
 

 

Kortepohja-Kypärämäki perhekeskustapaaminen   Muistio 

Teams-tapaaminen 29.4.2020 klo 14.30-15.30 

 

1. Ajatuksia, oivalluksia ja kuulumisia uudessa tilanteessa 

 Kypärämäen koulu: Oppilaita ollut vain muutamia 

lähiopetuksessa. Huolenaiheet liittyvät jaksamiseen 

uudessa tilanteessa. Arjen struktuuri ollut tärkeää 

oppilaille ja perheille: koulu alkaa ja päättyy tiettyyn 

aikaan. Oppilaat ovat saaneet tukea koulun 

aikuisilta etänä. Pudokkuutta ei ole ollut.  

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Etätyönä tehdään 

työt. Puistoruokailut siirtyvät kesältä marras-

joulukuulle joulupuuroksi. 

 Kortepohjan päiväkoti: Kortepohjan ja Kortesuon 

päiväkodit on yhdistetty, pidetään turvavälit 

kunnossa. Ryhmät ovat pieniä ja aikaa on lapsille enemmän. Monet haasteet ovat väistyneet, koska 

aikaa on enemmän. Hygieniasta pidetään huolta. Arki pyörii päiväkodissa ja tehtäviä on lähetetty 

kotiin sekä eskareille että puuhavinkkejä pienemmille. Perheille soitetaan joka viikko. Perheet 

jaksaneet hyvin, vain muutamia on tuotu hoitoon jaksamisen vuoksi. Osa henkilökunnasta siirtynyt 

kotihoidon työtehtäviin, osa pitää lomia nyt. Lomautuskeskusteluja käydään. 

 Kortepohjan seurakunta: Etänä työskennellään ja etäpalveluita kehitetty perheille. Perhekerho alkaa 

uusimpana, tiistaisin discordissa perhetuki: https://discord.gg/AX2NRk4. Toiminnassa mukana oleville 

perheille lähetetään viikoittain kirje kotiin, jossa mm. askarteluvinkkejä. Perheille tarjotaan 

keskustelumahdollisuuksia puhelimitse, myös lapsille. Ekavauvakerholaisille ja kerholaisille on 

tarjottu ulkoiluapua. Syksyn päiväkerhoihin 2-5 –vuotiaille ilmoittautuminen käynnissä. Uusi 

ekavauva-ryhmä Kortepohjassa alkaa 24.8., ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla kesä- ja 

heinäkuun. Nettiperhekerho ti, ke, pe klo 10-11 ja to klo 13-14 seurakunnan nettisivuilta linkki, alkaa 5.5. 

Perhetuki Discortissa tiistaisin klo 13-15. Arjen eväät -ruokakassit diakoniavastaanotolta. Lähimmäisen 

puhelin ma-su 8-20 p. 041-730 3453. Nuorille Discordissa https://discordapp.com/invite/QdrhtGA 

juttuseuraa 12-14 koulupäivinä. Nuorisotyöllä Youtubessa kokkikerhovideoita "Kirkkis".  

 Kypärämäen jälkkäri: Jälkkäri sulkeutui pääsiäisenä, koska lapsia ei ollut. Henkilökunta on nyt 

vuosilomalla. Kesätoiminta näillä näkymin tarjotaan normaalisti, riippuu kuitenkin hallituksen 

linjauksista. Syksyksi on ilmoittautunut 34 lasta. Virtuaalijälkkäri: toiminta mahdollisesti jatkuu 

poikkeusolojen jälkeen https://peda.net/jyvaskyla/ict/etaopetus/virtuaalijalkkari. 
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 Liikuntapalvelut: Hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen 

tukemiseksi vuonna 2020 www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

 Perhekeskustoiminta: Perhekompassin chat ti, ke, pe klo 8-14 

https://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi 

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

pitkittynyt. Perheiden 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 olla suoraan perheohjaajaan yhteydessä, ei tarvitse soittaa 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. 

 Korona-neuvontapuhelin kauppa-asioissa 014 2660550 

 

2. Syksyn tapaamisten ajankohdat 

 ke 16.9. klo 14.30-16 Varhaisen tuen palveluiden toimistolla 

 ke 11.11. klo 14.30-16 alustavasti Kortepohjan koululla, Voionmaankatu 
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