
 

 

Kuohu-Vesanka perhekeskusverkosto    Muistio 

11.11.2019 Vesankatalo 

 

1. Tapaaminen avattiin. 

2. Esittäytyminen ja osallistujalistan kierrättäminen. Edustus koululta, päiväkodilta, kirjastosta, neuvolasta, 

kulttuuri- ja osallisuuspalveluista, Kuohun vanhempaintoimikunnasta, nuorisopalveluista, 

perhekeskustoiminnasta ja kouluterveydenhuollosta. Yhteensä 10 henkilöä. 

3. Taina puheenjohtajana ja Tiina sihteerinä. 

4. Edellisen kokouksen muistio katsottiin, keskusteltiin kurittamisasiasta, jonka todettiin olleen yksittäinen 

tapaus ja hyväksyttiin muistio.  

5. Kuulumiskierros:  

 Vesangan lähikirjasto: Perheitä käy ahkerasti lähialueelta. Koulu- ja päiväkotiyhteistyö on hyvä 

juttu. Kirjastoon voisi suunnitella peli-iltoja ja ym. vapaata harrastustoimintaa, joka ei vaadi 

ohjaajaa. Tällä hetkellä oppilaat käyvät pelailemassa esim. välituntisin ja samaa toimintaa voisi 

kokeilla illalla. Kirjasto on avoin yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa. Kirjavinkkausta tehdään 

sekä Kuohulla että Vesangassa. Kokemuksen mukaan kirjavinkkaus edistää oppilaiden lukemista. 

Askarteluiltoja on järjestetty välillä ja ne ovat olleet suosittuja. 

 Erityisopetus: 19 tehostetun tuen lasta ja kohta tulee kahdeksas erityisen tuen lapsi. Yhteistyötä 

tehdään opettajien, vanhempien ja oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Myös Niilo Mäki instituutti, 

Kukkulan koulu, Onerva Mäen koulu ja perheneuvola ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. 

Vesangan koulussa 176 oppilasta, varhaiskasvatuksessa kerhotoiminta mukaan lukien 120 lasta.  

 Kulttuuri- ja osallisuustoiminta: Laavuhanke Vesankaan: kustannusarviota odotetaan 

vanhempaintoimijoilta pian, jotta saataisiin se tämän vuoden budjettiin. Rakentaminen voi olla 

ensi vuoden asia, mutta hyvä olisi saada budjetti valmiiksi tämän vuoden puolella. 

Osallisuustoiminnalla saattaisi olla mahdollisuus kustantaa laavu tämän vuoden budjetista. 

Vanhempaintoimijoilta löytyy tekijät, paikka ja lupa laavulle.  

 Kuohun vanhempaintoimikunta: Järjestetään tapahtumia. Tänä vuonna Halloween-tapahtuman 

järjesti 6. luokkalaiset ja tapahtuma oli suosittu. Kuohun päiväkotikoulun rakennuksen 

tulevaisuus auki. Talvitapahtuma tulossa talvella yhteistyössä muiden Kuohun toimijoiden 

kanssa, esim. partio mukana. Toiminnallista tekemistä järjestetty mm. rusettiluistelua.  

 Neuvola: 7-8 lasta syntynyt alueella, äitiysneuvola: yli 10 laskettua aikaa tällä hetkellä ensi 

vuodelle. Neuvolatyö on paljolti vanhempien kanssa keskustelua ja siinä tulee huomioida sekä 

lapsi että vanhemmat. Vanhempien jaksaminen mietityttää alueen neuvolatyössä. Äidit uupuvat, 

isät töissä pitkän matkan päässä. Parhaansa vanhemmat yrittävät. Kotipalveluun ja 



 

 

varhaiskasvatukseen ohjataan useita. Neuvolalta kysymys kouluterveydenhuoltoon: luetaanko 

kirjauksia? Luetaan, jos huoli nousee terveydenhoitajalla. Tiedonsiirtyminen on tärkeää ja 

neuvolasta toivotaan, että kirjauksia luettaisiin.  

 Koulu: Varhaisempaa tukea perheille toivotaan ja perheet pitäisi saada sitoutettua 

työskentelyyn, jotta tuki kantaisi pidemmälle. Koulun tuen tarvitsijoissa osa tarvitsee tukea 

oppimiseen ja siihen on tarjolla tukea. Osan tuen tarve on vanhempien läsnäoloon liittyvää. 

Maaliskuussa on koulun laajennus valmis. Vanhempaintoimikunnan avulla hanke on edennyt ja 

toimikunnan merkitys on suuri.  

 Kouluterveydenhuolto: oppilashuollon, ohr:n, vanhempaintoimikunnan kanssa yhteistyössä 

suunnitteilla alkuvuoteen Kuohulle ja Vesankaan vanhempainilta peleihin liittyen. Kuohun 

koululla tehdään tarvittaessa paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa perheiden tukemiseksi.  

 Nuorisopalvelut: Nuorisopaku – liikkuva nuorisotyön muoto 11-29 -vuotiaille. Pallo- ja 

pihapelejä, grilli, äänentoistolaitteet, sumopainipuvut, lauta- ja korttipelejä mukana. Matalan 

kynnyksen toimintaa, ei tarvitse sitoutua vaan voi tulla milloin haluaa. Kuohulla ollut 10-30 

nuorta. Instagram: nuorisopaku. Voi pyytää pakua vierailemaan tiloille ja tapahtumiin ja 

mielellään tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kuohulta vuokratila torstai-iltaisin 

talven ajaksi maaliskuun loppuun asti.  

 Varhaiskasvatus: eskareita on tänä vuonna tosi paljon ja heillä on liikkuva varhaiskasvatus-

teema. Kuohulle ja Vesankaan on saatu sijaisia tarvittaessa. 

 Perhekompassi palveluohjaus: 2x Kuohulla ja Vesangassa tähän mennessä, asiakkaita ei ole 

käynyt. 

6. Suuntaviivoja Lape/peke kehittämiselle vuosille 2020-22  hallitusohjelman pohjalta 

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. 

Keskustelua aiheesta, miten vahvistetaan matalan kynnyksen tukipalveluja: 

 koulu ja oppilashuolto voi ohjata perheitä sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin 

 toiminnallisiin tapahtumiin mukaan, hiihtoretket, marjanpoimintaretket: arjen kohtaamista, 

kasvot tutuksi 

 kuraattori linkkinä 

 perheiden sitouttaminen, riittääkö yksi kerta, jos esim. perheohjaus alkaa 

 työntekijä ottaa vastuun ja hoitaa perheen varhaisen tuen jonoon kysymällä perheeltä lupa 

 kynnys ottaa apua vastaan on suuri perheillä, perhekompassi palveluohjaukset pitäisi sitoa 

puuhapäiviin tms.  

 toiminnalliset vanhempainillat: sinne mukaan, jokainen vanhempi käy pisteissä ja jokaisessa eri 

aihe 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_marraskuu_2019.pdf


 

 

 ohjaus perheohjaukseen: korostettu, että vanhempi itse ottaa yhteyttä: onko tämä vielä 

voimassa? Aina voi myös työntekijä ottaa yhteyttä perheen puolesta, jos on perheeltä lupa. 

 toimijoiden tulisi osata ohjata hyvissä ajoin, matalalla kynnyksellä, ennalta ehkäisevästi 

 miten saadaan perheet ottamaan apua vastaan hyvissä ajoin? Jo ennen kuin asia on ongelma. 

Pärjäämisen kulttuuri Suomessa. Miten tehdä normaalia, että jokainen tarvitsee apua joskus? 

 Perheet tarvitsevat miettimisaikaa, palveluita ei oteta heti vastaan. Työntekijöiden tulee jaksaa 

tarjota aina vaan uudestaan eri palveluita. Jossain kohtaa se palkitsee.  

 Koululta ja päiväkodeista otetaan paljon yhteyttä koteihin ja keskustellaan arjen asioista ja 

tuetaan perheitä.  

 

7. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus kokemuksia, tilastoja ja kevään 2020 suunnittelua, diat 6-

11 

Palveluohjauskertoja ollut sekä Kuohulla että Vesangassa kaksi kertaa, asiakkaita ei ole ollut. Miten 

jatketaan tästä eteenpäin? Pop up tyyppisesti tapahtumiin. Avoimen kerhotoiminnan aikana, kun 

vanhemmalla ei ole kiire töihin. Lapsi lähtee kerhoon, vanhemmalla saattaisi olla aikaa. Palveluohjaus 

sinne missä ihmiset ovat. Peliaiheisiin iltoihin mukaan. Viikon päästä vanhempaintoimikunnan 

kokoukseen. Koulun laajentumisen avajaistapahtumaan. Siivouspäivä järjestetty illalla. Kuka voisi olla ns. 

Linkkikummi  saattaen vaihtaen lähtisi kummiksi, kulkisi rinnalla, lähtisi hakemaan asiakkaan kanssa 

palveluja, toimintaa (vapaaehtoisia, mummoja tms.)? Onko alueella MLL:n perhekahvilaa? Ei ole, tilojen 

puutteen vuoksi (tämä selvitetty jäkikäteen). 

 

8. Muita ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Kutsu tulla esittelemään varhaisen tuen palveluita yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmään 3.12. 

klo 14.15-15.15 Vesankataloon ja Kuohun koululle klo 12.45-13.45, noin 20 min. 

  to 13.2. klo 17.30 ehdotettu Kuohun vanhempainiltaa 

 

9. Seuraavat kerrat ja niiden suunnittelua yhdessä 

 10.2.20 klo 14-15.30 Vesankatalossa 

  20.4.20 klo 14.30-15.30 Vesankatalossa  

Puheenjohtaja ehdotti, olisiko hyvä koota vuosikello tms. jossa kaikki yhteiset tilaisuudet, 

vanhempainillat ym. Helpottaisi kaikkia. 

10. Tapaamisen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia ja päätti tapaamisen. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_marraskuu_2019.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_marraskuu_2019.pdf

