
 

 

Kortepohja-Kypärämäki perhekeskusverkoston tapaaminen  Muistio 

Aika: 13.11.2019 klo 14.30-16     

Paikka: Kypärämäen koulu, opettajainhuone 

1. Kokouksen avaus 

 Päivi avasi kokouksen 

 Kypärämäen koulun esittelyä rehtori Juhani Lehtimäki 

 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen päivittäminen 

 edustus: koulu, päiväkoti, seurakunta, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, Jyvälän koululaisten 

iltapäivätoiminta, neuvola, yhteensä 10 osallistujaa 

 

3. Todettiin puheenjohtajaksi Päivi ja sihteeriksi lupautui Tiina 

 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 

 

5. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta 

Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita koskevat diat 

 Käytiin läpi tarkentunut LAPE –muutosohjelman jatko v. 2020-2022. 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. 

 Ideoitiin missä Perhekompassi palveluohjausta kannattaisi pitää, nyt kirjastolla ja 

hyvinvointikeskuksella ei ole ollut kävijoitä.   

o Sinne missä perheet jo ovat: tapahtumiin, vanhempainiltoihin, neuvolaan lääkärin 

tarkastuspäivinä, seurakunnan perheolkkariin ja ekavauvaryhmään sekä esim. S-market 

Savelaan.  

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita: 

 Neuvola – varhaiskasvatus yhteistyön mahdollisuudet 

o Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön mahdollisuuksia tarkastellaan yhdessä neuvolan, 

varhaiskasvatuksen, varhaisen tuen/perhekeskustoiminnan kanssa. Tammikuussa lähdetään 

tutustumaan Helsinkiin Kallion perhekeskuksen neuvola päiväkodissa malliin ja Espooseen 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_marraskuu_2019.pdf


 

 

Ison Omenan palvelutorin neuvolaan. Ajatus on saanut alkunsa Kortepohja-Kypärämäki 

perhekeskusverkoston tapaamisessa. 

 Kortepohjan uuden päiväkotikoulun kuulumiset  

o Syksyllä 2022 toiminta alkaa uudessa päiväkotikoulussa. Suunniteltu 700 lapselle. 

Nuorisotilat ja kirjasto tulevat samaan taloon ja lisäksi tulossa yhteiskäytössä olevia tiloja eri 

palveluiden jalkautuville työntekijöille perhekeskusmallin toimintatavan mukaisesti. 

o Kortepohjan koulu väistää Voionmaan koululle talviloman jälkeen, jolloin remontti on valmis. 

 Toimijoiden kuulumiskierros: 

o Kypärämäen päiväkoti: ”äärimaahanmuuttajat, pikasijoituksia”, aloitetaan oppiminen 

täysin perusteista esim. mikä on kello ja miten sitä käytetään. Alueen asukkaat ovat 

pitäneet huolta maahanmuuttajista. 

o Alueseurakunta, varhaiskasvatus ja perhetyö: perheolkkaria ja perhekerhoa, perhetyötä 

perheiden kotona. Ekavauvaryhmä tuli syksyllä täyteen, kaikki eivät mahtuneet. 

Tammikuussa alkaa seuraava ryhmä ja ilmoittautuminen alkaa joulukuun alussa. 

Useimmat olleet lähialueilta, mutta osallistujia saattaa olla ympäri kaupunkia. Lyhtyilta 

tulossa vielä tänä syksynä. 

o Neuvola: maahanmuuttajat näkyvät myös neuvolapalveluissa, neuvolan ja 

varhaiskasvatuksen välille on tulossa uudet yhteistyölomakkeet 4- ja 5-vuotiaille: nopea 

täyttää ja nopea lukea. 

o Osallisuuspalvelut: Työntekijät mukana erilaisissa verkostoissa, järjestävät mm. 

iltakahveja, joissa vierailemassa päättäjiä ja virkamiehiä ja asukkailla mahdollisuus 

osallistua ja tuoda asioita keskusteluun. Osallisuuspalvelut edistävät kuntalaisten 

osallisuuden mahdollisuuksia ja auttavat esim. erilaisten toimintojen käynnistämisessä. 

Lapsen oikeuksien päivä ensi viikolla: kaupunginteatterilla konsertti, tervetuloa! 24h 

tapahtuma myös tulossa. 

o Iltapäiväkerhotoiminnassa kansainvälisyys tämän vuoden teemana. Kypärämäen 

iltapäiväkerhotoiminnassa 39 lasta. Toimintaa järjestetään lasten ja perheiden 

toivomusten mukaan, esim. ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja, retkiä. Uudet tilat saatu ja 

ne ovat olleet toimivat. Yhteistyö koulun kanssa sujuvaa. 

o Kypärämäen koulun vanhempainneuvoston toimintaa kehitetään, Jyväskylän 

vanhempainfoorumi yhteistyössä.  

o Kypärämäen koulu: Lauantaikoulupäivänä ja nenäpäivässä paljon vanhempia mukana 

koulun toiminnassa. Yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä. 

o Varhaisen tuen palveluiden kuulumiset: yksin äitinä ryhmä, vanhempana vahvemmaksi 

ryhmä. 

o Terveiset vanhuspalveluista, jonne toivotaan joulukortteja vanhuksia ilahduttamaan. 

Vanhuspalveluihin toimitettavien joulukorttien tiimoilta yhteydenotot 

outi.savonen@jyvaskyla.fi. Kortit voi toimittaa Outille tai Tiina peketyöntekijä voi hakea 

kortit ja toimittaa keskitetysti Outille.  

mailto:outi.savonen@jyvaskyla.fi


 

 

7. Verkostolle uusi puheenjohtaja 

 Valittiin verkostolle uudeksi puheenjohtajaksi Kypärämäen koulun rehtori Juhani Lehtimäki. 

 

8. Kevään tapaamiskertojen ajankohtien ja aiheiden sopiminen 

 Kortepohjan seurakuntakeskus 5.2.20 klo 14.30-16 Isännäntie 4 

  Kortepohjan koululla Voionmaalla Voionmaankatu 17-19, 29.4. klo 14.30-16 

 Miten voidaan auttaa toinen toisiamme? esim. Pienten koululaisten aamukerhotoiminta: 

Iltapäiväkerhotoimintaan viedään viestiä, että tarvetta olisi aamun kerhotoiminnalle.  

 Miten konkreettisesti eri toimijat voivat auttaa toisiaan. 

 

9. Päätettiin kokous. 


