
 

 

Korpilahden perhekeskusverkoston tapaaminen 

 

Aika: 3.2.2021 klo 14-16 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus ja esittäytyminen 

 Paikalla edustus päiväkodista, vanhempainfoorumista, Alkio-opistolta, perheneuvolasta, 

perheohjaaja, osallisuuskoordinaattori, liikuntapalvelut ja perhekeskuksesta. Yhteensä 9 osallistujaa. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle 

  todettiin puheenjohtaja, sihteerinä toimi perhekeskustyöntekijä 

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 Edellinen muistio hyväksyttiin, korjauksella puheenjohtajana toimi perhekeskustyöntekijä. 

 

4. Perhekeskusverkoston tarkoitus ja tavoite - toimijoiden näkökulma 

 Perhekeskustyöntekijä kertasi perhekeskustoiminnan tavoitteita. Pienryhmissä keskusteltiin ja 
kirjattiin Padlettiin. Pienryhmien jälkeen keskusteltiin yhteisesti.  

 Mieltääkö toimijat kuuluvansa perhekeskusverkostoon? Vanhemmille lisää konkretiaa 
perhekeskusverkostoihin. Etänä hankalaa, mutta toivottavasti helpottaa, kun korona väistyy. 
Tikkalassa mietitty vanhempaintoimikunnan kanssa yhteisesti teemoja vanhempainiltoihin. 
Kouluttaja ollut päivällä koululla ja illalla vanhempainilta. Vanhempaintoimikunta järjestänyt myös 
matalan kynnyksen toimintailtoja, esim. isä-lapsi-ilta, makkaranpaistoa.  
 

5. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Perheohjaus: jalkautumassa neuvoloihin eli matalan kynnyksen toimintaa. Käytännössä perheohjaus 
tulee neuvoloihin noin kerran kuukaudessa ja ottaa vastaan asiakasperheitä. Tapaaminen ei tarkoita 
asiakkuuden alkamista, mutta jos perhe haluaa, niin samassa yhteydessä voidaan tehdä 
perheohjauksen hakemus. Muuten perheohjauksessa tehdään edelleen kotikäyntejä, näitä perheet 
toivovat. Jonkin verran tavataan perheitä etäyhteydellä.  

 Perhekompassin jalkautuminen perhekahviloihin, mutta korona haastaa. Pilotoidaan fyysistä 

perhekeskusta Huhtasuolla. Alkaa vain jalkautumisella, mutta jatkossa ryhmätoimintaa 

 Perheneuvola: Ajanvarauksella asiakkuuksia. Alkuarviointityöryhmä on aloittanut. Päivystävä 

työntekijä vastaa, antaa neuvoja ja ajan. Pidetään jo alkuun verkostotyöryhmä, jos tarpeen. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/korpilahti_peke_3.2.21_diat.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_tavoite_ja_tarkoitus_korpilahti_3.2.21_002.pdf


 

 

Perheasiainsovitteluun voi varata ajan Hyviksen kautta. Muuten aika varataan puhelimitse. Pyritään 

etänä toimia, mutta myös livenä toimitaan.  

 Koulu: Etänä oppilashuollonpalaverit, toimii hyvin. Haluttaisiin perhekompassin jalkautumista. 

Lintsaaminen ja poissaolot lisääntyneet, myös nuoremmilla -> Huoli lisääntynyt. Yhteistyön puute pk-

koulu koronasta johtuen, mikä on ikävää.  

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Ikääntyneiden palveluista 2 kohtaamispaikkaa siirtynyt osallisuuden 

alle. Piippuranta ja Kylätalo. Toivotaan kävijöiden ikähaarukan laajentuminen, vauvasta vaariin. 

Iltakahvit päättäjien kanssa hybridimallilla. Joukkorahoituskokeilu oman asuinalueen piristämiseksi. 

Kaupunki voi olla osallisena, ja loput joukkorahoituksena. Kaikki voivat osallistua.  

 Alkio-opisto: Tähtiniemen alueen kehittämiseen liittyvä kysely käynnissä. Ollaan oltu pääosin 

lähiopetuksessa. Lasten jumpat peruttu koronan takia.  

 Varhaiskasvatus: Satamassa 140 paikkaa pk:ssa. Nuorin 8 kk ja vanhimmat eskareita. Tilat rajoilla. 

Koulun kanssa yhteistyötä, koska eskarit pääosin koulun tiloissa. Korona rajoittaa yhteistyötä. 

Etätyöskentely tuonut työrauhaa. 5-vuotiaiden esiopetuskokeilu, vielä ei päätetty, mitkä päiväkodit 

mukana. Toiveissa päästä kokeiluun. Jos toteutuu 40 eskaria + 30-40 5-vuotiasta eskaria. Keskitytään 

perustyöhön ja perusarkeen. Lapsilla enemmän poissaoloja (sairastelut, karanteenit, perheenjäsenen 

karanteeni, etätyö), paluu arkeen välillä haasteellista -> aikuiset jalkautuvat enemmän lasten pariin 

ja keskittyy perustyöhön.  

 Liikuntapalvelut: Uusi liikuntajohtaja haussa. Lasten ja nuorten liikkumiseen Jyväskylän malli, ohjaajia 

haetaan. Liikuntapalvelut tauolla koronan takia. Tarkoitus järjestää maksutonta liikuntaa myös 

Korpilahti, Tikkala. Kaupunki tarjoaa etäjumppaa (45 min) kaikille.  

 Vanhempainfoorumi: Osana suunnittelemassa kuntalaisaloitetta, että nuorten ja lasten 

liikennekäyttäytymistä ja liikennesuunnittelua tehtäisiin yhdessä lasten, nuorten ja vanhempien 

kanssa. Vanhempainfoorumi järjestää tilaisuuden, jonne kutsutaan kaikki vanhempaintoimikunnat, 

yms., jotta saataisiin kuntalaisaloite lasten ja nuorten liikkumisen parantamiseksi 

 Perhekeskus: Huhtasuon fyysinen perhekeskus avautuu helmikuun loppupuolella. Perhekompassi 

jalkautuu tiistaisin klo 8.30-12. Jatkossa myös MLL-perhekahvila ja ryhmätoimintaa tiloissa, 

Palvelutarpeen arviointi –tiimi aloittanut 4.1. Soittamalla saa tietoa ja neuvoja lapsiperheen 

palveluista. Palvelutarpeen arviointiin voi myös tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai 

lastensuojeluilmoituksen, Perhekeskustyöntekijät vetävät päiväkodeille perhekompassin tietoiskuja 

tehdäkseen tutuksi varhaisen tuen palveluita ja perhekompassia.  

 

6. Muut asiat 

 Seuraava tapaaminen keskiviikkona 19.5.2021 klo 14-16 

 

7. Kokouksen päättäminen 

 

 


