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Kättä Päälle valtuutetun ja lapsen kesken
Alla olevat henkilöt ovat tehneet Tampereen Lasten Parlamentin
edustajan kanssa Kättä Päälle sopimuksen.
Lasten Tampere ry seuraa sopimuksen toteutumista, ja alle kerätyt
kommentit sopimuksen toteutumisesta ovat tulleet sähköpostitse.
Lasten.Tampere@saunalahti.fi
http://www.lastentampere.fi/
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----- Original Message ----Sent: Wednesday, April 21, 2010 5:58 PM
Subject: kättäpäälle -sopimus
Omat tavoitteeni ovat toteutuneet kättäpäälle -sopimuksessa osittain;
Olen ollut aiempaa huolellisempi liikenteessä. En ole aina kärsivällisesti kuunnellut lasten kuulumisia. Tässä
pitää skarpata.

Anna-Kaisa Heinämäki

----- Original Message ----Sent: Sunday, April 18, 2010 9:10 PM
Subject: Kättä päälle -sopimus
Hei,
Lupasin Kättä päälle -sopimuksessa toimia lähikoulujen säilyttämiseksi ja vähentää osaltani iltakokouksia (on
10-vuotiaan tyttäreni toive!). Olen pitänyt sopimuksesta kiinni.
Terveisin Mervi Janhunen, varavaltuutettu (Vihr.), Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen
lautakunnan jäsen

----- Original Message ----From: Siren Elina
Sent: Monday, April 12, 2010 10:51 AM
Subject: elinan sopimustilanne
Tampere-lisä on päivähoito valikoimassamme lisäämässä päivähoidon
monimuotoisuutta.Budjettineuvotteluissa mahdollisesti palataan asiaan. Lenkkeilimme Ainon ja Amanda
koiran kanssa aina kun Ainon "koirahammasta" oikein kovasti kolotti, mutta Aino 5-v. sai juuri oman koiran
12 viikoisen pennun, joten yhteisten koiralenkkien tarve on toistaiseksi vähentynyt ja Ainon aika menee nyt
oman koiran hoivaamisessa. Tarvittaessa taas lenkkeilemme. t. elina

----- Original Message ----Sent: Friday, March 26, 2010 1:48 PM
Subject: Kättä päälle
Kiitos kysymyksestänne! Lupaukseni oli: "Lupaan

huomioida lapsinäkökulman kaikessa
päätöksenteossani. Lisäksi lupaan kutsua kaverini lapset meille aina, kun he haluavat."
Ensimmäinen lupaukseni on abstraktimpi. Olen ajatellut, että lapsinäkökulma pitää ottaa
huomioon aina, kun teen päätöksiä. Tästä konkreettinen esimerkki on muun muassa se,
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että olen nostanut Vammaisneuvostossa esiin monia nimenomaan vammaisiin lapsiin
liittyviä kysymyksiä. Lasten oikeuksien sopimus ja sen toteutukseen liittyvät asiakirjat ovat
loistava apuväline. Olen ollut tarvittaessa yhteydessä myös valtakunnalliseen
lapsiasiamies Maria Kaisa Aulaan. Opittavaa on silti vielä huimasti.
Toinen lupaukseni on konkreettisempi ja pidän sitä toteutuneena. Meillä käy lapsivieraita
aika usein ja tuntuvat viihtyvän hyvin.
ystävällisesti,
Amu Urhonen

----- Original Message ----Sent: Wednesday, March 24, 2010 4:42 PM
Subject: Kättä päälle sopimus 16.11.2009 / Ojanen Sanna

Arvoisat Lasten Parlamentin edustajat,
Kiitos teille kovasti kirjeestänne.
Minun "Kättä päälle" sopimuksesta on ainakin osa jokseenkin toteutunut/toteutumassa.
1) Kouluruuan parantaminen / tämä vaatii jatkuvaa työtä ja kehittämistä / olen varma, että
Tampereen Ateria tekee parhaansa tämän asian parantamiseksi. Minusta on ihmeellistä,
että eri kouluissa saattaa olla laadultaan eroja ruoassa. Toivon, että tulevaisuudessa
pystymme parantamaan ruoan laatua ja toivonkin, että pystymme myös enemmän
mahdollistamaan lähiruoka periaatteen. Ruoan pitää olla monipuolista ja terveellistä ja
maistua hyvälle! -> tämä siis jatkuvan tarkastelun alla - saan palautetta omilta lapsilta
kyllä:)
2) Liikuntatilojen parantaminen ja toiminnan kehittäminen / tässä tuli ainakin yksi
positiivinen parannus juuri hiljattain, kun KH:ssa päätettiin Sentterin laajennuksesta.
Kaupungissa on myös muita hankkeita liikuntatilojen parannusten suhteen meneillään
sekä vireillä (mm. Ratinan korjaukset&parannukset sekä Pyynikin uimahallin
remontti). Lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat tärkeitä sekä
henkisen että fyysisen hyvinvoinnin vuoksi. Toivonkin, että jatkossa mahdollistamme myös
uusien monitoimihallien syntymisen sekä perusparannukset koulujen liikuntatiloissa
puhumattakaan monista ulkoliikuntapaikoista. Tämä siis jatkuvan työn ja tarkastelun alla!
3) Osallistun Lapsen Oikeuksien marssille / valitettavasti meillä oli juuri tuolloin
budjettivaltuusto ja en kerennyt marssille, mutta olin keskustorilla kuuntelemassa kyllä
lapsen oikeuksien julistuksen sekä muutenkin "hengaamassa" mukana. Hieno tapahtuma
ja oli upeaa nähdä eri-ikäisiä lapsia raatihuoneen edessä!
4) Vierailen Linnainmaan nuorisokeskuksessa 2009-2010 välisenä aikana / tämä on
toteutunut. Vierailin Linnainmaan nuorisokeskuksessa (omaa kotiani lähin nuokku)
nuorimman poikani joukkueen pikkujoulujuhlassa. Kerrassaan upea paikka. Olin yllättynut
kuinka monipuolinen tila oli. Olen varma, että nuokku on kovassa käytössä.
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5) Huomioin lapset aina liikenteessä / tämä on asia jota yritän toteuttaa joka päivä ja
vaadin sitä ehdottomasti myös muilta perheenjäseniltäni!
Oikein hyvää ja aurinkoista kevättä toivottaen,
Ystävällisin terveisin,
Sanna Ojanen

----- Original Message ----Sent: Wednesday, March 24, 2010 2:55 PM
Subject: kiitos kysymästä

Hei, sopimus on toteutunut osittain, suurelta osin siitä syystä, ettei
kuopuksemme (Tuomas 15 v) ole halunnut lähteä meidän vanhempien kanssa
elokuviin tai teatteriin. Yhdessä ulos syömään meneminen näyttäisi
toteutuvan paremmin, seuraava päivällinen ulkona tällä viikolla.
Yst. Irene Roivainen
-Irene Roivainen
Sosiaalityön tutkimuksen laitos
Tampereen yliopisto

----- Original Message ----Sent: Wednesday, March 24, 2010 2:55 PM
Subject: eduskuntavierailu

Hei, olen luvannut järjestää Tampereen lasten parlamentille vierailun eduskuntaan.
olisiko teillä toivomuksia ajan suhteen?
jään äitiyslomalle eduskunnasta kesäkuun lopulla, joten ennen sitä järjestäisin vierailun
mikäli teillä mahdollisuus matkustaa Helsinkiin jossakin yhteydessä.
Terv. Säde Johanna Westerlund
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