
 

 

Kortepohja-Kypärämäen perhekeskusverkosto    MUISTIO, LUONNOS 

Aika: keskiviikko 18.9.2019 klo 14.30-16 

Paikka: Kortepohjan kirjasto 

 

 

1. Päivi puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

 

2. Osallistujia oli 11: Kortepohjan ja Kypärämäen kouluilta, päiväkodilta, kirjastosta, seurakunnasta, 

perheneuvolasta ja varhaisen tuen palveluista. 

 

3. Palattiin viime tapaamiseen muistioon ja hyväksyttiin se tarkennuksella: perheneuvolan päivystysajat ovat 

käytännössä sovittelua varten.  

 

4. Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita: 

 Ajatuksena yhteistyö, tavoitteena yhteiset työmenetelmät ja mallit, asukkaiden osallisuus, 

verkoston osallistuminen tapahtumiin ja tutustuminen toisiinsa 

 Hallitusohjelman nostoja: matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita lähiympäristöissä, 

hallinnonaloja ylittävää yhteistyötä. 

 Instagram otettu käyttöön: Jkl perhekeskusverkostot 

  Facebookissa voidaan jakaa verkoston tapahtumamainoksia: Jyväskylän perhekeskusverkostot 

 Peke-flyer kertoo perhekeskustyöstä, tehty yhdessä lapsiperheiden kanssa 

 

5. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus Kortepohjassa, Kypärämäessä ja koko Jyväskylässä: 

 17 eri toimipistettä, tarkoitettu sekä asiakkaille ja toimijoille 

 Kortepohjassa kirjastossa, Kypärämäessä hyvinvointikeskuksessa. 

 Markkinoinnissa tarvitaan kaikkien apua: julistetta saa jakaa  

 Palveluohjauksissa on pohdittu yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja liittyen esim. 

päivähoitopaikkaan, uusperhekuvioihin, väsymykseen ja jaksamiseen, hammashuoltoon, 

koulumatkaveriasioihin, ym.  

 

6. Kortepohjan kirjaston esittely 

 Kirjasto on suosittu ja kävijöitä on paljon, vauvasta vaariin. Ensimmäiseen lukutuntiin osallistui yli 40 

lasta. Kesä-elokuussa kuukausilainoja oli 18000kpl.  

 Omatoimiajat toimivat kirjastokortilla+pin-koodilla. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kortepohja-kyparamaki_peke_diat_180919.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_flyer_220819_0.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpot_syksy19_kortepohja.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpot_syksy19_kyparamaki.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpo_syksy_2019_kaikki_paivitetty_180919.pdf


 

 

 Tulossa mm. kirjailtoja, lukuvinkkauksia koululaisille, lokakuussa nallepäivä ja vuonna 2020 kirjaston 

50-vuotisjuhlat. 

 Englanninkielinen kokoelma liikkuu paljon, muita kieliä pieniä kokoelmia.  

 

 

7. Toimijoiden ajankohtaisia asioita: 

 Koulu: KIMO-hanke esi- ja alkuopetuksessa. Tuetaan kouluun siirtymisessä. Työntekijöillä on aikaa 

kohdata lapset ja perheet ja auttaa konkreettisesti arjessa esim. kääntää arjen tapahtumia yhdessä 

lapsen kanssa, läksykerhot, toimia linkkinä koulun ja kodin välisessä yhteistyössä.  

 Seurakunta: toimintaa ja kävijöitä on paljon 

o perheolkkari 

o perheryhmät 

o ekavauvaryhmä (täynnä, kaikki halukkaat eivät mahtuneet, koska niin suosittu) 

o iltapäivätoiminta 1-6luokkalaisille lapsille 

o aikuisten kahvila 

o kotiin annettavaa apua: perhekäyntejä  

 Varhaisen tuen palvelut: ohjautuminen palveluohjauksen kautta ma-to klo 8-14 p. 014 266 3501 

o uutena alkamassa isä-ryhmä 

 

8. Seuraava tapaaminen ke 13.11.19 klo 14.30-16 

 valitaan seuraavan kauden puheenjohtaja verkostolle 

 paikaksi kysytään Kypärämäen koulua tai hyvinvointikeskusta (tarkista paikka Perhekompassista 

lähempänä ajankohtaa 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-

palvelut-alueittain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/isaryhma_syksy_2019.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain


 

 

 

 


