
 

 

KORTEPOHJA-KYPÄRÄMÄKI PERHEKESKUSVERKOSTO 

Aika: 16.9.2020 klo 14.30-16  

Teams-etätapaaminen 

Muistio 

 

1. Tapaamisen aloitus 
Kokoonkutsuja Tiina Tuukkanen toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi. 

 

2. Esittäytyminen 
Kokouksen osallistujat esittäytyivät videoyhteyden kautta muita tervehtien.  

Paikalla: 

perhekeskustyöntekijä, varhaisen tuen palvelut 

päiväkodin johtaja, Kortepohjan päiväkodit 

Kortepohjan päiväkotien pedagoginen johtaja 

veo, Kortepohjan päiväkodit 

Kortepohjan kirjastonjohtaja 

sosiaaliohjaaja, lastensuojelu 

päiväkodin johtaja, Kypärämäki-Kukkumäki päiväkodit 

rehtori, Kypärämäen koulu 

rehtori, Kortepohjan väistökoulu Voionmaa 

lastenohjaaja, Jyväskylän seurakunta 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Kokouksen pj:ksi valittiin Tiina Tuukkanen ja sihteeriksi Päivi Liimatainen 



 

 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin 5.2. kokouksen muistio. Kevään kokouksen muistio tallennettiin ja hyväksyttiin kokouksen 

yhteydessä. 

 

5. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 
Valtakunnallisen tason asioita: Perhekeskukset Suomassa 2019 julkaisu ilmestynyt perhekeskustoimintojen 

erilaisista toteutuksista maassa. Valtakunnalliseen konferenssiin marraskuussa puheenvuoro 

maakunnallisesti Keski-Suomesta. 

Maakunnallisen tason asioita: Perhekeskusyhdyshenkilöiden tapaamiset jatkuvat, seuraavana Uuraisilla 

marraskuun lopulla. Maakunnallisesti selvitellään nepsy-osaamista kunnissa ja osaamisen hyödyntämistä 

laajemmin. Tulevaisuuden terveyskeskus- ja sosiaaliohjelma Keski-Suomessa (ks. Tiinan diat). Jyväskylän 

tason asiat: mm. perhekeskus- toiminnan vahvistaminen Jyväskylässä, Lapset puheeksi-menetelmän 

käyttöönotto. Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa tapaamiset lapsiperheille ja toimijoille sekä chat 

tiistaisin klo 8-12 ovat alkaneet. 

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Kypärämäki-Kukkumäki päiväkodit: ”lapsipula” eli kaikki heiltä paikkaa hakeneet ovat sellaisen 

 saaneet. Tautitilanne haastaa: henkilökuntaa paljon testeissä ja lapsia jonkin verran. Arjen 

 järjestelyt vaatineet paljon töitä. Monikulttuuriset perheet lisääntyneet Kypärämäen alueella, nyt asia 

jo tutumpaa vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 

 

               Kortepohjan päiväkodit: lapsia ei myöskään tällä alueella jonossa, mikä on erilainen tilanne       
 aikaisempiin vuosiin verrattuna. 1.9. alkaen perhekahvila toimii torstaisin klo 15-18 Pikku-
 Idan tiloissa (E-talo). Vanhempainiltoja pidetty neljä tänä syksynä ja osanotto ollut laimeaa.  
 Vanhemmat eivät tapaa henkilökuntaa päivittäin niin kuin ennen. Vanhempia on kannustettu 
 yhteydenottoihin muulla tavoin. 
 

Lastensuojelu: nuorten pahoinvointi näkyy tällä hetkellä eniten. PTA (=palvelutarpeen arviointi) 
järjestetään aivan uudella tavalla. Jatkossa toimintaa siirtyy varhaisentuen puolelle. Valmistelu on 
tarkoitus saattaa loppuun vuoden vaihteeseen. 

 
Seurakunta: työ alkanut syksynä tavalliseen tapaan. Uutena työmuotona kerho 2-vuotiaille, 
Kortepohjassa ma ja ke ja Kypärämäessä ti ja to. Yleisesti syksyn ryhmät ovat tällä hetkellä 
osallistujamäärältään pieniä, ryhmiin mahtuu tällä hetkellä hyvin. Koululaisten tiistai- torstai ”kahvilat” 
ovat käynnistyneet nyt. Osallistuja määrät ovat olleet pieniä. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alkusyksy_20_peke_diat.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_syksy20_kaikki.pdf


 

 

Kypärämäen koulu: uusi rehtori aloittanut syksyllä. Syksyn uudet opetuksen järjestelyt ovat vaatineet 
työtä, mutta sujuvat jo. Henkilökuntaa ollut pois melko paljon syksyn mittaan. 

 
Kortepohjan väistokoulu Voionmaa: uudessa kiinteistössä ollaan nautittu olosta nyt syksyllä, koska 
kevään lähikouluviikot jäivät vähäisiksi. Uudet rytmitykset koulupäivissä, porrastukset ja   
välituntialuemuutokset ovat teettäneet tänä syksynä töitä. Iltapäivätoiminta on siirtynyt koulun 
omaksi toiminnaksi. Päiväkotikoulua rakennetaan Kortepohjaan, mikä tuo positiivista  energiaa 
tähän hetkeen. 

 
Kortepohjan kirjasto: kirjaston toiminnassa palattu normaaliin elokuun alusta. Ohjeistukset ovat 
muuttuneet muuttuneiden tilanteiden myötä. Käyttäjät ovat toimineet vastuullisesti ja olleet 
tyytyväisiä, että kirjasto on auki. Tapahtumia on jouduttu karsimaan. 

 

7. Muut asiat 
Kokousien sihteerivuorot 2020-2021 toimintavuotena ja seuraavina vuosina: 

Talvitie 

Seriola 

Pellonniemi 

Mäkinen 

Matilainen 

Korhonen 

Anetjärvi-Villanen 

 

Puheenjohtajaksi valittiin seurakunnan edustaja Sirpa Talvitie. 

 

8. Seuraava tapaamiskerta 
Seuraava kokous on 11.11.2020 klo 14.30-16 Teams. 

 

9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 15.40.


