
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkon tapaaminen 

Muistio 

Aika: 11.9.20 klo 13-14.30 

Teams-etätapaaminen 

 

1. Tapaaminen aloitettiin. 
 

2. Esittäytyminen. 
Paikalla: seurakunta, varhaiskasvatus, Aivoliitto ry., Gloria, kansalaistoiminnan keskus Matara, 

perhekeskustoiminta, koulu, neuvola, pikkulapsiperheiden psykologityö, vanhempainfoorumi, perheneuvola, 

Jyväskylän nuorisoseura, Pelastakaa lapset. Yhteensä 18 osallistujaa. 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Anna toimi puheenjohtajana ja Tiina sihteerinä. 

 

4. Edellisen tapaamisen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen tapaamisen muistio. 

 

5. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 
o Valtakunnallinen: 

-Perhekeskukset Suomessa 2019. Kehittämisen tilanne ja työn jatkuminen.  

-Valtakunnallinen perhekeskuskonferenssi 26.11.2020 Finlandia-talo  

o Maakunnallinen: 

-Tulevaisuuden sotekeskus –hanke alkanut ”Monesta hyvästä yhdeksi parhaista” 

-Maakunnalliset perhekeskusyhdyshenkilöiden tapaamiset jatkuvat, edellinen oli Petäjäveden 

isännöimänä 4.9. 

o Jyväskylä: 

Perhekompassi --> Peke-toiminnan ohjausryhmä, muistiot 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi


 

 

o Syksyn Kumppanuusfoorumia on alettu suunnittelemaan. Kumppanuusfoorumi on kaikille 

avoin asukkaiden ja kaupungin lapsiperhepalveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajien 

yhteinen keskustelun ja uudistamisen areena.  

o Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa tapaamiset lapsiperheille ja toimijoille sekä chat ovat 

alkaneet.  

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
o Selviydytään kiusaamisesta –projekti järjestää nuorille yksilötyöskentelyä ja ryhmätyöskentelyä.  

o Mataran toiminta saanut STEAn rahoituksen. Instaliveä kehitetty Tikisti -hankkeessa: maanantaisin 

klo 15 hyvinvointiin liittyviä asioita. Viikon verran katsottavissa jälkikäteen. Wa, puhelin tavoittaa: 

kuulluksi tulemisen ja keskustelun mahdollisuus. https://www.instagram.com/matarajkl/channel/ 

o Aivoliiton Pihalla –hankkeen avustus saatu, 3 –vuotinen hanke. Jyväskylä on yksi pilottikunnista. 

Hankkeessa toteutetaan vertaistoimintaa luontoliikuntaryhmissä kielen kehityksen viivästymästä 

kärsiville yläkouluikäisille nuorille. Kun 5 henkilöä on ilmoittautunut ryhmään, ryhmä toteutetaan. 

Ryhmän mainonnassa Kilpisen yhtenäiskoulun rehtori lupaa laittaa mainoksen yläkouluikäisten 

vanhemmille tiedotteena. https://www.aivoliitto.fi/aivoliitto-ry/hankkeet/pihalla-luontoliikuntaa-

ylakouluikaisille-nuorille/ 

o Monimessin osana on alkamassa tanssitunnit Tanssinkeskuksen kanssa yhteistyössä. Kieliryhmissä 

käy lapsia ja perheitä, myös zoom-ryhmä, voi osallistua kotoa käsin. Monikielisten perheiden brunssi 

ja cafe alkamassa. Kahvikeskustelut alkamassa perheiden näkökulmasta mielenkiintoisia aiheita. 

Matalalla kynnyksellä voi osallistua toimintaan. 

o Pela ry. ruokalahjakortit. Tukiperhetoimintavalmennukset jatkuvat koko ajan etänä ja myöhemmin 

livenä. Tukiperhesuhteiden käynnistäminen on tänä aikana haastavaa, varovaisuutta ilmassa. Uusi 

aluejohtaja Pia Lahtinen on siirtynyt Pesäpuusta Pelalle.  

o Seurakunta: Yliopistonkatu 28 varhaiskasvatuksen tilassa kerhotoiminnat alkaneet. Nettisivuilta 

löytyy lisätietoja. Moniin ryhmiin on ilmoittautuminen. Ryhmäkoot pidetään maltillisena. Osaan 

ryhmistä mahtuu vielä. Uusi varhaiskasvatuksen toimitila tulossa Kirkkopuiston kupeeseen Reimariin.  

o Vauvan päivän tapahtuma 25.9. mm. seurakunta ja Mäki-Matin perhepuisto järjestävät. 

https://www.facebook.com/babydaykeskisuomi 

o Syystulkoot tapahtuma 

https://www.facebook.com/events/714711222591811?acontext=%7B%22event_action_history%22

%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7

D]%7D 

o Yrttisuon perhepuisto täytti 35 vuotta ja juhlat pidettiin tänään. Ohjelmassa oli mm. Taikuri 

Hölynpöly, talutusratsastusta, soppaa, kahvia ja mehua, kuvasuunnistusta, Perhekompassin 

onnenpyörä, ym. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_syksy20_kaikki.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yksilotyoesite.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ryhmamainos_syksy_2020_jkl.pdf
https://www.instagram.com/matarajkl/channel/
https://www.aivoliitto.fi/aivoliitto-ry/hankkeet/pihalla-luontoliikuntaa-ylakouluikaisille-nuorille/
https://www.aivoliitto.fi/aivoliitto-ry/hankkeet/pihalla-luontoliikuntaa-ylakouluikaisille-nuorille/
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pelastakaa_lapset_tukiperhevalmennus_2020_syksy.pdf
https://www.facebook.com/babydaykeskisuomi
https://www.facebook.com/events/714711222591811?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/714711222591811?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/714711222591811?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D


 

 

7. Tapahtumakalenterin/lukkarin päivitys 
Ehdotus: Kun järjestää Facebook-tapahtuman, rinnakkaisjärjestäjäksi Jyväskylän perhekeskusverkostot. 

Sovittu: jokainen voi harkita ja saa laittaa peken rinnakkaisjärjestäjäksi. 

Muistutus: Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterin hyödyntäminen tapahtumien markkinoinnissa. 

https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar 

 

8. Osallisuuden lisääminen kantakaupungin perhekeskustoiminnassa 
o Osallisuuden lisääminen: hyväksi koettu, kun kysyy perheiltä, onko jotain terveisiä 

lapsiperhetoimijoille.  

o Tällä tavoin noussut puheeksi:  

o Neuvolalle terveisiä: kysely tehty ½ vuotiaan perheelle: laita rasti ruutuun onko 

monikulttuurinen perhe, ja se oli ollut automaattisesti haaste. Neuvola vastaa: Haluaisin 

kertoa –lomake, 3kk + 1 ½ vuotiaiden perheille. Perhe voi raksia asioita, joista haluaa puhua 

enemmän. 

o Huolta on vanhempien mediataidoista, itsemurhavideo, joka leviää pienten lasten parissa. 

Koko ajan ajankohtainen aihe (vanhempien mediataito). 

o Monikulttuuristen perheiden tuki, oman äidin kielen tuki. 

o Iltatapaamiset, tulisiko perheitä enemmän? Kuokkalasta kokemukset: antoisa tapaaminen ollut, kun 

on asukkaita osallistunut ja toinen kokemus, kun iltatapahtumaan oli osallistunut 1 asukas ja 

kourallinen työntekijöitä (vrt. välillä yli 30 osallistujaa). 

o Muistutetaan, että jokaisella verkoston jäsenellä on oikeus tuoda asioita keskusteluun. Asiat voi 

tuoda asialistalle ilmoittamalla niistä etukäteen verkoston puheenjohtajalle tai 

perhekeskustyöntekijälle tai tapaamisen ”muissa asioissa”.  

9. Muut asiat  
Muut asiat: mietintämyssyyn verkoston puheenjohtajuus. Sovittu, että pj on noin vuoden kerrallaan ja Anna 

on ollut nyt 2v. Ensi kerralle asialistaan uuden puheenjohtajan valinta. 

Isien varpajaiset: Matara kysynyt muiden toimijoiden halukkuutta järjestää tapahtuma yhdessä. Yksi vastaus 

tullut ja se on ollut myönteinen. Sovittiin, että ketkä ovat kiinnostuneet asiasta, ovat Sariin yhteydessä 

sähköpostitse.  

 

10.  Tapaamisen päättäminen 
Päätettiin tapaaminen ja muistutettiin, että seuraava tapaaminen 13.11. teams, sihteerinä gloria 

https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar

