
 

 

HUHTASUON PERHEKESKUSVERKOSTO 

Aika: maanantai 7.9.2020 klo 14-16  

Teams-etätapaaminen 

Muistio 

 

1. Tervetulotoivotukset 
Verkoston puheenjohtaja Anne avasi tapaamisen klo 14. 

2. Esittäytyminen 
Paikalla olevat esittelivät lyhyesti itsensä. Paikalla oli yhteensä 11 osallistujaa. Läsnä oli edustajia varhaisen 

tuen palveluista, seurakunnalta, kulttuuri- ja osallisuuspalveluista, varhaiskasvatuksesta, neuvolasta, 

kouluterveydenhuollosta, MLL Huhtasuon paikallisyhdistykseltä ja kauppakeskus Sepästä. 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Anne ja muistion kirjasi Hilda. 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

5. MLL:n nuorten Järvi-Suomen piirin Selviydytään kiusaamisesta -projektia. 
Jenny Saksola esitteli Selviydytään kiusaamisesta -projektin toimintoja, kuten ryhmiä ja yksilötyöskentelyä. 

6. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 
 Valtakunnallinen: 

-Perhekeskukset Suomessa 2019. Kehittämisen tilanne ja työn jatkuminen.  

-Valtakunnallinen perhekeskuskonferenssi 26.11.2020 Finlandia-talo  

 Maakunnallinen: 

-Tulevaisuuden sotekeskus –hanke alkanut ”Monesta hyvästä yhdeksi parhaista” 

-Maakunnalliset perhekeskusyhdyshenkilöiden tapaamiset jatkuvat, seuraava Petäjävedellä 4.9. 

 Jyväskylä: 

Perhekompassi --> Peke-toiminnan ohjausryhmä, muistiot 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/selviydytaan_kiusaamisesta_-projekti_jkl_peke-verkostot2020.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi


 

 

 Syksyn Kumppanuusfoorumia on alettu suunnittelemaan. Kumppanuusfoorumi on kaikille 

avoin asukkaiden ja kaupungin lapsiperhepalveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajien 

yhteinen keskustelun ja uudistamisen areena.  

 Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa tapaamiset lapsiperheille ja toimijoille sekä chat ovat 

alkaneet.  

 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Kesälle kaavaillut puistoruokailut päätettiin muuttaa 

joulupuuroruokailuksi. Huhtasuolla joulupuurotapahtuma torstaina 26.11., Hilda laittaa 

verkostolle kutsua suunnitteluun. 

 Huhtasuon neuvolassa on tulossa henkilöstömuutoksia syksyn aikana. Neuvolat ovat toistaiseksi 

toimineet normaalisti ajanvarauksella. 

 Kouluterveydenhuolto suljettiin keväällä, nyt palattu normaaliin arkeen. Keväältä jääneiden 

työtehtävien tekemiseen tulossa apua uusista työntekijöistä. Huhtasuon yhtenäiskoululla 

porrastettu ruokailuja ym., jotta olisi mahdollisimman vähän kontaktia eri luokkien välillä. 

 MLL perhekahvilan toiminta aloitettu uudestaan. Syyskuussa alkavat myös muskarit jos tilanne 

sallii ja tulee tarpeeksi ilmoittautuneita. MLL jakaa joulun alla lahjakortteja vähävaraisille 

perheille. 

 Päivähoidon toimintakausi on alkanut. Positiivinen diskriminaatio -hanke lisäapuna Huhtasuon 

päiväkodilla. Positiivinen diskriminaatio -hanke jatkuu ainakin vuoden 2021 loppuun saakka. 

Korona tuonut epävarmuutta ja esimerkiksi vanhempainiltojen toteuttaminen perinteisellä tavalla 

ei ole onnistunut. Monikielisten perheiden ja lasten määrä kasvanut alueella, esimerkiksi 

Kangasvuoren päiväkotikoulun oppilailla yli 20 eri äidinkieltä.  

 Perheohjaukseen voi ohjata matalalla kynnyksellä.  

 Kauppakeskus Sepässä pikkuhiljaa tulossa tapahtumia, mutta suurempia massatapahtumia ei ole 

tulossa.  

 Seurakunnalla kerhot ja perheryhmät alkaneet elo- ja syyskuussa. Ryhmäkoot ovat pieniä ja 

aiemmasta poiketen ryhmissä on ollut ilmoittautuminen. Osallistujia on ollut esimerkiksi 

muskareissa aiempaa vähemmän. Perjantaina 25.9. Kipinässä järjestetään Vauvan päivä -

tapahtuma. 

 

 Välitetyt terveiset verkostolle: 

Perttulan kuulumiset: 

Nuorisotila Perttula (Nevakatu 1) on avattu nuorille eilen tiistaina 26.8. ja pyrimme pitämään 

nuorisotilan avoinna viikoittain tiistaista torstaihin. Perttulassa voivat viettää vapaa-aikaansa 4. 

luokkalaiset ja sitä vanhemmat nuoret. Aukioloajoista ja ajankohtaisista asioista ilmoitamme 

Perttulan ovessa, Huhtasuon yhtenäiskoululla, facebookissa sekä Instagramissa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_syksy20_kaikki.pdf


 

 

@nuorisotila.perttula. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi joudumme rajoittamaan 

kävijämäärää, mutta toistaiseksi ketään ei olla jouduttu käännyttämään ovelta. 

Nuoriin liittyvää ajankohtaista asiaa löytyy myös Nuorten Jyväskylän tileiltä Facebookissa sekä 

Instagramissa, ja palveluun on saatavilla mobiilisovellus. 

 

 Keski-Suomen ensi- ja turvakoti: 

Ryhmätoiminnot käynnistyvät normaalisti nyt syksyllä. Olemme valmistautuneet joustavasti 

siirtämään ryhmätoimintoja myös verkkoon. Linkeistä löytyy esitteet vauvaa odottavien illoista, 

etäuniryhmistä sekä yhden vanhemman perheiden ryhmätoiminnasta. Valtakunnalliset chatit 

palvelevat nyt laajemmin: vauvaperheiden-, apua eroon-, apua väkivaltaan- ja vauvaperhe ja 

päihteet chatit palvelevat ma-pe klo 10-19 ja la-su klo 14-18, nuorten chat palvelee ma-pe klo 15-17 

(31.8. alk.). Ero lapsiperheessä työssä käynnistyy eroillat etänä sekä erovertaiskahvilatoiminta ensi 

viikosta eteenpäin. Muistattehan myös, että meillä on koulutettuja erotukihenkilöitä valmiina 

tarjoamaan vertaistukea eronneille vanhemmille. 

 

8. Tapaaminen päätettiin klo 15.20 

Seuraava tapaaminen 20.11. klo 12.30 (Teams) 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/odottajien_illat.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/etaryhma_vauvan_uni.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yhden_vanhemman_perheiden_tuki_syksy_2020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/vertaiskahvila_syksy_2020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/esite_tukihenkilotoiminnasta_2020.pdf

