Tampereen Lasten Parlamentti

30.4.2010

Lasten Tampere ry

Tampere 21.10. - 16.11.2009

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. Sopimusten
toteutumisesta julkaistaan materiaalia Lasten Tampere ry:n
kotisivuilla.
Lasten.Tampere@saunalahti.fi
http://www.lastentampere.fi/
KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!
Lasten Tampere ry:n hallitus
Tampereen Lasten Parlamentin hallitus

http://www.lastentampere.fi

Lasten.Tampere@saunalahti.fi

Tampereen Lasten Parlamentti

30.4.2010

Lasten Tampere ry
KÄTTÄ PÄÄLLE –SOPIMUKSET 21.10.2009
Aila Dündar-Järvinen
Kaikissa toiminnoissani otan lapsinäkökulman huomioon.
Ilpo Sirniö
Lupaan jatkossa huomioida entistä paremmin lapset liikenteessä.
Pertti ”Veltto” Virtanen
Lupaan morjenstaa pojille kaupungilla mahdollisimman useasti (myös tytöille).
Sirkkaliisa Virtanen
Järjestän lapsenoikeuksien 20 -vuotis juhlan Pirkkalassa.
Johanna Loukaskorpi
Otan kaikissa päätöksenteon tilanteissa huomioon lapsinäkökulman ja lupaan viettää enemmän
aikaa sekä pelata enemmän lautapelejä omien lasteni kanssa, sekä olla hyvä ja kannustava opettaja
oppilailleni joka päivä.
Ilkka Järvelä
Edistän kaikissa toiminnoissani että sijaisperheissä asuvat lapset otetaan huomioon.
Minna Sirniö
Ajattelen ja katson aina tehdessäni päätöksiä, olenko ottanut huomioon, miten päätös vaikuttaa
lapsiin.
Hannu Soro
Toimin kaikissa poliittisissa toimissani niin, lapsista tulee mahdollisimman vähän tämän laman
maksajia.
Mikko Alatalo
Mikko pitää hyvän tuulen lasten konsertin jossakin Tampereella vuoden 2010 aikana.
Jukka Gustafsson
Lupaan toimia niin, että koulunkäyntiavustajia saadaan tarpeellinen määrä Tampereelle.
Pekka Salmi
Otan huomioon lasten näkökulman päätöksenteossa. Turvaan lasten- ja nuortenpalveluiden laadun
ja saatavuuden. Vierailen Ikurin koululla oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Osallistun
kouluruokailuun. Vierailen Tesoman nuorisokeskuksessa.
Tarja Jokinen
Lupaan ohjata lapsenlapseni ja heidän kaverinsa kulttuurin pariin. Vien heitä ainakin kaksi kertaa
tulevan talven aikana elokuviin / teatteriin / konserttiin.
Säde Johanna Westerlund
Lupaan ottaa lapsinäkökulman huomioon työssäni lasten- ja nuorten lautakunnassa,
tarkastuslautakunnassa ja eduskunnassa. Lupaan järjestää ryhmällenne (Tampereen Lasten
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Parlamentin hallitus) vierailun eduskuntaan lasten ja nuorten asioista päättävien kansanedustajien
tapaamiseen.
Perttu Pesä
Lupaan ottaa huomioon lapsinäkökulman päätöksenteossa ja ajaa eteenpäin Sorsapuiston kentän
suunnittelussa ideaa siitä, että lapset ja nuoret pääsevät suunnittelemaan kenttää omasta
näkökulmastaan.
Amu Urhonen
Lupaan huomioida lapsinäkökulman kaikessa päätöksenteossani. Lisäksi lupaan kutsua kaverini
lapset meille aina, kun he haluavat.
Joonas Lepistö
Marssin kanssa muiden terhakkaiden Lapsen Oikeuksien marssilla.
Marjatta Stenius-Kaukonen
Käymme vierailulla TAYS:n sairaalakoulussa ja kuuntelemme millaista heidän arkensa on.
Titta Mattila
Osallistun Lapsen Oikeuksien päivän tapahtumaan. Oman kyläyhdistykseni toiminnassa lupaan
ottaa lasten näkökulman huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.
Lasse Oksanen
Olen mukana valmentamassa joukkueissa nuoria jääkiekon harrastajia, niin joukkueena kuin myös
yksilötaitojen ohjaamisessa.
Satu Sipilä
Lupaan ottaa huomioon lapset kaikessa päätöksenteossa. Lupaan kuunnella lasten mielipiteitä ja
vastaan sähköpostikyselyihin.
Hanna Tainio
Hanna käy Klassillisella koululla tapaamassa lapsia ja nuoria.
Laila Räikkä
Lupaan rakastaa lapsenlapsiani Tamirattia ja Endalea (veljekset Etiopiasta). Leikin heidän kanssaan
ja vien heidät katsomaan lastennäytelmiä. Haluan tukea kaikkia lasten oikeuksia käsitteleviä
aloitteita.
Timo p. Nieminen
Lisätään yhteistyötä Lasten Parlamentin kanssa.
Peter Löfberg
Opetan kaksi lastenlastani hiihtämään ensi talvena.
Seppo Salminen
Leikkipuistojen kehittäminen ja kunnossapito. Koululaisten tasokas ruokailu ja turvallinen koulutie.
Riitta Koskinen
Kun lastenlasteni päiväkoti esim. Lomien takia on suljettu, otan heidät hoitoon meille kotiin.
http://www.lastentampere.fi

Lasten.Tampere@saunalahti.fi

Tampereen Lasten Parlamentti

30.4.2010

Lasten Tampere ry
Mikko Aaltonen
Käyn lasteni kanssa useammin puistossa.
Leena Kostiainen
Lupaan:
- kuunnella oppilaiden mielipiteitä koulussa.
- järjestää lapsille harrastusmahdollisuuksia.
Saara Saarteinen
Lupaan olla kiltti lapsille sekä leikkiä enemmän ystävieni lasten kanssa.
Tiina Elovaara
Lupaan kuunnella tuntemiani lapsia herkällä korvalla., kertoa jatkossakin paljon arvoituksia ja tehdä
muutenkin kivoja juttuja lasten kanssa.
Anneli Kivistö
Lupaan antaa enemmän aikaa Tuusulan lapsille, Lauralle ja Jussille.
Anna-Kaisa Heinämäki
- Hiljennän autoni vauhtia ja annan tietä lapsille aina kun havaitsen lapsen tiellä.
- Nostan valtuustotyössä vieläkin aktiivisemmin lasten asioita esille.
- Kysyn tapaamiltani lapsilta, mitä heille kuuluu.
Kirsikka Siik
Pidän huolta, että kotiimme uskaltavat ja voivat tulla ja tullessaan tuntevat tervetulleeksi myös
lapseni ystävät.
Sanna Ojanen
- Kouluruuan parantaminen
- Liikuntatilojen parantaminen ja toiminnan kehittäminen.
- Osallistun Lapsen Oikeuksien marssille.
- Vierailen Linnainmaan nuorisokeskuksessa 2009-2010 välisenä aikana.
- Huomioin lapset aina liikenteessä.
Anna Kontula
Teen valtuustoaloitteen huostaan otettujen lasten perheiden paremmaksi tukemiseksi.
Maija Kajan
Lupaan tehdä työtä, että Tampereen kouluihin saataisiin aiempaa parempaa terveyskasvatusta ja
erityisesti seksuaaliterveyskasvatusta. Lupaan tehdä työtä, että Tampereen kaupunki tekee ohjelman
häirinnän vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Hoidan tyttäreni hamsteria tarvittaessa.
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KÄTTÄ PÄÄLLE –SOPIMUKSET 16.11.2009
Sirpa Koivisto
Vien viisi ”pikku-ukkoani” kerran kuukaudessa uimahalliin. Lisäksi kasvatan heitä ympäristön
hyvinvointiin, roska päivässä esimerkkinä ja luontoa kunnioittamaan.
Hellä Asumaniemi
- Toimin mummuna Merille ja Jesperille.
- Toimin valtuustossa lasten asioita puolustaen ja vieden eteenpäin.
Petri Siuro
Olen entistä huolellisempi liikenteessä ja erityisesti suojateillä.
Atanas Aleksovski
Edistän maahanmuuttajien lasten oman äidinkielen opiskelumahdollisuuksia päiväkodeissa ja
kouluissa.
Irene Roivainen
Käymme Tuomaksen kanssa yhdessä teatterissa ja / tai elokuvissa ja / tai syömässä kerran
kuukaudessa.
Anna-Kaisa Ikonen
- Lupaan tehdä oikein herkullisen piparitaikinan ja leipoa siitä pipareita yhdessä lasten kanssa.
- Lupaan edistää lapsinäkökulmaa kaupungin päätöksenteossa.
Matti Heinivaho
Ajattelu ”lapsen parhaaksi” olkoon johtotähteni toiminnassani kaupunginvaltuutettuna.
Mervi Janhunen
Yritän saada lähikoulut säilymään. Vähennän osaltani iltakokouksia.
Kristiina Järvelä
- Lupaan kuunnella entistä paremmin ja myös toimia mahdollisimman luotettavasti.
- Yritän muistaa olla hyvällä tuulella ja puhua ystävällisesti.
- Vierailen päiväkodeissa ja kouluissa.
Marco Roth
- Lupaan antaa molemmille pojilleni joka viikko 2 tunnin henkilökohtaisen ajan heidän
haluamaansa asiaan.
- Lupaan ottaa huomioon lapsinäkökulman päätöksenteossa.
Leena Rauhala
- Olen lastenlasteni kanssa enemmän.
- Pidän lasten asioita esillä, aloitteeni mm. eduskunnassa lasten kasvatuksen ja koulutuksen
parantamiseksi.
Timo Hanhilahti
- Laitan lapsilleni PAREMPAA ruokaa.
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- Otan pyöräilevien lasten vaatimukset huomioon pyöräteiden suunnittelussa.
Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Pelaan lasten kanssa ja käydään laskettelemassa.
Niina Rissanen
Pelaan lasteni kanssa pelejä, luemme kirjoja ja leikimme ulkona.
Elina Siren
Lupaan pitää edelleen lasten kotihoidon tuen Tampere-lisän puolia valtuustossa ja lupaan tehdä
Ainon 5 v. kanssa useammin lenkin.
Riitta Ollila
Tampereen Lasten Parlamentti ja Lasten Tampere miettivät ja tekevät aloitteen vapaa-ajan käyttöön
liittyvästä asiasta.
Seppo Salminen
Olen valmis tulemaan erikseen sovittavalle laulutunnille opettamaan äänenavausta.
Terttu Koskela
Lupaan olla enemmän lapsenlapsieni ja heidän kavereidensa kanssa.
Ilpo Sirniö
Lupaan edistää lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia.
Mikko Kriikku
Toimin entistä ahkerammin lasten lähiliikuntapaikkojen saamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Antti Hervonen
Lupaan olla enemmän omien ja lastenlasteni kanssa.
Pia Viitanen
Tapaan kummityttöäni Elisaa useammin. Vietän enemmän aikaa Mikon, Elinan ja Hennan kanssa.
Ilkka Sasi
Lupaan edistää lasten vaikutusmahdollisuuksia heidän kouluissaan.
Anne Tervo
Lupaan lukea yhden sadun kuukaudessa Turtolan päiväkodin lapsille.
Elli-Maija Pöllänen
Lupaan hoitaa mahdollisimman paljon naapureiden lapsia ja olla Tuomaksen kanssa niin paljon
kuin ehdin. Tutkin mahdollisuutta ottaa perheeseemme sijoituslapsi / olla tukiperhe.
Miikka Seppälä
Allekirjoittaja sitoutuu edistämään sekä oman että muiden isien kotona oloa siten, että heillä olisi
enemmän aikaa olla omien lastensa kanssa.
Harri Airaksinen
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Lupaan tutustua kouluruokailuun ja kuulla lasten mielipiteitä kouluruokailun järjestämisestä. ja
ottaa päätöksenteossa kokemuksen ja mielipiteet huomioon.
Pauli Välimäki
Lupaan olla aina ystävällinen ja auttaa kohtaamiani lapsia, jos he apua tarvitsevat.
Sofia Vikman
Lupaan aina Tampereen kaupunginvaltuustossa päätöksiä tehdessäni miettiä ja ottaa huomioon sen,
miten mikäkin päätös vaikuttaa lapsiin. Lisäksi lupaan vierailla Messukylän koululla erikseen
sovittuna ajankohtana.
Olli-Poika Parviainen
Lupaan tehdä parhaani, että tamperelaiset lapset voivat liikkua turvallisesti kaupungissa ja että
koulut, päivähoitopaikat sekä harrastusmahdollisuudet löytyvät läheltä kotia. Lisäksi lupaan
harrastaa ystävieni lasten kanssa, kun omia ei vielä ole.
Oras Tynkkynen
Lupaan tehdä kaiken voitavani ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta tämän päivän ja
tulevaisuudenkin lapsilla olisi hyvä kasvaa ja elää.
Vesa Eskola
Lupaan harrastaa lasteni kanssa liikuntaa kolmena päivänä viikossa, vähintään 30 minuuttia
kerrallaan koko vuoden ajan.
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