
 

 

KUOKKALAN PERHEKESKUSVERKOSTO 

Aika: tiistai 3.9.2019 klo 14.15-16   Muistio   

Paikka: Kuokkalan yhtenäiskoulu, Liitukuja 4, neuvotteluhuone 

 

1. Kokouksen avaus 

Pj avasi kokouksen klo 14.17 

 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen täydentäminen 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 

Pj Ella Wickström, Sihteeri Anu Kauppinen 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 

5. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta 

Tiina Tuukkanen: 

 Ajatuksena yhteistyö, yhteiset työmenetelmät ja mallit, asukkaiden osallisuus, verkoston 

osallistuminen tapahtumiin ja tutustuminen toisiinsa 

 Hallitusohjelman nostoja: matalan kynnyksen, ennaltaehkäiseviä palveluita 

 Instagram otettu käyttöön, Facebookissa voidaan jaksaa verkoston tapahtumia, mainoksia 

 Peke-flyer 

 

6. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus Kuokkalassa ja koko Jyväskylässä 

 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 

 

 Perheillä mahdollisuus saada perheohjausta neuvolassa 1x/kk. Ajanvaraus terveydenhoitajien 

kautta. Palvelu on suunnattu perheille, joissa lapsi on max.13v. 

  2.10 alkaa isäryhmä perheohjaaja Sami Paltamaan johdolla. Ryhmä kokoontuu 4 kertaa syksyn 

aikana Sepänkeskuksessa. 

 Elokuussa on alkanut Kannustaen kouluun- hanke neljällä alueella. Kasvatusohjaajia on 

jalkautunut kouluihin nuorten pariin. Tavoitteena on poissaolojen vähentyminen ja siihen 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_flyer_220819_0.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpot_syksy19_kuokkala.docx_.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpo_syksy_2019_kaikki_paivitetty_180919.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/isaryhma_syksy_2019.pdf


 

 

toimivan mallin luominen. Hanke on 1-vuotinen. Kasvatusohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä mm. 

kuraattorin, terveydenhoitajan, psykologin, opinto-ohjaajan ja erityisopettajien kanssa. 

Kasvatusohjaaja toimii pääsääntöisesti yläkoulun puolella. 

 Kuokkalan asukaskahvit järjestetään 26.9 klo 18-20 ravintola Unelmassa. Aiheina mm. Kuokkalan 

torin kehittäminen. 

Kuntapäättäjien iltakahvit järjestetään 6.11. klo 18-20 Kuokkalan yhtenäiskoulun ruokalassa. 

Kahvitilaisuudet järjestetään yhteistyössä Kuokkalan asukkaat ry:n. kanssa. 

Tulossa yhteisöllinen taideteos: Elävä vesi, johon kutsutaan osallistumaan myös 

varhaiskasvatuksen ja koulujen väkeä. 

 Varhaiskasvatuksen kuulumisia: Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistuttua 

1.8.2019 kunnalliset varhaiskasvatuspaikat ovat lähes täynnä. Kuokkalan alueella 

monikulttuurisuus on lisääntynyt myös päiväkodeissa. Lastensuojelun kanssa tehdään edelleen 

tiivistä yhteistyötä. Pohjanlammen päiväkodissa ei ole esiopetusta, keskitetty Kuokkalan 

päiväkodin alaisuuteen.  

Kuokkalan päiväkoti täyttää 30 vuotta. Tulossa avoimet ovet/juhlat? 

Avoin varhaiskasvatus: Yrttisuon perhepuiston kerhoryhmät täynnä. Elokuusta 2019 alkaen 

perheillä on ollut mahdollista valita 3 kerhopäivää lapselleen. 

Oma kerhoryhmä 2-vuotiaille ja oma ryhmä 2-5 -vuotiaille lapsille.  Perheryhmä on myös täynnä, 

mukana on ilahduttavan paljon isiä. Kaikille avoimet perhekahvilat jatkuvat perjantaisin klo 8.30-

12. Iltaperhekahviloita joka toinen maanantai klo 16-18. 

Uutena palveluna tilapäinen hoito parittomien viikkojen maanantaina klo 12.30-16. Tilapäinen 

hoito on tarkoitettu 10kk-5v. lapsille, joilla ei ole varhaiskasvatuspaikkaa. Tilapäishoito maksaa 

6,50 euroa/kerta. Tilapäishoito varataan viikkoa aikaisemmin varhaiskasvatuksen 

palveluohjauksesta: 014 2668660   varhaiskasvatus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi 

 Kuokkalan asukkaat ry julkaisee Kuokkanen – lehteä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.  

 Keskusteltiin lukumummi/lukuvaari- toiminnan kehittämisestä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

” Pappaparkki” – ajatus sai myös kannatusta. Lukumummit ja – vaarit voisivat toimia sekä 

varhaiskasvatuksen että perusopetuksen puolella. Kuokkanen -lehteen tehdään juttu aiheesta. 

 Kuokkalan yhtenäiskoulu kehittää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa uusien tilojen 

valmistumisen myötä.  

 Varhaisen tuen perheohjaukseen ei ole tällä hetkellä pitkiä jonoja. Jonot on pystytty purkamaan 2-

3 viikon sisällä yhteydenotosta. 

 Keskusteltiin internetin ja sosiaalisen median käytöstä ja vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Lapset 

netissä- opas vanhemmille -julkaisusta löytyy hyvää tietoa aiheeseen liittyen. 

 Kuokkalan yhtenäiskoulun avoimet ovet ja vihkiäiset tulossa helmikuussa 2020. 

 

8. Seuraava tapaaminen Ensi- ja turvakodilla 6.11 klo 14.15-16 

mailto:varhaiskasvatus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi


 

 

 Vieraaksi on pyydetty poliisia, joka on toivonut ennakkoon kysymyksiä/käsiteltäviä aiheita. 

Kysymyksiä voi toimittaa sähköpostilla Ella Wickströmille tai perhekeskustyöntekijälle. 

 

9. Kokouksen päätös klo 15.43. 


