
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkosto 12.4.19 klo 13-15  MUISTIO, LUONOS 

Pelastaa lapset ry:n toimistolla 

1. Kokous avattiin klo 13.10 

 

2. Esittäytyminen  

Pelastakaa Lapset Ry:stä, Vanhus- ja kulttuuripalveluista, Varhaisen tuen palveluista, Nuorisopalveluista, 

Keski-Suomen Ensi-ja turvakodilta, Jyväskylän Vanhempainfoorumi Ry:stä, Kaupunginkirjastosta, Keski-

Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä, Kukkumäen/Kypärämäen päiväkodista 

 

3. Puheenjohtajana toimi varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä Piritta ja sihteerinä Leena. 

 

4. Edellisen kokouksen muistio 

Muistioon korjattiin kohtaan 7 Gloria sanan tilalle Matara ja kohdan 10 viimeiseen kappaleeseen Gloria- 

sanan tilalle Olka-toiminta, jonka jälkeen se hyväksyttiin. 

Edellisen kokouksen muistioon liittyen päivityksiä: Outi Savonen kertoi, että Hyvinvointi- ja 

kulttuurikeskuksen nimestä on pudotettu pois kulttuuri ja jatkossa puhutaan vain hyvinvointikeskuksesta. 

Kehittämistahtia kaikille avoimeksi kohtaamispaikaksi on hidastettu, koska ensin halutaan turvata 

ikäihmisten siirtyminen. Avoimet asukasillat aloitetaan syksyllä. Alueellista yhteistyötä tehty esim. Kankaan 

alueella, jossa uudet tilat. Lasten ja vanhusten kävijätilastoja seurataan.   

 

5. Pelastakaa Lapset Ry. kertoi toiminnastaan. Keski-Suomen alueella tarjotaan adoptioneuvontaa, perhehoitoa 

ja –kuntoutusta, lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa (LYR) lastensuojelun asiantuntijapalveluita, 

tukiperhetyötä, ehkäisevää tukiperhe- ja lomakotitoimintaa sekä tukihenkilö- ja sporttikummitoimintaa. 

Liitteenä on tiedote lomakotityöstä, koska Pelastakaa Lapsilla on käynnissä lahjoitusvaroin lomakotihaku 

vähävaraisten perheiden lapsille. Myös uusia lomakoteja haetaan. Keskusteltiin tiedottamisen merkityksestä 

ja vaihtoehdoista.  

 

6. Ajankohtaista Jyväskylän perhekeskusverkostotyössä  

 Perhekeskustyöntekijät aloittaneet; Sari Paananen ja Tiina Tuukkanen. 11 perhekeskusaluetta 

on jaettu kahdelle työntekijälle.  

 Alueelliset palveluohjausvastaanotot tilanne: käynnistyneet, pyydettiin uusia jalkautumisen 

paikkaideoita: Mataran aula (esim. yhteistyössä Olka-työntekijän kanssa), kirjasto, Pelan 

toimisto, tiedot palveluohjausvastaanotoista löytyvät muun muassa Perhekompassista ja 

Facebookista. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pelastakaa_lapset_tiedottaa.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/15042019_peke_ajankohtaista.pdf


 

 

 Muistiot ja kokousaikataulut löytyvät Perhekompassista. Pyydettiin seuraamaan kompassin 

sivujen ajantasaisuutta ja linkityksien toimivuutta ja ilmoittamaan päivityksistä 

perhekeskustyöntekijöille. 

 Facebook sivu auennut: Jyväskylän perhekeskusverkostot 

 Kumppanuusfoorumin toinen tapaaminen oli 11.3.19 klo 17.30-19.30. 

Kumppanuusfoorumissa toivottiin lapsiperheille höntsäharrastusta. Seuraava 

kumppanuusfoorumi järjestetään yhdessä Vanhempainfoorumin kanssa Superparkissa 28.10. 

klo 16-20.  Siitä halutaan järjestää messutyyppinen tapahtuma, jonne toivotaan osallistujia ja 

sponsoreita. Perheitä tulee laidasta laitaan ja tapahtuma on suosittu.  

 Perhekeskustyöntekijän, yhdyshenkilön, verkoston puheenjohtajan ja verkoston jäsenten 

roolit ja vastuut 

o Keskustelua: Perhekeskusverkostojen puheenjohtajilla on tapaamisia noin 2 kertaa 

vuodessa. Perhekeskustyöntekijöiden tulo on merkityksellistä toiminnan 

juurruttamisen kannalta. Perhekeskusverkosto on monille abstrakti->jokaisen 

verkostoon kuuluvan on tärkeää tiedottaa toiminnasta omassa työyhteisössä. 

Verkosto mahdollistaa asukkaiden osallisuutta. Saattaisi ankkuroitua puheenjohtajan 

mukaan esim. jos on koulun rehtori, joka pystyisi paremmin viestimään verkostosta 

vanhemmille. Keltinmäessä on ollut illalla verkoston kokous koululla. Siinä oli alueen 

äitejä mukana. Hyvinvointikeskuksissa käy paljon lapsenlapsia, miten tätä hyödyntää.  

Tapahtumasuunnittelussa on hyvä osallistaa asukkaita.    

7. Isien varpajaiset 

Sari N. on kutsunut verkostosta toimijoita koolle suunnittelemaan Isien varpajaisia (kts edellinen muistio + 

Sarin kutsu) 14.5. klo 14-16 Mataraan. Tapahtuma toteutetaan marraskuussa, tarkempi ajankohta vielä 

avoin.  Mukaan ovat ilmoittautuneet Gloria, K-S Ensi- ja turvakoti ry, Mäki-Matin perhepuisto, Varhaisen 

tuen palvelut. Vielä toivotaan lisää toimijoita, esim. neuvola. Toivotaan tiedottamista muille 

perhekeskusverkostoille. Tavoitteena on markkinoida tapahtumaa viimeistään Tourujoen yössä. 

 

8. Keskustelua tiedottamisen periaatteista 

Tarvitaan lupa, että oma nimi saa näkyä verkoston sähköpostilistalla. Osallistujalista uusittu nyt tätä 

tarkoitusta varten.  

 Verkoston käyttöön luotu valmis pohja tiedottamiseen.  

9. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat ja ilmiöt 

Matara: 

auki 1.-12.7. halutaan lievittää ihmisten yksinäisyyttä, tarjolla esim. pelejä.   



 

 

26.4. Yksinäisyydestä yhteiseksi tapahtumapäivä kävelykadulle, Aalto-saliin ym. löytyy FB 

Ke 12-14 lautapeli-iltapäivä, testataan toimivuutta,  

17.4. keskiviikkona tipubingo huippupalkintoineen klo 14 

30.4. vappuhulinat   

6.5. mataran päiväkahvi teemalla Älä laihduta, asiantuntijoita mukaan 

Tourujoen yö suunnittelu käynnistynyt 

Varhaisen tuen palvelut (perheohjaus):  

Nuorten äitien avoin ryhmä:  

pe 10-12 veturitalleilla, alle 24 v äitejä, alle 1 v ja odottavat äidit kohderyhmänä, kaupungin omaa 

toimintaa, tänään 8 äitiä, uusi esite tehdään syksyksi. Vierailijoita myös esim seksuaalineuvontaa, 

jaksamisen tukemista, itsetunto-teemaa, parisuhdetta, vertaisuus on jo toteutunut, äidit perustaneet 

oman Whats up-ryhmän  

Aino: Yhden vanhemman perheen ryhmässä alle 3 v lapset, tulee joka kerta yksi tai kaksi uutta  

Hyvinvointikeskus: 2.5. tapahtuma Kankaalla, kirppistä ym. toukokuu, FB Hyvinvointikeskukset ja 

Piippurannan klubi  

Nuorisopalvelut: Veturitallit nuorille koko kesän auki 

 

10. Muut asiat: ei ollut 

 

11. Jatkon suunnittelua 

Syksyn kokoukset:  

20.9. klo 13-15 Matarassa  

15.11. klo 13-15 K-S Ensi- ja turvakoti ry 

 

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.55  

  

 

  


