
 

 

HUHTASUON PERHEKESKUSVERKOSTON TAPAAMINEN 

20.11.20 klo 12.30-14.30 

Teams- kokous 

Muistio 

Läsnä laajasti eri lapsiperhetoimijoita, noin 20 osallistujaa. 

Kuulumiskierroksella kuultua: 

 kylätoimistolla jaellaan maskeja 

 pipobileet  8.12. klo 12-13 Huhtakeskuksen aukiolla 

 Perttula normaalisti auki ti, ke to -> kävijämäärät ovat selvästi vähetyneet 

 kouluterveyden näkökulmasta rauhallisempaa tällä hetkellä aiempaan 

verrattuna 

 monilla on harrastuksen jäissä ja enemmän kotonaoloa 

 kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa on tulossa isoja henkilö- ja 

työtehtävämuutoksia 

 varhaisen tuen perheohjaukseen tulossa yhä enemmän 

maahanmuuttajataustaisia perheitä 

 haasteellisten perheiden määrässä kasvua 

 palvelutarpeenarvio keskitetään tammikuun alusta lähtien, helpottaa ja 

nopeuttaa avun saamista 

 seurakunnan nuorisotyössä on nuorten leirejä jouduttu perumaan nyt 

syksyllä ja avoimissa ovissa on käynyt vähemmän porukkaa 

 liikuntapalvelujen toiminnat ovat pyörineet normaalisti 



 

 

 kirjastossa lapsia ja nuoria on ollut entistä enemmän, ryhmien käyntejä, 

sekä tapahtumia ei nyt ole ollut koronan takia 

 koululla on enää muutama ihminen karanteenissa, perinteisiä 

joulumyyjäisiä ei pidetä 

 ensi vuonna sekä Huhtasuon yhtenäiskouluun, että Kangasvuoren 

päiväkotikouluun tulee reilut 50 uutta eppua kumpaakin, valtaosa niistä 

maahanmuuttajataustaisista perheistä 

 koululla ei ole annettu ulkopuolisten pitää syksyn aikana kerhoja koronan 

takia, ei joulujuhlaa eikä joulukirkkoa 

 koululle on saatu 3 erityisopettajaa lisää 

 MLL-huhtasuo – toiminta on ollut hieman normaalia hiljaisempaa 

 MLL koordinoi perheitä ja vapaaehtoisia kohtaamaan toisiaan, tarvitaan 

jonoa , että saataisiin rekrytointi hoidettua käytännössä 

 lisää vapaaehtoisia haetaan MLL:lle 

 MLL uutena tukitoimena läksykummitoiminta, vapaaehtoinen tukee 

verkon kautta lapsen/nuoren läksyjen tekoa yhteistyössä vanhempien 

kanssa, myös opettajan kanssa voidaan tehdä yhteistyötä 

 päiväkodilta on tullut verkostoon kaksi lisäjäsentä – Katja ja Hanna 

 myös päiväkoti on antanut täydentävää tukea monille perheille 

 korona on hankaloittanut monia tukitoimia esim. jalkautumista perheisiin 

ja ryhmien pitoa – uusia keinoja etsitään 

 koulukuraattori – työtä on paljon, oppilashuollossa näkyy aina etäjaksot 

selkeästi 

 Sepän kauppakeskuksen tiloissa nuoria on normaalisti käytävillä, 

käyttäytyvät hyvin, vaikea vuosi takana, kesä oli hyvä, tapahtumat on 

pidetty normaalisti 



 

 

 Pihlajalinna aloittaa Huhtasuolla toimintansa, huhtasuon neuvolatiimi on 

aloittamassa toimintansa, siihen toivotaan perhetyön panosta, vuoden 

alusta saadaan neljäs terveydenhoitaja neuvolaan 

 fyysistä perhekeskusta suunnitellaan (tällä hetkellä on vaihtoehtona 

entinen päiväkeskuksen tila), sinne on suunnitteilla moniammatillista 

panostusta, kartoitetaan alueen tarpeita hankkeeseen liittyen 

 

Joulujuttuja: 

 kauneimpia joululauluja 9.12. klo 18 Kipinä -> katsottavissa myös suorana 

Henki ja elämä Youtube-kanavalla, su 13.12. klo 14, klo 15 ja klo 16 Kipinä 

(max.45hlö/tilaisuus) maksuttomia lippuja saatavilla Kipinästä, lasten 

kauneimmat joululaulut su 13.12. klo 17 Kipinä , ennakkoilmoittautuminen 

tekstiviestillä 050 340 0638, Kauneimmat joululaulut vuorilammen laavulla 

to 10.12 klo 18, Kauneimmat joululaulut Huhtakodilla 20.12. klo 12 

(max.17 hlöä)  

 kirjastolla joulukorttikeräys 9.12. asti -> siskot ja simot jakavat palvelutalon 

ja kotihoidon ikäihmisille kortteja 

 kylätoimistolla perjantaisin klo 10 korttien tekoa 

 Hyvä Joulumieli-keräys on menossa (MLL &Spr) 

 50 €:n lahjakortteja jaettu varhaiseen tukeen  

 Viherlandilan ja MLL:n yhteistyönä joku tapahtuma tulee keväällä 

 Sepän kauppakeskuksessa myös joulukeräys 4.-13.12. Pajalla 

 Tiina T. -> korjaa aiemmassa pöytäkirjassa ollut väärä päivämäärä =) 

 jos jollain tiedossa uusia yhteisöjä, joita olisi hyvä pyytää mukaan tähän 

foorumiin, niin ilmoitelkaa 



 

 

 Mentimetertyöskentely -> ideoita osallisuuden lisäämiseen 

perhekeskustoiminnassa ja kehittämiseen 

 

- mietittiin myös, voisiko seuraavalla kerralla nostaa jotain teemaa 

- valittiin vuoden 2021 kokousten puheenjohtajaksi Tuula Pitkänen 

tuula.pitkanen@mll.fi  p.050 4145940 

- sihteerikäytännöistä puhutaan lisää seuraavalla kerralla 

- seuraavat kokoukset 

 ti 9.3. klo 13 

 pe 21.5. klo 13 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/osallisuus_huhtasuo.pdf
mailto:tuula.pitkanen@mll.fi

