
 

Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelma / Ohjausryhmä 
Aika: 25.8.2020, klo 17-19 
Paikka: TEAMS 
 
  Paikalla Poissa 
Viitanen Timo pj. x 
Lehkonen Helena 1. vpj. x 
Jussila Veera 2. vpj. x 
Sorvari Jukka  x 
Ranne Lulu  x 
Kylliäinen Kylli  x 
Taavela Irma  x 
Liedes Juha  x 
Nikula Sari  x 
Pirjo Seulamo  x 
Saarinen Kari  x 
Raukko Päivi  x 
Majuri Tarja  x 
Lindberg Jukka x 
Rimpelä Markku x 
Pekuri Jari  x 
Antikainen Veera sihteeri x 
NUVA-edustus  x 
 
 

1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.03. 

 

2. Asialistan hyväksyminen 

 

Asiat päätettiin käsitellä asialistan mukaisessa järjestyksessä. 

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Esittelijän ja sihteerin valinta 

 

Esittelijäksi valittiin Jari Pekuri ja sihteeriksi Veera Antikainen 

 

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Liedes ja Irma Taavela 

 

6. Esittäytymiskierros (tarvittaessa) 

 

Esittäytymiskierroksella esittäytyivät Veera Antikainen (osallisuusohjaaja), ja Jari Pekuri 

(strategiapäällikkö) Hämeenlinnan kaupungilta, Sari Nikula (toiminnanjohtaja) MLL Hämeen 



piiristä, Juha Liedes (toiminnanjohtaja) Lasten liikunnan tuki ry:stä, Pirjo Seulamo 

(toiminnanjohtaja) Hämeenlinnan seudun 4H yhdistyksestä ja Kari Saarinen (toimitusjohtaja) 

Linnan kehitys Oy:stä 

 
7. NUVA-edustajat 

 

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa ohjausryhmään seuraavassa kokouksessaan 8.9.2020  

 

8. Ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Viitasen puheenvuoro 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

9. Ohjelmatyön lähtökohdat ja aikataulutus, Jari Pekuri 

 

Materiaali liitteenä. 

 

10. Toimialajohtajien puheenvuorot 

a. Majuri Tarja 

Kaupunkirakennetoimialan näkökulma lapsiystävällisyyteen lähtee liikkeelle siitä, 

millaista on olla lapsiperhe Hämeenlinnassa, mitä siihen liittyy, mikä on 

paikallisyhteisön merkitys, entä, mitkä asiat korostuvat, kun uusi perhe muuttaa 

Hämeenlinnaan? Kauran näkökulmasta on tärkeää osallistaa perheitä 

kaupunkisuunnittelussa (lapsivaikutusten arviointi korostuu), luoda toimiva ja kaunis 

kaupunki, jossa on helppo liikkua, huolehtia hyvin viheralueista, tarjota asumiseen 

monipuolisia ratkaisuja, niin että kaupunki on houkutteleva lapsiperheiden 

näkökulmasta, tarjota lapsille ja nuorille hyvät ja terveet tilat, huolehtia 

rakennuksista hyvin, luoda kaupungista kiinnostava ja  houkutteleva mm. 

tapahtumien näkökulmasta, tehdä kaupunki saavutettavaksi pysäköinnin avulla sekä 

huolehtia luonto ja virkistyskohteista.   

Kaupunkisuunnittelussa on tärkeä muistaa, että ilman lapsia ei ole tulevaisuutta, 

joten kaupunki täytyy suunnitella myös heille. 

b. Raukko Päivi 

Suurin osa Sihyn palveluiden käyttäjistä on lapsia ja nuoria ja työntekijät ovat 

tekemisissä lasten kanssa päivittäin. Lapsiystävällisyys onkin asennekysymys. 

Hämeenlinna on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallissa vuodesta 

2013. Malli painottaa vahvasti lapsen oikeuksien sopimuksen toetutumista, josta 

herää kysymys osataanko lapsen oikeuksia aina kuitenkaan vaalia käytännön tasolla. 

Hämeenlinnassa nuorten osallisuus toteutuu hyvin mm. V-päivissä ja nuva-

toiminnan kautta, mutta onko vaikuttaminen vaan eliittilasten osallisuutta, kuuluuko 

kaikkien nuorten ääni? 

Peruspalveluiden toteuttamisessa tiukassa taloustilanteessa haasteena on 

tilakysymys ja palveluverkkoasiat, joudutaan pohtimaan palveluverkon supistamista. 

Yhteistyö yli toimialarajojen korostuu, kaupunki on yksi kokonaisuus. Yhdyspinnat 

kiinteitä sosiaali-ja terveyspalveluihin neuvolan, kouluterveydenhuollon sekä 

haavoittavassa asemassa olevien lasten ja nuoret palveluiden kautta, 

kaupunkirakennepalveluihin alueiden suunnittelun, viheralueiden ja 

joukkoliikenteen kautta, joten lapsiystävällinen kaupunki on todellakin kaikkien 

yhteinen asia. 



Ilmiöitä, jotka nousivat mieleen: 1. Lasten määrä ja pienenevät ikäluokat - mikä 

vaikutus lasten määrällä on heidän asemaan yhteiskunnassa? Riskinä on, että lasten 

ääni ei kuulu. 2. Kansainvälisyys - nuorten maailma on kansainvälinen, eri kielet, 

uskonnot ja kulttuurit ovat arkipäivää joko somen, perheiden tai netin kautta. 3. 

Raha - lapsiperheköyhyys, raha hallitsee paljon tätä aikaa, nuorilla paljon 

taloudellisia vaikeuksia, puhutaan varattomien sukupolvesta, kun uusi sukupolvi on 

varallisuudeltaan köyhempi kuin edellinen. 4. Vanhemmuuden haasteet - lasten 

rajattomuus, varhaiskasvatus ja peruskoulu eivät tasaa aina tarpeeksi lasten eroja. 5. 

Media - nuorille some on usein ainoa media ja sen merkitys korostuu. 6. Muuttuva 

päihdekulttuuri - alkoholinkäyttö on nuorten keskuudessa vähentynyt, mutta 

nuuskan ja kannabiksen käyttö noussut. 7. Kasvava yhteisöllisyys - lapsiperheiden 

kaupunki on elinvoimainen kaupunki.  

Kohtaavatko ilmiöt ja Sihyn tarjoamat palvelut? Palveluissa on ehkä aukkoja 

ilmiöiden suhteen. Tulee miettiä, miten ilmiöt voidaan ottaa huomioon 

peruspalveluiden sisällä. 

 

c. Lindberg Jukka 

Sotella tärkeä sivuosan esittäjän rooli lapsiystävällisessä kaupungissa. Lastensuojelun 

kehittäminen on jo aloitettu, suuri sote-keskus hanke on käynnissä, sotessa yleinen 

hyvinvointinäkökulma painottuu. Tärkeää olisi luoda strategia, joka voidaan viedä 

käytäntöön asti. Ilmiöistä keskeisin on horisontaalinen yhteistyö, rakennetaan 

palveluista sellaisia, että pystytään kytkeytymään muuhun palveluverkkoon, 

tavoitteena, että palvelut tuottaisivat lisäarvoa niitä käyttäville. Tärkeä huomioida 

myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret ja heidän 

osallistumismahdollisuudet. Talous tärkeää, miten saadaan niukoilla resursseilla 

mahdollisimman paljon aikaan. Ilmiönä kiinnostava korvaushoidossa olevien nuorten 

määrän kasvu, miten saataisiin fokusoitua ohjelmatyöstä toimintoja nuoriin, jotka 

ajautuvat vaikeisiin päihdeongelmiin jo varsin nuorena? 

 

Kommentteja puheenvuoroihin liittyen: 

- Ohjelmatyöhön paremmin esiin jo olemassa olevat hyvät toiminnot (Arx, 

Aulangon luontoliikuntakeskus ym) 

- Miten osallistetaan mukaan myös muut kuin nuva-nuoret? Tärkeä huomioida 

myös alueellisuus ja saada eri alueiden nuoria mukaan 

- Vaikuttaminen periytyy, miten saataisiin ei-aktiivisten vanhempien lapsia myös 

vaikuttamisen piiriin 

- lapsuuden ja aikuisuuden nivelvaihe – miten nivelvaiheessa turvataan 

osallistuminen ja vaikuttaminen 

- vapaa-aika ja harrastaminen – miten turvataan myös pienituloisten perheiden 

mahdollisuus harrastaa, entä eri alueiden harrastusmahdollisuudet 

- ilmiöiden ympäriltä nähtävä monet eri toiminnot ja saada ne pelaamaan yhteen 

- strategian liitteeksi voisi laittaa Hämeenlinnan tarinan lapsiystävälliseksi 

kaupungiksi, Hämeenlinnalla ollut merkittävä vaikutus myös valtakunnallisesti 

lapsiystävällisyyden edistämisessä 

 

11. Taustoitusta kansallisen tason lapsistrategiatyöstä, Markku Rimpelä 

 

Materiaali liitteenä. 

 



12. Ryhmätyöskentelyn ohjeistus, ryhmäjako, työskentely pienryhmissä. Toimialajohtajat 

toimivat ryhmien vetäjinä. 

a. Tehtävä: Ohjausryhmä valitsee / nimeää ne lapsiperheiden elämään vaikuttavat 

ilmiöt, joista ohjelmatyössä lähdetään liikkeelle (pohjana Lapsen aika 2040 raportti, 

linkki raporttiin: Lapsen aika 2040 raportti) 

 

b. ryhmätöiden purku ja yhteenveto 

 

Materiaali liitteenä. 

 

13. Muuta asiat 

 

Ei muita esiin tulleita asioita. 

 

14. Seuraavista kokouksista sopiminen 

 

Sovittiin, että ohjausryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksista lähetetty erikseen 

kokouskutsut. Projektiryhmä valmistelee ohjausryhmän kokoukset etukäteen.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin ajassa 19.01 

 

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161441/VN_2019_4_Lapsen_aika.pdf?sequence=4&isAllowed=y

