
 

 

Huhtasuon perhekeskusverkoston tapaaminen 

21.5.2021 klo 13-15 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

Tapaamisen aloitus 

Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle.  

 Todettiin puheenjohtaja. Sihteerinä toimi koulun edustaja.  

Esittäytyminen 
 Paikalla: perhekeskustyöntekijä, varhaisen tuen palveluista, varhaiskasvatuksesta, MLL Huhtasuolta, 

seurakunnalta, kirjastolta, koululta, Kauppakeskus Sepästä, vanhempainfoorumista, ja 

kouluterveydenhuollosta. Yhteensä 18 osallistujaa.  

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

 Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta 

Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita 

 Perhekeskustyöntekijä esitteli perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita 

 Valtakunnallinen perhekeskustoiminnan kokoontuminen kuukausittain teamsissa. Aiheina ollut mm. 

väkivallan ehkäisy, kuntoutus, parisuhde, johtaminen ja palveluiden yhteensovittaminen 

 Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma (THL), kysely tullut eri toimijoille,  

 Yhdessä selviydytään – sivusto, koronahuolien hallintaan perheissä, neuvoja, ohjeita, työkaluja perheiden 

jaksamiseen 

 23.8. kansanterveyspäivä, teema lasten terveys 

 Barnahus -verkkokoulu (1op), lapsiin kohdistuva väkivalta (THL),  

 Maakunnallinen perhekeskusverkosto.  

o Keski-Suomen sote uudistus 

o IPC -menetelmä, lapset puheeksi -menetelmä, koulutukset jatkuvat syksyllä 

 Jyväskylä:  

o Huhtasuon perhekeskus, tiistaisin klo 8.30 – 12.00 neuvonta  

o chat maanantaisin klo 8 – 12 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu_2021.pdf
https://yhdessaselviydytaan.fi/fi/
https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/ajankohtaista/kansanterveyspaiva
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke/barnahus-verkkokoulu


 

 

o syksyn toiminnan suunnittelua, parisuhdekompassi, leikkitreffit lähitaloilla 

o syksyn tapaamiset 

 pe 10.9.2021 klo 13.00 – 15.00 

 pe 5.11.2021 klo 13.00 – 15.00 

Peliongelma-työryhmän ajatuksia ja suunnitelmia jatkoon 

 lasten pelaaminen hyvin tärkeä osa nuorten arkea, rajojen vetäminen vanhemmille haastavaa, koko 

sosiaalinen elämä voi olla verkossa.  

 Onko ongelma, uni, ulkoilu, kavereiden kanssa, koulun sujuminen.  

 Vanhemmilla yhteinen näkemys rajoista, keinoja suhtautua tunnereaktioihin, positiivisen kautta rajat, 

peliajan ansaitseminen, perheen muun elämän aukaiseminen, ei päivittäistä aikarajaa.  

 Ei selkeää hoitopolkua peliongelmaan, rahapelaamiseen on keskitytty.  

 Pelimaailma on yksi kehitysympäristö, josta vanhempien olisi oltava kiinnostunut.  

 Lasten pelaaminen kuuluu kaikille – mitä eri tahot tietoa/tukea/osaamista eri tahot kaipaavat. Yhdessä 

työstetty padlet. 

 Kansallinen Peliviikko 8.-14.11.  

 MLL – Ruutujen lumo - uutiskirje 

 Perhekompassissa linkkejä aiheesta.  

 Vanhempainfoorumi kertoi Digisukupolven haasteet –ohjelmasta, joka löytyy Yle Areenasta.  

 

Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Seurakunnan kesätoimintaa  

 MLL Huhtasuon kesäperhekahvila Päivänsäde keskiviikkoisin 2.-23.6. klo 9.30-11.30 Nuorisotila Perttulassa.  

 MLL Huhtasuo on hakenut salivuoroa koululta pikkukoululaisten liikuntakerhoa varten 

 Kirjasto, tilat avattu tällä viikolla (vko 20).  Kesän aukioloajat 1.6.-1.8. Sulku juhannus – heinäkuun loppuun.  

 Nuorisotila Perttula – tila auki juhannukseen, sulku juhannus – heinäkuun loppuun, liikkuva nuorisotyö, 

kesäleireille ilmoittautumisaikaa jatkettu tämän viikon loppuun, Lomalokki – kesätoimintaa lapsille ja nuorille 

 Neuvola – koronarokotuksissa 

 Liikuntapalvelut - kesällä alkaa maksuttomat liikuntaryhmät ympäri kaupunkia, myös Huhtasuo 

 SEPPÄ – suunnitteilla syksyllä 14.8.2021 paluu arkeen tapahtuma, seurat, järjestöt jne. mukana 

 MLL kesätapahtuma suunnitteilla 10.8. klo 10-14 

 Jyväskylän vanhempainfoorumi vie kaikki halukkaat ensi lukuvuonna Yhteiselle matkalle, jolla kehitämme 

yhdessä perusrakenteet kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyölle. Näin vanhemmat pääsevät tiedon äärelle 

teidän ammattilaisten toimesta. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/keinoja_pelaamisen_hallintaan.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pelaaminen_kuuluu_kaikille.png
https://www.peliviikko.fi/
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/ruutujen-lumo-uutiskirje/
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/hoitoa-ja-tukea/pelaaminen-ja-netin-kaytto
https://areena.yle.fi/1-50484149
https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/lapsiperheille/kesa
https://nuorten.jyvaskyla.fi/toimintaa-ja-tekemista/lomalokki
https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/yhteinen-matka-lukuvuonna-2021-2022


 

 

Muut asiat 

 

Kokouksen päättäminen 

 puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35. 

 


