
 

Aika: tiistai 5.2.klo 14.30-16 

Paikka: Vesankatalo, Rientolantie 40 

Läsnä: Edustajat perheneuvolasta, varhaiskasvatuksesta, koulusta, oppilashuollosta sekä seurakunnasta  

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  

2. Osallistujien toteaminen/esittäytyminen 

Käytiin esittäytymiskierros. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle  

Taina on puheenjohtaja, Sari toimii sihteerinä. 

4. Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen muistiota ei ollut käytettävissä. 

5. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa Jyväskylässä 

Perhekeskustyöntekijät (2 kpl) aloittavat 1.3.2019. Heidän työhönsä kuuluu mm. 

perhekeskusverkostotyössä mukana oleminen ja edelleen sen kehittäminen, alueiden 

puheenjohtajien tukeminen, alueellinen palveluohjaus sekä tiedotustehtäviä.  

 

Alueellinen palveluohjaus tarkoittaa jalkautumista alueille ja ns. walk-in palveluohjaus vastaanottoja 

ilman ajanvarausta. Tarkoitettu sekä asukkaille että työntekijöille. Palveluohjaus on vasta 

suunnitteilla ja siitä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.  

 

Ikääntyneiden päiväkeskuksista osa muuttuu/on muuttunut ns. Hyvinvointi- ja kulttuurikeskuksiksi. 

Näistä on tavoite kehittää kaiken ikäisten kohtaamispaikkoja. Tilat ovat käytettävissä esim. erilaisten 

ryhmien kokoontumiseen, kerhoihin, juhliin, esityksiin ym. ym. Asukkaat voivat käyttää tiloja myös 

omaehtoiseen toimintaan. https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-

palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset 

 

Perhekeskusalueiden puheenjohtajien tapaaminen on 27.3. klo 14. 

 

 

 

Kuohu-Vesanka perhekeskusverkoston kokousmuistio  

 

https://www.jyvaskyla.fi/atom/6414
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset


 

 

6. Peke-viestintä 

Kokousajankohdat ja muistiot löytyvät Perhekompassista, 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-

alueittain 

Perhekeskustoiminnalle avautuu lähiaikoina oma Facebook-sivu. Verkostoon kuuluvat toimijat voivat 

siellä myös tiedottaa tapahtumista ym. Sivu on suunnattu sekä asukkaille että työntekijöille. 

 

Alueellisen esitteen tekemisestä ei tehty päätöstä. 

 

7. Koululaisten kerhotoiminnan kehittäminen alueella 

Vesangan koulu on ehdolla pilottikouluksi syksystä 2019, jossa koulupäivään sisältyisi 

harrastustoimintaa. Voisi tapahtua esim. ns. hyvinvointituntina. Taksikyyditykset huomioitava. Tästä 

hyviä kokemuksia toisesta kunnasta. 

Suunnitelmissa myös kulttuurimatkoja kaupunkiin. 

 

8. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

-Kumppanuusfoorumin toinen tapaaminen 11.3.2019 klo 17.30-19.30 pääkirjastolla, 

Unonsalissa. Kumppanuusfoorumi on lapsiperheiden ja lapsiperhetoimijoiden yhteinen 

kohtaamisen ja palveluiden sekä yhteistyön kehittämisen areena. Kaikki ovat tervetulleita 

mukaan.  

-Seurakunnan Donkkis-ilta maaliskuussa, Leena lupasi selvittää kymppisynttäreitä. 

-Liikuntaluontokerhot sekä Vesangassa että Kuohulla 

- 

9. Muut asiat 

Kaupungin tarkentuneen tietosuojaohjeistuksen vuoksi silloin, kun vastaanottajina on muita, kuin 

kaupungin toimijoita, postit lähetetään piilosähköpostina. Toimitaan ohjeen mukaisesti.   

 

10. Seuraava kokous  

ma 15.4.2019 klo 14.30-16, Vesankatalossa 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain

