
 

 

Korpilahden perhekeskusverkoston tapaaminen   Muistio 

Aika: 30.3.2020 klo 14-15 

Paikka: Teams-kokous, 12 osallistujaa 

 

1. Kuulumisia, ajatuksia ja oivalluksia uudessa tilanteessa 

 Perheneuvola: Toiminta jatkuu, jonkin verran 

tavataan perheitä ja hyvin paljon tehdään 

etätöinä puhelimella, skypellä, videopuhelulla ja 

teamsilla. Ryhmät tauolla. Ma-pe klo 9-18 

puhelinneuvontaa  

 Korpilahden seurakunta: Nuorisotyö: kesäkuun 

riparit pidetään syyslomaviikolla. Nettipalveluita 

suunnitteilla, yhteys nuoriin mm. videopuheluilla. Kokkikerhosta tehty youtubeversio. 

Lapsityö: kerhot tauolla, kerhokirje menee koteihin. Facebookkiin toimintaa mietitään.  

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Puistoruokailuihin etsitään korvaavia päiviä. Iltakahvit 

kuntapäättäjien kanssa: vain 1 siirtyy syksylle, muut ehdittiin pitää. 

 Oppilashuolto: Paljon muutoksia, oppilaita ja perheitä ei tavata muuten kuin akuuteissa 

tilanteissa. Muut tapaamiset tehdään etänä. Tutkimusaikoja annetaan Kuokkalan 

terveysasemalle. Joka päivä klo 12-13 soittoaika ja muutenkin saa hyvin kiinni puhelimitse.  

 Varhaisen tuen palveluohjaus: ei ole pahasti ruuhkainen. Puhelimitse tavoittaa 

takaisinsoittojärjestelmän kautta ja toimijoille sähköposti, johon voi jättää 

yhteydenottopyynnön. 

 Kotipalvelua pystytään järjestämään toistaiseksi hyvin. 

 Perheohjaus: Tilanteet elävät paljon. Jonkun verran tehdään kotikäyntejä, jos perheet ovat 

terveenä. Paljon puhelin- ja skypeyhteydessä. Perheohjaajat mukana koronapuhelinringissä, 

jota hoidetaan oman työn ohella.  

 Perhekeskustoiminta: Chat lapsiperheille suunnitteilla ja ehkä saadaan pian käyttöön. 

Ohjausta ja neuvontaa arkeen. Peke-tapaamiset teams-tapaamisena. Koronapuhelinringissä 

ollaan mukana. 



 

 

 Koulukuraattori: Käytettävissä ovat. Perheiltä tullut viestiä, ettei varhaisen tuen palveluiden 

numerosta vastata ja kysytään onko chattia. Etänä tehdään töitä. 

 Tikkalan päiväkoti: arki jatkuu hiljaisena, lapsia on paljon vähemmän kuin normaalisti 

4710. Henkilökunta on töissä. Varauduttu siirtymään toisiin töihin, jos tarvitsee. Nyt 

tehdään lastenhoidon lisäksi siivous-, järjestely- ym. töitä. Vasu-keskusteluja hoidettu 

puhelimitse ja perheisiin oltu yhteyksissä, kyselty kuulumisia. 

 Korpilahden päiväkoti: 160 40-50. Vanhemmat hoitavat lapset kotona. Prosentuaalisesti 

eniten lapsia hoidossa Jyväskylässä. Pysytään tyynenä ja rauhallisena. Työskennellään ilman 

suojauksia, infektioriski olemassa, hygieniasta pidetään huolta. Toimitaan kolmessa 

lohkossa: myös henkilökunta toimii omissa lohkoissaan, talon sisällä ei olla keskenään 

tekemisissä. Flunssa-aalto helpottanut. Lähihoitajakoulutetut lastenhoitajat ovat 

valmiudessa siirtyä ikäihmisten puolelle töihin, jos kutsu tulee. Lomasuunnittelua tehdään ja 

varaudutaan jatkamaan täydellä teholla vasta kesän jälkeen. Perheille lähetetty tiedotteita. 

Eskarilaisille on lähetetty etätehtäviä ja on saanut soitta opettajalle ja vaihtaa kuulumisia. 

Tutustumiskäynnit minimissä: koteihin ei lähdetä, perhe saa käydä kerran tutustumassa 

päiväkodissa. 

 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja: pystynyt huomioimaan enemmän erityisen tuen 

tarpeessa olevia lapsia lapsiryhmässä.  

 Keskusteltiin koululaisten tilanteesta: 1-9 lk. erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat: 

mahdollisuus lähiopetukseen. Tehtävien määrässä ja kuormittavuudessa paljon eroja.  

 Oivalluksia jatkoon:  

Välimatka pitkä Jyväskylään: etänä palaverit ja onkin heti läsnä omassa 

toimipisteessä. Ei mene aikaa matkustamiseen. Etätapaamiset toimivat hyvin, aina ei 

tarvitse olla kasvokkain. Esim. nuorten kanssa asiakastyö toimii hyvin etänä. Jatkossa 

voidaan tarjota peruutustilanteissa matalammalla kynnyksellä etäyhteyttä. 

Kannustetaan tekemään yhteistyötä ja konsultoimaan muita. Oma osaamisen myös 

jakoon. Nyt ollut aikaa tehdä tekemättömiä töitä ja stressi vähentynyt.  

 

2. Syksyn tapaamisten ajankohdat 

 ma 14.9. klo 14-16  

 ke 18.11. klo 14-16  

 toinen tapaaminen ensi- ja turvakodilla ja toinen koululla, jos koululle sopii, peke-työntekijä 

varmistaa paikat 


