
 

 

Korpilahden perhekeskusverkoston tapaaminen 

 

Aika: 19.5.2021 klo 14-16  Asialista 

Teams-etätapaaminen 

 

1. Tapaamisen aloitus ja esittäytyminen 

 Läsnä perhekeskustyöntekijät, perheohjaajia, päiväkodin johtaja ja seurakunnan nuorisotyöntekijä. 
Yhteensä 6 osallistujaa.  

 
2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle (sihteerilistan mukaan vuorossa neuvola, koulu tai 

oppilashuolto) 

 Puheenjohtajana ja sihteerinä toimi perhekeskustyöntekijä 
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 Muistio hyväksyttiin muutoksitta 
 

4. Ajankohtaisia perhekeskustoiminnan asioita – terveisiä valtakunnallisesta ja maakunnallisesta verkostosta 

 Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita: Kansallinen perhekeskusverkosto kokoontuu lähes 1 x 
kuukaudessa. Painotusta väkivallan ehkäisyyn, kuntoutukseen ja parisuhteeseen. Jyväskylässä 
Huhtasuolla pilotointi aloitettu; lähtöisin neuvolasta; koettu perheille annettavan tuen olevan 
riittämätöntä. Monialainen tiimi aloittanut 1/2021 ja kokoontunut kahdesti kuukaudessa; tiimeillä 
selkeät rakenteet. Parisuhteeseen tukea tarjolla netissä Katajan sivustolla (materiaalia perheille ja 
pariskunnille). Parisuhteen huoltoasema suunnitteilla syksylle (Huhtasuolla), joka tarjoaa matalan 
kynnyksen palvelua. Työparia etsitään: tarkoituksena tarjota keskusteluapua; palveluohjauksellinen 
näkökulma -otteella. Tavoitteena ottaa pariskuntia vastaan 1 x vk:ssa. THL julkaissut 
toimintasuunnitelmaohjeistuksen; miten kunnat voivat toimintasuunnitelmaa omassa 
perhekeskustoiminnassaan hyödyntää. Perhekeskusverkostotyöntekijät laativat kyselyn kaikille 
lapsiperheiden parissa toimijoille: kartoitetaan nykytila ja tulevaisuus. Toimintasuunnitelma 
laaditaan 4 vuodeksi kerrallaan. Kansallisia perhekeskusverkoston linkkejä; esim. ”Yhdessä selvitään” 
verkkosivusto tarjoaa Koronahuolten hallintaan materiaalia toteutettu keväällä 2020. 
Kansanterveyspäivää vietetään 23.8.2021, teemana lasten terveys. Barnahus-verkkokoulu. THL on 
julkaissut verkkokoulun lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Koulutuksen suorittamisesta saa 1 
opintopisteen + todistuksen. PEKE-toiminnan ajankohtaisia asioita: -maakunnallinen Tulsote-hanke: 
Keski-Suomen sote-uudistuksen kautta on tulossa uutinen Keski-Suomen perhekeskustoiminnasta. 
IPC-menetelmän toinen koulutusaalto; 3.-4.5.2021, oppilas- ja opiskeluhuollon työntekijät. LP (lapset 
puheeksi)- menetelmän koulutukset jatkuvat syksyllä. Keski-Suomessa tehtiin 2/2021 Lapset 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu2021.pdf


 

 

puheeksi-kysely, joka toimitettiin kuntiin vastattavaksi ja huhtikuussa oli kysely sivistys-ja 
sotepalveluista. Jyväskylän perhekeskustoimintaa; ohjaus ja neuvonta Huhtasuon perhekeskuksessa 
ti klo 8.30-12. CHAT-palvelu perheille ma klo 8-12. Lähitalot-avoin kohtaamispaikka Kankaalla ja 
keskustassa, jossa perheiden mahdollista tavata (leikkitreffit). Parisuhteen huoltoasema, joka jo 
aikaisemmin mainittu. Toimintasuunnitelman kyselyn tekeminen, koonti ja laatiminen. 

 Korpilahden perhekeskusverkoston syksyn 2021 tapaamisajankohdiksi sovittiin 8.9. ja 24.11. klo 14-
16 
 

5. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Varhaisen tuen palvelut: Lisävahvistusta tullut: 1 perheohjaaja ja vastaava perheohjaaja aloittaneet. 
Vastaavalle perheohjaajalle soittoajat ti klo 10-12 ja to 12-14. Asiakkaat voivat suoraan ottaa 
yhteyttä, kun haluaa ennalta ehkäisevää perheohjausta. Perheohjaajat jalkautuvat neuvoloihin ja 
ajanvarauksella olevat ajat ovat olleet suosittuja. Jonoa tällä hetkellä vain vähän, perheet eivät joudu 
kauaa jonottamaan palveluun pääsyä.  

 Seurakunta: kerhot ja rippikoulut pyörineet rajoitusten mukaisesti. Kesäkerho perheille kesäkuussa.  

 Tikkalan päiväkoti: Normaalia arkea eletään, paitsi koulun kanssa yhteistyötä ei ole 
koronarajoitusten vuoksi. Kouluun tutustuminen järjestetään ulkona. Eniten puhututtaa 2-vuotisen 
esiopetuksen kokeilu. Sekä Tikkalan että Korpilahden päiväkoti on kokeilussa mukana.  

Välitetyt terveiset:  

 Liikuntapalvelut: Tikkalaan tulossa lasten LiikuntaVeturi ryhmä kesäksi 7.–24.6.2021: 
Torstai klo 11.30 Tikkalan päiväkotikoulun piha, Saukkolantie 16  
Ulkoliikuntaryhmiin voivat osallistua kaikki 2008–2012 syntyneet 
Toiminta on maksutonta. Kesto 45 min. 
Ei vaadi aiempaa kokemusta  
Päälle rento säänmukainen varustus  
Muistathan tulla liikkumaan vain täysin terveenä  
Ilmoittautuminen sähköisen järjestelmän kautta 3.5.–30.5. välisenä aikana. 
Lisätietoja Reeta Jääskeläinen p. 050 311 8562 

 Kesäksi myös senioreiden kesäjumpparyhmä, kunhan asiat varmistuvat. Lisätietoa 
liikuntapalveluiden nettisivuilta, kun päivitetään.  

 Pikkulapsiperheiden psykologipalvelut: Pikkulapsiperheiden psykologien osalta on tulossa muutoksia 
työalueisiin ja voi olla, että Korpilahdella toimii elokuun alusta alkaen uusi psykologi. Tästä 
tiedotamme heti, kun aluejaot ovat valmiina. 

 Korpilahden päiväkoti: Meillä alkaa 2-vuotinen esiopetuskokeilu. Viisivuotiaille 3 ryhmää 
päiväkodissa. Vanhemmat ottaneet hyvin vastaan tosin kuljettaminen tuottaa osalle haasteita. 
Kuljetusetuus viisivuotiaille on vanhemmille korvattava km-korvaus, ei taksikyyti. Tämä koitunee 
muutamalle lapselle esteeksi tulla eskariin. 
Henkilökunnan rekrytointi on tuottanut vaikeuksia koko kaupungin varhaiskasvatuksessa ja sen 
kanssa on painittu huhti-toukokuu. Jatkuu vielä. 
Olemme lasten kanssa tehneet metsäruokaretkiä ja viettäneet polkupyöräviikkoa kevään korvalla, 
molemmat ovat olleet jymymenestys.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kuntapalvelut.fi%2Fjyvaskyla%2Fcourses.php%3Fl%3Dfi%23pos-1-1-2&data=04%7C01%7C%7Cce693132420b4cb36ac008d919d34660%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637569217475053823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1Dzu9Id1b2VSU7rXPVKmp2ykGnP0gXSGG0jxzRIahcs%3D&reserved=0


 

 

 Nivelvaihe eskarista kouluun on hoitunut hyvin, tutustuminen hoidettu etäyhteydellä. Eipä olisi vielä 
vuosi-kaksi sitten uskonut, miten asiat etenevät.Kiitos kaikille kuluneesta toimintavuodesta, kesää 
kohti mennään ja syksykin sieltä jo häämöttää! 
Alkio-opisto: Toivotaan, että ensi lukuvuonna opistolla pystytään taas toteuttamaan eri-ikäisten 
lasten jumpat yhteistyössä MLL:n Korpilahden yhdistyksen kanssa. Aurinkoista kesäaikaa teille 
kaikille.  

 
6. Muut asiat 

 Perheohjaaja kutsuttiin Huhtasuon perhekeskusverkoston tapaamiseen mukaan. 
 

7. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin klo 14.42 ja toivoteltiin hyvää kesää kaikille!  
 


