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SITLA 18.02.2020 § 22
Vuoden 2016 toukokuussa kaupunginhallitus päätti LastenForssa
–kokonaisuuden kehittämiseksi ja lapsiystävällisyyden edistämiseksi
hakea Unicefin Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta (2.5.2016,
§102). Samassa yhteydessä päätettiin, että ko. hakuprosessista vastasi sivistys- ja tulevaisuustoimiala. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta
perusti kokouksessaan 21.6.2016 (§72) em. projektia koordinoimaan
Lapsiystävällinen kunta -ohjausryhmän, joka koostui toimialan
johtoryhmästä, lautakunnan ja kaupunginhallituksen luottamushenkilöedustajista sekä keskushallinnon ja teknisen ja ympäristötoimen
nimeämistä edustajista. Lisäksi lautakunta pyysi Forssan nuorisovaltuustoa, FSHKY:tä, Forssan ev.lut. seurakuntaa, urheiluseuroja sekä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Forssan osastoa nimeämään
ohjausryhmään omat edustajansa. Myöhemmin samana vuonna
kaupunginhallitus teki päätöksen Forssan osallistumisesta maan
hallituksen kärkihankkeeksi perustettuun lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmaan eli LAPE-hankkeeseen ja nimesi kaupungin
LAPE-ryhmän, joka oli sama kuin Lapsiystävällinen kunta –ohjausryhmä (12.9.2016, §196).
Unicefin tunnustus saatiin 7.12.2017 ja lapsiystävällisyystyön jatkuessa myös em. ohjausryhmä on jatkanut koordinointityötään. Koska lapsiystävällisyystyö jatkuu edelleen, on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista nimetä ryhmä uudelleen ja täydentää sitä kutsumalla nykyisten osallistuja tahojen lisäksi mukaan nykyistä useampi
edustaja 3. sektorilta sekä edustajat yläkouluikäisistä nuorista, poliisista ja Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymästä. Lisäksi sote-toimialalta on sen laajuuden huomioiden hyvä kutsua mukaan yhden
edustajan sijaan kaksi osallistujaa.
Lapsiystävällisyystyö on osa Forssan kaupunkiorganisaation toimintakulttuuria ja vastuu sen toteuttamisesta LastenForssa –kokonaisuuden periaatteisiin ja Lapsen oikeuksien sopimukseen perustuen
on vahvasti sidoksissa organisaation eri osa-alueilla järjestettäviin
palveluihin. Kuntastrategiassa LastenForssa –kokonaisuuden ja lapsiystävällisyystyön toteuttaminen on linjattu osaksi Hyvinvointi-menestystekijän tavoitteenasettelua. Edellä esitetty lapsiystävällisyystyön laaja-alaisuus ja LAPE-ryhmän työn päättyminen ovat perusteluna sille, että nyt uudelleen nimitettävän kehittämisryhmän nimi

muutetaan nykyisestä ohjausryhmästä Lapsiystävällisyystyön koordinointiryhmäksi. Tässä yhteydessä ryhmän toimikausi voidaan rajata
viiteen vuoteen, jotta sen toimikausi myötäilee Unicefin Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen tulevan suunnitelmakauden arvioinnin
sykliä ja jotta suunnitelmakauden loputtua voidaan jälleen tarkastella
ryhmän kokoonpanoa sekä tarvittaessa työn sisältöjä ja toiminnan
reunaehtoja.
Ryhmän puheenjohtajana jatkaa kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina
Kemppainen ja sihteerinä työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö
Jaakko Leskinen, jotka molemmat toimivat Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallin kuntakoordinaattoreina.(TK)
Sivistysjohtaja: Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päättää, että
1. LastenForssa –kokonaisuuden toteutumista ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyötä koordinoimaan nimitetään vuosille
2020-2025 Lapsiystävällisyystyön koordinointiryhmä, joka jatkaa
2016 nimetyn Lapsiystävällinen kunta –ohjausryhmän kehittämistyötä.
2. Ko. ryhmän työskentelyyn osallistuvat Sivistys- ja tulevaisuustoimialan johtoryhmän jäsenten ohella tekninen ja ympäristötoimen edustajina tekninen johtaja Antti Heinilä ja kaupunginpuutarhuri Leila
Grönholm sekä keskushallinnon edustajana toimistopalvelupäällikkö
Sari Niemi ja viestintäsuunnittelija Kari Kemppainen. Lisäksi LastenForssa –valtuusto nimeää kevään 2020 aikana ryhmään yläkoulua
edustavan osallistujan.
3. Ko. koordinaatioryhmään pyydetään yhden edustajan nimeämistä
Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymästä, Forssan Nuorisovaltuustosta, poliisista, Forssan ev.lut. seurakunnasta, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Forssan osastosta, Forssasta toimivista yleishyödyllisistä järjestöistä sekä urheiluseuroista. Kahden ryhmän työskentelyyn osallistuvan edustajan nimeämistä lautakunta toivoo FSHKY:ltä.
4. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta valitsee koordinaatioryhmään
oman luottamushenkilöedustajansa ja kaupunginhallitusta pyydetään
valitsemaan omansa.
5. Lapsiystävällisyys koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen ja sihteerinä työllisyysja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen.
Päätös: Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyi päätösesityksen
muilta osin, mutta päätti valita oman luottamushenkilöedustajansa
koordinaatioryhmään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

KH 02.03.2020 § 62
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus nimeää edustajansa koordinaatiotyöryhmään.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja nimesi työryhmään edustajakseen Johanna Häggmanin.

