
 

 

KORTEPOHJA-KYPÄRÄMÄKI PERHEKESKUSVERKOSTO 

Aika: keskiviikko 11.11.2020 klo 14.30-16 

Muistio 

Teams-etätapaaminen  

1. Tapaamisen aloitus 

Tiina avasi kokouksen.  

2. Esittäytyminen 

Paikalla oli edustus kirjastosta, kulttuuri- ja osallisuuspalveluista, varhaiskasvatuksesta, Kypärämäen koulusta, 

pikkulapsien psykologipalveluista ja seurakunnasta. Yhteensä seitsemän henkilöä.  

3. Puheenjohtajan valitseminen tapaamiselle, muistion tekee edellisen muistion mukaisesti seurakunta. 

Tiina Tuukkanen valittiin puheenjohtajaksi. Leena Noronen srk:sta tekee muistio. 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin muistio. 

5. Verkostolle puheenjohtaja 

MLL:n koordinaattori on ilmaissut MLL:n halukkuutta puheenjohtajuuteen. Tiina Tuukkanen selvittää asiaa ja 

tiedottaa peke-verkoston jäseniä. Varalla Karoliina Mäkinen. 

6. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

Tiina kertoi, että vuodenvaihteessa hän saa työparin. Tiina hoitaa eteläistä puolta ja tuleva työpari pohjoista. 

Huhtasuolle pilotoidaan fyysistä perhekeskustaloa (Lähiöohjelman kanssa yhteistyössä), jossa mahdollisesti olisi 1 

pv/viikko perhekeskustoimintaa esim. ohjausta ja neuvontaa perheille. Perhekompassi ohjaus ja neuvonta on nyt 

jalkautunut perhekerhojen ja –kahviloiden yhteyteen. Perhekerhoissa on ollut syksyn ajan hiljaista. Perhekompassin 

chat on avoinna joka tiistai klo 8-12 www.jyvaskyla.fi/perhekompassi 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Kirjasto: koronatilanne vaikuttaa edelleen. Asiakkaita käy hyvin ja ovat tyytyväisiä, että kirjasto on 

auki, käyttävät maskeja. Lainamäärät ovat normaaleissa luvuissa.  Syksylle suunnitellut tapahtumat 

on jouduttu peruuttamaan. Uudisrakennuksen suunnittelussa on kaluston suunnitteluvaihe 

meneillään. Muutto 8/2022, kuten koulu ja pk. 

http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi


 

 

 Päiväkoti: Pk-koulu rakentuu. Hyvä juttu on, että on saatu koronarahoituksella kaksi uutta 

työntekijää. Asia, joka mietityttää, on Kortesuon pk:n pihassa tehty toistuva ilkivalta. Pihakalusteita 

on tuhottu ja rasistisia kommentteja on kirjoitettu sekä on löytynyt huumeneula. Tästä on seurannut 

huoli, voivatko perheet nyt huonommin sekä miten voidaan auttaa. Huolta on myös vanhempien 

jaksamisesta etenkin yksinhuoltajaperheissä. 

 Seurakunta: päiväkerholaisia tuodaan kerhoihin normaalisti, mutta perheolkkareissa käy väkeä vain 

vähän. Joulukirkkoja ei tänä jouluna voida järjestää kouluille eikä päiväkodeille, niille toimitetaan sen 

sijaan jouluvideot. Perheille tehdään joulupolku Kortepohjan srk-keskuksen takapihalle, jota voi 

omatoimisesti kulkea 24/7 ajalla 15.12.-3.1.  Alakoululaisten avoimet ovet tiistaisin ja torstaisin 13-

16 vetävät edelleen hyvin lapsia. 

 Kypärämäen koulu: karanteenissa olleet ovat palanneet takaisin kouluun, ei tartuntoja. Tilanteeseen 

on varauduttu hyvin etukäteen esim. ruokapakettien jaon osalta. Aikuisia on velvoitettu käyttämään 

maskia tai visiiriä. Joissakin perheissä on kuormitusta. Ei koulupsykologia. 

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: aika on haasteellista, visiirejä käytetään. Uuden koulu-päiväkoti -

rakentamisen infotilaisuus ke 18.11. Klo 18-19.30 Teamsissa. Julistetta, jonka Tiina laittaa s-postitse peke –

verkoston jäsenille, saa laittaa jakoon. 

 

8. Osallisuuden vahvistaminen peke-toiminnassa 

Kokouksen osallistujat saivat ehdottaa www.menti.com -sivustolla keinoja kysymyksiin 1. Miten lisätä toimijoiden 

osallisuutta peke-toiminnassa? 2. Miten lisätä asukkaiden osallisuutta peke-toiminnassa? Jatketaan näiden 

ehdotusten työstämistä ensi vuoden puolella. 

 

9. Muut asiat 

Ei ollut muita asioita. 

10. Kevään tapaamisten ajankohdat 

Sovittiin seuraavat tapaamiset, jotka ovat todennäköisesti Teamsissa: Ke 10.2. klo 14.30-16 ja ke 5.5. klo 14.30-16 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 15.35.

http://www.menti.com/
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/osallisuus_kortepohja-kyparamaki.pdf

