
 

 

Kortepohja-Kypärämäki perhekeskusverkosto   MUISTIO 

Aika: 5.2.2020 klo 14.30-16 

Paikka: Kortepohjan seurakuntakeskus 

 

1. Kokouksen avaus 

Verkoston puheenjohtaja Juhani avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 

 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen täydentäminen 
Käytiin läpi esittäytymiskierros ja samalla täydennettiin osallistujalistaa. Mukana oli 9 henkilöä: neuvolasta, 

varhaiskasvatuksesta, koulusta, varhaisen tuen palveluista, seurakunnasta ja jälkkäristä.   

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 

puheenjohtajana toimi Juhani ja sihteerinä perhekeskustyöntekijä Tiina. 

 

4. Hyväksyttiin edellisen tapaamisen muistio, korjauksella: iltapäivätoiminnasta, poistetaan ”kerho”-sana. 

 

5. Kortepohjan seurakuntakeskus esittäytyi 

 Seurakuntakeskuksen tiloista puolet on vuokralla vammaispalveluilla, muu tila on seurakunnan 

käytössä.  

 Kävijöitä on paljon ja myös kirkkosali on mm. koululaisten käytössä. 

 Toimintaa mm. iltapäiväryhmä, perheolkkarit (kävijämäärä vaihtelee 3-25 perheen välillä), 

ekavauvaryhmä (tilaa on vielä), kokkikerho, partio, nuorisotyö ja diakonityö 

 Ryhmissä vapaaehtoinen maksu, muskarit maksavat 50e/kausi 

 

6. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

 Perhekeskustoiminnan kehittäminen osa tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämistyötä. 

Sivistystoimi hallinnollisesti tiiviisti edelleen mukana. Tavoitetilana mm. helppous ja joustavuus; 

kansalainen saisi avun yhdellä yhteydenotolla.  

 Perhekompassi neuvontaa ja ohjausta lapsiperheille 

Juliste löytyy otsikon linkistä, sitä saa jakaa ja viedä ilmoitustauluille. 

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 Pop Up -tyyppisesti. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_kevat20_kaikki.pdf


 

 

 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut järjestävät yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. 

perhekeskustyöntekijät mukana ja alueiden toimijoita) kesäkuussa 2020 puistoruokailuja 

Huhtasuolla, Keltinmäessä, Kuokkalassa, Mäki-Matissa, Tikkakoskella ja Vaajakoskella.  

 Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten seuratukihanke on saanut rahoituksen. Hankkeessa 

tuetaan 7-15 –vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumista urheiluseuroissa max 50e/kk vuonna 2020. 

Hankkeesta lisää seuraavassa Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä ja liikuntapalveluiden 

nettisivuilla alkaen viikosta 8. 

 Miten voidaan auttaa toinen toisiamme? Miten eri toimijat voivat konkreettisesti auttaa toisiaan? 

(Edellisen tapaamisen muistiosta) 

Keskustelimme pienten koululaisten aamuista ja toiminnan tarpeesta aamuihin ennen koulun 

alkamista. Iltapäivätoiminta pystyy järjestämään myös aamutoimintaa lapsille, ryhmäkoon 

minimivaatimus on 10 oppilasta. Jos oppilaita on tulossa riittävästi, toimintaa järjestetään. Koulun 

puolelta voidaan suunnitella läksykerhoa aamuihin, jos tarvetta on. Pohdimme myös vanhempien 

kannustamista miettimään hyvissä ajoin ratkaisuja aamuihin, mm. selvittämään käytettävissä olevat 

naapuriverkostot, harjoittelemaan yksin olemista, oven avaamista ja lukkoon laittamista ym.  

 

8. Seuraava tapaaminen on ke 29.4.2020 klo 14.30-16 Kortepohjan koulu, Voionmaankatu 17-19. 

 

9. Päätettiin tapaaminen. 


