
 

 

Kuohu-Vesanka perhekeskusverkoston tapaaminen 

17.5.2021 klo 15-16 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

Tapaamisen aloitus  

Puheenjohtajan toteaminen tapaamiselle, sihteerin valitseminen  
 Todettiin puheenjohtaja. Sihteerinä toimi erityisluokanopettaja Vesangan päiväkotikoulusta 

Esittäytyminen 
 Osallistujia koulusta, varhaiskasvatuksesta, seurakunnasta, neuvolasta, varhaisen tuen palveluista, 

nuorisotyöstä ja vanhempaintoimikunnasta. Osallistujia yhteensä 11 kpl.  

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 Edellisen tapaamisen muistio hyväksyttiin muutoksitta 

Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita 
 Perhekeskustyöntekijä esitteli perhekeskustoiminnan valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia 

ajankohtaisia asioita. Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma –kysely on käynnissä, jotta kaikki 

perhekeskustoiminnan toimijat saavat osallistua perhekeskustoiminnan suunnitteluun.  

Kesäajan toiminta alueella 
 Vesangassa toimii päiväkoti ja jälkkäri juhannukseen asti ja juhannuksesta heinäkuun loppuun 

Keljonkankaalla. Kuohun päiväkotikoulu menee kiinni kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen ja siirtyy 

Vesankaan juhannukseen saakka.  

 Nuorisopaku ajaa koko kesän tiistaista torstaihin. Kuohu-Vesanka-alueen päivä on torstai. 

Tarkemmat aikataulut löytyvät parhaiten Instagramista tai Facebookista. Kesällä nuorisotoimi 

järjestää myös kalastuspäiviä (2008-2009 syntyneille). Ilmoittautumista on jatkettu.  

 Seurakunta järjestää yöseikkailun 10.-11.6.2021 7-10 –vuotiaille. Tulossa myös perhepäiviä ja 

perheleiri Koivuniemessä. Vesalan leirikeskuksen päärakennus on purettu ja uutta odotellaan 

valmistuvaksi noin vuoden päästä.  

 Mäki-Matin perhepuistossa toimintaa kaikille. Perjantaisin grilli tulilla n. klo 10-12. Kesätoimintakausi 

alkaa 31.5. Joka päivä avointa, ohjattua toimintaa puiston alueella. Kahvila aukeaa 31.5. ja on auki 

11.8. asti, klo 10-16. Muskari joka keskiviikko klo 9.30 Laululavalla, sään salliessa. Kesäteatterit 

aloittavat 4.6. Tulossa Adastra-teatterin esittämä Kiljusen herrasväki ja Lastenteatteri Pikkusohvin 

esittämä Tatu ja Patu – syömään. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu_2021.pdf


 

 

 

Tulevan syksyn toiminta päiväkotikouluissa 
 Koulu toimii ns. 1,5 sarjaisena, jolloin useammat luokka-asteet saavat sopivan kokoiset ryhmät.  

 5-8 –vuotiaiden joustavaa opinpolkua ja 5-6 –eskareiden, sekä 1-2 –luokkalaisten RINKKAPARI-toimintaa 

jatketaan ja kehitetään. Päiväkodin puolen piha-alueet aidattu ja pienemmät ulkoilevat pääosin aidatulla 

alueella. Isommat ulkoilevat koko päiväkotikoulun piha-alueella. Myös Kuohulla tehdään paljon yhteistyötä.  

 Turvakaapit asennettu jokaiseen luokkatilaan ja varustelua täydennetään syksyn aloitukseen mennessä.  

 Vesangan päiväkotikoulussa aloittaa syksyllä kasvatusohjaaja.  

Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
 Neuvolassa paljon lapsia jonokirjalla. Koronarokotukset työllistävät terveydenhoitajia. Kiirettä on ja perheiltä 

tulee palautetta.  

 Nuorisopaku jatkaa syyslomaan asti Kuohun ja Vesangan alueella ulkona toimintaa. Syysloman jälkeen 

suunnitelmissa jalkautua sisätiloihin saliin. Tavoitteena saada ympärivuotista toimintaa.  

 Kuohun kerhotoimintaa laajennetaan syksyllä. Kartoitetaan ulkopuolisia toimijoita ja yksi ohjaajista valitaan 

organisoimaan kerhotoimintaa. 

 Seurakunta aloittaa syksyllä Perheolkkarit Kypärämäessä. Syksyllä suunnitelmissa yhteisöruokailut 

maanantaisin Keltinmäen kirkossa. Solmuja parisuhteessa –työryhmä aloittaa myös syksyllä. 

 Varhaisen tuen palveluissa on aloittanut vastaava perheohjaaja. Asiakkaat voivat hakea ehkäisevää 

perhetyötä suoraan soittamalla soittoaikana vastaavan perheohjaajan numeroon. Soittoajat ovat ti klo 10-12 

ja to klo 12-14 puh. 040-3587755. 

 Perhepolku-koulutukseen ja Nepsy-tutor -koulutukseen osallistuu molempiin Vesangan päiväkotikoulusta 

varhaiskasvatuksen opettaja. 

Muut asiat 
 Syksyn perhekeskusverkoston tapaamiset 

o ma 13.9. klo 14.30-16 

o ma 1.11. klo 15-16 

Kokouksen päättäminen 


