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Lapsiystävällinen kunta, koordinaatioryhmän kokous 

 
Aika Tiistai 9.10.2018, klo 17.00 – 19.00 
 
Paikka Kunnantalo, 4. krs, kokoushuone Herman 
 
Läsnä 
  
Luottamushenkilöiden edustajat:  

Erkki Majanen, pj (varaedustaja Riikka Purra)  
Linda Basilier, vpj (varaedustaja Marjut Frantsi –Lankia)  
Emmi Wehka-Aho (varaedustaja Rita Holopainen), poissa 
Johanna Fleming (varaedustaja Pekka M. Sinisalo) 

Nuorisovaltuuston edustaja: 
Onni Virtanen (varaedustaja Alexandra Obrey) 

Toimialojen edustajat: 
Päivi Sorvari (varaedustaja Johanna Lindeman), sivistys- ja vapaa-aika 
Sirkku Pekkarinen-Keto (varaedustaja Tuula Malmi-Suominen), Veronica Lundqvist, pe-
rusturva 
Ansa Virtanen (varaedustaja Merja Puromies), kuntatekniikka 
Ulla Gahmberg, valmistelija / sihteeri (varaedustaja Susanna Järvenpää), konserni 
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1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksessa olevat jäsenet ja varajäsenet. 
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että varajäsen osallistuu kokoukseen silloin kun var-
sinainen jäsen on estynyt. Jäsen ilmoittaa itse esteestään varajäsenelle. 
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
 
 

2. Tiedotus 
Koordinaatioryhmän kokousaineisto tallennetaan https://www.kirkkonummi.fi/lapsiys-
tavallinen- kunta  -sivulle.  
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. Kunnan toimialojen lapsia koskevien palvelujen sivustoille 
liitetään mahdollisuuksien mukaan linkki Lapsiystävällisen kunnan- verkkosivustolle. 
 
Todettiin, että ”lapsi” – kohderyhmään kuuluvat alle 18 – vuotiaat.   
 
 

3. Unicefin lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2018 – 
2020 

 
Ehdotus vuosien 2018 – 2020 toimintasuunnitelmaksi esitellään kokouksessa ja ehdote-
taan, että koordinaatioryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman sekä tekee määrärahaeh-
dotuksen vuoden 2019 talousarvioehdotukseen.  
 
Toimintasuunnitelmaa koskevassa keskustelussa todettiin:   
- Toimintasuunnitelma annetaan tiedoksi ja toimenpiteitä varten kunnan toimialoille 

 
- Toimintasuunnitelman toteuttaminen edellyttää kaikkien osa-alueiden osalta tiedot-

tamista ja viestintää sekä myös järjestelmien ja käytäntöjen tarkistamista ja myös 
määrärahoja 

 
- Pyydä apua -kysymyksiin, aloitteisiin ja palautteisiin vastaaminen saattavat tuoda 

lisää tehtäviä kaikille toimialoille. Pyydä apua – napin kautta saattaa tulla ”mitä 
vaan” – kysymyksiä, ei välttämättä vain perusturvan alueelta. Kysymyksissä saattaa 

https://www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinen-
https://www.kirkkonummi.fi/lapsiystavallinen-
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tulla myös kiireellisiä käytännön tehtäviä. Vastaaminen ja toimenpiteet tulee organi-
soida ja voida jakaa riittävän monen tahon kesken.  Tietotekniset järjestelmät raken-
netaan yhtäläisesti kaikille toimialoille.  

 
- Lapsia tulee infota em. mahdollisuuksista: 

o hyvä tapa tiedottaa ja tavoittaa nuoret on sosiaalisen median avulla (in-
stagram, mm)  

o ja myös koulujen kautta; ehdotuksena että koulu voisi opastaa nuoria osallis-
tumiseen ja aloitteiden/palautteiden tekemiseen mutta myös, että aloittei-
den saaminen toteutukseen asti ei ole itsestään selvää 

o tehdään Paina nappia -infojulisteet koulujen ja päiväkotien ilmoitustauluille 
 

- Tarjotaan nuorelle aihealueeseen liittyvää kesätyöpaikkaa 
   

- Oppilaskunnan ja luottamushenkilöiden kyselytunti keväällä 2019 ennen vaaleja, yh-
teydenpito nuorisovaltuuston kautta, kyselytunnin organisointi tulee suunnitella 
(vaalit 14.4.2019 ja 26.5.2019)) 
 

- Ruoan maistuvuuden lisäksi selvitetään, onko Kirkkonummella tarvetta saada koulu-
ruokailuun osallistujien määrää kasvatettua ja mahdolliset syyt, miksi ei osallistu 

 
- Systematisoidaan rakennusten ja julkisten tilojen suunnittelua, miten lapset voivat 

osallistua suunnitteluun  
 

- Merkitään tiedoksi, että toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden lisäksi kun-
nassa valmistellaan nuorten vapaa-aikaa ja harrastusmahdollisuuksia koskevia hank-
keita.   
 

Päätös: Koordinaatioryhmä hyväksyi vuosien 2018 – 2020 toimintasuunnitelman ja siinä 
todetut osa-alueet liitteen mukaan.  Toimintasuunnitelman toteuttamiseksi sekä siihen 
liittyvien viestintätehtävien hoitamiseksi koordinaatioryhmä ehdottaa kunnan talousar-
vioneuvottelijoille varattavaksi vuoden 2019 talousarvioon 10.000 euroa. 
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4. Jatkotoimenpiteet ja toimintasuunnitelman seuranta 
 

4.1. Toimintasuunnitelma 
 

Koordinaatioryhmän hyväksymä toimintasuunnitelma lähetetään Unicefille hyväksyttä-
väksi.  

 
Toimintasuunnitelmaa koskeva seurantatapaaminen sovitaan Unicefin kanssa. Edellinen 
tapaaminen oli 2.11.2017 ja tunnustuksen julkistaminen 12.12.2017. Seurantatapaami-
sen ajankohta on hyvä asettaa ajankohtaan, joka on kunnan kehittämistyön kanssa jär-
kevä ja merkityksellinen.  

 
Päätös: Sovittiin, että seurantatapaaminen järjestetään tammikuussa 2019 ja niin että 
kunnan taholta tapaamisen osapuolena on koordinaatioryhmä.  

 
 

4.2. Toimintasuunnitelman hankkeiden esittelyt koordinaatioryhmälle 
 
Päätös: Sovitaan mahdollisista esittelyistä erikseen.   
 

5. Seuraavat koordinaatioryhmän kokoukset 
 
Koordinaatioryhmä sopii seuraavista kokouksistaan.  
 
Päätös: Koordinaatioryhmän seuraava kokous pidetään 9.5.2019 klo 17 kokoushuone Her-
mannissa. Syksyllä 2019 ennen talousarvion valmistelua pidetään toinen kokous. Sovittiin 
myös, että tarvittaessa on mahdollisuus pitää yhteyttä sähköpostin välityksellä kokousten 
välillä.  

 
    
6. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 
 
 
    
Erkki Majanen  Ulla Gahmberg 
puheenjohtaja  sihteeri 


