
 

Aika: keskiviikko 10.4.2019 klo 14-16 

Paikka: Huhtasuon yhtenäiskoulu, Suluntie 18    

 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Esittäytyminen 

Käytiin esittäytymiskierros. Osallistujia yhteensä 9 Jyväskylän seurakunnasta, Varhaisen tuen 

palveluista, Liikuntapalveluista, kirjastosta, päiväkodista, perheneuvolasta ja Huhtasuon 

yhtenäiskoululta. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valitseminen 

 Puheenjohtaja Anne, sihteeri Outi  

4. Edellisen kokouksen muistio 

Muistio hyväksyttiin. 

 

5. Pienten koululaisten iltapäivät ja illat 

Palattiin edellisten kokousten aiheeseen toiminnan järjestämiseksi pienille koululaisille 

iltapäivisin ja alkuiltana. On kysytty Jyväskylän Seudun Nuorisoseurat Ry:n mahdollisuutta 

toiminnan järjestämiseen. Heillä olisi mahdollisuus järjestää toimintaa, jos löytyisi ohjaajan 

palkkakorvauksen maksaja. Koululta oltu yhteydessä Nuorisoseurat Ry:n ja päädytty siihen, 

että toimintaa ei aloiteta. Kokemusta siitä, että vuosien varrella koetettu järjestää erilaisia 

kerhoja, mutta innokkuutta osallistumiseen ei löydy. Seurakunnan näkkärikerho toimii 

tiistaisin ja torstaisin ja se jatkaa myös ensi syksynä. 

 

 

6. Ajankohtaista Jyväskylän perhekeskusverkostotyössä 

 Perhekeskustyöntekijöinä aloittanut Sari Paananen ja Tiina Tuukkanen, 

sijoittuvat Varhaisen tuen palveluihin. 

 Alueelliset palveluohjausvastaanotot tilanne ja Huhtasuon vastaanoton 

suunnittelua 

Kevään aikana walk in –palveluohjauksenvastaanottoja lapsiperheille 

järjestetään Keltinmäessä, Kuokkalassa, Tikkakoskella ja Vaajakoskella. Ensi 

syksynä on tarkoituksena laajentaa muiden perhekeskusverkostojen alueelle. 

Keskusteltiin missä tilassa palveluohjausta voisi tarjota Huhtasuolla. Koettiin, 

että voisi olla hyvä kokeilla kahdessa eri paikassa, esim. päiväkotikouluilla. 

 

 

 

 

Huhtasuon perhekeskusverkosto   Muistio, LUONNOS 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/15042019_peke_ajankohtaista.pdf


 

 

 

 

 Muistiot ja kokousaikataulut löytyvät Perhekompassista,  

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusver

kostot-ja-palvelut-alueittain 

 

 Facebook sivu auennut. Sivun nimi on Jyväskylän perhekeskusverkostot. 

https://www.facebook.com/Jyväskylän-perhekeskusverkostot-

2439154462826265/?eid=ARCJkg0f0192I6W_LX-38-

d60r4oryOc4U487Tq9IeggAtp7iYvESQvDQnEjOTO4PFymZZ92sLkIdHAC 

 

 Kumppanuusfoorumin toinen tapaaminen oli 11.3.19 Kaupunginkirjastolla. 

Seuraava Kumppanuusfoorumi syysloman aikoihin yhdessä 

Vanhempainfoorumin kanssa.  

 Alueiden puheenjohtajien tapaaminen 27.3. klo 14 

Tapaamisessa on mm. tarkennettu erhekeskustyöntekijän, yhdyshenkilön, 

verkoston puheenjohtajan ja verkoston jäsenten rooleja ja vastuita. Tärkeää on, 

että kaikki verkoston jäsenet tuovat ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä yhteiseen 

keskusteluun ja että kerrotaan verkoston olemassa olosta yhteisöissämme. 

 Peke-toiminta oli esillä Kids&Pets messuilla Paviljongissa 23.-24.3.19 

 

7. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

  Perheneuvola: 

o puhelinneuvonta aikoja, päivystysajatuksella 

o yhteistyökumppaneille konsultaatioaikoja 

o nettiajanvaraus myös mahdollista 

o https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola 

 

  Päivähoito: 

o Pupuhuhdan päiväkoti ja Mansikkapuisto lakkaavat toiminnasta kesän 

aikana 

 Kirjasto 

o Kirjaston ja Perttulan 40-vuotis juhlat on jo vietetty 

o Kirjasto kiinni juhannukselta heinäkuun loppuun 

 

 Varhaisen tuen palvelut 

o Tukiperheistä pula 

o kotipalvelua ja perheohjausta mahdollista saada normaalisti 

 

 Liikuntapalvelut 

o 7.-9.-luokkalaisille personal trainer liikuntaneuvontaa 

o Liikunta laturissa ja veturissa nuorille ilmaista liikuntaa 

http://www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi, http://www.jyvaskyla.fi/liikuntaveturi 

 

o Kesäkuun aikana keskiviikkoiltaisin nuorille maksutonta toimintaa 

Huhtasuon koululla klo 12-13 

 

 Seurakunta 

o Päiväkerhoja ei todennäköisesti ala syksyllä Huhtasuon alueseurakunnassa 

 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain
https://www.facebook.com/Jyväskylän-perhekeskusverkostot-2439154462826265/?eid=ARCJkg0f0192I6W_LX-38-d60r4oryOc4U487Tq9IeggAtp7iYvESQvDQnEjOTO4PFymZZ92sLkIdHAC
https://www.facebook.com/Jyväskylän-perhekeskusverkostot-2439154462826265/?eid=ARCJkg0f0192I6W_LX-38-d60r4oryOc4U487Tq9IeggAtp7iYvESQvDQnEjOTO4PFymZZ92sLkIdHAC
https://www.facebook.com/Jyväskylän-perhekeskusverkostot-2439154462826265/?eid=ARCJkg0f0192I6W_LX-38-d60r4oryOc4U487Tq9IeggAtp7iYvESQvDQnEjOTO4PFymZZ92sLkIdHAC
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola
http://www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi
http://www.jyvaskyla.fi/liikuntaveturi


 

 

 Koulu 

o Koulunuorisotyönohjaaja aloittaa vakituisena kesäkuussa 

o Kangasvuoren päiväkotikoulu aloittaa toiminta syksyllä 

o Kangasvuoren päiväkotikoulun valmistuttua, Huhtasuon yhtenäiskoulussa 

painopiste isommissa koululaisille, Kangasvuoressa 1.-3.-luokat 

 

8. Muut asiat 

 Ilmoitukset tapahtumista voi tapahtuman järjestäjä itse lisätä kaupungin 

tapahtumakalenteriin, http://www3.jkl.fi/tapahtumat/main.php 

 

 Jos haluaa, että tapahtuma näkyy myös Perhekompassin sivulla, valitaan 

tapahtumaa kalenteriin laittaessa luokaksi ”Lastentapahtuma”. 

 

 

10. Syksyn kokousten sopiminen 

 Tiistaina 10.9. klo 14.00-16.00 Huhtasuon yhtenäiskoulu 

 Tiistaina 12.11. klo 14.00-16.00 Kangasvuoren päiväkoti-koulu? 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Outi, sihteeri 

 

 

http://www3.jkl.fi/tapahtumat/main.php

