
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkosto      

Aika: 14.2.2020 klo 13-15     MUISTIO   

Paikka: Perhekeskus Tourutupa, Tourukatu 25 

1. Tapaamisen aloitus 

Puheenjohtaja Anna avaa kokouksen kello 13.01 

 

2. Esittäytyminen ja/tai osallistujalistan kierrättäminen  

Totesimme läsnäolijat. Yhteensä 11 osallistujaa perhekeskus Tourutuvalta, Pelastakaa lapset ry:stä, 

varhaiskasvatuksesta, varhaisen tuen palveluista, psykologipalveluista, kansalaistoiminnankeskus Matarasta, neuvolasta 

ja monikulttuurikeskus Gloriasta. 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja muistiinpanojen kirjoittaja 

Toteamme Annan tapaamisen puheenjohtajaksi. Nella toimii sihteerinä. 

 

4. Edellisen muistion hyväksyminen 

Hyväksymme edellisen tapaamisen muistion. 

 

5. Tourutuvan toiminnan esittely 

Perhekeskus Tourutuvan työntekijä Satu ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Nella esittelevät toimintaa. 

Pohdimme yhteisen lukujärjestyksen tekemistä ja päätämme tehdä sellaisen. Matara ottaa tämän hoitaakseen, eli 

lähetämme Mataran Sarille sähköpostitse oman säännöllisesti toistuvan, kaikille avoimen ohjelman.  

 

6. Ajankohtaiset kuulumiset ja tiedotettavat itse kultakin 

 Lasten ja nuorten liikuntatukihanke: Sari P. kertoo, että kaupunki on saanut 31000e hankerahaa 

lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen. Summa on tarkoitettu seuroissa tapahtuvan 

liikuntaharrastuksen tukemiseen. Nettisivut aiheesta on tulossa. Varhaiskasvatuksen tulorajat ovat 

suuntaa antavina rajoina tuen arvioinnissa. https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

 kesän -20 puistoruokailut: Viime kesänä puistoruokailupäiviä oli kahdessa puistossa. Tänä kesänä 

on tarkoitus järjestää kuudessa eri puistossa puistoruokailu: Tikkakoski 10.6., Keltinmäki 3.6., 

Kuokkala 8.5., Vaajakoski 9.6., Mäki-Matti 18.6. ja Huhtasuo 16.6. Puistoruokailuun liittyy lasten 

tapahtuma.  

 Anna kertoo Jyväskylän kesästä ja Mäki-Matin perhepuistossa tapahtuvasta toiminnasta. Päivät 

ovat 1. – 4.7. ja kellonaika on n. 10 – 14. Etenkin torstaina ja perjantaina eli 2. ja 3.7 olisi päiviä 

joihin kaivataan toimijoita. MLL Jyväskylän yhdistys, Pelastakaa Lapset ry, Matara ja neuvola pohtii 

osallistumista. 

 Sari jakaa Mataran uuden esitteen.  

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta


 

 

 Pelastakaa lapset aloittaa jälleen lomakotitoiminnan. Lapset eivät enää tule kunnan lastensuojelun 

kautta vaan lapset pyritään löytämään muuta kautta. Viime vuonna Keski-Suomen alueelta on ollut 

n. 80 lasta lomakodeissa ja vain 15 lasta on tullut muuta kuin lastensuojelun kautta.  

 Pelastakaa lapset ry:lla on perheentaloja (erityisesti Itä-Suomessa). Perheentalo on paikka, jossa on 

eri toimijoiden tai yhdistysten toimintaa lapsiperheille. Pohdimme mahdollisuutta perheentalon 

perustamiselle Jyväskylään. Keskustan alueella on jo monia toimijoita, joissa on oma 

asiakaskuntansa.  

 Kulttuurikeskus Gloria järjestää erilaisia kaikille avoimia perhekahviloita sekä asiantuntijavierailuja. 

Tarjolla on myös ohjausta ja neuvontaa monella eri kielellä.  

 Varhaisen tuen perheohjauksen Veera kertoo Vanhempana vahvemmaksi ryhmästä sekä nuorten 

äitien ryhmästä. Nuorten äitien ryhmä kokoontuu tiistaisin Veturitalleilla, äidit ovat alle 24 – 

vuotiaita ja lapset alle 1-vuotiaita. 

 19.2. on Kantakaupungin Jyväskylän kuntapäättäjien iltakahvit kello 18 – 20 Pääkirjaston 

Minnansalissa. 

Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

 Kansallisia asioita: Kansallinen ohjaus ja tuki jatkuu vuosina 2020-2022. Keski-Suomessa koetaan 

tärkeänä kaikkien toimijoiden yhteistyö. Perhekeskuskehittäminen on vuosina 2020-22 osa 

Tulevaisuuden sote-keskus kehittämistä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön kehittämisen 

lisäksi edelleen tärkeä huolehtia sivistyspalveluiden, seurakunnan ja järjestöjen mukana 

olemisesta. Maakunnille tulossa rahoitusta Tulevaisuuden sote- keskuskehittämiseen ja siinä osana 

on myös lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen. Rahoitushakemus on tekeillä (yksi joka 

maakunnasta). 

 Perhekompassi lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus: Perhekompassi on jalkautunut eri toimijoiden 

kerhoihin sekä muihin tapaamisiin. Kohtaamiset vanhempien kanssa on koettu tarpeellisiksi ja 

tärkeiksi. Toimijat ovat myös havahtuneet siihen, että he pyytävät Perhekompassin työntekijöitä 

paikalle. 

 Neuvola-varhaiskasvatus yhteistyön kehittäminen: Kehitystyö lähtenyt tarpeesta tilanteissa, kun 

tieto ei aina kulje niin hyvin kuin pitäisi. Päiväkodissa on paljon sellaista tietoa, jota voisi hyödyntää 

neuvolassa. Neuvola päiväkodissa malli on käytössä Helsingissä ja tätä harkitaan myös Jyväskylään. 

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 3-vuotisneuvola voitaisiin pitää yhteistyössä päiväkodin 

kanssa. Mietitty myös perheohjauksen yhdistämistä Jyväskylän malliin. Aluksi alueeksi on 

ehdotettu Kortepohja – Kypärämäkeä. Pieni työryhmä edistää asiaa. 

 

7. Muut asiat   

 Keskustelimme verkoston yhteydenpidon tarpeesta tapaamisten välillä. Sähköpostilistaa kannattaa 

hyödyntää. 

 

8. Seuraava tapaamiskerta 17.4. klo 13 Veturitalleilla 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Päätämme kokouksen kello 14.57. 


