
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkosto 17.4.2020 

Käytiin läpi palveluiden ja toimintojen poikkeustilanteen ajankohtaisia asioita, ideoita ja oivalluksia. 

Mäki-Matin perhepuisto: Puisto on kiinni tällä hetkellä 13.5. saakka. 

Vasukeskustelut pidetään puhelimen avulla. Someen tehty 

vinkkivideoita kotiin. Harjulle tehty suunnistusratoja perheiden 

käyttöön. Ryhmien väliset Whatsup ryhmät käytössä. Puistolla Insta 

käytössä. Pienten lasten perheissä arki vähiten muuttunut. Tekemisen 

puutetta ja tylsistymistä havaittavissa. Puiston kesästä ei ole vielä 

tietoa.  

Nuorisopalvelut: Nuorten Jyväskylä Discord auki ma-to klo 16-20 ja pe 

klo 16-22.  Siellä yhdessä pohtimista nuoriso-ohjaajien kanssa. Lisätään 

tärkeisiin yhteystietoihin nuorisopalvelut Perhekompassissa. Instassa 

tapahtuu paljon nuorille kohdennettua puuhaa. Siitä kannattaa vinkata 

perheille. https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/toiminta/toiminta-

nuorisotiloilla 

Gloria: Perjantaisin klo 10-12 etäperhekahvila Zoom-alustalla. Anun kautta saa linkin kahvilaan, jos joku haluaa antaa 

perheelle. Haasteena monikielisyys. Monia muitakin ryhmiä etänä, esim. läksyapua. Chat löytyy nettisivulta. 

Karanteenibingo perhekahvilassa ollut. Perheillä monenlaisia tilanteita: etätyöt, koululaiset, pienemmät lapset. 

Tylsistymistä havaittavissa perheissä. Työntekijät innostuneita uusista menetelmistä. Vapaaehtoisten kanssa 

suunniteltu toimintaa myös, esim. vaihtotoria. Info Gloria toimii etänä, monikielistä neuvontaa maahan 

muuttaneille, joka päivä suomi, englanti, muita kieliä tiettyinä päivinä. 

Seurakunta: Rippikoulut, 900 nuorta koskettaa, kesältä peruttu ja siirretty syyslomalle ja joulunaikaan. Soiteltu 

perheet läpi rippikouluasioissa, perheissä otettu soitto vastaan ilolla. Discordissa alakoululaisille 4-6 –luokkalalaisille 

keskustelumahdollisuus klo 12-14 arkisin, myös läksyapua. Vielä ei suurta ryntäystä ole ollut. 

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret. Kerhotoimintaa ei ole. Kirjeet ja kukansiemenet lähetetty kotiin. 

Varhaiskasvatuksen puolella viikoittain kirjepostia kotiin. Somessa paljon materiaalia eli videoita, Mm. Youtube-

kanava Kirkkis on suunnattu koululaisille. 

Pelastakaa Lapset ry: Tukiperhetoiminta ja muut kokoontumiset rajoitettu. Perheet soitellaan puhelimitse läpi ja 

kartoitetaan tilannetta. Tukiperheiden mahdollisuutta ottaa lapsia luokseen myös tässä tilanteessa selvitetään. 

Lomakotikauteen kesällä vaikuttaa myös, painotus loppukesässä. Valtakunnallisen kampanjan-Eväitä Elämässä -

tiimoilta jaettu ruokalahjakortteja asiakasperheille. Teamsia paljon käytetään työssä, myös videopuheluita. 

Huomiota myös lasten huomioimiseen esim. videopuheluissa. Verkkovalmennusta Keski-Suomeen ollaan 
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suunnittelemassa. www.netari.fi löytyy nuorille paljon osallistumisen mahdollisuuksia. Myös kasvotusten tavattu 

asiakkaita.  

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti: Avoimet ryhmät ovat tauolla. Chatit on auki arkisin klo 10-15, lisäksi ma ja ke klo 

17-19. Ensikodin ja tapaamispaikan sekä turvakotien toiminta jatkuu normaalisti. Venner ruokakasseja jaettu 

perheille. Vapaaehtoisten kanssa tavattu Teamsissa. Doulat tarjoavat puhelimella keskustelutukea. Vapaaehtoisten 

koulutus tänä keväänä tulossa Moodlen avulla. 

Varhaisen tuen perheohjaus: Kotikäyntejä tehdään edelleen, jos perheissä ollaan terveinä. Asiakastyötä myös paljon 

puhelimessa, Skypellä ja Teamsilla. Nyt enemmän alettu ottamaan perheohjausta alun perumisten jälkeen.  

Neuvola: Äitiysneuvola ja 1- vuotiaat hoidetaan normaalisti, leikki-ikäisten tarkastukset nyt vain satunnaisesti, jos 

mahtuu. Perhevalmennus on tauolla. Vain yksi vanhempi lapsen kanssa otetaan neuvolaan käynnille. Tämä 

aiheuttanut harmitusta. Vain odottaja pääsee myös sairaalan vastanotoille. Isä pääsee synnytyssaliin mukaan 

normaalissa alatiesynnytyksessä, ei osastolle. Ahdistusta, huolta, pelkoa perheissä jonkun verran.  

Kansalaistoiminnankeskus Matara:  

Matara on kiinni toukokuun loppuun. Kohtaamispaikkatoiminta siirretty verkkoon. Juttuseuraa chatissa Mataran 

työntekijöiden kanssa www.matara.fi ma-pe klo 9–15. Juttuseuraa puhelimella Mataran työntekijöiden kanssa p. 044 

901 6000, ma-to klo 10–15. Puhelu maksaa normaalin soiton verran. Facebookissa ja Instassa on askarteluvideoita, 

bingoa, toimijavisaa. Suunnittelussa on myös Arki-infojen livelähetystä. Mataran tiedottaja auttaa yhteisen 

lukujärjestyksen teossa, Sari laittaa sitä kommenteille. 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Puistoruokailut kesältä on peruttu. Siirretään joulupuuroiksi marras-joulukuulle. 

Joulupolku tms. perinne ollut Mäki-Matissa, ei puuroperinnettä. Joulupuuron ympärille tapahtuma perheille pyritään 

järjestämään. Sovittiin päivämääräksi 1.12.20. alkuilta. 

Jyväskylän vanhempainfoorumi: Suunnittelee etätapaamista vanhempaintoimijoiden kesken toukokuun toiselle 

viikolle. Muuten tiedotamme kasvatusyhteisöjen ajankohtaisista asioista facebookissa ja nettisivullamme sekä 

suunnittelemme syksyä ja Yhdessä kasvaen ja oppien -yhteisöllistä toimintamallia kaupungin kasvun ja oppimisen 

palvelujen kanssa. Keskisuomalaisen kirjoitussarja jatkuu. 

Perhekeskustoiminta: Perhekompassi ohjaukset ja neuvonnat on koko keväältä peruttu. Perhekompassin Chat 

löytyy sähköisen Perhekompassin etusivulta www.jyvaskyla.fi/perhekompassi . On avoinna ti, ke ja pe klo 8-14. 

Nimettömänä voi jutella ja kysellä joko koronatilanteen aiheuttamista mietityttävistä asioista tai mistä vaan 

lapsiperhearjen asiasta. Koronapuhelinneuvontaa mm. kauppapalvelu- ja apteekkiasioissa kaikenikäisille ma-pe klo 

8-16 p. 014 266 0550. Sari siirtyy toukokuun aikana muihin tehtäviin, seuraaja-asia selvittelyssä. Tiina auttaa ja tukee 

siihen saakka.  

Jyvälän jälkkäri: Virtuaalijälkkäri löytyy Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden sivuilta, 

toiminta mahdollisesti jatkuu poikkeusolojen jälkeen. https://peda.net/jyvaskyla/ict/etaopetus/virtuaalijalkkari  
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Syksyn tapaamiset:  

Laitetaan kutsut kalenterin kautta, jolloin etätapaaminen mahdollinen myös, jos ei pääse paikalle.  

pe 11.9.20 klo 13-14.30 Veturitalleilla (alustava paikkatieto) 

pe 13.11. klo 13-14.30 Gloriassa 

 


