
 

Aika: Maanantai 1.4.2019 Klo 14-16 

Paikka: Korpilahden yhtenäiskoulu, Kokkotie 20 

 

Muistio 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2. Esittäytyminen: paikalla edustus koululta, päiväkodilta, kyläyhdistyksestä, oppilashuollosta, 

kouluterveydenhuollosta, seurakunnasta, perheneuvolasta, varhaisen tuen palveluista, 

pikkulapsiperheiden psykologipalveluista, nuorisopalveluista ja Alkio-opistolta.  

3. Todettiin puheenjohtaja ja valittiin sihteeri. 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 

 

5. Ajankohtaista Jyväskylän perhekeskusverkostotyössä 

 Perhekeskustyöntekijät ovat aloittaneet Varhaisen tuen palveluissa 1.3.2019. 

 Alueelliset palveluohjausvastaanotot ovat osana perhekeskustyötä 

o Kevään 2019 aikana aloitetaan palveluohjaus lapsiperheille Keltinmäessä, 

Kuokkalassa, Tikkakoskella ja Vaajakoskella. 

o Korpilahdella tavoitteena aloittaa syksyllä 2019. Tilaehdotuksia: Korpilahti-talo, 

neuvolan tilat, terveysaseman tilat. 

 Viestintäasioita:  

o Muistiot ja kokousaikataulut löytyvät Perhekompassista 

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi 

o   Facebooksivu auennut (Jyväskylän perhekeskusverkostot). Kumppanuusfoorumin 

toinen tapaaminen oli 11.3.2019 klo 17.30-19.30 Pääkirjastolla. Keskusteluissa mm. 

harrastaminen, liikunta ja kohtaamispaikat. Seuraava Kumppanuusfoorumi syksyllä 

syysloman aikoihin yhdessä Vanhempainfoorumin kanssa. 

 Kumppanuusfoorumin toinen tapaaminen oli 11.3.19 klo 17.30-19.30 Pääkirjastolla. 

Keskusteluissa mm. harrastaminen, liikunta ja kohtaamispaikat. Seuraava 

Kumppanuusfoorumi syksyllä syysloman aikoihin yhdessä Vanhempainfoorumin kanssa. 

 Alueiden puheenjohtajien tapaaminen 27.3. klo 14. Keskusteltiin mm. työnjaosta 

puheenjohtajien ja perhekeskustyöntekijöiden kesken. Perhekeskustyöntekijät ovat 

puheenjohtajien tukena. 

 Perhekeskusverkostot olivat esillä Kids & Pets –messut Paviljongissa 23.-24.3.19. 

Korpilahden perhekeskusverkoston kokous, muistio 

 

http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi


 

 Sähköpostikäytännöstä sopiminen: Virallisen ohjeen mukaan, silloin kun sähköpostilistalla 

on kaupungin ulkopuolisia vastaanottajia, pitäisi ne lähettää piilosähköpostina. Tästä 

voidaan poiketa, jos kaikki vastaanottajat antavat luvan sp:n näkymiseen. 

Verkostoitumisen ja yhteydenpidon kannalta olisi hyvä, että yhteystiedot olisi kaikkien 

tiedossa.  

o Kierrätettiin yhteystietolista, johon rasti perään, jos sähköpostiosoite saa näkyä 

muille toimijoille. Perhekeskustyöntekijä kirjoittaa puhtaaksi ja lähettää 

verkostolle, joka tarkistaa ja tarvittaessa lisää listaan puuttuvat tiedot. 

 Hyvinvointikeskukset Jyväskylässä: Tilojen yhteiskäytön ja yhteistyön mahdollisuudet. 

o Sukupolvien kohtaamisen mahdollisuudet. 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-

ja-kulttuurikeskukset 

 

6. Korpilahden alueen lapsiperhetoimijat –esitteen koostamista 

 Toiminnallinen työpaja, jossa koottiin esitettä yhdessä. 

 Sovittiin, että toimijat lähettävät tiedot palveluistaan puheenjohtajalle ja puheenjohtaja ja 

perhekeskustyöntekijä kokoavat esitteen. 

 

7. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

 Tikkalaan on tulossa senioreille 16 asumisoikeusasunnon talo ja niihin on suunnitteilla 

mahdollisesti yhteiskäyttöön soveltuvia tiloja, jotka soveltuisivat myös muualta tuleville 

työntekijöille: matalan kynnyksen vastaanotot, kohtaamispaikka. 

 

8. Seuraava kokous  

 

 ke 11.9.2019 klo 14-16 Alkio-opistolla 

 ma 18.11.2019 klo Korpilahden päiväkoti 

 

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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