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Kysely!

LASTEN OHJELMA 2005

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ääni kuuluville

Nyt varkautelaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä lasten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnista ja kehittämisideoista kaupungin nettisivuilla 1.9.-15.9. välisenä aikana. Ohjelmatyön tueksi tarvitsisimme mies- ja naisnäkökulmaa erityisesti lapsiperheiden elämän arjesta. Tiedoilla on merkitystä mm. lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä.
Osoite, jossa kyselyyn voi vastata, on:

www.varkaus.fi/lastenhyvinvointi

Samaan kyselyyn voi osallistua myös lomakkeella, joka on tässä lehdessä. Lomakkeen voi palauttaa kaupungintalon yhteispalvelupisteeseen. Kiitos arvokkaasta mielipiteestänne!
Kerro mielipiteesi Varkaudesta!
Kerro varkautelaisten lapsiperheiden hyvinvoinnista. Mitkä asiat ovat
hyvin / mitä pitäisi tehdä,että lapsiperheet voivat hyvin?

Mitkä ovat Varkauden vahvuudet lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta?

Mitä heikkouksia on Varkaudessa lapsiperheiden kannalta?

Mitkä olisivat ensimmäiset kehittämisen kohteet lapsiperheiden hyvinvoinnille Varkaudessa?
Könönpellon päiväkodin lapset myötätuulessa.

Ohjelma koskettaa kaikkia niitä
aikuisia, jotka välittömästi toiminnallaan tai välillisesti päätöksillään
vaikuttavat varkautelaisten lasten
elämään.
Lapsipoliittiseen ohjelmaan kirjattavat kehittämistarpeet perustuvat
Suomen Kuntaliiton ohjeiden mukaan selvityksiin siitä, millaisia tarpeita lapsilla ja lapsiperheillä on,
mitä palveluja tarvitaan, mitä tuotetaan ja mitä puutteellisuuksia palvelutarjonnassa on.
Varkaudessa ohjelmaa on tehty
vuoropuhelussa lasten ja lapsiperheiden kanssa. Ohjelma uusiutuu ja
saa ajankohtaisen sisältönsä lasten
ja perheiden kanssa tehtävien kyselyjen ja seurannan pohjalta.
Ohjelman tarkoitus on osoittaa
kaikille Varkauden päättäjille ne tarpeet ja toimenpiteet, joihin pitäisi
asioiden parantamiseksi ryhtyä.
Ohjelmaa valmistellessa ovat erityisesti lapsen kasvu- ja kehitysympäristöjen, kodin, päiväkodin ja koulun roolit korostuneet.
Mitä on tehty?
Suomen Kuntaliitto julkaisi vuoden 2000 alussa oman lapsipoliittisen ohjelmansa ja suositti kuntia
laatimaan omat selontekonsa lasten
ja lapsiperheiden hyvinvoinnista
sekä tekemään selonteon pohjalta
valtuustolle lapsipoliittisen ohjelman.
Vuonna 2001 Varkaudessa laadittiin selonteko lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Työn
koosti päiväkodinjohtaja Marja-Liisa Laine.
Työ jatkui keväällä 2005 kun kau-

punginhallitus perusti ohjelman
valmistelua varten ohjausryhmän.
Ohjausryhmään nimesivät edustajansa kaupungin eri hallintokuntien lisäksi myös Varkauden evankelisluterilainen seurakunta, Varkauden Poliisi, sekä päättäjien edustajat perusturvalautakunnasta sekä
kaupunginhallituksesta.
Ohjausryhmän jäsenet ovat: Ulla
Tuomainen, perusturva, Marjut
Saija, kulttuuritoimi, Silja Miettinen, koulutoimi, Yrjö Kainulainen,
hallintokeskus, Timo Kinanen, tekninen virasto, Jyrki Haapala, Varkauden poliisi, Kaija Puustinen,
Varkauden seurakunta, Päivi Tanhu, perusturvalautakunta, Leena
Kauhanen, kaupunginhallitus,
puh.joht., sekä Anne Helkimo, perusturva, siht.
Työnä aluksi ohjausryhmä linjasi
varkautelaisen lapsipolitiikan suuntia. Vaikka ohjelma rajattiinkin koskemaan alle 16 -vuotiaita varkautelaisia lapsia ja heidän perheitään, ei
lapsuus lopu tuohon ikärajaukseen.
Nuorten ja nuortenaikuisten kannalta tulevaisuuteen vaikutetaan
myös omalla nuorisopoliittisella
ohjelmalla.
”Lapsipoliittisen ohjelman tehtävänä on linjata hyvän lapsuuden
edellytyksiä Varkaudessa”, toteaa
ohjausryhmän jäsenenä kaupungin
kehittämispäällikkö Yrjö Kainulainen.
Sihteerin tehtävänä oli ohjelman
aluksi päivittää ajan tasalle hyvinvointia ja palveluja koskevat tiedot.
Hyvinvoinnin seuraamiseksi laadittiin mittaristo (indikaattorit), jonka pohjana oli Sosiaali- ja terveysministeriön laatima indikaattoriehdotelma. Mittaristoon tuli seuraavat tekijät: lasten ja lapsiperheiden
taustatiedot, elinolot, terveys ja elintavat, elämänhallinta, koettu hyvinvointi ja palvelut.
Lapsinäkökulmaa ohjelmaan toi
kulttuuritoimen toteuttama kysely
lasten kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen käytöstä. Kysely toteutettiin

Mitkä ovat Varkautelaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin uhkatekijät?

Palauta kaupungintalon yhteispalvelupisteeseen! Kiitos!

Banmark

Päiväkodin johtaja Anne Helkimo.
kesällä 2005 Vekara Varkaus viikon
aikana alle 12 -vuotiaille lapsille.
Myös lapsiperheille suunnattu kysely asuinalueiden viihtyvyydestä ja
lasten leikkialueiden turvallisuudesta toi ajankohtaista tietoa lapsipoliittiseen ohjelmaan.
Molempien tehtyjen kyselyjen tuloksia tullaan jatkossa käyttämään
hyväksi kaupungin palvelujen kehittämisessä.
Selonteon ja kyselyjen jälkeen ohjausryhmä nimesi työryhmän, jonka tehtävänä on saatujen tietojen
pohjalta kirjata johtopäätöksiä, tavoitteita ja kehittämissuunnitelmia
lapsipoliittiseen ohjelmaan, sekä
pohtia ohjelman ulkoasua. Työryhmä päätti työnsä tueksi laatia vielä
mielipidekyselyn varkautelaisille
lapsiperheiden hyvinvoinnin tilasta.
Lapsipoliittisen ohjelman on määrä valmistua vielä tämän vuoden
puolella. Ohjelman toteutumista
varten tullaan esittämään lapsipolitiikan seurantaryhmän nimeämistä.
Sen tehtävänä on ohjelmanajan tasalla pito ja toteutumisen raportointi varkautelaisille päättäjille.
”Toivon, että tuleva lapsipoliittinen ohjelma vaikuttaa myönteisesti lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin.” toteaa ohjausryhmän sihteeri, päiväkodin johtaja Anne Helkimo.

Miten sinä haluat säästää?
Tehdään yhdessä sinun tavoitteisiisi
sopiva säästämisen suunnitelma.
Soita ja varaa aika konttoristamme.
Mikä on sinun suunnitelmasi?

nordea.fi

Nordea Pankki Suomi Oyj

Varkaudessa valmistellaan lapsipoliittinen ohjelma tänä vuonna.
Se on lapsilähtöinen tavoite- ja toimintaohjelma, joka edistää lasten
ja lapsiperheiden hyvinvointia ja
oikeuksien toteutumista.

