
 

 

Huhtasuon perhekeskusverkosto 8.5.2020 klo 9-10.30 Teams-kokous 

Ajankohtaiset asiat, ideat ja oivallukset poikkeustilanteessa: 

Terveysneuvontapalvelu Visiitti: Pistämällä huumeita käyttävien terveysneuvontatyötä. Esim. puhtaiden 

pistovälineiden vaihto, seksuaaliterveysneuvontaa, rokotteita, raskaustesti ja palveluohjausta. Sovatekin etsivä 

nuorisotyöntekijä säännöllisesti mukana autossa, joka kiertää alueilla. Jalkautumispäiviä Huhtasuolle tulossa 

toukokuun lopussa. Koulun kanssa sovittiin yhteistyöstä.  

Liikuntapalvelut: Liikunnanohjaaja Juha on isyysvapailla 18.5-29.6 ja sen jälkeen kesälomalla. Palaa töihin elokuun 

ensimmäisellä viikolla. Elokuussa pyritään palauttamaan toimintoja myös Huhtasuon alueelle (liikuntaryhmät jne.). 

Liikuntaneuvonnan osalta on vielä epävarmaa, miten jatkuu, mutta mahdollisimman pian kuitenkin (elokuu?) 

Oppilashuolto: On toiminut etänä poikkeustilanteessa. Kouluun palatessa kuraattori pitää pari avointa 

päivystyspäivää, niin oppilaat saavat tulla vapaasti keskustelemaan ilman ajanvarausta. 

Puistoruokailut: Siirretty kesästä joulupuuroiksi marras-joulukuulle. Perheiden yhteinen tapahtuma, kaikki 

verkostossa olevat saavat tulla mukaan järjestämään tapahtumaan joulupuuron ympärille. Huhtasuon tapahtuma 

26.11.2020. 

Seurakunta: Rippikoulut on siirretty syksyyn. Monenlaisia huolia ollut asiakkailla ja niissä on oltu tukena. 

Perttula, nuorisopalvelut: Arkipäivisin osa työntekijöistä jalkautuu alueelle jututtamaan nuoria. Nuorisoa 

vaihtelevasti ollut liikenteessä. Osa työntekijöistä työskentelee etänä verkossa. Verkkonuorisotyössä päivystetään 

discordissa ja keskustellaan siellä nuorten kanssa. Myös Instagram ahkerassa päivityksessä.  

Huhtasuon kylätoimisto: Syyssuhinat tulossa, suunnittelukokous 2.6. klo 10. Kylätoimisto on ollut suljettuna, 

toiminta on siirtynyt discordiin ja muualle verkkoon. www.huhtasuonkylatoimisto.org, 

facebook.com/ihmistenilmoille  

Koulu: alkaa torstaina. Koulupäivien aloitusta porrastetaan aamuisin. Poissaolopyyntöjä ei ole juurikaan tullut. 

Koulussa pysytään omina luokkinaan, ei sekoiteta ryhmiä. Aikuiskontaktit pyritään pitämään vähäisenä. Ruokailu 

tulee olemaa haaste, jota juuri suunnitellaan. Etäopetus sujunut hyvin alun kangertelun jälkeen. Pudokkaita on 

hätistelty mukaan. Viime viikon oli yläkoulun puolella rästiviikko, jolloin tehtiin tekemättä jääneitä tehtäviä. 

Opettajat ovat saaneet työpuhelimet. Laitteita ollut hyvin. Osa oppilaista on tehnyt tehtävät paremmin kuin 

koulussa. Työmäärä opettajilla on ollut valtava. Ohjaajat ovat toimineet etätsemppareina oppilaille. 

Varhaisen tuen perheohjaus: Pääsääntöisesti tehdään kotikäyntityötä, myös etäyhteyttä käytetään. Osa 

kotikäynneissä toteutettu ulkoilemalla ja keskusteltu samalla. Koronapaniikkia ei ole näkynyt. Osalla arjen kuormitus 

on helpottunut, osalla kasvanut. Useat vanhemmat ovat väsyneet, kun päiväkodit ja koulut ovat kiinni. Uusia 

asiakkaita tullut yllättävän vähän.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekeskusverkosto8.5.2020_visiitti.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.huhtasuonkylatoimisto.org%2F&data=02%7C01%7C%7C8a3d996e12a446ad70b808d7f57be1d0%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637247784740375846&sdata=L%2FhuUKbcy7aPCAQy3A4SuKNVw65MlO2V7%2BsxmIYToz0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fihmistenilmoille&data=02%7C01%7C%7C8a3d996e12a446ad70b808d7f57be1d0%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637247784740385842&sdata=48M8nYqbwFL17BOUzbQ8xDQK7oPS1YGzjNS3y2j%2BXrM%3D&reserved=0


 

 

Koulunuorisotyö: Nuorisopalveluiden jalkautumisissa ollut mukana. Yksi etäryhmä on jatkanut toimintaansa 

poikkeusaikanakin.  

Posdisk –hanke, Huhtasuon päiväkoti: Työtehtävät muuttuneet, kun lapsia päiväkodissa vain noin 15%. 

Alkuvuodesta käynnistetty Huhtasuon päiväkodin perhetyötä ja se on nyt hoidettu puhelimitse.  

Mll Huhtasuo: Toiminta ollut tauolla, digiloikka otettu. Digiperhekahvila huhti-toukokuun ajan zoomin välityksellä. 

Muskari on myös jatkunut etänä.  

Perhekeskustoiminta: Perhekompassi ohjaukset ja neuvonnat on koko keväältä peruttu. Perhekompassin Chat 

löytyy sähköisen Perhekompassin etusivulta www.jyvaskyla.fi/perhekompassi. On avoinna ti, ke ja pe klo 8-14. 

Nimettömänä voi jutella ja kysellä joko koronatilanteen aiheuttamista mietityttävistä asioista tai mistä vaan 

lapsiperhearjen asiasta. Sari kiittää yhteistyöstä ja siirtyy 18.5.20 muihin tehtäviin, seuraaja-asia selvittelyssä. Tiina 

auttaa ja tukee siihen saakka.  

Vähävaraisten perheiden vuosina 2005-2013 syntyneiden lasten ja nuorten harrastamiseen mahdollisuus saada 

tukea max. 50e/lapsi/kk.  https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

Kannustaen kouluun –hanke: Jatkoaikaa saatu hankkeelle vuoden loppuun saakka. Hankkeessa kehitetään yhteistä 

poissaoloihin puuttumisen mallia Jyväskylän perusopetukseen. Nuoriin pidetty yhteyttä etänä poikkeusaikana.  

Luontovoimaa –hanke: Naisten kävelyt toukokuussa joka tiistai klo 15 – 15:30 videopuheluna (Zoom-ohjelmalla). 

Kesäkuussa palaamme normaaliin aikatauluun, jolloin naisten kävely on Huhtasuolla torstaisin kello 13-15 

juhannukseen asti. Kesätauko kävelyissä on 22.6. – 9.8.2020. 11.8.2020 naisten kävelyt jatkuvat taas normaalisti eli 

naisten kävely Huhtasuolla torstaisin klo 13-15. Naisten kävelyt on tarkoitettu maahanmuuttajanaisille. Suomalaiset 

naiset pääsevät mukaan toimintaan lyhyen vapaaehtoiskoulutuksen jälkeen. Naiset voivat halutessaan ottaa 

lapsensa mukaan. Toiminta on ilmaista osallistujille. Kävelemme leppoisasti yhdessä ohjaajien johdolla 

lähiluonnossa, juttelemme ja teemme pieniä luontoyhteysharjoituksia eli luontotehtäviä. Toiminnassa Suomeen 

muuttaneet naiset voivat ystävystyä suomalaisnaisten kanssa. Yhteisöllisyys ja luonto tarjoavat hyvää oloa kaikille! 

Kotisivuiltamme ja Facebookista löytyy lisää tietoa Naisten kävelyistä ja tapaamispaikastamme Huhtasuolla. 

https://www.facebook.com/luontovoimaa/, https://www.kyt.fi/luontovoimaa/ 

 Syksyn tapaamiset:  

 7.9.20 klo 14-16 Perttula/Teams 

 20.11. klo 12.30-14.30 Huhtakoti/Teams 

http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fluontovoimaa%2F&data=02%7C01%7C%7Ce02b7b41a37142b940fa08d7f57a48d1%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637247777874013139&sdata=f42BiVsEURq3bLTNA6%2B30HjVLHroskrAOUBjKYREmeM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kyt.fi%2Fluontovoimaa%2F&data=02%7C01%7C%7Ce02b7b41a37142b940fa08d7f57a48d1%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637247777874023096&sdata=1tb9lpVDxZDljLCLL9zq62%2BT58STncPT%2FZfzxPn49jU%3D&reserved=0

