
 

 

Huhtasuon perhekeskusverkoston tapaaminen 

9.3.2021 klo 13-15 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus 

 Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 13 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle.  

 Puheenjohtajana toimi sovitusti MLL Järvi-Suomen piiri 

 Sihteerinä toimi Jyväskylän seurakunta 

 

3. Esittäytyminen 

 Edustajia kokouksessa oli Huhtasuon yhteistoimintapisteestä, Kangasvuoren päiväkotikoululta, 

Jyväskylän seurakunnasta, Huhtasuon kirjastosta, Huhtasuon yhtenäiskoululta, 

perhekeskustyöntekijä, Varhaisen tuen perheohjauksesta, Huhtasuon nuorisotila Perttulasta, MLL 

Huhtasuon paikallisyhdistyksestä, Jyväskylän vanhempainfoorumista, Huhtasuon päiväkodilta, Sepän 

kauppakeskuksesta sekä Avarn Security Oy:stä, MLL Järvi-Suomen piiristä. Yhteensä 24 osallistujaa. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 

 

5. Huhtasuon perhekeskuksen tulevaisuuden toiminnan suunnittelua 

 Perhekeskustyöntekijä avasi THL:n määritelmiä perhekeskusverkostosta sekä perhekeskuksesta.  

 Huhtasuolla Nevakadun yhteistoimintapiste toimii Perhekeskuksena tiistaisin, jossa nyt mm. 

jalkautuva Perhekompassi – ohjausta ja neuvontaa 

 Kirsi Takanen yhteyshenkilönä tilavarauksissa  

 Visioitiin ryhmissä Huhtasuon perhekeskuksen tulevaisuutta.  

 Avoinna joka päivä? Päivystysvuorot? 

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Seurakunnalla perheille tarjolla toistaiseksi ilmaista lastenhoito-ulkoilutusapua n. 1,5 tunniksi. 

Yhteyshenkilötiedot Jyväskylän seurakunnan nettisivulla. Viikkotoiminnassa toimii tällä hetkellä vain 

päiväkerhot sekä koululaisten ryhmät. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekeskustoiminta_diat.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/huhtasuo_padlet_9.3.21.pdf
https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/uutiset/-/news/83222910/


 

 

 MLL: tukihenkilötoimintaa tarjolla esim. perhekummi, kaveritoimintaa 4-17 vuotiaille lapsille, 

heppakaveri lapsen/ nuoren tukena tallilla, ystäväksi maahanmuuttajaäidille, tukihenkilötoimintaa 

sosiaalitoimen avuksi – lapsia ja perheitä kaivataan! 

 MLL Huhtasuon toiminta (perhekahvila, isä-lapsikerho, muskari, Skidilä) tauolla toistaiseksi, 

seuraamme tilannetta ja käynnistetään heti, kun turvallisesti mahdollista 

 Kirjaston palvelut toimivat tällä hetkellä rajoitetusti, asiointi pitäisi hoitaa 15 minuutissa.  

 Jyväskylän vanhempainfoorumin ajankohtaisia. Vanhempien koulun ja päiväkodin yhteistyön 

vahvistamista kaivataan. Vanhempainfoorumin kuntalaisaloite tulossa liikennekäyttäytymiseen  

 Helmikuussa aloittanut koulun harrastusohjaaja (Suomen harrastamisen malli), sekä 

kasvatusohjaaja. 

 Muistakaa kirjaston liikuntavälinelainaamo! 

 Varhaisen tuen palveluntarpeen arviointitiimi arkisin 8-15.30 p. 014 266 0135 kun perhe tarvitsee 

ohjausta, neuvontaa, varhaisen tuen palveluita tai haluaa tehdä lastensuojeluilmoituksen 

 Ilo lasketella: 2 kausikorttia Laajavuoreen sponsoroituna, MLL koordinoi 

 Unelmista totta – harrastamiseen tukea taloudellisin perustein, oppilashuollon kuraattorit sekä 

perhesosiaalityöntekijät yhdyshenkilöinä 

 Perhekompassin chat lapsiperheiden arjen asioissa maanantaisin klo 8-12 voi keskustella ja kysellä 

nimettömänä. Jos haluaa kohdata työntekijän ja keskustella kasvotusten niin tiistaisin 

ajanvarauksella Huhtasuon yhteistoimintapisteellä/perhekeskuksessa 8.30-12 aikavälillä, ajanvaraus 

perhekompassi@jyvaskyla.fi tai perhekeskustyöntekijöiden puh nrot 050 351 8621 ja 050 338 9310 

 Varhaisen tuen palveluun kannattaa olla yhteyksissä matalalla kynnyksellä, ennaltaehkäisevästi. 

 Korona näkyy lasten ja nuorten elämässä, mm. peliriippuvuus. Perheohjauksessa vahvasti noussut 

esille 8-10 v. poikien peliriippuvuus. Minkälaista tukea, apua voisi tarjota? Entä ennaltaehkäisevää 

työtä pienten lasten perheille? 

 Samalla viivalla -hanke ilmaiset urheilulasit näönkorjausta tarvitseville 5-12 v lapsille 

 Korona haastaa ihmisten jaksamista, ei pelkästään nuorten. Näkynyt myös vartiointiliikkeessä 

 Nuorten mielen hyvinvointi -webinaari 26.3.  

 Huhtasuon nuorisotila Perttulan kuulumiset: nuorisotila on avoinna nuorille pääasiassa tiistaista 

torstaihin ja kerran kuussa perjantaisin.  Vapaan oleilun lisäksi tarjolla on ohjattua toimintaa. 

Terveellinen välipala tarjolla keskiviikkoisin. Nuorisonohjaajina alueella toimivat Marianne Kallio ja 

Sowail (Soila) Rasouli. 

 

7. Muut asiat 

 Perhekeskustyöntekijä Hanna Leveelahteen voi olla yhteydessä, ken haluaa lähteä pohtimaan lasten 

ja nuorten pelaamiseen liittyviä asioita ja toimia. Kauppakeskus Seppä: ”Mikäli tarvitaan paikkaa 

tällaiselle vastuullisuuteen liittyville tempauksille tms. Seppä on ilman muuta mielellään tarjoamassa 

https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/kannanotot
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ilo_lasketella_-esite.pdf
https://www.unelmista.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
mailto:perhekompassi@jyvaskyla.fi
http://www.synsam.fi/samallaviivalla
https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/keho-webinaari-nuorten-mielen-hyvinvointi-ja-sen-kehittaminen-keski-suomessa


 

 

paikkaa maksutta.” 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti 15.00 

 Seuraava kokous 21.5. klo 13


