
 

 

  

Aika: torstai 19.9.2019 klo 14-16    Muistio 

Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Tourujokisali 

 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

Anna avasi kokouksen. 

 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen täydentäminen 

Kierrätettiin sähköpostilista ja tarkisteltiin sitä. Käytiin esittäytymiskierros. Läsnä oli edustajia 

neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, seurakunnasta, Ensi- ja turvakodilta, Kansalaistoimintakeskus 

Matarasta, varhaisen tuen palveluista, perheneuvolasta ja perhekeskustyöstä. 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 

Anna on puheenjohtaja ja Sari sihteeri. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Kansalaistoiminnankeskus Matara esittäytyy 

Sisältää paljon pieniä organisaatioita. Päätavoitteena ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. 

Yhteisöllisyys, osallisuus ja yhteistyö läsnä aina toiminnassa. Matara on tiloja, toimintaa ja 

tapahtumia. Olka-toiminta https://www.matara.fi/kansalaistoiminnankeskus-matara/olka. Mataran 

päiväkahveilla 4.11.19 teemana Riittävän hyvä isä. Tourujoen yö toteutetaan pääasiallisesti 

vapaaehtoisvoimin. Tiloista osaa voi varata kuka toimija tahansa ottamalla yhteyttä aulapalveluun p. 

040 027 4209. 

 

 

 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkosto   

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kansalaistoiminnankeskus_matara_esitys_19.9._kantakaupungin_perhekeskusverkosto.pdf
https://www.matara.fi/kansalaistoiminnankeskus-matara/olka


 

 

6. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta 

 

 Hallitusohjelman kirjauksissa korostetaan mm. ennaltaehkäisevää työtä, toimijoiden välistä 

yhteistyötä ja sujuvaa asiakastyötä. Lape-työ eli lasten, nuorten ja perheiden kehittämistyö 

on saamassa jatkorahoitusta. Rahoituksen kohdentaminen ja käyttö on vielä 

tarkentumatta. Perhekeskusverkostolaisilla on mahdollisuus esittää ideoitaan ja toiveitaan 

kansalliselle tasolle välitettäväksi. Sari lähettää tästä erillisen sähköpostin. 

 Perhekeskustoiminnalle on avattu Instagram tili, joka löytyy osoitteesta Jkl 

perhekeskusverkostot. 

 Toiminnasta on tehty pieni esitelehtinen 

 

7. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus Kantakaupungissa ja koko Jyväskylässä 

Palveluohjaukset toimivat nyt 17 eri toimipisteessä. Tarkoitettu sekä perheille että toimijoille. 

Asiakkaita käynyt reilut kymmenen vanhempaa tähän mennessä. Asioina ollut monenlaisia 

lapsiperheen arjen asioita: uniasiat, pelaaminen, terveys, hammashoito, päivähoito, 

jaksaminen, koulumatkat. Myös muutama työntekijä käynyt tutustumassa ja hakemassa 

vahvistusta omalle näkemykselleen. Kantakaupungissa paikkana on Mäki-Matin perhepuisto. 

Tärkeää on, että kaikki tiedottavat toiminnasta tahoillaan. Kaikki palaute ja kehittämisideat 

ovat tervetulleita. 

 

8. Isien varpajaiset 

Tänä vuonna isäksi tulleille tai tuleville 4.11. klo 16.30-20 Matarassa. Löytyy Facebookista 

täältä: https://www.facebook.com/events/382275532447649/ 

 Valotaululle mainos tulossa, Jyväskylän tapahtumakalenterissa myös, useita toimijoita mukana 

järjestämässä. Ohjelmassa mm. stand uppia, ruokaa, tietovisa, musiikkia. Ei 

ennakkoilmoittautumista. 

 

9. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

  Srk:n varhaisnuorisotyö 100 v. tapahtuma Veturitalleilla la 26.10.19 

 Varhaiskasvatuspalveluiden iltaperhekahvilat, joissa valmistetaan keitto yhdessä perheiden 

kanssa.  

 ◾tiistaina klo 15.00-18.00 Mannilan päiväkodilla 

 keskiviikkona klo 15.00-18.00 Kotimäen päiväkodilla 

 torstaina klo 15.00-18.00 Kortepohjan  

  Tilapäinen lastenhoitoapu käynnistynyt Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistoissa sekä 

Haukkamäen päiväkodissa 10kk-5v. https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-

27_tilapaista-lastenhoitoa-tarjolla-jyvaskylan-maki-matin-ja-yrttisuon-0 

 

   MLL iltaperhekahvila alkaa 9.10. Piippurannan Klubilla klo 17.30-21 

  Perhepuiston 40 v juhlavuosi huipentuu la 28.9.19 Valosynttäreinä osana Valon yötä. 

  Jyväskylän Kesän Lasten Kesä perhepuistossa, teemana ympäristö. Ideana: 

lapsiperhetoimijoita mukaan tapahtumaan, ajankohtana heinäkuun 1. viikko.  

 seurakunnan toiminnan esite jaossa 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpo_syksy_2019_kaikki_paivitetty_180919_0.pdf
https://www.facebook.com/events/382275532447649/
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-27_tilapaista-lastenhoitoa-tarjolla-jyvaskylan-maki-matin-ja-yrttisuon-0
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-27_tilapaista-lastenhoitoa-tarjolla-jyvaskylan-maki-matin-ja-yrttisuon-0


10. Seuraavan tapaamiskerran aiheen päättäminen 

Seuraava kerta 15.11. klo 13-15 K-S Ensi- ja turvakodilla, Liitukuja 2, tapaaminen pääovella 

 

Ideoimme pienissä ryhmissä seuraavan kerran toimintaa. 

Ideoista päädyimme seuraavalla kerralla tutustumaan Ensi- ja turvakodin uusiin tiloihin ja 

toimintaan. Teemana on myös turvallisuus. Teemoja ja toiveita voi laittaa edelleen 

sähköpostilla Annalle tai Sarille.  

 

Muita teemaehdotuksia:  

kunkin palvelun/toiminnan ajankohtaisia ilmiöitä, asioita 

väkivalta, päihdeteema 

asiakastyöhön yhteisten käytänteiden, toimintatapojen kehittämistä 

alueen turvallisuus, siisteys 

vanhemmuus, jaksaminen, sosiaalinen media 

perheiden polarisoituminen 

kotouttamispalveluiden esittely 

kuulumisia varpajaisista 

perheiden yksinäisyys 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Anna päätti kokouksen. 

 

 

 

 

 

 


