
 

 

Kuohu-Vesanka-alueen perhekeskusverkoston tapaaminen 

23.11.2020 klo 15-16 etätapaaminen Teamsilla 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus ja esittäytyminen 

- Paikalla Teamsissa oli yhteensä yhdeksän osallistujaa. Osallistujia oli varhaisen tuen palveluista, 

varhaiskasvatuksesta, koululta, neuvolasta, nuorisopalveluista ja kulttuuri- ja osallisuuspalveluista. 

 

2. Puheenjohtajan toteaminen tapaamiselle, sihteerin valitseminen  

- Puheenjohtajana jatkoi Taina, muistion kirjasi Hilda. 

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

- Edellinen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

4. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

- Koululla on havaittu, että lapset alkavat olemaan aika väsyneitä tässä vaiheessa lukukautta. Viime 

aikoina on ollut alkusyksyä enemmän levotonta käytöstä. 

- Perheohjaus toimii normaaliin tapaan, tapaamiset ovat olleet lähinnä kotikäyntejä. Tällä hetkellä 

palveluihin ei ole juurikaan jonoja. Varhaisen tuen palveluissa on ollut haussa sosiaalityöntekijöitä ja 

sosiaaliohjaajia, sillä Jyväskylään ollaan perustamassa uutta tiimiä lapsiperheiden palveluiden tarpeen 

arviointiin. Tiimin avulla perheen palveluiden tarvetta arvioidaan yhdessä paikassa, eli ei tule 

’’pompottelua’’ palvelusta toiseen. Tiinan uusi työpari perhekeskustyössä aloittaa vuoden alusta. 

Jyväskylässä pilotoidaan fyysistä perhekeskusta Huhtasuon alueelle, Tiinaan voi ottaa yhteyttä, mikäli 

kiinnostaa lähteä mukaan oman toiminnan kanssa. 

- Erityisesti Kuohulla lapsimäärät pienentyneet.  

- Nuoret ovat löytäneet nuorisopakun, kävijöitä on riittänyt. Pakua mainostetaan esim. Instagramissa. 

 

5. Sihteerikäytäntö 

- Sihteerivuoro kiertää. 

 



 

 

6. Muut asiat 

- Alueen turvallisuus 

o Päiväkodit ja koulut ovat ottaneet uuden pelastussuunnitelmapohjan käyttöön. Pohja on 

osoittautunut niin perusteelliseksi, että se ei ole käytännöllinen tosipaikan tullen (täytettynä 

170 sivua). Tämän vuoksi ollaan valmistelemassa pikaohjetta, josta tarvittavat tiedot löytyvät 

näppärämmin, ja joka henkilöstön on helpompi sisäistää.  

o Vesangan päiväkotikouluun perustettu turvatiimi – mahdollisessa kriisitilanteessa tiimin 

jäsenillä on osaamista ottaa tilanne haltuun. Koululla on järjestetty harjoituksia ja tehty 

suunnitelmia miten erilaisissa yllättävissä/uhkaavissa tilanteissa tulisi toimia. 

o Kiusaamisselvittely on saanut kiitosta myös kotiväeltä. On huomioitava, että se mistä 

puhutaan kiusaamisena, saattaa ollakin esim. pahoinpitely ja näin ollen poliisiasia. 

7. Osallisuuden vahvistaminen peke-toiminnassa 

- Menti-palvelua käyttämällä kerättiin ideoita siitä, miten toimijoiden ja asukkaiden osallisuutta voidaan 

edistää peke-toiminnassa 

o Vastauksissa korostui tiedottamisen tärkeys eri kanavissa 

 

8. Kevään tapaamisten ajankohdat 

 

- Kevään tapaamisajoiksi sovittiin ma 22.2. klo 15-16 ja ma 17.5. klo 15-16. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/osallisuus_kuohu-vesanka.pdf

