
 

 

Kuokkalan perhekeskusverkoston tapaaminen 

Teams-kokous 4.5.20 klo 14.30-15.30 

 

1. Ajatuksia, kuulumisia ja oivalluksia uudessa tilanteessa 

 Ristonmaan päiväkoti on kiinni toistaiseksi. 

Ristonmaan päiväkodin henkilöstö ja lapset ovat 

Myllytuvan päiväkodissa os.  Myllyjärventie 2 b, 

Myllyjärvi. 

Ristonmaan päiväkodin lapsista 1/5 on ollut 

varahoidossa Myllytuvalla Ristonmaan päiväkodin 

sulkuaikana. 

Muutamia tuentarpeita on noussut esiin tämän 

koronatilanteen aikana. 

THL:n ohjeistukset ja valtiovallan päätökset 

suuntaavat jatkoa tällä viikolla johonkin suuntaan. 

 Kuokkalan päiväkodissa myös vähän lapsia paikalla. Pieni huoli perheistä, kuinka vanhemmat 

jaksavat. Perheille soitetaan ja keskustellaan kuulumisista. 14.5. paljon esiopetuksen oppilaista 

tulossa päiväkotiin.  

 K-S ensi- ja turvakoti ja tapaamispaikka jatkavat ihan normaalisti. Avopalvelut toimivat etä- ja 

videotyöskentelyn avulla. Chatit auki 10-15 joka arkipäivä ja lisäksi ma ja ke 17-19. Chatit löytyvät 

nettisivuilta. Lähisuhdeväkivaltatyössä näkyy poikkeustilanne, samoin yh-perheissä väsymyksenä. 

Synnyttäjien mukaan ei pääse nyt kukaan, se huolettaa. Facebookissa ajan tasalla tapahtumatiedot, 

ryhmiä pyörii etänä koko ajan.  

 Kuokkalan alueseurakunta: toiminta on nyt tauolla. Lastenohjaajat ovat olleet yhteydessä perheisiin 

ja lisäksi on lähetty toiminnoissa mukana oleville perheille kirjeitä, joissa esim. askarteluohjeita 

perheille. Nettiperhokerho alkamassa, joka alueseurakunta järjestää niin, että kerhoja on joka 

arkipäivä. Vauvaperheille on skypemahdollisuus kerran viikossa. Diakonityö on jakanut ruokakasseja 

perheille. Tukea arkeen toiminta on järjestänyt ulkoilua lapsille, kun vanhemmat toivovat 

hengähdystaukoa. Lastenohjaajiin voi ottaa yhteyttä. Nettisivuilta löytyy yhteystiedot.  

 Tikan koululla on etäopetus sujunut aika hyvin. On teettänyt paljon töitä opettajille, melkoinen 

digiloikka otettu lyhyessä ajassa. Nyt odotetaan ohjeita loppukevääseen. Perheiltä tullut kyselyitä 

voiko olla kotiopetuksessa loppukevään ajan. Tulevien eppujen tutustuminen on peruttu.  

 Kuokkalan koulussa mietitään eppujen tutustumisen toteuttamisen vaihtoehtoja. Vanhempainilta 

siirtyy syksylle. Etäopetus on sujunut mallikkaasti. Oppilaita on ollut lähiopetuksessa 20-25. 



 

 

Kesäverttitoiminta toimii kesällä Kuokkalan koululla. Jälkkäritoiminta on mietinnässä. Työn 

rajaaminen helpottuu kun palataan lähiopetukseen kun laitteet palautetaan koululle. Koulu- ja 

opettajilla työpäivän rajaaminen selkeää. Ruokakassit perheille jaettiin huhtikuussa.  

 Koulupsykologin työ on jatkunut etänä. Muutoin työtehtävät ovat jatkuneet samanlaisina kuin 

ennenkin. 

 Koulukuraattori työskentelee etänä. Perheillä huolena koulunkäynnin onnistuminen. Monikielisissä 

perheissä ollut haasteena vanhempien osaaminen ja tulkkia ollaan käytetty apuna. Opettajien kanssa 

myös paljon keskusteluja.  

 Kirjasto on kiinni. Työntekijät tekevät etätöitä. Nyt odotellaan uusia ohjeita.  

 Nuorisotila on kiinni. 

 Perhekahvilatoiminta on tauolla.  

 Varhaisen tuen palvelut, perheohjaus: poikkeustilanne näkyy perheiden tilanteissa, kun tilanne 

pitkittynyt. Tilanteet kärjistyvät, kun jaksaminen on äärirajoilla. Ne, jotka eniten apua kaipaavat, 

haluavat nähdään kasvotusten. Ensisijaisesti tarjotaan tapaamista etäyhteyksillä, mutta kasvotusten 

onnistuu myös, jos perhe on terveenä. Huoli mielenterveys- ja päihdeasioista, miten perheet saavat 

avun oikea-aikaisesti. Verkostoille tiedoksi: jos perheohjaus jo työskentelee perheessä, voi ottaa 

suoraan perheohjaajaan yhteydessä, ei tarvitse soittaa palveluohjaukseen. Uusien perheiden asioissa 

voi olla yhteydessä myös alueen omaan työntekijään, jos ei saa yhteyttä palveluohjaukseen. Jonoa 

jonkin verran tullut, kiireellisyysjärjestyksessä otetaan työskentelyyn. Jonossa oleville perheille 

soitetaan ja keskustellaan palveluntarpeesta. Tarvittaessa ohjataan tarkoituksenmukaisiin 

palveluihin, ettei tarvitse jonottaa turhaan, jos perheohjaus ei olekaan oikea palvelu. Terveisiä 

verkostolle: Olkaa tarvittaessa yhteydessä perheen luvalla perheohjaajiin, jotka jo työskentelevät 

perheiden kanssa. Järjestetään yhdessä riittävä tuki perheille. 

 Varhaisen tuen palvelut, kotipalvelu: paljon on asiakkaita. Palveluohjaus: Tällä hetkellä ei ruuhkaa, 

tilanne on vaihteleva.  

 Perhekompassin chat ti, ke ja pe klo 8-14 

 Korona-neuvontapuhelin kauppa- ja apteekkiasioissa 014 2660550 

 Nenäinniemen päiväkotikoulu: yllättävän paljon ollut oppilaita lähiopetuksessa. Teams-palavereita ja 

puheluita käyty oppilaiden ja vanhempien kanssa.  

 Osallisuuspalvelut: puistoruokailutapahtuma piti olla 8.5. Yrttisuon perhepuistossa ja se siirretään 

syksylle. Pvm vielä auki. Suunnittelupalaveriin lähetetään kutsu kesän jälkeen.  

 Pohjanlampi-Tikka-Ristikivi päiväkodit: noin 15 lasta/ryhmä. Tikka ja Ristikivi ollut nyt suljettuna. 

Positiivisen diskriminaation vahvistaminen –hankkeen työmuoto muuttunut poikkeustilanteessa, 

koska lapsiryhmissä ei ole voinut olla. Perheisiin ollaan oltu etänä yhteydessä. 

2. Syksyn peke-tapaamisten ajankohdat 

 torstai 20.8. klo 17-18.30 Kuokkalan koulu/teams 

 tiistai 10.11. klo 14.15-16 sovitaan myöhemmin 


