
 

 

  

Aika: perjantai 10.9.2019 klo 14-16                   Muistio 

  

Paikka: Huhtasuon yhtenäiskoulu, Suluntie 18, kokoushuone 

 

 

1. Tapaamisen avaus 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen täydentäminen 

Läsnä oli 13 henkilöä koululta, varhaiskasvatuksesta, oppilashuollosta, liikuntapalveluista, neuvolasta, 

MLL.sta, Varhaisen tuen palveluista ja seurakunnasta. Samalla kukin taho kertoi ajankohtaisia 

kuulumisia. 

a. Huhtasuon koulussa syksyn alku ollut normaalia levottomampi.  On ollut päihteitä ja 

väkivallan uhkaa. 

b. Huhtasuon neuvola: ollut myös asiatonta käyttäytymistä, pääovet tällä hetkellä lukittuna. 

c. MLL: Perhekahvila keskiviikko aamuisin. Mahdollisesti Kangasvuoren päiväkotikouluun 

aamukerho. 

d. Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteinen erityistä hoitoa vaativien lasten ryhmä aloittanut 

e. Jyväskylän nuorisoseura: Virkkutiimi (nuorten työpajatoimintaa) = työllistämisen edistäminen 

(https://www.jyvaskylanseudunnuorisoseura.fi/hanketoiminta/) 

f. Varhaistuen palvelut: Isien varpajaiset 4.11.2019 ti klo 16.30-20.30 

(https://www.matara.fi/tapahtumakalenteri/tapahtumalista/430-isien-varpajaiset), 

Palveluohjauksen puhelinnumero 014 266 3501. https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/lapsiperheiden-kotipalvelu-0 

g. Huhtasuon alueseurakunta: 

i. Pääpaino muuttunut pienistä vielä pienempiin (taaperot).  

ii. 4.11 Vanhemmuuden stand up ilta. 

iii. https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/huhtasuon-alueseurakunta 

  

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri tapaamiselle 

a. Puheenjohtajana jatkaa Anne Kettunen, sihteerinä palaverissa Juha Kiukkonen 

4. Edellisen muistion hyväksyminen 

a. Ei lisättävää, hyväksytty. 

 

 

 

 

Huhtasuon perhekeskusverkosto   
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5. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta 

 

 Hallitusohjelman kirjauksissa korostetaan mm. ennaltaehkäisevää työtä, toimijoiden välistä 

yhteistyötä ja sujuvaa asiakastyötä. Lape-työ eli lasten, nuorten ja perheiden kehittämistyö 

on saamassa jatkorahoitusta. Rahoituksen kohdentaminen ja käyttö on vielä 

tarkentumatta.  

 Perhekeskustoiminnalle on avattu Instagram tili, joka löytyy osoitteesta Jkl 

perhekeskusverkostot. 

 Toiminnasta on tehty pieni esitelehtinen 

 

6. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus Huhtasuolla ja koko Jyväskylässä 

Palveluohjaukset toimivat nyt 17 eri toimipisteessä. Tarkoitettu sekä perheille että toimijoille. 

Asiakkaita käynyt reilut kymmenen vanhempaa tähän mennessä. Asioina ollut monenlaisia 

lapsiperheen arjen asioita: uniasiat, pelaaminen, terveys, hammashoito, päivähoito, 

jaksaminen, koulumatkat. Myös muutama työntekijä käynyt tutustumassa ja hakemassa 

vahvistusta omalle näkemykselleen. Huhtasuolla paikkana on neuvola. Tärkeää on, että kaikki 

tiedottavat toiminnasta tahoillaan. Kaikki palaute ja kehittämisideat ovat tervetulleita. 

 

 

7. Pienten koululaisten iltapäivät ja illat 

a. Edelleen ajankohtainen asia alueella 

b. seurakunnan Näkkärikerho toimii 

c. Jyväskylän Seudun Nuorisoseura ry:n Luova Lava toiminta alkanut. Huhtasuon koululla 

Luovalava toimintaa, 2 ryhmää: ma 14.00-15.00 1-2lk, ma 15.00-16.00 3-4lk. 

(https://keskisuomi.nuorisoseurat.fi/toiminta/luova-lava-lapsille/). 

d. Perttulasta toivotaan myös osallistumista tapaamisiin ja keskusteluun 

e. Ostarilla pieni leikkipaikka? Kenen vastuulla? Sari lupasi selvitellä. 

 

8. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Isien Varpajaiset 4.11. klo 16.30-20 Matarassa,  

https://www.facebook.com/events/382275532447649/ 

  Liikuntalaturin ja Veturin toimintaa alueelle kaivattiin 

 Koulujen nettisivuilla harrastetoiminta kerätty sivujen oikealle palkille.   

 Päiväkoti Lastenlandialla loppuu vuokrasopimus (tilat remonttiin). Etsivät uusia tiloja 

alueelta. Voiko Mansikkapuiston tiloja hyödyntää? Tavoitteena avata päiväkoti (Mahd. yksi 

ryhmäinen 21 paikkainen 

 Tilapäinen lastenhoitoapu käynnistynyt Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistoissa sekä 

Haukkamäen päiväkodissa 10kk-5v. https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-

27_tilapaista-lastenhoitoa-tarjolla-jyvaskylan-maki-matin-ja-yrttisuon-0 

 Varhaiskasvatuspalveluiden iltaperhekahvilat, joissa valmistetaan keitto yhdessä perheiden 

kanssa.  

 ◾tiistaina klo 15.00-18.00 Mannilan päiväkodilla 

 keskiviikkona klo 15.00-18.00 Kotimäen päiväkodilla 

 torstaina klo 15.00-18.00 Kortepohjan päiväkodilla 
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9. Seuraava tapaamiskerta 

Tiistaina 12.11. klo 14.00-16.00 Kangasvuoren päiväkoti-koulun neuvotteluhuoneessa. 

Tapaamiseen toivotaan mukaan lastensuojelun edustusta, Sari on yhteydessä. 

 

10. Tapaamisen päättäminen 

Palaveri päättyi klo 15.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


