
 

 

Kantakaupungin perhekeskusverkon tapaaminen 

Muistio 

Aika: 11.9.20 klo 13-14.30 

Teams-etätapaaminen 

 

1. Tapaaminen aloitettiin. 
 

2. Esittäytyminen. 
Paikalla edustus: varhaiskasvatuksesta, oppilashuollosta, kirjastosta, varhaisen tuen palveluista. Yhteensä 7 

osallistujaa. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Verkoston puheenjohtaja toimi puheenjohtajana ja Tikkalan päiväkodin apulaisjohtaja sihteerinä. 

4. Edellisen tapaamisen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen tapaamisen muistio. 

5. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 
o Valtakunnallinen: 

-Perhekeskukset Suomessa 2019. Kehittämisen tilanne ja työn jatkuminen.  

-Valtakunnallinen perhekeskuskonferenssi 26.11.2020 Finlandia-talo  

o Maakunnallinen: 

-Tulevaisuuden sotekeskus –hanke alkanut ”Monesta hyvästä yhdeksi parhaista” 

-Maakunnalliset perhekeskusyhdyshenkilöiden tapaamiset jatkuvat, edellinen oli Petäjäveden 

isännöimänä 4.9. 

o Jyväskylä: 

Perhekompassi --> Peke-toiminnan ohjausryhmä, muistiot 

o Syksyn Kumppanuusfoorumia on alettu suunnittelemaan. Kumppanuusfoorumi on kaikille 

avoin asukkaiden ja kaupungin lapsiperhepalveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajien 

yhteinen keskustelun ja uudistamisen areena.  

o Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa tapaamiset lapsiperheille ja toimijoille sekä chat ovat 

alkaneet.  

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_syksy20_kaikki.pdf


 

 

o Jyväskylässä toiminta verkostomuotoista, mikä tekee toiminnasta erilaista kuin niissä kunnissa, joissa 

perhekeskuspalvelut toimivat saman katon alla. 

o Kumppanuusfoorumin esittelyä ja menneiden tapahtumien läpikäyntiä. Seuraava tapahtuma on 

osittain lasten parlamentin suunnittelema. 

o Keskustelua lapset puheeksi mallista. Hyvä, mutta vie aikaa. Varhaiskasvatuksen arjessa ei riitä aikaa 

käydä kaikkien kanssa 2h keskusteluja. Lisäksi koko henkilökunta pitäisi kouluttaa mallin käyttöön. 

Keskustelu jatkuu: samankaltaiset mallit varhaiskasvatuksen ja neuvolan välillä helpottaisi 

keskustelujen käymistä, koska malli olisi perheille tuttu, mutta toisaalta päällekkäisyyksiä pitäisi 

välttää. 

o Perhekompassin neuvontapisteet ovat pyörineet ja niistä on huomattu, että siellä kohtaamisia ja 

keskustelua syntyy, missä perheet muutenkin liikkuvat. 

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
Koulun kuulumiset: 

- Kouluille tullut korona-avustusta, joilla on palkattu lisää opettajaresurssia sekä yhteinäiskoululle että 

Tikkalaan 

- kasvatusohjaaja eskarin ja eppuluokan taitteeseen. Myös muihin nivelkohtiin (yläasteelle ja jatko-

opintoihin siirtymisen vaiheet) tulossa työntekijöitä. (koulutuksellisen tasa-arvon hanke)  

- Syksyn aloitus on näkynyt lapsissa ”kireytenä” ja koulu on ollut enemmän mukana myös koulun 

ulkopuolisten tapahtumien selvittämisessä. Rehtori on kokenut hyvänä koulun roolin myös näiden 

asioiden selvittelyssä ja yhteyden pidossa perheisiin. Lisää tunnetta ”yhden köyden vetämisestä” 

Varhaiskasvatuksen kuulumiset: 

- Tikkalassa korona on aiheuttanut sen, että tällä hetkellä päiväkodin ja koulun välillä ei ole yhteistyötä. 

Tällä hetkellä yritetään keksiä uudenlaisia yhteisyön muotoja, jotta saadaan yhtenäisen opinpolun 

tavoitteet toteutumaan 

- Korpilahden päiväkodissa osa Eskareista on siirtynyt koulun puolelle, joten yhteistyö koulun kanssa on 

tiivistynyt ja järjestely avaa uusia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. 

- Vasukeskusteluja on käyty etänä, ulkona ja perinteisesti kasvotusten. Perheet suosivat perinteistä 

kasvotusten käytävää keskustelua.  

Alkio-opiston kuulumiset: 

- Toimintaa erityisjärjestelyin, mutta mahdollisimman normaalisti. muksujumppaa ja lasten peuhapäivää 

ei järjestetä. 

Koulupsykologin kuulumiset: 

- Syksy on ollut kiireistä aikaa.  



 

 

- Mervi pitänyt avointa vastaanottoa ke, to, pe, joissa on voinut vapaasti käydä kertomassa kuulumisia. 

 

Kirjaston kuulumisia: 

- toiminta suhteellisen normaalia 

- tapahtumat hyvin pitkälle peruttu tai osallistujamääriä rajattu. 

- Suurinta painetta aiheuttaa työntekijöiden mahdollisten sairaspoissaolojen järjestelyt. 

 

Perheohjauksen kuulumiset: 

- Perheet ovat halunneet tavata pääsääntöisesti kasvotusten kevään etätapaamisten jälkeen. 

Etämahdollisuus on edelleen, mutta kotikäyntejä tehdään paljon.  

- Asiakkaita voi ohjata entiseen malliin varhaisen tuen palveluiden palveluohjauksen kautta.  

 

7. Muut asiat: 
- Perhekompassissa oleva Korpilahden kooste ei ole saavutettavuusohjeen mukainen, joten se poistetaan 

perhekompassin sivuilta. Perhekeskustyöntekijälle jää kuitenkin kopio tiedoista.  Vielä ei ole tiedossa, 

miten asian kanssa edetään ja saadaanko listaa joskus julkiseksi. Jos koosteelle on tarvetta, sitä voi 

pyytää peke-työntekijältä. 

 

8. Tapaamisen päättäminen 
Päätettiin tapaaminen ja muistutettiin, että seuraava tapaaminen 18.11. klo 14-16 teamsilla.  

 

 

 

 


