
 

 

   Muistio

Aika: 18.11.2019 klo 14-16 

Paikka: Alkio-opiston rantasauna 

1. Tapaamisen avaus 

Jaana toivotti tervetulleeksi Alkio-opistolle. Tiina avasi tapaamisen. 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen täydentäminen 

Käytiin esittäytymiskierros ja kierrätettiin osallistujalista. Paikalla 13 osallistujaa 

varhaiskasvatuksesta, kulttuuri- ja osallisuuspalveluista, Alkio-opistolta, seurakunnan 

varhaiskasvatuksesta ja nuorisotyöstä, kouluterveydenhuollosta, oppilashuollosta, 

nuorisopalveluista ja varhaisen tuen palveluista. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri tapaamiselle 

Tiina puheenjohtaja, Sari sihteeri. 

4. Edellisen tapaamisen muistion hyväksyminen 

Käytiin läpi edellinen muistio. Korjaus kohtaan 8. Korpilahden lapsiperhetoimijat koosteeseen Satu 

Lahden kautta sovittu toimitettavaksi Tiinalle vain koulun tiedon, ei kaikkia tietoja. Samoin kohtaan 8 

poistetaan sana ”entinen”. Keijo Leppänen on edelleen uutisankkuri. Korjausten jälkeen hyväksyttiin. 

5. Kuulumiskierros 

Srkn nuorisotyö: Yökirkko ollut eli oltu alakoululaisten kanssa yötä kirkossa, Eräleiri kunnan kanssa 

ollut, arkitoiminta pyörii hyvin, kokkikerhoon mahtuisi porukkaa, rippikouluissa aloitukset pidetty. 

Hyvin pyyhkii!  Joulunaikana paljon tapahtumia. Huomattu polarisoitumisilmiö eli on ääripäitä 

pärjäämisessä. 

Srk varhaiskasvatus: Lapsimäärät pieniä päiväkerhoissa, siirtyneet päiväkotiin, perhekerhoissa 

mukavasti porukkaa, päiväkodeille tarjotaan joulukirkkoa, Myllyllässä joulutulet 19.12.  

Korpilahden päiväkoti: Peke-verkoston kautta löytynyt sijaisia päiväkotiin, tilanne normalisoitunut 

sijaisten suhteen, paikkoja lisätty, 161 paikkaa nyt, työpaikkojen syntyessä syntynyt tarvetta 

vuorohoidolle. Suuri halu järjestää korpilahtelaisten perheiden hoito omassa elinympäristössä. Talo 

auki klo 5-22.30. Toimitaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, eletään perusarkea, kerhoihin 

ei ole suurta tungosta, perhekerhotoimintaa ei ole. Satsataan paljon siihen, että lapset saavat sen 

tuen, mitä tarvitsevat.  

Koulu: Perus turvallista arkea tällä hetkellä, suht rauhallista, kouluterveyskyselyn tulokset saadaan 

marraskuun lopussa, ei isoja akuutteja huolenaiheita. 

Kouluterveydenhoito: Yleensä kouluterveyskyselyissä ei ole isoja yllätyksiä ollut, pysyvä terkkari, 

yhteistyö koulun kanssa hyvää. 



 

 

Oppilashuolto: Uusi koulukuraattori Mervi aloittanut, ma, ke ja to tammikuusta lähtien Korpilahtipäivät, 

Merviä voi aina konsultoida (myös varhaiskasvatus), psykologi vaihtumassa, kasvatusohjaajaa ei koululla 

ole, koettu hyvänä resurssina, siellä missä nyt hankerahalla on. Kasvatusohjaajien voimin tarkoitus tasata 

eriarvoisuutta. Nuorisotyön kanssa voisi olla yhteisiä juttuja. 

Nuorisotyö: Yksi nuoriso-ohjaaja on koululla, nuorisotilalla hyvin menee, sukupolvenvaihdos ollut. 

Keväällä panostettu 6-7 luokkalaisiin, hyvin kotiutuneet nyt ja heitä nyt paljon, isotkin käyvät kertomassa 

kuulumisia, nuorisoverstaalla ammattikouluikäisiä, perheellisiäkin, hyvä määrä nuoriso-ohjaajia, yhteisiä 

juttuja seurakunnan kanssa. Toimitilat: Sumppi vanhalla puukoululla, nuorisoverstas, koulu, teatteri. 

Nuorisotila auki ti, ke, to klo 15-20, ti ja ke välituntiaukiolo, perjantaisin iltaperhekahvila noin kerran 

kuussa, tarvetta olisi saada useammin auki. Jonkun verran näkyy Synkkis-päivystyksessä Korpilahden 

nuoria, helpottaa asioiden kertomista työntekijälle, kun tuttu työntekijä. Tikkakoskella usean toimijan 

voimin (helluntaisrk, MLL, Kehittyvä Tikkakoski ry) saatu nuorisotilaa useammin auki, löytyisikö 

Korpilahdella vastaavaa? Nuorten suunta on nyt keskustaan päin, suht nuoret yhdessä vanhempien 

kanssa, verkostoituvat keskenään, mikä on huolestuttava tilanne. Bostari-tila toimii keskustassa, 

huumeet näkyvät, mutta ei kaikilla suinkaan. Kehitteillä Nuortentalo Jyväskylään. Kauppakeskusverkosto 

koostuu useasta eri toimijasta. Joulukuun alussa aukeaa Hanska, asunnottomille täysi-ikäisille tarkoitettu 

paikka, jossa mm. pesumahdollisuus. Poliisi ei näy katukuvassa kovin paljon, enemmän saisi olla. 

Koulupoliiseja ei ole. Ankkuritoiminta käynnistymässä (alle 15 vuotiaat rikoksentekijät). Nuoret liikkuvat 

paljon myös muilla nuorisotiloilla.  Korpilahden nuoret ovat yhteisöllisiä ja keskustelevia, koska ovat 

olleet pienestä asti yhdessä ja perheet tuntevat toisensa. Ovat suojaavia tekijöitä.  

Perheohjaus: Syksyisin aina asiakasmäärät lisääntyvät, jonkun verran jonoa on hiljaisen kesän jäljiltä. 

Perheohjausta pyydetään nyt enemmän kuin kotipalvelua, 12 perheohjaajaa, jotka vuoden alusta 

jakaantuvat kahteen tiimiin, Hanna Korpilahden vastuuhenkilö. Perheohjaaja ottaa asiakkaita vastaan 

myös neuvolassa kerran kuukaudessa, myös kouluikäisiä ja heitä nyt jo myös tulossa, 

kouluterveydenhoitaja voi varata ajan.  

Osallisuus- ja kulttuuripalvelut: Syyskuussa ollut iltakahvit päättäjien kanssa. Keskusteltu mm. 

oikomishoidosta, koska se nyt vain Palokassa. Voisiko liikkua? Tätä luvattu selvitellä. Oikomishoito on osa 

kouluterveydenhuoltoa ja kunnan tulee vastata kohtuullisista matkakustannuksista, mikäli matkaa ei ole 

mahdollista yhdistää koulumatkaan. Puhuttu myös linja-autoliikenteestä, hyötykeräyspisteestä jne. Linja-

autopysäkkeihin tulossa ensi kesänä muutoksia, nyt turvattomia. Iltakahvien muistio: 

https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osallisuus-asuinalueilla/asukasyhteistyo 

Tikkalan päiväkotikoulu: Päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö on luontevaa, näkyy hyvänä henkenä 

lasten keskuudessa, opittu hyviä työskentelytapoja, nyt 53 lasta mukaan lukien kerho. Puolivuosittain 

henkilökuntamäärä muuttuu johtuen lapsimäärästä, vanhempien työt alkavat yleensä heti, 

päivähoitopaikkakin löydyttävä heti. 

Alkio-opisto: Syksy mennyt hyvin, noin 150 opiskelijaa eri puolilta Suomea, alueella on turvakamerat, 81 

% opiskelijoista tyttöjä, kokevat olonsa turvalliseksi, opiskelijaterveydenhoitaja kaksi päivää viikossa. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osallisuus-asuinalueilla/asukasyhteistyo


 

 

6. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta 

Perhekeskuskehittäminen tullaan liittämään osaksi Tulevaisuuden sote-keskus kehittämistä. 

Kansallisena painopisteenä on mm. matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluiden saatavuuden 

lisääminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä. Jyväskylän peke-työntekijät edistävät 

vuonna 2020 yhteistyötä erityisesti neuvolan, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilashuollon 

ja varhaisen tuen välillä. Perhekompassi palveluohjausta tullaan jatkamaan, suunta enemmän pop 

up tyyppisesti sinne missä perheet ovat, tapahtumiin yms. Keskusteluissa toivottiin palveluohjausta 

esim. perhekahviloiden yhteyteen, koulun iltakäytön aikaan koululle. Korpilahden Joulunavauksessa 

30.11. Vanhassa pappilassa voisi myös olla. 

 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

- kysyttävä Tiina T:lta mitä on sovittu Korpilahden lapsiperhetoimijat koosteen päivittämisestä, 

kuka päivittää. Esim. seurakunnan tietoihin tullut muutoksia. Kaupungin sivuilta löytyy uusi 

tapahtuma- ja harrastekalenteri, josta voi tehdä haun alueittain. Kuka tahansa voi sinne päivittää 

tietoja https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar 

- kaupungin vanhuspalveluihin voi toimittaa lasten tekemiä joulukortteja ilahduttamaan 

vanhuksia. Yhteydenotot outi.savonen@jyvaskyla.fi tai toimitus Outille pääkirjastolle. 

- käytiin keskustelu ensi vuoden puheenjohtajuudesta. Tiina jatkaa puheenjohtajana. 

 

8. Kevään tapaamiskertojen ajankohtien ja aiheiden sopiminen 

ma 27.1.20 klo 14-16 paikka ilmoitetaan myöhemmin, Tiina R. sopii paikasta 

ma 30.3.20 klo 14-16paikka ilmoitetaan myöhemmin, Tiina R. sopii paikasta 

Toiveena, että toinen kevään tapaamisista voisi olla uudella Keski-Suomen ensi- ja turvakodilla 

Kuokkalassa. 
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