
 

 

Kortepohja-Kypärämäki perhekeskusverkoston tapaaminen 

Aika: 10.2.2021 klo:14:30 – 16.00 Teams-etätapaaminen  

Muistio 

Tapaamisen aloitus ja esittäytyminen  
Linjoilla: perhekeskuksesta, Mll:stä, Jyvälästä, neuvolasta, varhaisen tuen palveluista, koulusta, seurakunnasta, 
vanhempainfoorumista, kirjastosta, päiväkodista, ja lastensuojelun avohuollosta. Yhteensä 15 henkilöä. 
 

Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle. 
Puheenjohtajana toimi verkoston puheenjohtaja Mll:n Järvisuomen piiristä.  
Sihteerinä toimi Lastensuojelun avohuollosta 
 

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen. 
Muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 
 

Perhekeskusverkoston tarkoitus ja tavoite – toimijoiden näkökulma 
Perhekeskustyöntekijä kertoi, että he ovat kartoittaneet verkoston toimintaa ja toivoivat koko verkoston tukea. 
Pienen alustuksen jälkeen, pohdittiin seuraavia kysymyksiä pienryhmissä: 1. Peke. verkostotoiminnan tavoite ja 
tarkoitus, peke-verkostotyön hyödyt parhaimmillaan. 2. Millainen on / tulisi olla oma roolisi verkoston jäsenenä 
(työntekijän ja palvelun / yksikön näkökulmasta). 3.Konkreettiset toimet, jotta peke-työn hyödyt toteutuisivat = 
toimintasuunnitelma. 15 min keskusteltiin pienryhmissä asiasta, jonka jälkeen oli yhteistä keskustelua aiheesta.  
 

Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
Lastensuojelun avohuolto: lastensuojelussa vuoden vaihteessa ollut muutoksia. Lastensuojelun avohuollossa on 
aloittanut Nopsa-tiimi (nopean toiminnan yksikkö), joka hoitaa virka-aikaiset kiireelliset ja päivystykselliset asiat. 
Nopsan numero on: 014 266 0921. Yhteydenotot lastensuojeluun, vain asiakkuudessa olevien lasten asioissa. 
Lastensuojeluilmoitusten käsittely on siirtynyt SHL:n puolelle PTA-tiimiin (palvelutarpeen arvioiti tiimi). 
Lastensuojeluilmoitukset ja muu palveluohjaus numerosta 014 2660135. 
 
Varhaisen tuen palvelut: Perheohjauksen tiimi on jaettu 2 osaan, Pohjoinen ja Eteläinen tiimi. Korona näkyy 
perheiden lisääntyneessä pahoinvoinnissa. Varhaisen tuen palveluista kerrottiin myös Palvelutarpeen arviointi-tiimin 
toiminnasta. PTA-tiimi pyrkii vastaamaan perheiden tuen tarpeeseen oikea-aikaisesti. Tiimin toiminta on lähtenyt 
vauhdikkaasti liikkeelle ja toimintaa kehitetään edelleen. 
  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pekeverkosto_1.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kortepohja-kyparamaki_tarkoitus_ja_tavoite.pdf


 

 

Perhekeskuksen kuulumiset: Päiväkodeissa on pidetty tietoiskuja, joissa on kerrottu sähköisestä perhekompassista, 
PTA- tiimistä ja perhekeskustoiminnasta. Huhtasuolla aukeaa fyysinen perhekeskus, missä tarjolla mm. 
työllisyyspalvelua, talousneuvontaa, asumispalvelua ja sosiaaliohjausta. Tiistaisin on perhekeskuspäivä, Mll:n 
perhekahvila. Korona on vaikuttanut myös heidän suunnitelmiinsa. Helmikuun loppupuolelta alkaen perhekeskus on 
tiistaisin Huhtasuon yhteistoimintapisteellä. Perhekompassin chat on avoinna joka maanantai klo 8-12. Lisätietoa 
sivuilta Perhekompassin nettisivuilta. 
 
Seurakunnan kuulumiset: Perheryhmät on peruttu helmikuun ajalta, päiväkerhot toimivat normaalisti. Matalan 
kynnyksen lastenhoitoapua voidaan tarjota, lähinnä ulkona, vaunukävelyä tai vaihtoehtoisesti seurakunnan omissa 
tiloissa. Maksutonta palvelua 1-2h kerralla. Alaluokkien koululaisille järjestetään avoimet ovet Kortepohjan 
seurakuntakeskuksessa torstaisin, maksimimäärä 15 henkilöä. Seurakunnan diakonit jakavat keväällä Arjen eväät 
kasseja ja K-ryhmän Hyvä-teko lahjakortteja, tiedustelut diakoneilta. 
 
Neuvolan kuulumiset: Tarkastukset pyörivät normaalisti, lisänä koronarokotukset. Tavataan perheitä normaalisti.  
Perheohjaajien ja psykologin kanssa tehdään paljon yhteistyötä, jotta perheet saadaan ohjattua mahdollisimman 
nopeasti oikean palvelun piiriin. Perheet ovat yksinäisiä, eivät uskalla liikkua ja parisuhteet ovat koetuksella. 
 
Kypärämäen koulun kuulumisia: Koronan kanssa kamppailevat, 8 perhettä ollut karanteenissa. Perheiden 
tukiverkostot ovat kaventuneet. He ovat saaneet 2 projektityöntekijää, jotka auttavat lasten ja heidän vanhempien 
kanssa, tekevät vanhempien kanssa yhteistyötä, antaen esim. tarvittaessa kasvatusvinkkejä. Koulussa suunnitellaan 
jo ensi syyskautta ja siihen liittyviä toimia. 
  
Mll:n kuulumiset: Perustoiminnot ovat tauolla.  Ilo lasketella -kampanja on kuitenkin käynnistynyt. Kampanjan 
tarkoituksena on tukea koronan takia taloudellisesti hankalaan tilanteeseen joutuneita perheitä. Kaveritoimintaan 
on saatu vapaaehtoisia sekä uusia lastenhoitajia on koulutettu. Palvelu maksaa 9 €/h/2h kerralla. Huhtikuussa alkaa 
”estä kiusaaminen hanke”. Järjestetään lapsi puheeksi keskusteluja sekä hyvä arki lapselle koulutuksia 
keskusjärjestön toimesta. Tämän lisäksi annetaan hyvää tietoa mediakasvatuksesta. Nuorten ja vanhempien 
nettipalvelut ovat tärkeässä roolissa, varsinkin nyt koronan aikana. Mll:n verkkosivuilta löytyy lisää tietoa. 
 
Vanhempainfoorumin kuulumisia: Yrittävät saada eteenpäin toisiin tutustumisohjelmaa. Mediakasvatusseura 
järjestää suurvanhempainillan ”Kohti tasapainoista digi-arkea”. 
 
Kirjaston kuulumiset: Toiveessa on saada kirjastoon rajatut aukioloajat. Toiveena on, että päästään ensi viikolla 
avaamaan. Koronan vuoksi kirjastot siis suljettuna.  Uusia tiloja suunnitellaan edelleen ja niiden suhteen ollaan hyvin 
toiveikkaita. 
 
Jyvälän kuulumiset: Lasten ja nuorten kerhot pyörivät edelleen ja kesäleirejä suunnitellaan. Näistä myöhemmin 
infoa. 
 

Muut asiat 
Keskustelussa kommentoitiin, että useat vanhemmat tarvitsevat enemmän tietoa lastensuojelusta. 

http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ilo_lasketella_-esite.pdf
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/
https://mediakasvatus.fi/materiaali/vanhempainilta-kohti-tasapainoista-digiarkea/


 

 

 
Seurakunta järjestää ikkunapolun ”vain ikkunassa” myös pääsiäisenä. Jouluisesta ikkunapolusta on saatu hyvät 
kokemuksen.  
 

Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo: 16.00 

Seuraava verkosto 5.5 klo:14.30 – 16.00 

 

 


