
 

 

Kuohu-Vesanka perhekeskusverkosto    Muistio 

Aika: ma 10.2.2020 klo 15-16.30 

Paikka: Vesankatalo 

 

1. Tapaamisen aloitus 

2. Esittäytyminen ja/tai osallistujalistan kierrättäminen  

Osallistujia varhaiskasvatuksesta, varhaisen tuen palveluista, seurakunnan diakoniatyöstä, Kuohun 

vanhempainyhdistyksestä ja osallisuus- ja kulttuuripalveluista, yhteensä 7 henkilöä. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja muistiinpanojen kirjoittaja 

Taina puheenjohtaja ja Sari sihteeri. 

4. Edellisen muistion hyväksyminen 

Korjataan muistioon seuraavan tapaamisen päättymisajaksi klo 16. 

 

5. Ajankohtaisia kuulumisia 

Vanhempainillat: Peliaiheiset vanhempainillat Kuohulla 13.2. ja Vesangassa 18.2. Eri sisältö 

molemmissa. Paikalla myös Perhekompassi ohjaus ja neuvonta. 

Koulun remontti: Laajennus valmistumassa ja käyttöönotto on maaliskuun aikana. Pihaa parannellaan 

kesän aikana, mm. aita uusitaan. Varhaiskasvatuksen lapset siirtyvät Kuohulle kesäksi. 

Kirjaston peli-ilta: 

Koululaisille suunniteltu lautapeli-iltaa kirjastolle, ajankohta myöhemmin keväällä.  

Laavu: Vesangan laavun perustustyöt ja laavun kokoaminen tehdään heti, kun lumet sulavat. Rahoitus 

hoituu osallisuus- ja kulttuuripalveluiden ja vanhempainyhdistyksen kautta. Myös Kuohulle laavu 

toiveissa ja vanhempainyhdistys edistää asiaa. 

Seurakunta: Yhteisvastuukeräyksen aiheena tänä vuonna Sinä riität hyvään vanhemmuuteen. La 29.2. 

kauppakeskus Sepässä ja 25.4. Kompassilla koko perheen tapahtuma aiheeseen liittyen.  

Kuohun Vanhempainyhdistys: Yhteistyössä muiden Kuohun yhdistyksien, Vesangan partion ja 

nuorisopalvelun kanssa Talvitapahtuma la 22.2 klo. 10-14 

Nuorisopalvelut: Nuorisopaku on joka viikko Kuohulla ja joka toinen viikko Vesangassa.  

Varhaisen tuen perheohjaus: Vanhemmat ja työntekijät voivat matalalla kynnyksellä olla yhteydessä 

esim. lasten kasvatusasioissa, vanhemmuuden tukemisessa, parisuhdeasioissa jne. Perheohjaajia voi 

pyytää myös esim. vasukeskusteluihin tai verkostopalavereihin. 

 

 

6. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ku_ve_peke_diat_10022020.pdf


 

 

 Kansallisia asioita: Perhekeskuskehittäminen on vuosina 2020-22 osa Tulevaisuuden sote-keskus 

kehittämistä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön kehittämisen lisäksi edelleen tärkeä 

huolehtia sivistyspalveluiden, seurakunnan ja järjestöjen mukana olemisesta. Maakunnille tulossa 

rahoitusta Tulevaisuuden sote- keskuskehittämiseen ja siinä osana on myös lapsi- ja 

perhepalveluiden kehittäminen. 

 Perhekompassi lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus: Kuohulla ei ole vastaanottoa, Vesangassa 

kerran kuukaudessa. Perhekompassi jalkautuu kevään aikana entistä enemmän perhekahviloihin, 

perhekerhoihin ym. perheiden tilaisuuksiin. Ensi syksynä Vesangan Perhekompassi voisi myös olla 

kerhon yhteydessä.  

 Neuvola-varhaiskasvatus yhteistyön kehittäminen: Aihetta ei käsitelty tapaamisessa. 

 

7. Muuta ajankohtaista ja tiedotettavaa 

  Lasten ja nuorten liikuntatukihanke: Jyväskylän kaupunki saanut tälle vuodelle rahoituksen 

vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen urheiluseuroissa. Tuki voi olla 

max 50e/kk/lapsi. Tukea koordinoi liikuntapalveluiden harrastekoordinaattori. Kaikkien toimijoiden 

tärkeää kertoa perheille tuen mahdollisuudesta ja mahdollisesti auttaa tuen hakemisessa. Lisää 

tietoa tulossa tästä myöhemmin. https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

 

  Kesän -20 puistoruokailut: Kertaluontoinen maksuton ruokailu perheille kuudella eri asuinalueella 

kesän alussa toteumassa. Paikat ja ajat ovat: Tikkakoski 10.6., Keltinmäki 3.6., Kuokkala 8.5., 

Vaajakoski 9.6., Mäki-Matti 18.6. ja Huhtasuo 16.6. 

   

10. Seuraava tapaamiskerta 

  20.4.20 klo 14.30-16 Vesankatalon laajennusosan oppimistorilla. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta

