
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkon tapaaminen 

Muistio 

Aika: 13.11.2020 klo 13-14.30 Teams-tapaaminen 

 

1. Tapaaminen aloitettiin. 
 

2. Esittäytyminen. 
Paikalla edustus: Mäki-matin perhepuisto, Perhekompassi, MLL:n Järvi-Suomen piiri, Kansalaistoiminnan 

keskus Matara, Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti, Jyväskylän kaupungin osallisuuskoordinaattori, Lohikosken 

koulu, Pikkulapsiperheiden psykologi, perheohjaaja varhaisen tuen palvelut, Keskustan neuvola, 

Nuorisopalvelut Veturitalli, Monikulttuurikeskus Gloria. 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Verkoston puheenjohtaja toimi puheenjohtajana ja Monikulttuurikeskus Glorian ohjaaja sihteerinä. 

4. Edellisen tapaamisen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen tapaamisen muistio. 

5. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
o Matara: Isien varpajaiset peruttiin marraskuulta, Joulupostia ikäihmisille – kampanja ja 

joulukorttipaja 2.12., 14.12. joululaulut Tourujoen puistossa, 16.12. kinkkubingo 

o Gloria: Oikeus kuulua joukkoon – keskustelu https://www.gloriajkl.fi/2020/11/12/oikeus-kuulua-joukkoon-

keskustelutilaisuus-18-11/, perheryhmiä Monimessi perhekahvila, Monikielisten perheiden brunssi, Dutch 

family cafe, Kiinankielinen lukukerho, minkä lisäksi perheellisiä ja perheitä osallistuu kaikkeen 

toimintaan mm. suomen kielen ryhmiin. Osa ryhmistä toimii etänä. 

o Mäkimatin perhepuisto: avoimet liikuntavuorot maanantaisin klo 13 – 15 keskustassa (Judo ja 

jäähalli vuorotellen) ja Palokassa liikuntahallilla, jonne erityisesti toivottiin tiedotusyhteistyötä  

o Seurakunta: Main craft Fisuklubi kerho nettipelikerho 7 – 10 vuotiaille tiistaisin, lisätietoja 

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret/kouluikaiset/muu-toiminta, pelin lataaminen maksaa 

24 euroa, kerho ilmainen 

o Perhekeskus: työpari aloittaa vuoden vaihteessa, harrastustoiminnan kehittäminen iltapäivisin 

kouluilla hanke: tavoitteena luoda oma malli Jyväskylään (harrastuskoordinaattori vastaa 

https://www.gloriajkl.fi/2020/11/12/oikeus-kuulua-joukkoon-keskustelutilaisuus-18-11/
https://www.gloriajkl.fi/2020/11/12/oikeus-kuulua-joukkoon-keskustelutilaisuus-18-11/


 

 

hakemuksesta), Huhtasuolla aletaan pilotoimaan fyysistä perhekeskusta, jossa mukana 

työllisyyspalvelut, kotoutumispalvelut, aikuissosiaalityö, perhekompassi, MLL ja muutama muu 

yhdistys. Jalkautuvat perhekompassit jatkuvat syksyn, kevään tilanne suunnitellaan tamikuussa. 

o Nuorisopalvelut: Nuorten talo avataan osoitteessa Asemakatu 4, organisaatiomuutoksia tulossa  

 

6. Osallisuuden vahvistaminen peke-toiminnassa, jatkoa edellisestä tapaamisesta 
- Osallisuuden vahvistaminen on ollut vuoden teeman perhekeskustoiminnassa, mutta koronatilanne 

vaikeuttanut suunnittelua ja toteutusta 

- Keskustelun apuna käytettiin mentimeteriä ja pohdittiin yhdessä seuraavia kysymyksiä: 1. Keinoja, miten 

lisätä toimijoiden osallisuutta perhekeskustoiminnassa. 2. Keinoja, miten lisätä asukkaisen osallisuutta 

perhekeskustoiminnassa. Käytiin vastauksia lävitse, kooste on ilmeisesti mahdollista saada ryhmän 

käyttöön myöhemmin. 

- Keskusteltiin videon päällä pidosta verkoston tapaamisessa. Sovittiin, että kantakaupungin verkoston 

teams – tapaamisissa pidetään videot päällä. 

- Tiina kertoi kumppanuusfoorumin syksyn 2020 suunnitelmista sekä aiemmista forumeista. Nyt 

kokeillaan osallistumisen foorumia Palokan alueen asukkaille ke 18.11. klo 17.30 – 19 Zoomissa 

avoimella linkillä ilman ennakkoilmoittautumista.  

- Keskusteltiin tiedottamisesta, some todettiin tehokkaaksi 

- Kannatettiin vanhempien toimikuntien ja vanhempain yhdistysten mukaan kutsumista 

perhekeskusverkostoihin. 

 

7. Verkostolle puheenjohtaja: 
Päätettiin, että Anna Nurmesniemi jatkaa puheenjohtajana ja Sari Naappi valittiin varapuheenjohtajana.  

8. Muut asiat 
Isien varpajaiset peruutettiin marraskuulta. 

9. Kevään tapaamisten päättäminen 
Tapaamisia on pidetty 4 vuodessa. Kevään ensimmäinen tapaaminen pidetään 12.2. klo 13 – 14.30. Toinen 

tapaaminen järjestetään piknikkinä äitienpäivää edeltävänä perjantaina 7.5. klo 9.30 – 11 Mäkimatin 

perhepuistossa.  

 Kokouksen päättäminen

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/osallisuus_kantakaupunki_112020.pdf

