
 

 

Kuokkalan perhekeskusverkoston kokous, muistio 

Aika: 6.11.2019 klo 14.15-16      

Paikka: Ensi- ja turvakoti, Liitukuja 2 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.17 

 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen päivittäminen. Mukana edustus Keski-Suomen ensi ja 

turvakodilta, varhaiskasvatuksesta, koululta, MLL:stä, poliisista, Turvallinen iltapäivä ry:stä, seurakunnalta, 

perheneuvolasta, oppilashuollosta, kouluterveydenhuollosta, varhaisen tuen palveluista, kulttuuri- ja 

osallisuuspalveluista, liikuntapalveluista ja perhekeskustoiminnasta, yhteensä 27 osallistujaa. 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valitseminen kokoukselle 

Puheenjohtaja Ella Wikström, sihteeri Taina Jauhiainen 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Muistio hyväksyttiin 

 

5. Poliisin kuulumiset 

Paikalla poliisi Satu Tiainen (p. 029 5448040/ satu.tiainen@poliisi.fi) kertomassa kuulumisia 

- yhteistyö alueen koulujen kanssa tiivistynyt ja tehostunut > pystytään tarttumaan haastavaan joukko- tai 

yksilökäyttäytymiseen tehokkaammin ja hedelmällisemmin 

- poliisin näkökulmasta alueen tilanne on vaihteleva, tällä hetkellä nuorten vakavasta järjestäytymisestä 

esim. jengitoimintaan ei voida vielä puhua; tilanne rauhoittumassa 

- Poliisin apuna yksittäisessä nuoren rikollisessa toiminnassa myös sovittelu, josta hyviä kokemuksia 

- yhteistyötä jatketaan ja vuoden 2020 alussa resurssia saadaan hieman lisää, mikä mahdollistaa 

tehokkaammin ja laajemmin yhteystyön tekemisen verkostojen kanssa 

 

6. Ensi- ja turvakodin esittely 

- Ensi- ja turvakotia esitteli Teresa Vilen. Hän kertoi monipuolisista matalan kynnyksen palveluista ja 

laitospaikoista ensikodin ja turvakodin puolella sekä Jyväskylän että Äänekosken yksiköissä. Tarkat 

toimintamallit ja yhteistyömahdollisuudet löytyvät ensi- ja turvakodin nettisivuilta www.ksetu.fi 

mailto:satu.tiainen@poliisi.fi
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- Myös muista perheiden tukipalveluista keskusteltiin ja toivottiin, että niistä saataisi yhteinen listaus 

toimijoiden ja asiakkaiden käyttöön kevään 2020 aikana. Tämä helpottaisi sekä asiakkaiden että 

toimijoiden yhteydenottoa palveluihin erilaisissa tilanteissa. 

 

 

7. Positiivisen diskriminaation edistäminen Jyväskylän varhaiskasvatuksessa –hanke 

- Hanke on käynnistynyt hiljattain ja sen tavoite on syrjäytymisen ehkäisemisessä. Hankkeen keskiössä on 

lapsi ja se vahvistaa myös varhaiskasvatuksen sosionomin nimikettä.  

- Hanke pyrkii osaltaan vastaamaan perheiden kokemaan väsymykseen, tarjoamalla esimerkiksi R2- ja 

monikielisille lapsille enemmän tuettua varhaiskasvatusaikaa ja helpottaa näin vanhempien kuormitusta. 

- Hanke on ajoitettu vuosille 2019-2020 ja se jalkautuu erityisesti Kuokkalan, Huhtasuon ja Keltinmäen 

alueiden päiväkoteihin ja varhaiskasvatukseen. 

 

8. Ajankohtaisia kuulumisia perhekeskustoiminnasta 

- Lapset ja perheet -muutosohjelma jatkuu vuosina 2020-2022. Hanke pyrkii mahdollisimman varhaiseen 

tukeen, jotta raskaita korjaavia toimia voitaisi ei tarvittaisi. Se sujuvoittaa yhteistyötä eri toimijoiden 

välillä ja pyrkii viemään palveluohjausta ja konkreettista perheiden tukemista sinne, missä asiakkaat 

ovat.  

- Pop Up -kokemukset ovat olleet hyviä ja niissä on pystytty antamaan monenlaista palveluohjausta arjen 

lapsenhoidosta viranomaisohjaukseen.  

- Ehdotettiin, että jatkossa perhekeskustoimintaa voisi laajemmin käydä esittelemässä kouluissa ja muissa 

tapahtumissa/ yhteyksissä, joissa perheitä voi tavata. 

- Kuka tahansa saa kutsua perhekeskustyöntekijöitä vierailulle omaan työyhteisöönsä, jotta sen toiminta 

tulisi tutuksi toimijoille ja palveluiden piiriin olisi siten helpompi ohjata. Perhekeskustyöntekijöiden 

yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.jyvaskyla.fi/perhekompassi  

  

9. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

  Lukuvaari/ lukumummi -toiminta on käynnissä ja ollaan toiveikkaita, että saadaan mukaan 

mummoja ja vaareja. Rekrytointi on menossa aikaisemmin lukuvaarina/-mummina toimineiden 

kautta.  

 Kuokkalan kirjastossa on lukuilta tiistaina 12.11.2019. Lukuiltoja järjestetään säännöllisesti ja 

niihin toivotaan runsaasti osallistujia. Katuopastuksesta kirjastolle keskusteltiin ja pohdittiin, 

voisiko sitä tehdä näkyvämmäksi. On koettu, että kirjastoa ei ole uuden koulukeskuksen 

ympäristöstä helppo löytää. 

 Kuokkalan nuorisotiloissa on avoimet ovet tiistaina 19.11.2019 klo 16-19. Luvassa ainakin 

yhdessäoloa ja pakohuoneilua. Tästä tulossa tarkempi wilmaviesti yläluokkalaisille. 

 Kuokkalassa järjestetään kaikille kuokkalalaisille tarkoitettu Laulusta voimaa -yhteislaulutilaisuus 

13.12.2019 klo 12:30 alkaen ja perinteinen kuusijuhla 18.12.2019 klo 11:30 alkaen. Molemmista 

tulossa ilmoitus ainakin Kuokkanen -lehteen. 
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 Kuokkalan kirkko täyttää 10 vuotta keväällä 2020 ja sen kunniaksi helmikuussa -20 järjestetään 

juhlaohjelmaa. Tästä tulee tarkempaa tietoa myöhemmin. 

 Kuokkalan koulun avajaisia juhlitaan viikolla 7/20; myös tämän tarkempi sisältö tarkentuu keväällä 

2020. 

 

10. Kevään tapaamiskertojen ajankohtien ja aiheiden sopiminen  

- 18.2.2020 klo 14:15 – 16:00 Varhaisen tuen palveluiden toimistolla, Ohjelmakaari 10. 

- 20.4.2020 klo 17:00-18:30 Kuokkalan nuorisotiloilla. Erityisesti perheitä toivotaan mukaan. Tilaisuuteen 

pyritään järjestämään lastenhoito alan opiskelijoiden ja oppilaitosten yhteistyönä. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 16:03 


