Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelma / Ohjausryhmä
Aika: 17.12.2020, 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

Paikalla
x
x
x
x

Poissa

x
x
x
x
x
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x

poistui 18.29
x

x
x
x
x
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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 Helena Lehkonen ja Jukka Sorvari
6. Käydään Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelma läpi ja tehdään tarvittavat korjaukset /
tarkennukset

Jari Pekuri esitteli tämän hetkisen Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelman. Käytiin
keskustelua korjauksiin/tarkennuksiin liittyen.
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Lastensuojelun osuus linkitettävä vahvemmin ohjelmatyöhön. Lastensuojelun
tulosten seuranta hyvä mittari myös ohjelman etenemisen seurantaan
Ehdotettiin tarkennusta kappaleeseen 6 johtamisen osalta: ”Ohjelman tavoite ja
teemat (onnellisuus sekä viisi hyvinvoinnin osa-aluetta) viedään palvelujen arkeen
yhteistyössä kaupungin toimialojen, muiden palveluntuottajien ja
yhteistyökumppanien kesken. Strategia- ja kehittämispalvelut seuraavat ja tukevat
toimialoja tässä työssä järjestämällä työpajoja ja koulutusta. Toimialajohto vastaa,
että ohjelma otetaan huomioon valmisteltaessa lautakuntien tavoitteita ja arjen
johtamisen tavoitteita.” Ehdotus hyväksyttiin.
Otetaan huomioon viestintä, miten ohjelmatyöstä viestitään ja miten viestintää
saadaan vietyä vielä eteenpäin ja näkyvämmäksi kaupungin nettisivuilla (esim. linkki
etusivulle), kehitetään jo olemassa olevaa Lapsiystävällinen kaupunki –
sivukokonaisuutta monipuolisemmaksi esim. lisäämällä lasten tuottamaa materiaali
sekä järjestöjen ja kaupunkirakenteen materiaalia
viestintä ja ohjelmatyön jalkauttaminen myös 3. sektorin toimijoille muistettava
Nostettiin esiin osana viestinnän kehittämistä Vauvanpäivän huomioiminen osana
ohjelmatyötä sekä Synnytä Hämeenlinnassa –brändin vahvempi esiin tuominen.
Viestittäisi, että Hämeenlinna on hyvä paikka asua ja synnyttää
ohjelman päätavoitteen saavuttaminen: ensimmäinen tarkastuspiste saisi olla
nopeastikin esim. parin vuoden päästä tai viimeistään seuraavan valtuustokauden
lopussa. Lopullisen tavoitteen (Hämeenlinna on paras suomalainen kunta
hyvinvoinnin osa-alueiden näkökulmasta) saavuttaminen esim. 2030
tärkeää ajaa ensi vuonna uudet valtuutetut ohjelmaan sisään
Ehdotettiin, että kappaleessa 2.1. vaihdetaan sanajärjestystä siten, että kerrottaessa
miten kohti päätavoitetta edetään, nostetaan yhteistyö kaupunkilaisten kanssa
ensimmäiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tavoitteisiin lisätään vielä oma tavoite kirjaston
toiminnan osalta.
Ehdotettiin, että ohjelman voisi laittaa sosiaaliasiamiehelle kommenteille. Ehdotus
hyväksyttiin.
Ehdotettiin, että ohjelmasta voisi pyytää myös nuorisovaltuustolta kommentin.
Ehdotus hyväksyttiin.
Päätösesitys: Ohjausryhmä päättää omalta osaltaan hyväksyä Lapsiystävällinen
Hämeenlinna –ohjelman ja valtuuttaa projektiryhmän tekemään
siihen pienimuotoisia tarkennuksia / korjauksia ennen ohjelman viemistä
päätöksentekoon
Päätös: hyväksyttiin päätösesitys

7. Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelman päätösprosessi
 KH 25.1.2021
 Valtuusto 8.2.2021
i. Tiedoksi / KAURA ltk 19.1.2021
ii. Tiedoksi / SIHY ltk 27.1.2021
iii. Tiedoksi / SOTE xx.xx.2021




Päätösesitys: Hyväksytään aikataulu
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys

8. Kokouksen päättäminen
 Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen ja toteaa ohjausryhmän työn
päättyneeksi
 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.45 ja totesi ohjausryhmän työn
päättyneeksi

