
 

 

Huhtasuon perhekeskusverkosto    Muistio 17.2.2020 

Aika: 17.2.2020 klo 14-16 

Paikka: Sepän Kipinä, Kauppakeskus Seppä, Ahjokatu 3-5, 2. krs. 

 

1. Tapaamisen aloitus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 

2. Esittäytyminen ja/tai osallistujalistan kierrättäminen  

Mukana:  

Huhtasuon hyvinvointikeskus 

Kouluterveydenhuolto 

Nuorisopalvelut -alueellinen nuorisotyö 

Kaupungin osallisuus- ja kulttuuripalvelut 

Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry, Luonto Voimaa –hanke  

Mll Huhtasuon paikallisyhdistys 

Sepän kauppakeskus 

Oppilashuolto 

Varhaisen tuen palvelut, perhekeskustyö 

Huhtasuon seurakunta 

Kannustaen kouluun –hanke  

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja muistiinpanojen kirjoittaja 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittu vuodeksi 2020 srk:n Anne. 

Sihteerivuoro jatkuu kiertävänä, vuorossa Mari. 

4. Edellisen muistion hyväksyminen 

Muokataan pöytäkirjaa yleisluonteisemmaksi, jonka jälkeen hyväksytään muokattu pöytäkirja.  

5. Kipinän toiminnan esittely halukkaille kokouksen lopuksi. 

6. Visiitti liikkuva terveysneuvontapalvelu ja jalkautuva katutyön hanke -Tukialus esittäytyvät 

Esittely siirtyy seuraavaan tapaamiseen sairastumisen vuoksi.  

 



 

 

 

7. Ajankohtaiset kuulumiset ja tiedotettavat itse kultakin 

 Luonto Voimaa -hankkeen esittely. Hankkeen tavoitteena ehkäistä maahanmuuttajanaisten 

eriarvoistumisen kokemuksia. Hankkeeseen kuuluu kantasuomalaisten naisten kouluttaminen 

vapaaehtoiseksi. Huhtasuolla toteutettu pääosin etsivää työtä maahanmuuttajanaisten 

tavoittamiseksi. https://www.kyt.fi/luontovoimaa/ 

 Lasten ja nuorten liikuntatukihanke. Vähävaraisten perheiden lasten liikunnan harrastusta 

tuetaan max 50 €/kk seuramaksujen maksamiseen. Perheet voivat hakea tukea myöhemmin 

julkaistavalla lomakkeella. Tuen myöntämisestä vastaa harrastekoordinaattori. 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

 Kesän -20 puistoruokailu järjestetään Huhtasuolla 16.6. Kangaslammen toimintapuistossa. 

Tapahtumaan mahdollista osallistua muidenkin toimijoiden. Yhteinen suunnittelutapaaminen 

kiinnostuneiden toimijoiden kanssa sovittu 3.3. klo 13. alustavasti Huhtasuon kylätoimistolla.  

 Kuntapäättäjien iltakahvit Kangasvuoren päiväkotikoululla 4.3. klo 18-20. 

 Huhtasuon palveluesite julkaistu.  

 Kipinässä talvilomaviikolle suunniteltu toimintaa perheille. Yhteisvastuukeräys suuntautuu 

tänä vuonna perheiden tukemiseen.  

 Perttula auki talvilomaviikon.  

 Kouluterveyskyselyssä noussut esiin lasten kokema mielenterveysoireilun lisääntyminen.  

 Yhteistyön tiivistäminen alueen hyvinvoinnin edistämiseksi terveydenhuollon ja sosiaalityön 

kanssa olisi toivottavaa.  

 Alle kouluikäisten lasten palveluissa vireillä yhteistyön tiivistäminen.  

 Kannustaen kouluun –hankkeen esittely. Hankkeen tavoitteena on koko kaupungin laajuisen 

yhtenäisen poissaolomallin kehittäminen perusopetukseen kuluvan lukuvuoden aikana.  

 

8. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

 Perhekeskustoiminnan kehittäminen jatkuu 2022 loppuun asti osana Tulevaisuuden SoTe-keskus 

kehittämisohjelmaa. 

 Perhekompassi lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus Sepässä ollut hyvä kokemus. Perhekompassi 

tarjoaa matalan kynnyksen apua ja keskustelua arkipäivän lapsiperheiden kysymyksiin.  

https://www.kyt.fi/luontovoimaa/
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/palvelukartta_service_.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/huhtasuo_peke_diat_170220.pptx_.pdf


 

 

 Neuvola-varhaiskasvatus yhteistyön kehittäminen on alkanut. Tavoitteena kehittää neuvolatyön 

jalkautumista joiltain osin päiväkotiin.  

 

9. Muut asiat  

Valitaan Perttulasta Marianne varapuheenjohtajaksi ensi kerran tapaamiselle, jolloin pj. on estynyt.  

Ensi kerralla sovitaan syksyn kalenteriajat. 

10. Seuraava tapaamiskerta on sovittu 8.5. Perttulassa. Puheenjohtajana Marianne ja sihteerinä Jutta H., varalla 

Taru H.  

 

 


