
 

 päihdetyö ja sen kehittäminen 

 

 

Kuokkalan perhekeskusverkoston kokous  

Aika: 10.4.2019 klo 14.15-16.00 

Paikka: Yrttisuon perhepuisto  

Muistio 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 

2. Todettiin puheenjohtaja ja valittiin sihteeri 

3. Esittäytyminen 

 edustus: koululta, varhaiskasvatuksesta, Yrttisuon perhepuistosta, neuvolasta, 

kouluterveydenhuollosta, oppilashuollosta, perheneuvolasta, varhaisen tuen palveluista. 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 

5. Yrttisuon perhepuisto esittäytyy 

 Yrttisuon perhepuisto on perustettu 1985 ja alkuun nimi on ollut toimintakeskus, teemana 

yhteisöllisyys.  

 Avoimen varhaiskasvatustoiminnan käytössä. Perhekerhoja, lasten kerhoja, avointa 

toimintaa, tapahtumia. 

 Syksyllä kerhoaikaa pidentyy: 3 päivää viikossa, 4 tuntia kerrallaan.  

 Viikoittain noin 60 kerholaista, perhekahvilatoiminnassa paljon perheitä. Noin 100 

asiakasta kohdataan viikoittain.  

 Kuokkalan alueella ainoa paikka, missä avointa kerhotoimintaa.  

 Matalan kynnyksen kohtaamispaikka perheille, ennalta ehkäisevää toimintaa lapsiperheille. 

 Varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi lastenhoitajaa ja avustava työntekijä keittiön puolella.  

6. Perhekeskustoiminnan tiedotettavia asioita: tehtävän kuvista/tehtäväjaosta 

perhekeskusverkostossa 

 Perhekeskustyöntekijän, verkoston puheenjohtajan ja jäsenten tehtävänjakoa on 

tarkennettu. Tiivistetysti: perhekeskustyöntekijä ja puheenjohtaja kokoavat yhdessä 

kokouksen esityslistan jäseniltä tulleiden toiveiden mukaan, jotta kokouksessa käsitellään 

alueelle/asukkaille tärkeitä ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Kaikilla on vastuu tuoda asioita 

yhteiseen keskusteluun ja kertoa yhteisöissään perhekeskusverkostotoiminnasta. Työtä 

tehdään yhdessä alueen lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 Kommentti tiedotukseen: pdf. ja word. tiedostoja ei voi liittää wilmaan/daisyyn. 

Tapahtuman linkki omille sivuille, sen voi jakaa perheille wilman ja daisyn kautta. 

7. Keski-Suomen ensi-ja turvakoti avopalveluyksikkö Aino esittäytyy, ohjaaja Jaana Heimonen.  

 Aino on päihdeperheiden avopalveluyksikkö.  Raskausajan tuki on perheille maksutonta ja 

työskentelyyn voi osallistua vaikka nimettömänä. 

 Tuki raskausaikana. Noin kuukautta ennen laskettua aikaa kootaan verkosto, jossa 

mietitään perheelle tarpeellisia tukitoimia ja ohjataan oikeiden palveluiden pariin. 

Mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys? 

Perhekeskustoiminta kokoaa arjen verkostot ja ammattilaisten 

verkostot yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi.  

Se luo organisaatio- ja palvelurajat ylittävän, yhdessä toimimisen 

rakenteen varmistaen näin lasten, nuorten ja perheiden sujuvan arjen. 

 



 Työskentely tapahtuu pääasiassa Ainon tiloissa, mutta tehdään kotikäyntejä ja voidaan 

tavata myös muualla esim. kahvilassa. Työskentely räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja 

toiveiden mukaan. Paljon keskustelua raskaudesta, äitinä ja vanhempana olemisesta, 

mielikuvavauvasta, tulevaisuudesta päihteiden suhteen, ym. Motivointi suuressa osassa.  

 Odottajien ryhmätoimintaa ollut aiemmin. Tarpeen mukaan järjestetään ryhmiä. 

 Raskausajan tuki päättyy vauvan syntymään. Viimeinen tapaaminen usein vauvan 

synnyttyä, jolloin vielä arvio ja ohjaaminen eri tukitoimiin. 

 Odotusaikana tehdään usein ennakollinen lastensuojeluilmoitus yhdessä asiakkaan kanssa.  

 Raskausajan tuen jälkeen on mahdollista jatkaa maksullisessa avokuntoutuksessa, jossa 

ryhmä- ja yksilötukea.   

 Valtakunnallinen chat, ma ja ke klo 17-19, pe klo 10-12, nimettömänä voi keskustella. 

www.ksetu.fi chat-ikkunasta näkyy avoimet chatit (mm. uni, ero) 

Avopalveluyksikkö Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry. 

Sepänkatu 14 B 13, 40720 Jyväskylä 

Pirjo Selin  

p. 050-4129094 

o turvakoti: maksuton jaksot muutamasta tunnista pariin viikkoon 

o ensikoti: suunnitellusti, maksullinen palvelu, jaksot noin kuukaudesta ylöspäin 

8. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

 Valtakunnallinen leikkipäivä 11.5. Yrttisuon perhepuistossa klo 10-14. Kaikille lapsiperheille 

avoin tapahtuma. Perinneleikkejä.  Toimijoita voi vielä tulla mukaan. 

 Varhaisen tuen palveluiden esitteitä jakoon. Perheohjaajia on tullut lisää, syksyn jonoja on 

saatu purettua.  

 Neuvolachat ti ja to 13-15. Yleisluontoisia asioita, ei tunnistautumista. 

9. Ehdotukset Kuokkalan perhekeskusverkoston kokoontumisten toimintamallista ja teemoista 

10. Nuorten mielenterveys- ja päihdetyön esittely, Eeva-Liisa Liimatainen, Jyväskylän kaupunki, 

Psykososiaaliset palvelut 

 Nuorisovastaanotto 13-22 –vuotiaille jyväskyläläisille nuorille ja heidän perheille 

 13 työntekijää, moniammatillinen tiimi, mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, psykologi, 

ohjaajia 

 matalan kynnyksen palveluita, tavoitteena ennaltaehkäiseminen, vähentää sijoitustarpeita 

ja huostaanottoja. 

 sosiaalihuoltolain mukaisia päihde- ja mielenterveyspalveluita: psyykkisen hyvinvoinnin 

esteet, huoli päihteiden käytöstä, päihdepsykiatriset ongelmat, neuropsykiatriset 

vaikeudet, seksuaalikysymykset, perheen kriisitilanteet, kaveri- ja seurustelusuhteet. 

 Nuori itse voi ottaa yhteyttä, vanhemmat tai ammattilaiset voivat ohjata. 

 Koululaiset ja opiskelijat: toivotaan ensin yhteyttä/työskentelyä esim. oppilashuollon tai 

kouluterveydenhuollon kanssa. 

 avoin vastaanotto Nuorisovastaanotolla Voimalassa Sepänkatu 4, ma 12-18, puhelinaika ja 

chat ma 12-18 ja ti-pe 8-9, Forumin kohtaamispaikka Bostari ma 14-16 

11. Toimintakauden syksy 2019-kevät 2020 puheenjohtaja valinta 

 Ehdotuksia: MLL ja muut kolmannen sektorin toimijat, seurakunta, nuorisopalvelut. 

 Perhekeskustyöntekijä soittaa ja kysyy halukkaita. Sähköisenä ehdotus verkoston jäsenille.  

12. Sovittiin seuraava kokous  

 Kuokkalan nuorisotila, Liitukuja 4, ti 3.9.19 klo 14.15-16. 

 Ensi- ja turvakoti, Liitukuja 2, ke 6.11.19 klo 14.15-16. 

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 


