
 

 

KORPILAHDEN PERHEKESKUSVERKOSTON TAPAAMINEN 

Aika: 27.1.2020 klo 14 – 16 

Paikka: Varhaisen tuen palveluiden toimisto, Ohjelmakaari 10 

1. Tapaaminen aloitettiin klo 14.10 

2. Käytiin läpi läsnäolijat, edustus koululta, päiväkodeilta, perheneuvolasta, seurakunnasta, Alkio-opistosta ja 

varhaisen tuen palveluista, yhteensä 10 osallistujaa. 

3. Valittiin puheenjohtajaksi Tiina Ruppa ja sihteeriksi Satu Lahti. Sovittiin seuraavan tapaamisen sihteerivuoro 

srk:n edustajalle.  

4. Käytiin läpi edellisen tapaamisen muistio. Korjataan muistioon Alkio-opiston opiskelijamääräksi 200.  

5. Varhaisen tuen palveluiden esittely 

Käytiin läpi varhaisen tuen palveluiden rakenne ja toimintamallit sekä sosiaalihuollon porrasteisuuden malli 

lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudessa. Ohjausta palveluiden piiriin voi tapahtua eri reittejä, esim. 

neuvola, päivähoito, koulukuraattori, perheneuvola, lastensuojelu. Tavoitteena on madaltaa kynnystä 

edelleen; perheiden toivotaan edelleen ottavan yhteyttä myös omatoimisesti ja eri yksiköiden 

henkilökunnan toivotaan välittävän myös tietoa palvelusta tehokkaasti. 

6. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

Perhekeskustoiminnan kehittäminen osa tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämistyötä. Sivistystoimi tiiviisti 

edelleen mukana. Tavoitetilana mm. helppous ja joustavuus; kansalainen saisi avun yhdellä yhteydenotolla.  

Perhekompassitoiminta alueellisesti: Palveluohjaukset Korpilahdella aloitettiin vuonna 2019. Aiheena 

tapaamisissa on käsitelty mm. perheeseen, parisuhteeseen, kasvatukseen yms. liittyviä asioita. Tapaamisissa 

on voitu mm. myöntää akuutteihin tilanteisiin kotipalvelua tai tehdä yhdessä hakemus perheohjaukseen. 

Perhekompassin toimintaa voi pyytää myös osallistumaan alueen tapahtumiin (esim. Tikkalassa 

vanhempaintoimikunnan järjestämät tilaisuudet, vanhempainillat jne).  

Perhekompassi -toiminta Korpilahdella keväällä 2020 noin 1 krt/kk kirjaston tiloissa.  

Kevätkaudella 2020 puistoruokailuja eri puolella kaupunkia. Jkl mukana vähävaraisten lasten ja nuorten 

seuratukihankkeessa, jossa vähävaraisten perheiden lasten harrastustoimintaa tuetaan hankerahoituksella.  

7. Korpilahden tapahtumat lapsiperheille 



 

 

Nykyiset tapahtumat: 

SRK:n lastenillat alkavat 5.2.2020 alkaen: vanhemmat voivat tuoda lapset ’iltahoitoon’ noin 1 krt/kk 

puolentoista tunnin ajaksi.  

19.2.2020 klo 18 alkaen SRK:n talvinen mäenlaskutapahtuma. Tähän tilaisuuteen mahdollisuuksien mukaan 

perhepalveluiden esittelyä 

MLL:n muksujumpat ja kaverikerhot, Alkio-opiston opiskelijoiden vetämänä 

Tikkalan päiväkotikoululla 18.2.2020 kaveruusaiheinen teemapäivä. Vanhempaintoimikunta hoitaa päivän 

vetäjän ja koulupäivän päätteeksi vanhempainilta saman teeman puitteissa.  

Alkio-opiston järjestämä peuhutapahtuma isänpäivän aikoihin perhetapahtumana  

Uusi tapahtuma perheille yhdessä järjestäen: 

Puistoruokailu Korpilahdelle 2021 ja sen yhteyteen muuta tapahtumaa? 

8. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Korpilahden lapsiperhetoimijat -kooste Perhekompassissa. Kooste jollain aikataululla täytyy muuttaa 

kaupungin saavutettavuusohjeiden mukaiseksi. Tiina T. lähettää koosteen verkoston jäsenille muokattavaksi 

siten, että se vastaa saavutettavuusohjeita. Koosteen päivittäminen kesällä 2020 (Tiina T. hoitaa). 

Perheneuvolassa puhelinneuvonnan ajat muuttuivat tammikuun alussa 2020. 7.1.2020 alkaen ma ja ti 9-12/2 

työntekijää. Yhteydenotot perheneuvolaan neuvonnan kautta 014 – 2663590. Neuvonta vastaa puheluihin 

ma-pe klo 8-15.30. 

Kouluterveyskyselyn tulokset saatu vähän ennen joulua. Positiivista kehitystä etenkin yläkouluikäisten 

tuloksissa (mm. suhde kotiin, kouluviihtyvyys, päihteiden käytön vähentyminen), huolestuttavia piirteitä 

erityisesti 4.-5. -luokkalaisten tuloksissa (mm. liikkumattomuus, motivaation puute). Kiusaaminen ja 

yksinäisyyden kokemus edelleen olemassa olevia huolenaiheita.  

Tikkalassa päiväkotikoulun ja ikäihmisten yhteinen teemapäivä ystävänpäivänä 14.2.2020. 

Alkio-opistolla arkeen vaikuttaa rakennustyömaa. Opiskelijat työskentelevät monessa yhteydessä (mm. 

päiväkodin sijaisina, kerhojen vetäjinä, tapahtumien järjestäjinä) lapsiperheiden palveluja välillisesti tukien.  

9. Seuraavan tapaamiskerran aiheen ja paikan päättäminen 

30.3.2020, paikkana Kuokkalan ensi- ja turvakoti. Jos ensi- ja turvakoti ei mahdollista, kokoonnutaan 

yhtenäiskoululla klo 14-16.  

10. Kokouksen päättäminen 


