
 

 

Korpilahden perhekeskusverkoston tapaaminen 

Aika: 18.11.20 klo 14-16 

Teams –etätapaaminen 

Muistio 

1. Tapaaminen aloitettiin 

2. Esittäytyminen 

Paikalla edustus: varhaiskasvatuksesta, oppilashuollosta, yhtenäiskoulusta, liikuntapalveluista, kulttuuri- ja 

osallisuuspalveluista, Tikkalan vanhempaintoimikunnasta ja alueseurakunnasta. Yhteensä 9 osallistujaa. 

3. Puheenjohtajan toteaminen tapaamiselle, sihteerin valitseminen 

Verkoston puheenjohtaja toimi puheenjohtajana ja srk:n lastenohjaaja sihteerinä. 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen tapaamisen muistio. 

5. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

PeKe –toiminnan kuulumisia:  

Jalkautuvaa neuvontaa ja ohjausta on jatkettu, vähänlaisesti ihmisiä ollut liikkeellä. On tarkoitus jatkaa keväällä. 

Saa työparin keväällä. Fyysistä perhekeskusta aletaan pilotoida Huhtasuolla, Huhtasuon alueen jalkautuva 

perhekompassi siirtyy sinne ja yhdistysten kanssa ryhmiä.  

Yhtenäiskoulun kuulumisia: 

Syksy ollut levotonta, etäopetus näkyy väsymyksenä. Syyskuun jälkeen tukitoimet kokonaisuutena aaltoja 

tasoittanut kuitenkin. Normaalia kouluarkea eletään. Syksyn piirteisiin kuuluu pinnan alla kuohunta ja väsymys ja 

lasten rajojen testailu. Koululle ominaista ja tärkeää toiminnallista ja yhteistä tekemistä on jouduttu Koronan 

vuoksi vähentämään. Uusia etätuentamenetelmiä otettu käyttöön. Yksittäisiä karanteeneja ollut, ei 

koulukohtaisia eikä luokkakohtaisia. 

Oppilashuollon kuulumiset: 

Laaja alue, ei vielä rajoituksia koulujen välillä kulkemiseen onneksi tullut. Korpilahden osalta tilanne on aika 

rauhallinen. Ei muuten erityisempää. 



 

 

Varhaiskasvatuksen kuulumiset: 

Korona vaikuttaa monella tapaa. Uutena asiana tasa-arvohanketyöntekijä aloittanut syyslomasta, jatkuen 

kesäkuuhun.  Covid 19 -hankkeessa aloittanut työntekijä, joka käy satunnaisemmin päiväkodilla. Lapsilla on 

paljon haasteita. Perheiden haluavat mieluummin pitää vasukeskustelut, ym. palaverit kasvotusten kuin etänä.  

Henkilökunta porrastaa tilanteita päiväkodissa kontaktien minimoimiseksi. Testauksen nopeutumisen vuoksi 

henkilökunnan poissaolot lyhentyneet, sikäli tilanne helpottunut.  

Liikuntapalvelujen kuulumiset: 

Yksi päivä Korpilahdella viikossa, pääasiassa senioreiden kanssa koulun liikuntatiloissa. Toiminta normaalisti 

jatkunut. Hankkeita: Suomen harrastamisen malli –hanke, Unelmista totta -harrastustuki –hanke, jossa 

mahdollisesti Korpilahden yhtenäiskoulu ehkä yhtenä kohteena. 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen kuulumiset: 

Ei maskipakkoa, vahva etätyösuositus. Iltakahvit hybridinä kaupungin kanssa, jotta osallisuus asukkaille 

helpottuu. 

Tikkalan vanhempaintoimikunnan kuulumiset: 

Yhdessäoloa vähennetty, mutta perheitä osallistavaa toimintaa kehitetty tilalle. Koulu, pvk ja 

vanhempaintoimikunta ideoineet ikäihmisten ilahduttamista. Etävanhempainilta suunnitteilla. Monet 

harrastukset tauolla kylällä. 

Srk:n kuulumiset: 

Perhekerhot pyörivät pienillä osallistujamäärillä, yksi päiväkerhoryhmä, koululaisten iltapäivät vetävät 

alakoululaisia hyvin. Aikuiset käyttävät kaikessa toiminnassa maskeja. Pohjoisten kylien perhekerho muutettu 

aamupäivästä iltatoiminnaksi perheiden toiveesta. Diakonialla tarjolla lapsiperheille vaateapua matalalla 

kynnyksellä, sekä taloudellista ja ruoka-apua diakonin kanssa keskustelun kautta. Vuoden 2021 syksyllä 

mahdollisuus aloittaa vanhemmille suljettua vertaistukiryhmää, jossa lastenhoito järjestetty.  

6. Osallisuuden vahvistaminen Peke-toiminnassa  

Kommentoitiin Menti.com alustalla osallisuuden vahvistamisen keinoja, käytiin läpi vastauksia. Yhteisistä 

tapahtumista ollut hyviä kokemuksia muilla alueilla, sitä voisi Korpilahdellakin lisätä. Mennään sinne, missä 

perheet ovat. Jalkautuminen toimiva. Kaikki toimijatkaan eivät tiedä toiminnasta, tiedotus tärkeää. Toimijat 

edellä on lähdetty. Perhekompassin tutuksi tekeminen on tärkeää.   

7. Sihteerikäytäntö 

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


 

 

Sovitaan sihteerivuorot eri tahoille etukäteen. Tiina laittaa etukäteen sihteeritaholle pohjan, mihin asiat 

kirjataan. Järjestys yhteyslistan mukaan muutamalle seuraavalle kerralle: päiväkoti, neuvola, koulu, 

oppilashuolto, varhaisen tuen palvelut, nuorisopalvelut, yhdistys, osallisuuspalvelut. 

8. Muita asioita 

Liikuntapalvelut tiedottivat, että 16.12. on tasapaino- ja lihaskuntotestit senioreille, voi ilmoittautua sinne. 

9. Kevään tapaamisten ajankohdat 

Päätettiin ajankohdiksi 3.2.2021 ja 19.5.2021 klo 14-16 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 15.02


