Kokouspäivät ovat
19.8.2021
16.9.2021
14.10.2021
18.11.2021
16.12.2021
20.1.2022
17.2.2022
17.3.2022

21.4.2022
19.5.2022
Muistiinpanoja :
7. Muut esille tulevat asiat
Oppilaskuntatyön selvitys. Taina Koistinen on selvittänyt oppilaskuntatyön tilanteen kouluilla. Kaikilla
kouluilla, sekä ylä- että alakouluilla, toimii oppilaskunta. Toteutustapana näissä kaikissa on se, että
toiminnasta vastaa vastuuopettaja ja mukana on oppilaiden edustus. Oppilaskuntien kokoontumisten
tiheys vaihtelee kouluittain.
Varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmät eivät ole osallistunut oppilaskuntien toimintaan. Myös alle kouluikäisten osallistuminen olisi mahdollista ainakin niissä toimipisteissä, jotka toimivat samassa kiinteistössä alakoulun kanssa.
Osallisuus: . Tavoite: Kunnassa on säännöllisesti ja aktiivisesti toimiva nuorisovaltuusto (nuva), oppilaskunnan hallitukset ja lapsiparlamentti, joilla on vaikutusmahdollisuuksia kunnan toimintaan ja
päätöksentekoon. Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Niina Matkala, jäsenet Helena Kuronen, Marko
Laitinen Anna Vesén, Katja Törrönen, Heikki Leväniemi, Taina Koistinen.
Todettiin, että osa työryhmän tavoitteista on jo toteutunut tai ainakin edennyt tavoitteen suunnassa.
Tästä syystä koordinaatioryhmä päätyi ehdottamaan, että työryhmän ensisijainen tehtävä on lapsiparlamentin suunnittelu ja Riihimäen toteutus- ja toimintatapaehdotuksen laatiminen.
Käydyn keskustelun pohjalta päädyttiin siihen, että lapsiparlamentin perustaminen viedään sivistysja hyvinvointilautakunnan päätettäväksi. Aloite ja ehdotus tästä voisi tulla osallisuus -työryhmän tai
koordinaatioryhmän kautta. 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
Päätös: Kunkin kehittämiskohteen työryhmät aloittavat työskentelyn oman tehtävänsä parissa. Ryhmän vastuuhenkilö kutsuu työryhmän koolle ennen elokuun kokousta (torstai 19.8.2021 kello 15 -17)
Aloitetaan suunnittelu ja mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteiden toteutus.

Muistiinpanoja :
8. Kokouksen päättäminen ja tulevat tapaamiset
Kokous päätettiin kello 16.17.
Seuraava tapaaminen on torstaina 19.8. kello 15 -17

