Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelma / Ohjausryhmä
Aika: 29.9.2020, klo 17-19
Paikka: TEAMS

Viitanen Timo pj.
Lehkonen Helena 1. vpj.
Jussila Veera 2. vpj.
Sorvari Jukka
Ranne Lulu
Kylliäinen Kylli
Taavela Irma
Liedes Juha
Nikula Sari
Pirjo Seulamo
Saarinen Kari
Raukko Päivi
Majuri Tarja
Lindberg Jukka
Rimpelä Markku
Pinomäki Mari
Tokola Iina
Pekuri Jari
Antikainen Veera, sihteeri
Muut osallistujat
Timo Kenakkala
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.05.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista.
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kylli Kylliäinen ja Jukka Sorvari.
6. Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelman alustava rakenne ja sisällön esittely (liite), Jari
Pekuri
a. Käytiin liitteessä olevat diat läpi

b. Keskusteltiin seuraavista asioista:
Onnellisuus-teeman valitseminen pääteemaksi
Onnellisuus-teema sai kannatusta, mutta myös kritiikkiä siitä, että on vaikeasti määriteltävissä ja
jokainen kokee sen eri tavalla. Onnellisuus-teema nähtiin myös teemana, jota voisi hyödyntää koko
kaupungin laajuisena toimialoja läpileikkaavana teemana. Onnellisuuden lisäksi tulee tuoda vahvasti
esiin myös muut esitellyt teemat.
Heräsi kysymys voisiko onnellisuuden rinnalle nostaa käsitteen hyvästä päivästä/hyvästä elämästä?
Toivottiin konkreettisuutta, miten onnellisuutta voisi kehittää. Onnellisuus nähtiin tavoitteena, josta
mittareiden kautta syntyy tulos.
Lasten ja nuorten osallistaminen ohjelmatyöhön nähtiin tärkeänä, mutta sen rinnalle tulee nostaa
myös tutkittua tietoa.
Ohjelmatyön alkuun vahvemmin yhteys kaupunkistrategiaan. Ohjelmatyön tulisi olla muutakin kuin
vain ”ohjelmatyöpaperi”.
Yhteenveto teemasta (Jari)
Yläkäsitteeksi haettiin yhtä isompaa käsitettä. Projektiryhmässä keskusteliin myös onnellisuuden
määrittelemisestä ja sen vaikeudesta. Osallistetaan lapsia ja nuoria onnellisuuden määrittelemiseen,
mitä se heille tarkoittaa, mitkä asiat mahdollisesti estävät olemasta onnellinen.
Raamitus tärkeää, mitä ohjelmatyössä onnellisuus tarkoittaa, miten onnellisuutta voidaan
edesauttaa.
Hyvinvoinnin osa-alueet
Termit liikkuminen, liikunta ja uni olisi hyvä lisätä, veisivät kohti konkretiaa. Voisiko ”harmaiden
ympyröiden” teemat vielä konkretisoida, mitä niillä tarkoitetaan Hämeenlinnassa? Toisi ohjelmaan
lisää konkreettisuutta. Yhteisöllisyys nähtiin tärkeänä kaikkialla mukana olevana asiana.
Yhteisöllisyys voi olla myös negatiivista esim. jengiytyminen. Negatiivinen yhteisöllisyys pitää koittaa
estää ohjaamalla esim. harrastusten pariin. Kohtaaminen yhtenä osa-alueena olisi hyvä lisätä. Myös
aikuisten välinen vuorovaikutus nähtiin tärkeänä. Onnellisuuteen kuulu se, että välitämme
toisistamme. Harrastustoiminnan rinnalla nostettiin esiin merkityksellinen vapaa-aika ja lapsen
oikeus lepoon. Postiviinen pedagogiikka nousi terminä esiin ja sai kannatusta. Myönteinen
kehonkuva myös tärkeä, arvostetaan jokaista sellaisena kuin on. Rakenteissa olevaa eriarvoisuutta
on vielä paljon, esim. kohdellaan eriarvoisesti lapsesta riippumattomista syistä. Myös termeissä
näkyy eriarvoisuutta esim. ”yhden vanhemman lapsi”. Ohjelmatyössä tulisi puuttua näihin
rakenteisiin.
Erityisryhmät tulisi huomioida myös vahvemmin.
Kotiläksy
Mitä teidän mielestänne tarkoittaa, kun todetaan: ”Lapset ja nuoret ovat tärkein investointikohde.”
TAI ”Toimivat lapsiperhepalvelut ovat yksi strategisista kivijaloista.”
Vastaa 9.10. mennessä Jari Pekurille
7. Muut asiat

Keskusteltiin koulukiusaamisesta. Hämeenlinnassa nollatoleranssi kiusaamiseen ja väkivaltaan
kouluissa. Nollatoleranssista huolimatta kiusaamista tapahtuu. Turvallisuus syntyy monista pienistä
asioista, päävastuu kuitenkin aikuisten.
Opetuspalvelut valmistelevat tekstin, jossa selvitetään, miten kouluissa puututaan kiusaamiseen ja
mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet joita voidaan tehdä, jos kiusaaminen jatkuu. Lapsiystävällinen
Hämeenlinna -ohjelma on tulevaisuudessa yksi työkalu kiusaamisen kitkemiseksi.
8. Seuraava kokous
27.10.2020 klo 17-19
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.03

