
 

 

Kortepohja-Kypärämäki perhekeskusverkosto 8.5.2019 klo 14.30-16 MUISTIO, LUONNOS 

Jyvälässä 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

Tiina avasi kokouksen. 

2. Esittäytyminen 

Käytiin esittäytymiskierros. Osallistujina alueen äiti, toimijoita kirjastosta, päiväkodista, koulusta, 

psykologipalveluista, lastensuojelusta, perheneuvolasta, Jyvälästä ja varhaisen tuen palveluista, yhteensä 10 

henkilöä. 

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

Tiina puheenjohtaja ja Sari sihteeri.  

4. Edellisen kokouksen muistio 

Muistio hyväksyttiin. 

5. Jyvälä esittäytyy (kohta 5 lisättiin esityslistalle kokouksen alussa) 

Jyvälässä monenlaista toimintaa. Aikuinen-lapsi toiminnat esim. jumpat ym. ovat suosittuja nyt. Kesän 

ryhmät näiden osalta jo täysiä, syksyn ryhmiin mahtuu vielä. Ensi syksynä Mummola toiminta suunnattu 3. 

luokkalaisille koululaisille. Mummolaa vetävät vapaaehtoiset seniorit, on Jälkkäritoiminnan rinnalla oleva 

toimintamuoto. Maahanmuuttajatoimintaa erityisesti kotiäideille. Suunnitteilla on uusi hanke lapsiperheiden 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankehakemus lähdössä toukokuun loppuun mennessä. Jos hankkeeseen liittyen 

ideoita tai esim. tilaehdotuksia toiminnan järjestämiseksi myös muualla kuin Jyvälässä, voi olla yhteydessä 

Helena Huovilaan tai Maia Fandiin. Perhebrunssit lauantaisin klo 10-12, seuraavat 25.5. ja 31.8., joissa 

samalla voi jakaa ajatuksiaan toisten kanssa. https://jyvala.fi/lapset-ja-nuoret/ 

 

6. Ajankohtaista Jyväskylän perhekeskusverkostotyössä 

 Jyväskylän perhekeskustyössä koordinaattoreina toimivat Tiina Tuukkanen ja Sari Paananen, jotka 

toimivat Jyväskylän kaupungin varhaisen tuen palveluissa. Jyväskylässä perhekeskustoiminta 

tapahtuu 11 alueella, joissa toimivat vähintään neljä kertaa vuodessa kokoontuvat 

perhekeskusverkostot.  

https://jyvala.fi/lapset-ja-nuoret/
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/15042019_peke_ajankohtaista.pdf


 

 

 Perhekeskusverkostojen kokousmuistiot ja aikataulut löytyvät Perhekompassista. 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-

palvelut-alueittain 

 

 Lapsiperheiden walk in -palveluohjaus on yksi osa peke-työtä. Palveluohjaus toimii matalalla 

kynnyksellä ilman ajanvarausta tilanteissa, jos ei oikein tiedä, mihin ottaa yhteyttä. 

Palveluohjaukseen voi olla yhteydessä esimerkiksi omaan jaksamiseen, parisuhteeseen, lapsen 

kasvatukseen, päivähoitoon ja harrastuksiin liittyvissä kysymyksissä. Perhekeskuksen työntekijöillä 

on mahdollisuus myöntää akuuteissa tilanteissa myös lyhytaikaista kotipalvelua sekä tehdä 

esimerkiksi perheohjauksen hakemus. Tänä keväänä palveluohjausta toteutetaan Vaajakoskella, 

Tikkakoskella, Keltinmäessä ja Kuokkalassa. Ensi syksynä myös muilla alueilla.  

Keskusteltiin Kortepohja-Kypärämäki alueen palveluohjauksesta. Todettiin, että olisi hyvä, jos yksi 

kerta kk:ssa olisi Kortepohjassa, yksi kerta Kypärämäessä. Jälkkärin tila Kypärämäen koululla voisi 

olla mahdollinen, kirjasto Kortepohjassa myös. Tiina edistää asiaa. 

 

 Alueiden puheenjohtajien tapaaminen oli 27.3. klo 14, jossa tarkennettiin perhekeskustyöntekijän, 

alueen puheenjohtajan ja verkoston jäsenten rooleja ja tehtäviä. Kaikilla verkostoon kuuluvilla on 

tärkeä rooli verkostossa, verkosto on osallistujiensa näköinen. Erityisesti alueen asioiden ja 

ilmiöiden esille tuominen on tärkeää, jotta puhutaan ns. oikeista asioista. Kokouksen esityslistalle 

tulevista asioista ollaan yhteydessä joko peke-työntekijään tai verkoston puheenjohtajaan 

vähintään viikkoa ennen kokousta. Asioita ja ajankohtaisia ilmiöitä voi ottaa esille myös kokouksen 

aikana. Tärkeää on myös muistaa kertoa omassa työyhteisössään muille keskusteluista.  

 Perhekeskustoiminta on ollut esillä useissa tilaisuuksissa: Kids & Pets –messut Paviljongissa, 

Vaajakosken talvikohinoilla keskustelutilaisuudessa, Luonetjärven koulun vanhempainillassa, 

Majakka-tapahtumassa, Kortepohjan koulun mediaillassa ja Yrttisuon keväthulinoissa. 

 Facebook-sivut perustettu, jonka nimi on Jyväskylän perhekeskusverkostot. Tuli vinkki, että 

Kortepohjan perheet Facebook sivu on myös olemassa. 

 Esitepohja on tehty kaikkien verkostojen käyttöön. 

 Kumppanuusfoorumin seuraava kerta on 28.10. SuperParkissa, järjestetään yhdessä 

Vanhempainfoorumin kanssa. 

 Kokoukset ovat avoimia kaikille asukkaille. Käytiin keskustelua siitä, miten asukkaita voisi saada 

mukaan. Tikkakoskella pidetty kokous, johon jokaisen verkostolaisen tuli tuoda yksi asukas/asiakas 

mukanaan. Keltinmäessä kokoustettu ilta-aikaan yhdessä koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. 

Näistä kummastakin hyviä kokemuksia. Päätettiin, että jokainen kutsuu/tuo mukanaan 

seuraavaan kokoukseen asukkaan/asiakkaan.  

 

7. Lastensuojelun kotouttamistiimin esittäytyminen 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lastensuojelu  

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lastensuojelu


 

 

Lastensuojelun avohuollon yhdeksästä tiimistä yksi on ns. kototiimi. Alle kolme vuotta Suomessa olleet 

maahanmuuttajat ovat asiakkaina. Tiimin työntekijöillä osaamista maahanmuuttajien tilanteisiin. Paljon 

yhteistyötä vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden sekä muiden perheen kanssa toimivien 

tahojen kanssa. Koto-tiimiläisille voi matalalla kynnyksellä soittaa ja pohtia yhdessä asioita. Koto-tiimi ottaa 

vastaan lastensuojeluilmoitukset ja sama henkilö hoitaa koko prosessin, ei mene normaalin 

alkuarviointiprosessin kautta. Tiimissä kolme työntekijää. 

Ida Halme yhdyshenkilö. Usein vakavia huolia perheissä. Perheillä usein vääriä käsityksiä lastensuojelusta.  

Perheisiin tarjotaan usein mm. perhetyötä. Ennaltaehkäisy on tärkeää, jotta tilanteet eivät kärjisty 

lastensuojelun huoleksi. 

Virka-aikaiseen lastensuojelun päivystykseen voi aina soittaa. p. 014 266 0135, tyhmiä kysymyksiä ei ole. 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lastensuojelu/yhteys-lastensuojeluun 

 

 

Keskustelua: Päiväkodilla ja muilla peruspalveluilla tärkeä rooli kotouttamisessa. Tärkeää on kohdata ihmisiä 

henkilökohtaisesti ja keskittyä kohtaamaan. Onnistunut itsenäisyysjuhla Kortesuon päiväkodissa ollut, mikä 

siinä oli sellaista, joka houkutti tulijoita? Mitä päiväkoti ja koulu voisivat tehdä, tätä mietittiin. Vanhemmilta 

voisi esimerkiksi kysyä yksitellen, mitä kukin haluaa tuoda omasta kodista tai omasta taustastaan päiväkotiin.  

Yksittäiset kasvokkain keskustelut tärkeitä, ”haluaisitko sinä tulla..” ? Voisiko koulussakin olla enemmän 

yhteisöllisyyttä heti koulun aloituksesta lähtien, esim. perheiltoja. Tärkeää koulun ja muidenkin 

viestinnällään kannustaa yhteisöllisten tilaisuuksien järjestämiseen. Mitä verkostona voisimme tehdä? 

Opiskelijat tehneet päivähoitoon kuvallisen materiaalin, jolla helpotetaan ymmärtämistä. Tulossa sähköinen 

versio.  

 

8. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

  Neuvolasta terveisiä: uudenlainen perhevalmennusohjelma käytössä, neuvola chat alkanut, myös 

ilta-aikoja Kyllön neuvolassa tarjolla, auki koko kesän, https://www.jyvaskyla.fi/terveys/neuvolat 

 

 Perheneuvola: työntekijä voi soittaa puhelinpäivystykseen ja varata ns. verkostotapaamisajan, 

asiakkaille käytössä nettiajanvaraus Hyviksen kautta puhelinneuvonta-aikojen tai sovitteluaikojen 

varaamiseen. https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola 

 

 neuvola-päiväkoti yhteistyö aiheesta tulossa palaveri kesäkuussa 

9. Muut asiat 

Kortepohjalainen lehteen jutut 15.5. mennessä, lehti@kortepohja.info 

 

10. Seuraavat kokoukset 

ke 18.9. klo 14.30-16 Kortepohjan kirjastossa, Isännäntie 3 

ke 13.11. klo 14.30-16, paikka avoin 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lastensuojelu/yhteys-lastensuojeluun
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/neuvolat
mailto:lehti@kortepohja.info


 

 

 

 

  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


