
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkoston tapaaminen 

12.2.2021 klo 13-14.30 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

 

Tapaamisen aloitus ja esittäytyminen 
 Puheenjohtaja avasi tapaamisen klo 13.00. 

 Paikalla edustus: Mäki-Matin perhepuisto, Kaupungin perhekeskusverkoston työntekijä, Kansalaistoi-

minnankeskus Matara, Monikulttuurikeskus Gloria, Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti, Pikkulapsiper-

heiden psykologi, Pelastakaa Lapset ry, Touhulan päiväkoti, Kaupungin koulukuraattori, Jyväskylän 

vanhempainfoorumi, MLL Jyväskylän yhdistys, Veturitallit ja kaupungin varhaisen tuen palvelut. 

 

Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle 
 Verkoston puheenjohtaja toimi puheenjohtajana ja Kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteisökoor-

dinaattori sihteerinä. 

 Sovittiin, että jatkossa tapaamisten sihteeriys kiertää Kantakaupungin perhekeskusverkostossa ole-

vien yhteystietolistojen mukaisesti (toimialoittain) vuoron perään. 

 

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

Kauppakeskus Sepässä aikaansa viettävä nuoriso mietityttää 
 Kauppakeskus Sepässä viettää paljon nuoria. Kutsu tähän tapaamiseen on lähtenyt Seppään, mutta 

eivät ole päässeet mukaan.  

 Seurakunnalla ei ole erityistä huolta nuorten käyttäytymisestä. Kauppakeskuksen turvallisuuspalve-

lut tekevät hyvää työtä ennakoivasti nuorten kanssa. Kipinässä on nuorille ryhmä, joka kokoontuu 

säännöllisesti, mutta nyt kävijöitä seurakunnan tiloissa on ollut vähänlaisesti. Korona-aikana on ollut 

ryhmissä välillä taukoa.  

Toivotaan, että seurakunnalta tulisi mainosta ryhmän toiminnasta, jota voisi jakaa van-

hemmille. 

 Nuorilta on kysytty snapchatin kautta mitä Sepässä olisi kiva tehdä. Seuraavat asiat nousivat esiin: 

pehmeitä penkkejä, nuorisolle oma tila, olisi kiva, jos olisi paikka missä olla, limsa-automaatti, K-

kauppa, paikka, missä saisi rauhassa viettää aikaa. 

 välitetään nuorten viesti Kauppakeskus Seppään.  

 



 

 

 Keskusteltiin yleisesti nuorista. Puheissa on noussut nuorten päihteiden käyttö, yksinäisyys ja mie-

lenterveysongelmat. Myös koululla tapahtuvaa väkivaltaa tapahtuu Jyväskylän eri kouluilla ja ilmiön 

kanssa työskennellään asioiden ratkaisemiseksi ja poistamiseksi. 

 Bostarissa, Nuorten talossa ja Veturitalleilla tehdään nuorisotyötä koko ajan korona huomioiden. 

Haaste on, kun nuoria ei nyt tavoiteta, kun ei voi olla tapahtumia. Veturitallit ovat nuorille paikka, 

missä voi harrastaa omaehtoisesti kaikenlaista. Veturitallit Jyväskylä nettisivut ja Veturitallit ovat 

myös Instassa ja Facebookissa. 

 Tärkeänä nähdään kodin ja päiväkodin, kodin ja koulun välinen yhteistyö. Tietoa olisi hyvä välittää 

ennakoivasti. Nuorisopalveluiden työ on erityisen tärkeää ja tieto heidän tekemästä työstä on hyvä 

saada tietoon vanhemmille. Kaupungin yhtenä teema on koulunuorisotyö ja siihen satsataan tänä 

vuonna. Nuorten palveluista löytyy tietoa Jyväskylän kaupungin sivulta. Kaupungilla on nuorille oma 

sivusto ja discord-alusta. 

Lisäksi kaupungilla on menossa nuorisoplääni (kysely). Sillä kartoitetaan mitä nuoret ajattelevat nuo-

risotyöstä, ohjaajista, mitä he toivovat jne. Hyödynnetään tätä kyselyä ja Veturitalleilta Birgit tekee 

kyselystä koosteen syksyn ensimmäiseen tapaamiseen. Birgit ottaa mukaan pari nuorta mukaan 

kommentoimaan kyselyä. Myös MLL Jyväskylän yhdistyksen kautta on mahdollista saada nuoria mu-

kaan tapaamiseen heidän alueeltaan.  

 Verkoston jatkokehitysidea: Jatkossa tapaamiseen pyytää mukaan teemanmukaisia asiantuntijoita, 

kokemusasiantuntijoita esim. nuoria. Osallistumalla verkostoon, he voivat tuoda esille heidän näkö-

kulmaa ja ideoita, joita voisi viedä eteenpäin yhdessä.  

 

Perhekeskusverkoston tarkoitus ja tavoite – toimijoiden näkökulma 
 Asian käsittely siirretään seuraavaan tapaamiseen. 

 

Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
Perhekeskus: Huhtasuolla on auennut tällä viikolla yhteistoimintapiste, jossa mukana myös perhekeskuspi-

lotti. Tiistaisin perhekeskuspäivä, jolloin mm. aamupäivällä MLL:n perhekahvila ja perhekeskustyöntekijät 

paikan päällä. Yhteistoimintapisteelle tulee myös asumisneuvontaa, työllisyyspalveluita, etsivän nuorisotyötä 

ja kotoutumispalveluiden toimintaa. Myöhemmin mukaan tulossa järjestötoimintaa. 

Perhekompassin neuvontaa ja ohjausta chatissa nykyään maanantaisin klo 8-12 välillä. Perhekompassi pitää 

tietoiskuja perhekompassista ja varhaisen tuen palveluista varhaiskasvatuksessa laajasti.  

Tiedoksi: Mll Köhniö- Kypärämäki ry toteuttaa Ilo lasketella -tempausta. Yhdistys tarjoaa yhteiskäyttöön 2 

superkausikorttia, joita voi varata 1,5-3 tunniksi kerrallaan. Kortit sisältävät vuokravälineet ja käyvät myös 

Lumimaan pulkkamäkeen sekä köysi- ja mattohissiin. Toiminta on tarkoitettu perheille, joiden harrastusmah-

dollisuuksia korona on heikentänyt merkittävästi.  

 

https://veturitallit.jyvaskyla.fi/
https://nuorten.jyvaskyla.fi/nuorten-jyvaskyla
https://nuorten.jyvaskyla.fi/kysyttavaa/nuorten-jyvaskylan-discord-kanava
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ilo_lasketella_-esite.pdf


 

 

Pelastakaa Lapset: Jyväskylässä toimii tukihenkilö ja sporttikummitoiminta, jotka ovat voineet olla toimin-

nassa koko ajan koronasta huolimatta. Lomakotitoimintaan on korona vaikuttanut suuresti, mutta vuonna 

2021 lomakotitoimintaa pyritään toteuttamaan kesällä. Kun perheet odottaa tukiperhettä, pyrkii yhdistys 

järjestämään perheille toimintaa.  

 

MLL Jyväskylän yhdistys: Korona vaikuttanut avoimeen toimintaan ja kävijöitä on vähemmän. Tällä hetkellä 

on kaksi kiinteää alle 3-v lasten ryhmää. Haku ryhmiin kaupungin palvelusetelin kautta. Tulijoita on paljon, 

koska toiminta koetaan rajatun määrän vuoksi turvalliseksi. Perheiltä tulee pyyntöjä myös mahdollisuutta 

saada taloudellista tukea harrastustoimintaan. Tässä muutamia vinkkejä: Eväitä elämälle -ohjelma ja Unel-

mista totta –hanke. MLL:n piiri tiedottaa, että lastenhoitajia on saatavilla hyvin. Koulutuksia on järjestetty 

koko ajan. Lastenhoitoapua mm. oman jaksamisen tukemiseen. 

 

Mäki-Matti: Perhekerhot vetää lapsiperheitä mukana toimintaan. Ihmiset kaipaavat kohtaamisia. Mäki-Ma-

tin vieressä toimiva Mäki-Matin perhepuiston tukiyhdistys ottaa mukaan mielellään vapaaehtoisia. Yhtey-

denotot asian tiimoilta: perhepuisto@gmail.com 

 

Monikulttuurikeskus Gloria: Kiinalainen uusivuosi tapahtuma on Zoomissa 13.2. Rasisminvastaista viikkoa 

vietetään 15.-21.3.  Aiheesta on ollut asiaa Puoli seitsemän -ohjelmassa: Mitä voi itse tehdä rasismin vähen-

tämiseksi? Yle Areenasta löytyvässä ohjelmassa haastatellaan Fatima Verwijnen:ia. Juttu kestää noin 15 mi-

nuuttia. Glorian työntekijät kiertävät perhekeskusverkostossa kertomassa rasismin vähentämisestä ja 

omasta toiminnasta. Monimessit tauolla helmikuun loppuun. Vuonna 2020 on ollut 10 000 kohtaamista, 

vaikka oli korona. Vuonna 2020 on tullut todettua, että Zoom ei korvaa fyysistä kohtaamista. InfoGlorian pal-

veluita saa Matarankadun lisäksi myös Asemakadulta.  

 

Kansalaistoiminnankeskus Matara: Kohtaamispaikka aukeaa 15.2.2021 ja tämän tiimoilta on luvassa mm. 

17.2. bingoa, 24.2. herkkubingoa ja 9.3. ekokorupaja. 

 

K-S Ensi- ja turvakoti: Eroasioihin liittyvät asiat ovat nousseet esille yhteydenotoissa. Eroon löytyy vertaistu-

kitoimintaa. Vertaiskahvilat ovat suosittuja. Toiminnassa on mukana koulutettuja vapaaehtoisia vertaisina.  

Vauva-aikaan liittyy kiinteäsi uni ja tämä teema on esillä koko ajan. Apua löytyy K-S Ensi- ja turvakotien si-

vulta. 

 

Vanhempainfoorumi: Foorumi on mukana monessa perhekeskusverkostossa ja kertoo mielellään toimin-

nasta ja ottaa toimintaan mukaan. Vanhempainfoorumi pyrkii tekemään WhatsApp-ryhmän, jossa on kai-

kista kouluista yhteyshenkilö, jonka kautta tiedottaminen toimii nopeasti ja ajantasaisesti tärkeistä asioista.  

Suomen vanhempainliitolla on menossa kysely peruskouluikäisen vanhemmille. Mediakasvatusseura on jär-

jestänyt 11.2. suurvanhempainillan Kohti tasapainoista digiarkea. Jyväskylän vanhempainfoorumi edistää 

kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyötä tekemällä Yhteistä matkaa lukuvuonna 2021-22.  

https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/lomakodit/
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tietoa_lomakodeista_kevat_2021_perhekeskusverkostolle.pdf
https://jyvaskyla.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/
https://www.sos-lapsikyla.fi/unelmista-totta-hanke/
https://www.sos-lapsikyla.fi/unelmista-totta-hanke/
mailto:perhepuisto@gmail.com
https://www.gloriajkl.fi/2021/02/10/chinese-new-year-13-2-2021/
https://areena.yle.fi/1-50688752?seek
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/international-jyvaskyla-info-center
https://www.matara.fi/tapahtumakalenteri/yleinen/bingo-2021-1
https://www.matara.fi/tapahtumakalenteri/yleinen/herkkubingo-4
https://www.matara.fi/tapahtumakalenteri/yleinen/ekokorupaja-2021-2
https://apuaeroon.fi/palvelu/vertaistukea-vapaaehtoiselta-tukihenkilolta-jyvaskyla/
https://apuaeroon.fi/palvelu/vertaistukea-vapaaehtoiselta-tukihenkilolta-jyvaskyla/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/vauvaperhe/vauvan-uni/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/vauvaperhe/vauvan-uni/
https://vanhempainliitto.fi/artikkelit/vanhempienbarometri/
https://mediakasvatus.fi/tapahtuma/2020/11/ilmoittaudu-kohti-tasapainoista-digiarkea-suurvanhempainiltaan/
https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/yhteinen-matka-lukuvuonna-2021-2022


 

 

Veturitallit: Nuorisotilat ovat auki hiihtoloman. 

 

Muut asiat 
Oman Teamsin perustaminen Kantakaupungin perhekeskusverkoston väelle, jolloin viesti ja tiedotus kulkee 

nopeasti. Vaihtoehtona voisi olla koko kaupungin perhekeskusverkostojen välillä. Perhekeskustyöntekijät 

pohtivat asiaa mikä on kaikkein toimivin tapa. 

 

Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. 


