
 

 

Aika: keskiviikko 11.9.2019 klo 14-16     Muistio 

Paikka: Korpilahden päiväkoti, Kirkkolahdentie 2 

1. Kokouksen avaus 

Päiväkodinjohtaja Tiina Ruppa avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen täydentäminen 
Käytiin läpi esittäytymiskierros ja samalla täydennettiin osallistujalistaa. Mukana oli 15 henkilöä: 

varhaiskasvatuksesta, oppilashuollosta, lastensuojelun alkuarvioinnista, varhaisen tuen palveluista, 

seurakunnasta, Pohjoisen Korpilahden yhteistyö yhdistyksestä, Kotipalvelu Kauhalasta, Tikkalan 

päiväkotikoulun vanhempaintoimikunnasta, kulttuuri- ja osallisuuspalveluista sekä koululta.  

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 

puheenjohtajana toimii Tiina Ruppa ja sihteerinä Satu Altén 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 

5. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta 

              Perhekeskusverkoston työ on yhteistyötä. 

o Hallitusohjelman kirjauksissa korostetaan mm. ennaltaehkäisevää työtä, toimijoiden välistä 

yhteistyötä ja sujuvaa asiakastyötä. Lape-työ eli lasten, nuorten ja perheiden kehittämistyö on 

saamassa jatkorahoitusta. Rahoituksen kohdentaminen ja käyttö ovat vielä tarkentumatta.  

o Perhekeskusverkostolaisilla on mahdollisuus esittää ideoitaan ja toiveitaan kansalliselle tasolle 

välitettäväksi.   

o Perhekeskustoiminnalle on avattu Instagram tili, joka löytyy osoitteesta Jkl perhekeskusverkostot.  

o Toiminnasta on tehty pieni esitelehtinen, joka jaettiin kaikille osallistujille  

o Jokainen voi omalla tahollaan tehdä tunnetuksi perhekeskusverkostoa ja jakaa tietoa myös  
palveluohjauksesta. 
 

6. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus Korpilahdella, Tikkalassa ja koko Jyväskylässä 

 Korpilahti-talossa tiistaisin kello 13.-15.30: 13.8., 10.9.,12.11. ja 10.12. 

 Tikkalan koululla tiistaisin 13.- 16.00: 17.9., 22.10. ja 19.11. 

 

7. Korpilahden lasten, nuorten ja perheiden kuulumiset 

               Sijaisten hankinnassa on ollut ongelmia päiväkodilla. Mutta nyt jo onneksi helpottaa. 

               Lapsiperheiden arki huolestuttaa nykypäivän menossa. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_flyer_220819_0.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpot_syksy19_korpilahti.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpot_syksy19_tikkala.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpo_syksy_2019_kaikki_paivitetty_180919.pdf


 

 

8. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
        

 Korpilahden lapsiperhetoimijat -kooste Perhekompassissa 
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-
palvelut-alueittain 
Sinne kannattaa kaikkien alueen toimijoiden laittaa tietoa omista tapahtumista ja tiloista. Koulun 
muuttuneet tiedot ilmoittakaa kootusti Satu Lahdelle, hän välittää ne Tiinalle ja Tiina täydentää 
nyt puuttuvat tiedot. 

 lastensuojelu: yhteydenottoa toivotaan matalla kynnyksellä, Nuorisovastaanoton kanssa 
yhteistyössä järjestetään Päihdeilta 9.10 klo 18 – 20, kaupungintalolla. 

 Varhainen tuki: perheohjaus, kesä hiljainen, syksyä kohti asiakkaita enemmän, harrastuksiin 
ohjausta, ruutuaikakeskustelua, erilaisia ryhmiä, mm. 2.10 klo 17 – 18.30, isäryhmä, 
Sepänkeskuksella. 

 Seurakunta: nuorten leiri tulossa Hangasjärvelle. Leiritoiminnalle on nyt tilaus. 

 Uutisankkuri Keijo Leppänen tulee kertomaan 10 pointtia hyvään esiintymiseen 
mediassa (6.11.) 

 Valon tapahtumassa Kirkko on valaistu. 

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 

 Asukas- ja kyläyhdistysten ilta Hangasjärvellä 24.9.2019 

 Jyväskylän kaupungin tapahtumasivut on uusittu ja sinne kannattaa kaikkien 

toimijoiden laittaa omat tietonsa sinne. Osoite on kalenteri@jyvaskyla.fi 

 

10. Seuraavan tapaamiskerran aiheen päättäminen 

 ma 18.11.2019 klo 14-16, Alkio-opisto, Tähtiniementie 26 
 

11. Kokouksen päättäminen 

Ystävällisin terveisin, 

Satu Altén 

tämän tapaamisen sihteeri 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain
mailto:kalenteri@jyvaskyla.fi

