
 

 

KUOHU-VESANKA PERHEKESKUSVERKOSTO 

Teams kokous 28.9.20 klo 15-16  

1. Esittelykierros 
Esittäytyminen hoidettiin jokaisen osallistujan ajankohtaisissa puheenvuoroissa. 

2. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Taina Rikama-Koskinen 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Edellisen kokouksen muistio oli hyväksytty edellisen kokouksen jälkeen. 

4. 5-8 vuotiaiden yhtenäinen opinpolku 
Rehtori Joel Linna kertoi taustaa, miksi Vesangassa kehiteltiin ja aloitettiin uudenlainen toiminta.  Tänä vuonna 

keskitytään eskarien ja reppujen (ykkösluokat) yhteisen rinkkaparitoiminnan yhteisopettajuuden kehittämiseen 

(rikkapari = varhaiskasvatuksen opettaja ja luokanopettaja). Uuden toimintatavan tavoitteena on tukea lasten 

henkilökohtaista opinpolkua. Alun haasteena on ollut yhteisen suunnitteluajan löytyminen esiopetuksen ja 

alkuopetuksen väelle. Varhaiskasvatus ja jälkkäritoimintakin on aloittanut yhteistyön kehittämisen tämän 

toimintakauden alusta. 

5. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 
Tiina esitteli ajankohtaiset asiat perhekeskustoiminnan osalta sekä hankkeen Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyspalvelukeskus ohjelma Keski-Suomessa vuosina 2020- 2022.  

6. Osallistujien ajankohtaiset asiat 
Aulis Mäkinen nuorisopalvelut, liikkuva nuorisotyö ja nuorisopaku -työnkuvana.  

Nuorisopaku toimintaan ei ole tullut mitään erityisiä koronaohjeita. Välinet ovat nuorten käytössä, käsidesiä 

käytettään ja turvaväleistä huolehditaan. Kasvomaskien käyttöä ohjeistetaan varsinkin isommille. Suosittu 

sumopaini on nyt pois käytöstä. Vältetään siis sellaisia toimintoja, joissa on ilmeinen tartuntavaara. Toiminnassa 

huomioidaan myös osallistuja määriä, eli ei mennä pitämään toimintoja sinne missä on paljon nuoria koolla.  

Paikalla myös Kuohun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Niina Mäkinen. 

Jyväskylän seurakunnan diakoniatyöntekijä Elina Fuchs edustaa perhetyöntekijöitä. Elina kertoi, että seurakunta 

on pitänyt perheille vielä toistaiseksi erilaisia ryhmiä, eli tapahtumia ei ole peruttu koronan vuoksi.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alkusyksy_20_peke_diat.pdf


 

 

Neuvolan terveydenhoitajan Anja Kemppaalan terveiset: Neuvolassa töitä paljon, päivittäin vaihtelee. Yritetään 

selvitä. Koronatilanne tuonut haasteita, on oltu koronapuhelimessa välillä ja se on pois neuvolatyöstä. 

Lääkäriresurssia saatu, ylimääräisiä tarkastuspäiviä lisätyönä. Ruuhkautui kevään aikana pahasti. Nyt jonot 

purkaantumassa. 

Kuraattori Heli Kangaspunta. Heli on vuoden verran ollut nyt tällä alueella. Heli kertoi, että mitään mullistavaa ei 

ole tapahtunut. Työtä piisaa, mutta mitään ruuhkaa tai kaaosta ei ole. Oli keväällä miettinyt, että miten tämä 

korona-aika tulee näyttäytymään, mutta se ei ainakaan vielä ole näkynyt erityisemmin työssä. Vaikutukset voivat 

tulla viiveellä ja Heli uskoo, että jollain aikavälillä sitä tuen tarvetta vielä tulee.  

Heli on toiminut syksyn aikana paljon mukana koululuokissa, jonkun verran on ollut myös yksilötyötä. Hän 

toteaa, että ei niissä luokissa yksikään aikuinen ole liikaa. Luokissa on paljon tuentarvetta.  

Uutta koulupsykologia ei ole saatu vielä rekrytoitua.  

Veera Tikkanen varhaisen tuen perheohjaaja: Perheohjausta on ollut ihan normaalisti tästä tilanteesta 

huolimatta. Tehdään kotikäyntejä ja pari eri ryhmää on: varhaisen vuorovaikutuksen ryhmä ja nuorille äideille 

suunnattua toimintaa. Maskeja käytetään työssä. Käytössä myös puhelinkeskustelut ja Teams.  

Joel Linna ja Niina Pasanen kertoivat Vesangan ja Kuohun laavuhankkeiden prosesseista. Tänä syksynä sitten on 

saatu valmista aikaan ja molemmissa kylissä on laavut valmiina kyläläisten ja päiväkotikoulujen käyttöön.  

8. Seuraava tapaaminen 
Seuraava alueen peke-tapaaminen on maanantaina 23 11. klo 15 – 16. 


