
 

 

Kuohu-Vesanka perhekeskusverkoston tapaaminen 

22.2.2021 klo 15-16 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

Tapaamisen aloitus  
 

Puheenjohtajan toteaminen tapaamiselle, sihteerin valitseminen  
 todettiin puheenjohtaja. Sihteerinä toimi perhekeskustyöntekijä 

 

Esittäytyminen 
 paikalla: erityisopettaja, kuohun vanhempaintoimikunta, Vanhempainfoorumi, varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja, rehtori, varhaisen tuen palvelut (perheohjaaja ja perhekeskustyöntekijä), 

päiväkodinjohtaja. Yhteensä 8 osallistujaa. 

 

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. Keskustelua herätti Nuorisopakun tämän 

hetkinen tilanne. Nuorisopaku kiertää edelleen. Mahdollisesti toimintaa myös sisätiloissa, kun 

korona helpottaa. 

 

Vesangan 5-8-vuotiaiden opinpolku 
 Hanke menossa, jotta nivelvaiheen ylitystä saataisiin tasattua mahdollisimman paljon. Joustavaa 

toimintaa lasten mukaan. Näkyvin toimintamalli tänä vuonna yhteisopettajuus. 3 rinkkaparia, joissa 

esikouluopettaja ja 1.luokan opettaja toimivat työparina. Hyödynnetään tuttuutta ja osaamista. 

Erityisopettaja ottaa koppia sekä eskareista, että epuista. Pohdintaa, mitä yhteistä tekemistä voisi 

olla 5-6 v., 6-7 v., 7-8 vuotiailla ensi vuonna. Yhtenäinen kokonaisuus esi- ja alkuopetuksessa –mallia 

luodaan. Mukana myös jälkkäritoiminta. Varhaiskasvatuksessa jaettu 0-4-vuotiaat toimivat omissa 

tiloissa ja 5-6-vuotiaat omassa tilassa. Lapsi menee kehityksensä mukaan, ei välttämättä iän mukaan. 

Toimintamalli kehittymässä. Lapsi saisi rauhassa kasvaa opinpolulle (3.luokalle) oman kehityksensä 

mukaisesti.   



 

 

 Toukokuussa tiedotettu vain niitä huoltajia, joiden lapsi osallistuu. Kasvun ja oppimisen palveluiden 

erikoissuunnittelija tekee lapsivaikutuksen arviointia hankkeesta. 

 

Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
 Perhekeskus: kevään aikana tietoiskuja Perhekompassista ja varhaisen tuen palveluista 

päiväkoteihin, mielellään myös muillekin, jos haluavat. Jalkautumiset harvassa koronan vuoksi. 

Huhtasuon yhteistoimintapisteessä tiistaisin perhekeskustyöntekijät klo 8.30-12.  

 Kuohun Vanhempaintoimikunta: Koronan takia vain vähän toimintaa. Keväällä mahdollisesti jokin 

toiminnallinen polku (saman tyylinen kuin tonttupolku). Kerhotoiminta 1-4-luokkalaiset, haetaan 

jatkoa. Vesangan vanhempaintoimikunnan kanssa tehty yhteistyötä,  

 Perheohjaus: normaalisti kotikäyntejä, ei ryhmätoimintaa. Palvelutarpeen arviointi-tiimi ohjaa tällä 

hetkellä perheohjaukseen. Neuvolassa perheohjaaja kerran kuukaudessa, myös sitä kautta voi tulla 

asiakkaaksi. 

 Vanhempainfoorumi: kuntalaisaloite liikennesuunnittelun ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Toivotaan allekirjoittajiksi myös vanhempaintoimikuntia. Tavoitteena osallistaa lapsia 

liikennesuunnitteluun ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Koko kaupungin yhteinen asia. 

Vanhempainfoorumi edistää päiväkodin/koulun ja kodin yhteistyötä tekemällä yhteistä matkaa 

lukuvuonna 2021-2022 

 

Muut asiat 
 Turvallisuus: koululla kehitetty turvakaappia. Turvakaappi löytyisi joka tilasta ja se sisältäisi kaikki 

tarvittavat, turvallisuuteen liittyvät asiat. Sisältönä mm. hätätilanteen toimintaohjeet, 

poistumistiekartta, piha-alueen kartta ja kokoontumispaikat, otsalamppu ja monitoimivalaisin, 

suojahansikkaita, maskeja, ea-tarvikkeita, nimilista, heijastinliivi.   

 Kuohun päiväkoti-koulun lapsitilanne: Tällä hetkellä näyttää vähältä, esim. ensi vuonna 6 eskaria. 

Päiväkoti-koulun jatkuvuus, jos lapsia vähän? Saako muuttovirtausta jotenkin lisättyä Kuohulle? 

Kohtaako tonttitarjonta lapsiperheet? Mahdollisesti keskusteltavaa kuntapäättäjien iltakahveille.  

 Seuraava kokous 17.5. klo 15-16 

 

Kokouksen päättäminen 

https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/vm/av.%20https:/peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/yhteinen-matka-lukuvuonna-2021-2022
https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/vm/av.%20https:/peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/yhteinen-matka-lukuvuonna-2021-2022

