
 

 

Kortepohja-Kypärämäki perhekeskusverkoston tapaaminen 

Keskiviikko 5.5.2021 klo 14.30-15.36 Teams-etäkokous 

Muistio 

 

1. Tapaamisen aloitus ja esittäytyminen 

Linjoilla toimijoita perhekeskuksesta, varhaisen tuen palveluista, seurakunnasta, lastensuojelusta, Jyvälästä, 

MLL:sta ja alueen päiväkodeista. Paikalla yhteensä 10 henkilöä. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 

Puheenjohtajana verkoston puheenjohtaja MLL:n Järvisuomen piiristä. Sihteerinä päiväkodin edustaja.  

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Muistio hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

4. Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita 

Kansallinen perhekeskusverkosto 

Perhekeskustyöntekijä Tiina Tuukkanen esitteli kansallisen perhekeskusverkoston ajankohtaisia kuulumisia.  

Kansallisen perhekeskusverkoston viime tapaamisten aiheena väkivallan ehkäiseminen, kuntoutus ja 

parisuhteen huolto. Pariskunnille suunnitteilla uusia matalan kynnyksen tukipalveluita. THL:n kansallinen 

perhekeskuksen toimintasuunnitelma tekeillä. Suunnitelma tehdään yhteistyössä kaikkien 

perhekeskustoimijoiden kanssa, kysely tulossa kaikille peke-toimijoille toukokuussa. Kansanterveyspäivä 

23.8.2021, teemana alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten terveys. 

 

Maakunnallinen ja paikallinen perhekeskustoiminta 

Keski-Suomen sote-uudistuksen kautta eri toimijoiden ja palveluiden yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten 

ja perheiden palveluissa. Huhtasuon alueella pilotoidaan uutta neuvolan tiimimallia, tarve lähtenyt neuvolan 



 

 

toiveesta. Lapset puheeksi -menetelmän koulutukset jatkuvat syksyllä. Perhekompassin ohjaus ja neuvonta 

jatkuu Huhtasuon perhekeskuksessa/yhteistoimintapisteessä (Nevakatu 2) tiistaisin klo 8.30-12. Lisäksi 

Perhekompassin chat palvelee maanantaisin klo 8-12. Chat-palvelussa ollut viime aikoina hiljaista. Palvelun 

tarjoamista kuitenkin tärkeä jatkaa, jotta perheillä mahdollisuus nimettömänä tapahtuvaan matalan 

kynnykseen yhteydenottoon. Syksylle uuden toiminnan suunnittelua: parisuhteen huoltoasema ja leikkitreffit.  

 

5. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Kypärämäen ja Kukkumäen päiväkodit 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa syksyllä, viisivuotiaat aloittavat esiopetuksessa. Kokeilu työllistänyt 

ja ryhmärakenteita sekä henkilöstöä jouduttu suunnittelemaan uudestaan. Tautitilanne helpottanut 

päiväkodeissa, mikä ollut hyvä asia. Tässä vaiheessa kuitenkin tieto, että samojen turvamääräysten mukaan 

toimitaan myös syksyllä. Pieniä työntekijöiden rekrytointihaasteita ollut.  

 

Kortepohjan ja Kortesuon päiväkodit 

Viisivuotiaiden esiopetus alkaa ensi syksynä myös Kortepohjan alueella, ensi syksyn henkilöstö- ja 

lapsiryhmäsuunnittelu käynnissä. Uuden päiväkotikoulun rakentaminen edistyy. Kesäajalla Kortepohjan 

alueen varhaiskasvatus järjestetään Kukkumäen päiväkodissa, kesäjärjestelyt vireillä. Lastensuojeluasioita 

ollut kevään mittaan paljon. Perheet tarvinneet paljon tukea ja monia huolenaiheita perheissä. 

 

Voionmaan väistökoulu 

Koronatilanne helpottanut myös koulun puolella, toiveena että rajoituksia päästään purkamaan eikä 

etäkouluun tarvitse enää tässä vaiheessa siirtyä. Uuden päiväkotikoulun suunnittelutyö käynnissä. Myös 

koulun puolella huolta alueen perheistä kuten varhaiskasvatuksessakin, osa lapsista voi huonosti. Ennen 

yläkoululaisissa olleet ilmiöt ovat rantautuneet myös alakoulun puolelle jo 5-6-luokkalaisiin, pahoinvointi 

näkyy esimerkiksi lasten ahdistuneisuutena.  

 

Lastensuojelu 

Töitä on tällä hetkellä paljon, vain kiireellisimmät lastensuojelutapaukset ehditään hoitamaan nopeassa 

aikataulussa. Korona haastaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, suuri osa tapaamisista toteutetaan 

etänä. Uutta toimintakulttuuria luodaan ja kehitetään jatkuvasti, Nopsa-tiimi (nopean toiminnan yksikkö) 

hoitaa kiireellisimmät asiat. Uusista ilmoituksista vastaa palveluntarpeen arviointitiimi. Kesäaikana 7.6.-13.8 

osa henkilökunnasta lomailee, jolloin hoidetaan vain kiireellisimmät ja päivystykselliset asiat nopeassa 

aikataulussa. Positiivista on, että kesälle saatu tänä vuonna hyvin työntekijöitä.  

 

 

 



 

 

Seurakunta 

Seurakunnan järjestämästä ikkunapolusta hyviä kokemuksia, QR-koodeja voisi jatkossakin hyödyntää 

toiminnassa koronarajoitusten purettua. Päiväkerhot pyörivät, ilmoittautuminen syksyn kerhoihin käynnissä 

netissä. Vauvaperheiden kerhot alkaneet tällä viikolla pitkästä aikaa rajoitusten hellitettyä. Mukavaa ollut 

tavata kasvotusten, etänä järjestetyt tapaamiset eivät ole palvelleet yhtä hyvin. Ulkoilutusapua tarjottu 

muutamiin perheisiin, seurakunnan lastenohjaajiin voi ottaa yhteyttä tarvittaessa. 

Tulevia tapahtumia tiedoksi: Kesän perheleireille ilmoittautuminen käynnissä. Seikkailupäivä-tapahtuma 8.6. 

vuonna 2014 syntyneille lapsille Kortepohjan seurakuntakeskuksella. Kortepohjan kesäpäivät perheille 3.6 ja 

21.6, grillailua ja yhdessäoloa. Lasten yöseikkailu Keltinmäen kirkolla 10.6, suunnattu 7-10 -vuotiaille lapsille. 

Lapset saavat viettää kirkolla yön, hinta 10e. Ekavauvaryhmiin ilmoittautuminen alkaa kesäkuussa, kahdeksan 

perhettä mahtuu mukaan. Tapahtumiin ilmoittautuminen ja lisätietoa seurakunnan nettisivuilta: 

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/  

 

Varhaisen tuen palvelut 

Kiireinen kevät takana ja lapsiperheiden ahdinko näkyy myös varhaisen tuen palveluissa. Kiireellisiin tapauksiin 

reagoidaan nopealla aikataululla, mutta osa perheistä joutuu valitettavasti odottamaan tukipalveluita 

pidempään. Pyritään kuitenkin siihen, että perheet saisivat nopeasti apua.  Matalan kynnyksen tukipalveluissa 

ja perheohjauksessa ehkäisevän perhetyön vastaava ohjaaja Johanna Rönkä, puh. 040 3587755. Soittoajat ti 

10-12 ja to 12-14. Perheet voivat olla suoraan yhteyksissä Johannaan vanhemmuuteen ja perhearkeen 

liittyvissä haasteissa. 

 

Jyvälä 

Kesäleirien ilmoittautuminen auki, mukaan mahtuu vielä hyvin. Leirien hinta viikolta 90e, leirit ma-pe. Leirit 

on suunnattu pääsääntöisesti 9-11 -vuotiaille, muutama leiri tarjolla myös 12 -vuotiaille. Syksyn kerhoja 

suunnitellaan. Suomen setlementtien yhteinen perheiden ilta tulossa 1.6. Teemana lasten kaverisuhteiden 

tukeminen, ilmoittautuminen on käynnissä. Tapahtuma on ilmainen perheille, lasten hoito järjestyy 

tapahtuman aikana.  

 

MLL Järvi-Suomen piiri 

Toivonkipinää on, että toimintaa pystyisi järjestämään vähitellen taas normaalimmin. Tahtoa ja halua olisi 

kovasti, sillä tähän asti toiminta on jouduttu toteuttamaan etänä. Eri tahojen kautta on saatu lahjoituksia 

tapahtumien järjestämistä varten, mutta vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi tapahtumat siirtyvät joko 

syksyyn tai ensi kevääseen. Hyvä arki lapselle -koulutus tulossa, ilmoittautuminen käynnissä. Koulutus 

perustuu Lapset puheeksi -lähestymistapaan, koulutuksesta saatu hyvää palautetta. Selviydytään 

kiusaamisesta -hankkeen ryhmät toimineet tänä keväänä, syksyllä pyörähtävät käyntiin uudestaan. 

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/


 

 

6. Muut asiat 

Tilanteen normalisoituessa voidaan alkaa suunnittelemaan syksylle yhteisiä tapahtumia Kortepohja-

Kypärämäki -alueelle. Vielä kuitenkin liian aikaista sanoa, voidaanko tapahtumia järjestää. Liikuntapalveluissa 

alettu purkamaan rajoituksia, kuntosalit ja uimahallit ovat avautuneet. Ilo lasketella -kampanjasta tullut hyvää 

palautetta perheiltä. Kortepohjan seurakuntakeskuksessa vielä toukokuun ajan alakoululaisten avoimet ovet  

tiistaisin ja torstaisin, hyvin käynyt koululaisia.   

 

7. Kokouksen päättäminen ja seuraavien tapaamisten sopiminen 

Kokous päättyi klo 15.36. 

Seuraavat tapaamiset syksyllä 2021: 15.9 ja 10.11 klo 14.30-16.00. 

 

 


