
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkoston tapaaminen 

7.5.2021 klo 9.30-11.00 Mäki-Matin perhepuisto 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus ja esittäytyminen 

 Paikalla osallistujia Mäki-Matin perhepuistosta, Monikulttuurikeskus Gloriasta, MLL:stä, varhaisen 

tuen palveluista, seurakunnasta ja perheitä. Osallistujia yhteensä 9 toimijaa + 9 lapsiperhettä. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle 

 Puheenjohtajana toimi Mäki-Matin perhepuisto ja sihteerinä perhekeskustyöntekijä 

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 Edellinen muistio hyväksyttiin muutoksitta 

 

4. Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita 

 Perhekeskustyöntekijä kertoi kansallisen, maakunnallisen ja Jyväskylän perhekeskusverkoston 

kuulumisia.  

 

5. Mäki-Matin perhepuiston kesän toiminnan esittely 

 Avoimet perheliikunnat avautuneet Harjulla ja Palokassa. Maanantaisin klo 13-15. Palokkaan 

kaivataan lisää osallistujia, Harjulla on hyvin. Maksutonta, eikä tarvitse ilmoittautumista. 

 Perjantaisin grilli tulilla n. klo 10-12.  

 Kesätoimintakausi alkaa 31.5. Joka päivä avointa, ohjattua toimintaa puiston alueella. 

 Kahvila aukeaa 31.5. ja on auki 11.8. asti, klo 10-16.  

 Muskari joka keskiviikko klo 9.30. Sään salliessa Laululavalla. 

 Kesäteatterit aloittavat 4.6. Tulossa Adastra-teatterin esittämä Kiljusen herrasväki ja Lastenteatteri 

Pikkusohvin esittämä Tatu ja Patu – syömään. 

 Yläkaupungin Yö 15.5. klo 10-14. Pientä toimintaa non-stoppina. 

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Seurakunta: kesäkuussa on tulossa kesätoimintaa mm. lasten kesäaamuja, Koivuniemen 

leirikeskuksessa äitien ja isien illat sekä isovanhempi-lapsenlapsipäivä. Huhtasuon alueseurakunta 

järjestää perheleirin, johon on ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla parasta aikaa menossa. 

Ilmaista n 1.5 tunnin lastenhoitoapua on perheille ainakin vielä nyt toukokuussa tarjolla. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu_2021.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu_2021.pdf


 

 

Lastenohjaaja Sari Kantoluoto p. 040 1490562 ottaa " tilauksia" vastaan. Mihinkään toimintaan ei 

kysellä seurakunnan jäsenyyttä. Toimintamme pääasiassa ilmaista ja kaikille avointa. Elokuussa alkaa 

Perjantain pikkupaja 1-3-luokkalaisille klo 13-15. 

 Neuvola: Kovasti neuvolassa (niin kuin varmasti muuallakin) toivotaan, että päästäisiin normaaliin 

arkeen kiinni. Leikki-ikäisiä joutuu tällä hetkellä paljon jonokirjoille emmekä voi mm. järjestää 

perhevalmennuksia tai osallistua verkostoihin. Viime aikoina on korostunut koronatilanteen 

vaikutukset erityisesti vauvaperheisiin. Sosiaalisten kontaktien puute on lisännyt vanhempien 

yksinäisyyttä ja mielialan laskua. Tukiverkostojen ja vertaistuen puute näkyy monilla vanhemmuuden 

vahvistamisen tarpeena. Toisaalta vauvoja syntyy paljon, mikä on iloinen asia 

 MLL: Vanhemmuuden ABC alkaa syksyllä. Hyvä arki lapselle – koulutus alkaa viikolla 19. MLL:n 

toiminnanjohtaja vaihtui alkuvuodesta ja on aiheuttanut positiivista huisketta. Toiveissa, että 

saataisiin perhekahvilat auki. Lastenhoitajia on hyvin saatavilla.  

 Varhaisen tuen palvelut: Vastaava perheohjaaja on valittu Johanna Rönkä. Ennalta ehkäisevää 

perhetyötä voi hakea soittamalla vastaavalle perheohjaajalle. Vastaavaan perheohjaajaan voi ottaa 

yhteyttä puhelimitse tiistaisin klo 10-12 ja torstaisin klo 12-14 numeroon 040 358 7755.  

 

7. Muut asiat 

 Kokouksessa Monimessi ja Mäki-Matin perhepuiston perhekerho sopivat yhteistyöstä.  

 Pohdittiin perhekeskusverkoston vuosikellon tekoa tapahtumille. 

 Perhekeskusverkoston tapahtumat voisi tehdä facebookiin tapahtumiksi ja rinnakkaisjärjestäjiksi 

muut verkoston jäsenet. Näin saataisiin tapahtumia markkinoitua yhdessä.  

 Suunnitelmissa ollut jo pitkään Iloa ilmassa –tapahtuma Mäki-Matin perhepuistossa. Järjestäjänä 

MLL. Järjestetään, kunhan pystytään järjestämään isoja tapahtumia.  

 Perhekeskustyöntekijä ja puheenjohtaja katsoo syksyn perhekeskusverkoston tapaamisajankohdat. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

 


