
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkosto    Muistio 

Aika: 15.11.2019 klo 13-15 

Paikka: Keski-Suomen ensi- ja turvakoti  

 

1. Ensi- ja turvakodin esittely 

Kiersimme uudella Ensi-ja turvakodilla ja pääsimme tutustumaan uusiin upeisiin tiloihin. 

 

2. Tapaamisen avaus 

Anna Nurmesniemi avasi tapaamisen. 

 

3. Esittäytyminen, osallistujalista kiertäminen 

Kierrätettiin osallistujalista ja tarkastettiin se. Läsnä edustajia neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, Ensi- ja 

turvakodilta, Kansalaistoimintakeskus Matarasta, nuorisopalveluista, Mll:stä, varhaisen tuen palveluista, 

perheneuvolasta, jälkkärityöstä, perhekeskustyöstä ja seurakunnasta.  

 

4. Puheenjohtajan toteaminen  

Anna Nurmesniemi todetaan puheenjohtajaksi. Katja kirjoittaa muistion. 

 

5. Edellisen muistion hyväskyminen 

Edellinen muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Turvallisuusteemasta keskustelu alustuksen pohjalta  

Lähisuhde- ja perheväkivaltatyön esittely, avopalveluyksikön ohjaaja Riikka kertoo työskentely muodoista ja 

tavoista. Keskustelua syntyy edustajien kesken, myös oman työn turvallisuudesta ja väkivallan kokemuksista 

työssä. Väkivallan näkyminen Jyväskylän eri alueilla puhuttaa ja sen seurauksena herkkien lasten oireilu. Sari 

Paananen tuo poliisin terveiset nuorten häiriökäyttäytymiseen ja jengiytymiseen liittyen. Poliisi pyytää 

poliisin vihjepuhelimeen kaikki pienetkin vihjeet nuorten häiriökäyttäytymisestä, jotta poliisi saisi 

kokonaiskuvan tilanteesta. Keski-Suomen alueen vihjepuhelimen numero on 0295 414 811. Vihjeen voi 

jättää myös sähköpostiin vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi  
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7. Suuntaviivoja  Lape/peke kehittämiselle vuosille 2020-22 hallitusohjelman pohjalta 

 Lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen 

 Jatketaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa 

- Perhekeskuskehittäminen liitetään Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaan 

- vahvistetaan matalan kynnyksen palveluita varhaiskasvatuksessa ja 

perusopetuksessa 

- Lastensuojelussa kehitetään monialaista yhteistyötä 

 Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuoltoa 

 

8. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus kokemuksia, tilastoja ja kevään 2020 suunnittelua 

 Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen lapsiperhetoimijoiden välillä 

- Neuvola-varhaiskasvatus yhteistyö 

- Perheohjausta neuvolan tiloissa koululaisten perheille 

 Perhekompassi palveluohjausta Pop Up- tyyppisesti paikoissa joissa perheetkin ovat, esimerkiksi 

perhekahvilat. Toiveena, että esim. Kansalaistoiminnankeskus Mataran aulassa Glorian Monimesiin 

aikaan perjantai-aamupäivänä ja  ensi- ja turvakodin äitien ryhmän yhteydessä. 

 Sähköisen perhekompassin päivittämien ja kehittäminen tarpeen mukaan 

 Tiedotusta ja markkinointia jatketaan aktiivisesti 

 Perhekeskustyöntekijöitä Saria ja Tiina saa kutsua kylään! 

 

Facebookissa: Jyväskylän perhekeskusverkostot 

Instagram: Jkl perhekeskusverkostot 

Perhekompassi: https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi 

 

 

9. Isien varpajaiset kuulumiset 

Isien varpajaisiin ei varsinaisesti tullut osallistujia. Harmillisia peruutuksia tuli myös esiintyjien 

suhteen ja samaan aikaan oli toinen vastaava tapahtuma. Tapahtuma koettiin kuitenkin tärkeäksi ja 

suunnitelmia ensi vuodelle on jo kehitteillä, mitä toimintoja tapahtumassa voisi olla.  

Kokemus oli kuitenkin hyvä. Verkostot ja työryhmä toimivat hyvin. Isien varpajaisten tapahtuman 

purkupalaveri on 3.12.19. 

Seurakunnasta Anne Kettunen pahoittelee saman tyyppisen tapahtuman päällekkäisyyttä. 

Tapahtumat olivat harmillinen yhteensattuma ja asia on selvitetty. 

 

10.  Muista ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Verkoston puheenjohtaja vuodelle 2020  

Anna Nurmesniemi sai kannatusta tehtävän jatkamisessa vuodelle 2020 ja hän jatkaa tehtävässä 

 muistion kirjoittaminen jatkossa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_marraskuu_2019.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi


 

 

Muistion kirjoittaa jatkossa tapaamisen emäntä tai isäntä 

 Sari Paananen tuo terveiset vanhuspalveluista, jonne toivotaan joulukortteja vanhuksia 

ilahduttamaan. Vanhuspalveluihin toimitettavien joulukorttien tiimoilta yhteydenotot 

outi.savonen@jyvaskyla.fi 

 Tulevia tapahtumia 

2.12. klo 17:30-19:30 Mäki-Matin perhepuiston joulunavaus  

16.12. klo 14-15 Glögia ja joululauluja Matarassa yhteistyössä Touhula päiväkodin kanssa  

17.12. klo 14-16 Joulukortti askartelu Matarassa klo 14-16  

18.12. klo 14-15 kinkku Bingo Matarassa 

 

11. Sovittiin keväälle kaksi tapaamista 

14.2. Tourutupa klo 13-15 (paikka vahvistetaan myöhemmin) 

17.4. Veturitallit 13-15, päivämäärä muuttunut sovitusta 

 

 

12. Tapaamisen päättäminen 

Tapaaminen päätetään 
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