
 

 

Kuohu-Vesanka perhekeskusverkosto 20.4.2020 

Käytiin läpi palveluiden ja toimintojen poikkeustilanteen ajankohtaisia asioita, ideoita ja oivalluksia. 

Päiväkoti: Kuohun päiväkoti yhdistetty Vesangan päiväkotiin. Lapsia noin 20 

% normaalista. Perheisiin oltu yhteyksissä puhelimitse, vasut videolla tai 

puhelimella myös niiden vanhempien kanssa, keiden lapset ovat hoidossa. 

Digiloikka on otettu. Työntekijöitä ollut myös muissa tehtävissä, esim. 

soittamassa iäkkäille. Eskareille laitettu etätehtäviä, rastiratoja perheille. 

Perheet yleensä tyytyväisiä. Vesangan päiväkotikoulun laajennusta otettu 

käyttöön. Ainakin juhannukseen saakka päiväkotitoiminta siirretään kesällä 

Kuohulle piharemontin vuoksi. 

Vesangan koulu: Jokainen luokka kokoontuu miitissä verkon kautta. Joillekin 

uusi tapa sopii hyvin, toisille se on haaste. Jos tuen tarpeita, mietitään niitä 

koulun voimin yhdessä. Noin 10-15 oppilasta koulussa. Etätyöt haastavat 

myös perheitä ja niissä monenlaisia tilanteita. Päiväkotikoulun pihaa 

uusitaan, kuntoilulaitteita esim. tulossa, jääkiekkokaukalo uusitaan. Laavu 

kesällä tulossa Vanhempainyhdistyksen toimesta. Pienten päiväkotilaisten 

pihan paikka vaihtuu. 

Erityisopetus: Luokanopettajajohtoisesti menty. Yhdessä sovitaan, kuka auttaa ja millä tavalla, jos tuen tarpeita. 

Erityisopettaja on koululla tavattavissa tiettyinä päivinä erityisen tuen oppilaille mutta myös muille. Hyvin pystytty 

auttamaan tuen tarpeisia. Tukitunteja harkitusti, lukutestejä ollut. Vanhemmat suhtautuvat rauhallisesti 

tilanteeseen. 

Oppilashuolto: Ollut aika hiljaista, perheet eivät itse ole olleet yhteyksissä. Opettajien kautta tulleiden 

yhteydenottojen kautta oltu perheisiin yhteydessä. Mietityttää, mitä jälkiseurauksia tilanteesta koituu. Toive, että 

ennen lastensuojelun yhteydenottoa ensin oppilashuoltoon yhteyttä ja sosiaalihuoltolain tukitoimien selvittely. 

Verkostopalavereja tarpeellista pitää varsinkin nivelvaiheessa. 

Seurakunta: Rippikoulut siirretty kesältä pois syyslomalle ja joululoman tienoille. Etärippikoulumahdollisuus kesällä, 

vain muutama haluaa valita tämän vaihtoehdon. Luontorastirata suunnitteilla. Donkis-ilta (=toiminnallinen ilta 

nuorille) peruttu toukokuulta. Tehtäviä verkon välityksellä. Insta, Teams, Whatsup käytössä. Discord, nuorten 

keskustelukanava käytössä. Youtube kanava Kirkkis, jossa esim. kokkikerho. 

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret 

Perheiden retket, leirit siirretty elokuulle. Kerhokirjeitä lähetetty, niissä puuhaa päiväkerholaisille. Lapsille soitetaan 

whatsup videopuheluita. Terveestä perheestä voi tuoda lapset leikkimään kirkon pihalle työntekijöiden kanssa, tästä 

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret


 

 

voi lastenohjaajiin olla yhteyksissä. Videoita ym. tehty. Zoomin kautta alkaa digi-perheolkkari ti klo 10-11. 

Päiväkerhoon haku nyt menossa, 2 –vuotiaista alkaen voi hakea.  

Varhaisen tuen perheohjaus: Korona-tilanteen alussa kotikäynnit olivat tauolla, nyt kotikäyntejä tehdään päivittäin. 

Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ulkona puistoissa jne. Skype ym. etäyhteydet käytössä myös. Osa perheistä 

pärjäilee ihan hyvin, osalla haasteita. 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Puistoruokailut kesältä on peruttu. Siirretään joulupuuroiksi marras-joulukuulle.  

Perhekeskustoiminta: Perhekompassi ohjaukset ja neuvonnat on koko keväältä peruttu. Perhekompassin Chat 

löytyy sähköisen Perhekompassin etusivulta www.jyvaskyla.fi/perhekompassi . On avoinna ti, ke ja pe klo 8-14. 

Nimettömänä voi jutella ja kysellä joko koronatilanteen aiheuttamista mietityttävistä asioista tai mistä vaan 

lapsiperhearjen asiasta. Koronapuhelinneuvontaa mm. kauppapalvelu- ja apteekkiasioissa kaikenikäisille ma-pe klo 

8-16 p. 014 266 0550. Sari siirtyy toukokuun aikana muihin tehtäviin, seuraaja-asia selvittelyssä. Tiina auttaa ja tukee 

siihen saakka.  

Syksyn tapaamiset:  

ma 28.9. klo 15-16 Vesankatalossa 

ma 23.11. klo 15-16 Vesankatalossa 

Laitetaan kutsut kalenterin kautta, jolloin etätapaaminen mahdollinen myös, jos ei pääse paikalle.  

 

http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi

