Riihimäen Unicefin lapsiystävällinen kunta –mallin koordinaatioryhmä, kokous 2/2020

Aika: perjantai 5.6.2020 kello 15.00-16.13
Paikka: Microsoft Teams –kokous
Läsnä::
Hannele Saari, puheenjohtaja
Ahtonen –Huuskonen Jaana
Hansson Tea
Jokinen Sari
Jukarainen Kari
Jämsen Virve
Kuronen Helena, poissa
Laitinen Marko, poissa
Matkala Niina
Mattila Hannu, poissa
Merjola Minna, poissa
Mutanen Marjo
Tervatuli Riikka
Törrönen Katja, poissa
Vehmas Heli, poissa
Vesén Anna
Viskari Kaija, poissa
Helenius Marjut, sihteeri
1. Esittäytyminen
Paikala olleet ryhmän jäsenet esittäytyivät. Samalla päätettiin, että kaupungin Lapsiystävällinen
kunta –sivustolle lisätään koordinaatioryhmän jäsenet ja heidän edustamansa taho.
Koska kaikki jäsenet eivät olleet paikalla, sihteeri varmistaa heidän osaltaan sivulle kirjattavan tiedon ja toimintatavan.
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
Jukarainen Kari, Riihimäen lukion ja aikuislukion rehtori
Jämsen Virve, opetus- ja nuorisopalvelut , opetuspäällikkö
Kuronen Helena
Laitinen Marko
Matkala Niina, yleiskaava-arkkitehti
Mattila Hannu

Merjola Minna
Mutanen Marjo, perhe- ja sosiaalipalvelut ,palvelupäällikkö
Tervatuli Riikka, Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja
Törrönen Katja
Vehmas Heli
Vesén Anna, vastaava kulttuurituottaja
Viskari Kaija
Helenius Marjut, koordinaatioryhmän sihteeri, Unicef yhdyshenkilö
2. Tilannekatsaus kevään 2020 toimista
Puheenjohtaja esitteli edellisen tapaamisen jälkeen tehdyt toimet:
Puheenjohtaja ja sihteeri laativat kaupungin internetsivuille lyhyen tiedotteen LYK –ryhmän toiminnan aloittamisesta. https://www.riihimaki.fi/riihimaen-lapsiystavallisyys-arvioidaan-tamanvuoden-aikana/
Lapsiystävällinen kunta -sivusto on lisätty kaupungin sivuille. Sivulla ei vielä ole sisältöä.
Päätettiin, että koordinaatioryhmän muistiot liitetään sivustolle.

https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lapsiystavallinen-kunta/
Unicefilta tulleet viestit on välitetty ryhmän jäsenille sähköpostilla.
Uudet nykytilan kartoittamisen materiaalit (eli teemapaketit ja indikaattorit) valmistuivat kesäkuussa 2020. Unicef lähetti manuaaliversiot (teemapaketit PDF:inä ja indikaattorit Excelinä) yhdyshenkilölle 4.6. 2020.
Lapsiystävällinen kunta -digipalvelun pilottiversio tulee 2020 mallissa aloittaneiden kuntien käyttöön elokuussa. Unicef on luvannut ilmoittaa käyttökoulutuksen tarkemmat päivät kesäkuun aikana.
3. Tulevat tehtävät
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 toteuttamisesta . UNCEFilta saadun ohjeen mukaan arviointi tulee toteuttaa laajasti eri sidosryhmien kanssa. Vastuuhenkilöt laajentavat ryhmää harkintansa mukaan. Vastuuryhmät esittelevät omaa teema-aluettansa ja nykytilan arviointia elokuun kokoontumisessa. Yhteisen keskustelun pohjalta arviointeja saatetaan muokata.
Teemakokonaisuudet ja vastuuhenkilöt
1.
Lapsen oikeudet toteutuvat arjessa (johdanto lapsen oikeuksiin). Marjut Helenius, Jaana
Ahtonen -Huuskonen, Helena Kuronen
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
Indikaattorit pohjautuvat näihin viiteen teemaan. Indikaattoreita on kahdenlaisia: rakenne- ja prosessi-indikaattoreita sekä tulosindikaattoreita.
Lasten ja nuorten mielipiteiden kysely, toteutus syksyllä 2020. Tavoite on lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen. Kyselyn toteuttamisen ryhmän vastuuhenkilö on Hannele Saari ja jäsenet Kari
Jukarainen, Virve Jämsen, Heli Vehmas, Marko Laitinen , Minna Merjola ja Marjut Helenius. Kyselyn
toteuttamisesta sovitaan elokuussa.
Kehittämis-/toimintasuunnitelman laadinta syksyllä 2020

4. Tulevista tapaamisista sopiminen
Sovitaan ryhmän tulevat tapaamiset. Sovittiin tapaamiset
18.8. tiistai kello 15 alkaen, Teams
tiistai 22.9. kello 15 – 17 Teams sekä halukkaille lähimahdollisuus
tiistai 20.10.kello 15 -17 Teams sekä halukkaille lähimahdollisuus
Yhteinen tapaaminen Unicefin kanssa kehittämis-/toimintasuunnitelman valmistutumisen jälkeen.
5. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja ehdotti, että kustakin teemakokonaisuudesta ja sen käsittelystä Riihimäellä tehdään
lyhyt esittely. Esittelytekstejä tarjotaan mm. Aamupostille julkaistavaksi. Työryhmässä ehdotus sai
kannatusta..
Jaana Ahtonen Huuskonen toi esiin, että Riihimäen Lapsiystävällinen –kunta ryhmästä ja tehdyistä
toimenpiteistä voitaisiin tuottaa blogitekstiä Riihimäen seudun perhekeskuksen www –sivulle. Esimerkiksi ryhmien tuottamat teemakokonaisuuksien esittelyt voitaisiin julkaista em. sivustolla.
6. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 16.13

