Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelma / Ohjausryhmä
Aika: 27.10.2020, klo 17-19
Paikka: TEAMS
Paikalla
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
Kenakkala Timo
Hannula Ismo
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.01
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Taavela ja Sari Nikula
6. Indikaattoritiedon jatkokäsittely



Onnellisuus-teemaa konkretisoidaan indikaattorityön kautta. Kokouksessa esiteltiin
edellisten kokousten keskustelujen pohjalta muokattua versiota
indikaattorikokonaisuudesta. Materiaali liitteenä (liite 1)
 Keskusteltiin aiheesta esityksen pohjalta, yhteenvetoa keskustelusta:
 indikaattorit hyvin rakennettu, antavat selkeän kuvan kunnan tilanteesta
 indikaattoreihin vielä selvemmin mukaan eri tulotasot ja lastensuojelu
 indikaattoreiden avulla tiedolla johtaminen konkretisoituu, hieno
innovaatio!
 Voisiko lapsiperheköyhyydestä tulla oma osionsa ohjelmaan? Jos vain
indikaattoreiden sisällä, jää helposti pienelle huomiolle
 kouluterveyskyselyn hyödyntäminen hyvä asia, mutta pohdittava voisiko
myös muita valtakunnallisia tietolähteitä käyttää hyödyksi, esim. Pelastakaa
lapset ry:n Lapsen ääni-kyselyä.
 Indikaattoreissa hyödynnettävä data oltava laajalti valtakunnallisesti
hyödynnettyä ja luotettavan tahon keräämää, ei yksittäisten kyselyiden
käyttämistä
 Indikaattoreita hyvä vielä tarkastella, että mittaavat varmasti sitä, mitä
pitääkin
 Tulee miettiä tarkasti, miten indikaattorityökalua voi hyödyntää
johtamisessa mahdollisimman hyvin. Samoin sitä, ketkä kaikki pääsevät
tähän tietoon käsiksi
 Indikaattoreissa paljon hyödyllistä tietoa myös 3. sektorille, 3. sektori voisi
olla apuna tiedonkeruussa alle kouluikäisiltä
 4. sektorin huomioiminen 3. sektorin lisäksi
 Miten 3.sektori saataisiin mukaan strategioihin mukaan selkeäksi toimijaksi:
- vuorovaikutus ja keskustelu kaupungin ja järjestöjen kanssa tärkeää
- mittarit: miten johdetaan omaa organisaatiota, samat luvut pätevät
järjestöissä
- tahtotila samaan suuntaa koko ajan
- haaste järjestöjen moninaisuus
- järjestöt toimivat siellä missä tarvetta
- Kieli mitä käytetään mahdollisimman helposti lähestyttävää ja
tartuttava
7. Osallisuus
 Veera Antikainen avasi lasten ja nuorten kuulemista (liite 2)
 Käytiin keskustelua esityksen pohjalta:
- kiusaaminen nousee isosti esille
- hyvä, että asiat tulee esille lasten kielellä
- lapsilta nousseista asioista olisi hyvä saada vanhemmille kirjanen,
siitä mitä lapset aikuisilta kaipaavat
- pohdittava miten saadaan niin, että koko työ vaikuttaa koko
kaupungin budjettiin enemmän, miten vaikuttaa koko poliittiseen
päätöksentekoon ja ylimpään johtoon, resursseja enemmän lasten
ja nuorten parissa tehtävään työhön
- miten saadaan 4. sektoriin näkyville, niin että ollaan oikeasti
lapsiystävällinen kunta
- syntyvä ohjelma pitäisi pystyä virittelemään prosessiksi, miten
voidaan viedä johtamisessa eteenpäin, mutta miten myös

poliittisessa ohjelmassa pystytään viemään eteenpäin vuodesta
toiseen, ettei jäisi vain yhdeksi asiakirjaksi joka hautautuu muiden
joukkoon
8. Edellisessä kokouksessa olleen ”Läksyn” läpikäynti
 Tiivistys ohjausryhmän vastauksista (liite 3)
9. Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelman suhde muihin ohjelmiin / suunnitelmiin /
asiakirjoihin
 Käytiin keskustelua aiheesta alustavan ehdotuksen pohjalta (liite 4)
 3. sektori sekä lapsivaikutusten arviointi vielä vahvemmin mukaan
10. Muut asiat
 Koulukiusaaminen
 Päivi Raukko esitteli opetuspalveluiden tuottaman materiaalin
koulukiusaamiseen liittyen
 Käytiin keskustelua esityksen pohjalta





5.11.2020 Webinaari 3: Elinvoima ja hyvinvointi teemaa tutkaillaan
kaupunkirakenteen / rakennetun ympäristön näkökulmasta.
Asiantuntijapuheenvuoro Veera Moll (Aalto yliopisto) aiheena: Muuttuva lapsuus
muuttuvassa kaupungissa
 Veera Moll valmistelee väitöstä aiheesta: Miten lapset on huomioitu
Helsingin suunnittelussa pitkällä aikavälillä 1940-luvulta tähän päivään.
Väitöksen yhtenä kokonaisuutena on lasten itsenäinen liikkuminen ja siinä
tapahtuneet muutokset Asiantuntija puheenvuoro: Niklas Lähteenmäki:
Onnellisuus ja rakennettu kaupunkiympäristö
Asiantuntija puheenvuoro: Niklas Lähteenmäki: Onnellisuus ja rakennettu
kaupunkiympäristö

11. Seuraava kokous
 24.11.2020 klo 17-19
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.08.

