
 

 

Huhtasuon perhekeskusverkosto      

Aika: 12.11.2019 klo 14-16     MUISTIO   

Paikka: Kangasvuoren päiväkotikoulu, neuvotteluhuone, 2. kerros  

(sisään A-ovesta, Huhtasuon kenttien puolelta) 

 

1. Kangasvuoren päiväkotikoulun esittelykierros 

2. Tapaamisen avaus 

3. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen  

- Pikainen esittäytymiskierros käytiin läpi. Paikalla yhteensä 20 osallistujaa koululta, varhaiskasvatuksesta, 

kouluterveydenhuollosta, oppilashuollosta, kirjastosta, MLL:sta, nuorisoseurasta, nuorisotyöstä, 

seurakunnasta, osallisuus- ja kulttuuripalveluista, kauppakeskus Sepästä ja Salesta.  

4. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri tapaamiselle 

- Kokouksen puheenjohtajana toimi Anne Kettunen ja sihteerinä Mira Friman 

5. Edellisen muistion hyväksyminen 

- Hyväksyttiin edellinen muistio ilman muutoksia 

6. Alueen turvallisuus-kokemuksia ja keskustelua, klo 14.45 alkaen 

- Käytiin läpi syksyn kuulumisia. Todettiin, että syksy on ollut alueella levoton ja tämä näkynyt useissa 

palveluissa alueella: 

 

- Pohdittiin keinoja turvallisuuden parantamiseksi 

 Tultiin siihen tulokseen, että on hyvä, että toimijat tietävät tilanteen 

 Sovittiin, että soitetaan poliisin vihjepuhelimeen p.  0295 414 811 herkästi, myös pienet vihjeet 

 Jokainen toimija toimii omien ohjeistuksiensa mukaisesti turvallisuuden parantamiseksi 

 Puututaan matalalla kynnyksellä tilanteisiin 

 

 

7. Suuntaviivoja Lape/peke kehittämiselle vuosille 2020-22  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_marraskuu_2019.pdf


 

 

- Käytiin läpi tarkentunut LAPE –muutosohjelman jatko v. 2020-2022. Perhekeskuskehittäminen tullaan 

liittämään osaksi Tulevaisuuden sote-keskus kehittämistä. Kansallisena painopisteenä on mm. matalan 

kynnyksen ja varhaisen tuen palveluiden saatavuuden lisääminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

yhteydessä. Jyväskylän peke-työntekijät edistävät vuonna 2020 yhteistyötä erityisesti neuvolan, 

varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilashuollon ja varhaisen tuen välillä. 

- Lastensuojelun kanssa toivotaan lisäyhteistyötä. Osallistujilla kokemuksena, että päätöksiä tehdään 

kysymättä huolta tai näkemystä koululta tai varhaiskasvatuksesta tai ei tiedetä, miten perheet ottaneet avun 

vastaan. Toiveena on tiivistää yhteistyötä. 

8. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjauksen kokemuksia, tilastoja ja kevään 2020 suunnittelua, diat 5-

10 

- Käytiin läpi perheiden kokemuksia ja tilastoja. 

- Perheet ottaneet myönteisesti palvelun vastaan, mutta palvelua ei vielä osata kovin hyvin hyödyntää. 

- Havaittu, että paikalla/tilalla on merkitystä ja sisäänheittäjälle on tarvetta. 

- Pohdittiin kehitysideoita keväälle 2020. Tultiin siihen tulokseen, että palvelun olisi hyvä olla tarjolla siellä 

missä perheetkin ovat. Tarvetta on lisä POP UP –tyyppiselle toiminnalle. Pohdittiin POP UP –tapahtuman 

järjestämistä jatkossa esimerkiksi kauppakeskus Seppään. 

 

9. Muita ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

- Kuultiin Huhtasuon tiedotuspalaverin kuulumisia. Tiedottamista Huhtasuolla miettii monialainen porukka. 

Suunnitelmissa mm. Huhtasuolainen lehden kehittäminen ja ns. palvelukartan laatiminen. 

- Kuultiin positiivisen diskriminaation edistämisen hankkeesta varhaiskasvatuksen hanketyöntekijöiden 

kertomana. Hanke on käynnistynyt hiljattain ja sen tavoite on syrjäytymisen ehkäisemisessä. Hanke tarjoaa 

esimerkiksi S2- kielisille lapsille enemmän tuettua varhaiskasvatusta. Hanke on ajoitettu vuosille 2019-2020 

ja se jalkautuu Kuokkalan, Huhtasuon ja Keltinmäen alueiden päiväkoteihin. 

- Huhtakeskuksen lasten leikkipuistikon huoltoasiaa on selvitelty. Alue kuuluu Huhtakeskukselle, kaupunki ei 

sitä huolla. Huhtakeskuksella ei ole suurta intressiä ylläpitää ja huoltaa puistoa ja sen mahdollinen poistokin 

harkinnassa. 

- Ryhmässä jaettiin Lapsen oikeuksien päivän konserttimainos ”Keinuhevosen kengittäjä” jaettavaksi 

eteenpäin. 

- MLL Huhtasuon paikallisyhdistys on aloittanut SKIDILÄN 1-3 –luokkalaisille Maanantaisin 11.11.2019 alkaen 

klo 17-18:30 Huhtasuon terveysaseman alakerran salissa. Skidilä on paikka, jossa lapsi voi viettää aikaa 

pelaten, läksyjä tehden tai muuten vain aikaa viettäen. Ei ennakkoilmoittautumista. 

https://huhtasuo.mll.fi/skidila/ 

- Sovittiin, että jatkossa voitaisiin ennakkoon nimetä seuraavaan palaverin sihteeri ja varasihteeri listan 

järjestyksen mukaisesti jo ennakkoon. 

- Kangasvuoren päiväkotikoululla järjestetään 12.2.2020 alueen vanhemmille hyvinvointi–ilta klo 17-19. Koko 

peke-verkosto sinne tervetullut. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_marraskuu_2019.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_marraskuu_2019.pdf


 

 

 

10. Sovitaan keväälle kaksi tapaamiskertaa 

- Sovittiin seuraavat tapaamiskerrat ma 17.2.2020 klo 14-16 Kipinässä ja pe 8.5.2020 klo 9-11 Perttulassa 

(varapaikkana Huhtakoti) 

 

11. Tapaamisen päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 


