
 

 

Keltinmäki-Myllyjärvi perhekeskusverkoston tapaaminen   MUISTIO 

Teams-kokous 16.4.2020 klo 14-15 

 

1. Kuulumisia, ajatuksia ja oivalluksia uudessa tilanteessa 

 Seurakunta: Hyvin muotoutuneet sähköiset palvelut (kerhot) perheille. Instagram ja Facebook 

aktiivisessa käytössä. Seurakunnan puhelinneuvonta ”Lähimmäisen puhelin” p. 0417303453 joka päivä 8-

20. Seurakunnan päivystys nuorille Discordissa koulupäivinä klo 12-

14 https://discordapp.com/invite/QdrhtGA. Sähköiselle perhekerholle etsitään alustaa. Kirkon 

nuorisotyö tekee kokkikerhovideoita Youtubesta löytyy kanavalta ”Kirkkis” 

https://www.youtube.com/channel/UCbJGRDP27hJzqeAkeYNOs3Q. Seurakunnan hoitoapu 

lapsiperheille: Perheet voivat tuoda lapsia noin tunnin ajaksi leikkimään kirkon pihaan, yhden perheen 

lapset kerrallaan. Perhe tai työntekijä voi ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, jos on tarvetta 

hoitoavulle. Lapsen ja perheen täytyy olla terve.  

 Etsivät nuorisotyöntekijät ovat tavattavissa Discordissa arkisin klo 10-17, voit jättää viestin myös 

nimimerkillä, lisätiedot: https://www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo. 

 Perheneuvola: Hetkellisesti oli hiljaisempaa. Etävastaanotto ja lisäksi osa asiakkaista käy paikan päällä. 

Puhelinneuvonta arkisin 9-18. Kyselyitä esim. kahden kodin 

perheiden tapaamisasioista. Perheet yrittävät nyt selviytyä 

arjesta ja väsymys on alkanut lisääntyä. Verkostojen 

vähentyminen näkyy, kun mummolaan ei voi viedä lapsia.  

 Koulu: Ruokakassien jako 240 oppilaalle työllistänyt 

koulunkäynnin ohjaajia. Toukokuussa seuraava ruokakassien 

jako. Kasvatusohjaajat tavoittaneet oppilaita ja perheitä etänä. 

Ryhmät etänä mietinnässä. Aikuisen tarve on oppilailla suuri. 

Koulunkäynnin ohjaajista nimetty etätsempparit oppilaille. 

Tärkeää, että oppilaalla on tunne, että koulun aikuiset ovat 

tukena. Kaikki oppilaat on tavoitettu ja oppilaat saavat tukea 

tarpeen mukaan.  

 Keltinmäen koulun oppilaan vanhemmalta terveisiä: koululle 

kiitoksia poikkeusolojen opetuksen järjestämisestä.  

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Puistoruokailut siirtyvät 

joulupuuroiksi. Keltinmäen joulupuuro 3.12. ja paikkaehdotuksia: kirkko, hyvinvointikeskus. 

 Perhekeskustoiminta: Perhekompassin chat auki tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8-14. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiscordapp.com%2Finvite%2FQdrhtGA&data=02%7C01%7C%7C6efcac34d29b4cb66b9708d7e12bd094%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637225450624725020&sdata=Dda3iR6B3Gh8H3L5J6kYP8w1Lko%2F8H7wJfmdLzqor34%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/channel/UCbJGRDP27hJzqeAkeYNOs3Q
https://www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo


 

 

 Jyvälän jälkkäri: virtuaalijälkkäri löytyy Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut  

etäopetus  virtuaalijälkkäri, toiminta mahdollisesti jatkuu poikkeusolojen jälkeen. 

https://peda.net/jyvaskyla/ict/etaopetus/virtuaalijalkkari 

 Lastensuojelun avohuolto: palvelut pyörivät ja päivystys on paikalla. Asiakasperheisiin pidetään yhteyttä 

etänä.  

 Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa –hanke, Myllytuvan päiväkoti: Työ on muuttunut 

erilaiseksi. Kotikäynnit ja pienryhmät ovat katkolla, pienryhmätoimintaa vähäisesti järjestetty. 

Päiväkodin työntekijät pitävät aktiivisesti yhteyttä perheisiin. Paljon on jäänyt lapsia kotihoitoon. 

Perheiden jaksamisen kanssa ollaan kuulolla, voi olla yllättäviä haasteita. Osa lapsista tulee takaisin 

päiväkotiin, vanhempien jaksamisen tukemiseksi.  

 Varhaisen tuen palvelut, perheohjaus: poikkeustilanne näkyy perheiden tilanteissa, kun tilanne 

pitkittynyt. Tilanteet kärjistyvät, kun jaksaminen on äärirajoilla. Ne, jotka eniten apua kaipaavat, 

haluavat nähdään kasvotusten. Ensisijaisesti tarjotaan tapaamista etäyhteyksillä, mutta kasvotusten 

onnistuu myös, jos perhe on terveenä. Huoli mielenterveys- ja päihdeasioista, miten perheet saavat avun 

oikea-aikaisesti. Verkostoille tiedoksi: jos perheohjaus jo työskentelee perheessä, voi ottaa suoraan 

perheohjaajaan yhteydessä, ei tarvitse soittaa palveluohjaukseen. Uusien perheiden asioissa voi olla 

yhteydessä myös alueen omaan työntekijään, jos ei saa yhteyttä palveluohjaukseen. Jonoa jonkin verran 

tullut, kiireellisyysjärjestyksessä otetaan työskentelyyn. Jonossa oleville perheille soitetaan ja 

keskustellaan palveluntarpeesta. Tarvittaessa ohjataan tarkoituksenmukaisiin palveluihin, ettei tarvitse 

jonottaa turhaan, jos perheohjaus ei olekaan oikea palvelu. Terveisiä verkostolle: Olkaa tarvittaessa 

yhteydessä perheen luvalla perheohjaajiin, jotka jo työskentelevät perheiden kanssa. Järjestetään 

yhdessä riittävä tuki perheille.  

 Varhaisen tuen palvelut, kotipalvelu: paljon on asiakkaita. Palveluohjaus: Tällä hetkellä ei ruuhkaa, 

tilanne on vaihteleva.  

 Korona-neuvontapuhelin kauppa- ja apteekkiasioissa 014 2660550 

 Jälkimietintänä tuli, voisiko perheille saada tukea päiväkotien työntekijöiltä esim. lasten ulkoilun 

merkeissä. Peketyöntekijä vie viestiä varhaiskasvatuspalveluille päin. 

2. Sovitaan samalla syksyn peke-tapaamisten ajankohdat 

 to 17.9. klo 14-16 Keltinmäen kirkolla 

 to 19.11. klo 14-16 Varhaisen tuen palveluiden toimisto, Ylistönmäki, Ohjelmakaari 10  

3. Verkostolle puheenjohtaja 

 Palataan syyskuussa, nyt ei käsitelty.  

https://peda.net/jyvaskyla/ict/etaopetus/virtuaalijalkkari

