
 

 

  

Aika: tiistai 12.2.2019 klo 14.15-16.00 

Paikka: Tikan koulu, os. Toritie 22 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2. Esittäytyminen 

Käytiin esittäytymiskierros. Osallistujia useista kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista 

(varhaiskasvatus, koulu, oppilashuolto, perheneuvola, varhaisen tuen palvelut), seurakunnasta, Ensi- 

ja turvakodilta, Asukasyhdistyksestä, MLL:sta. 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

4. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valinta 

Kirsi toimii puheenjohtajana ja Sari sihteerinä. 

5. Tietosuoja-asiat: 

Peken ohjausryhmässä on päätetty, että esityslistat ja muistiot aletaan viedä Perhekompassiin, jossa 

ne ovat kaikkien nähtävillä. Tämä on syytä huomioida muistioita tehdessä. Muistioihin ei laiteta 

kokoukseen osallistuneiden henkilöiden nimiä, vain toimijatahot. 

 

Kaupungin tarkentuneen tietosuojaohjeistuksen mukaan, silloin kun sähköpostilistalla on kaupungin 

ulkopuolisia vastaanottajia, pitäisi ne lähettää piilosähköpostina, jolloin vastaanottajien nimet eivät 

näy. Tästä voidaan poiketa, jos kaikki vastaanottajat antavat luvan sp:n näkymiseen. 

Verkostoitumisen ja yhteydenpidon kannalta olisi hyvä, että yhteystiedot olisi kaikkien tiedossa. 

Kaikki osallistuneet olivat sitä, mieltä, että sähköpostiosoitteet saavat näkyä. 

 Jos joku ei halua osoitteensa näkyvän, siitä laitetaan viestiä Kirsi-puheenjohtajalle. 

 

6. Ensi- ja turvakotitoiminnan esittely 

http://ksetu.fi/ 

Muutto syksyllä 2019 uusiin tiloihin. Turvakotiin tulee 7 paikkaa, ensikotiin myös 7 paikkaa. Avotyössä 

paljon matalan kynnyksen toimintaa: mm. Ero lapsiperheessä työtä, Doula-työtä, Yhden vanhemman 

perheiden ryhmiä, lähisuhdeväkivaltatyötä, chatteja esim. vauvan uniasioihin ja päihdeasioihin. 

Eroneuvoillat kerran kuussa. Mietinnässä, missä Eroneuvoillat syksyllä pidetään, jotta matala kynnys 

osallistua. Kouluilla ja päiväkodeilla mahdollista pitää vanhempainiltoja yhteistyövanhemmuuden 

näkökulmasta. Myös väkivaltateemaa yläkouluille mahdollista viedä.  

 

 

 

Kuokkalan perhekeskusverkoston muistio  

 

http://ksetu.fi/


 

  

. 

Yhteinen tiedonkulku ja tiedottaminen muiden verkoston toimijoiden kanssa on tärkeää. Ensi- 

ja turvakoti on mielellään mukana eri toiminnoissa ja verkostoissa. Anne Backman on 

yhteyshenkilö perhekeskusverkoston ja Ensi- ja turvakodin välillä. 

 

7. Perhekeskustoiminnan tiedotettavia asioita 

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

terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset 

 

Perhekeskusalueiden puheenjohtajien tapaaminen on 27.3. klo 14. 

 

Lapsiperheiden ja lapsiperhetoimijoiden yhteinen kohtaamisen ja kehittämisen areena eli 

Kumppanuusfoorumi on 11.3.19 klo 17.30-19.30 Pääkirjastolla, Unonsalissa. 

 

 

 

8. Perheneuvolan esittely 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-

palvelut/perheneuvola 

Työntekijöinä psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja yksi lääkäri. Ei ole jatke äitiys- ja 

lastenneuvoloille, vaan tarkoitettu haastaviin elämäntilanteisiin. Yhteyttä otetaan esim. 

lasten käytöspulmissa, parisuhdeasioissa ja erotilanteissa. Kaikki palvelut ovat maksuttomia. 

Palvelee Jyväskylän lisäksi kahdeksaa sopimuskuntaa. Perheet voivat itse ottaa suoraan 

yhteyttä tai yhteystyökumppaneiden kautta. On matalan kynnyksen toimintaa, mutta myös 

hoitoa. Perheet saavat jo puhelimessa neuvontaa ja ohjausta. Pääpaino on vanhemmuuden 

tukemisessa, mutta on myös lasten tapaamisia ja tutkimuksia. Tarpeen mukaan on 

mahdollista pitää yhteisiä palavereja esim. koulun tai päiväkodin kanssa. 

Verkostokonsultaatioille varattu tietty aika perheneuvolassa, jolloin mahdollista yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa miettiä tukitoimia. Soittamalla päivystykseen voi varata 

konsultaatioajan. Työmuotoina myös erilainen ryhmätoiminta, esim. Vanhempana 

vahvemmaksi –ryhmä, Eroseminaari, Tahdolla ja taidolla- 

- parisuhteen parhaaksi, https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lasten-nuorten-

ja-perheiden-palvelut/perheneuvola/perheneuvolan-ryhmat 

 

 

9. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

-Valtakunnallinen leikkipäivä on viidettä kertaa 11.5.2019 klo 10-14. Tänä vuonna järjestetään 

Kuokkalassa, mahdollisesti Yrttisuolla. Toteuttajatahoja toivotaan verkostosta. Anneen voi olla 

yhteydessä. Paljon erilaista toiminnallista tekemistä, leikkejä, makkaranpaistoa, 

toimintapisteitä. Yli neljäsataa kävijää viime vuonna.  

- Syksyllä -19 ilmestyvään Kuokkanen lehteen tehdään juttua perhekeskusverkostosta. Kirsi 

Jonninen ja Sari Paananen ovat mukana tekemässä juttua. 
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10. Tulevien kokousten suunnittelua porinaryhmissä, ehdotukset Kuokkalan perhekeskusverkoston 

kokoontumisten toimintamallista ja teemoista 

Jakaannuttiin pieniin ryhmiin ja mietittiin, miten jatketaan, mitä toiveita jatkolle. Sari kokoaa 

ajatukset seuraavaan kokoukseen. Toiveissa mm. teemoittaisia tapaamisia, ajankohtaiset 

toimijoiden asiat, eri tahojen esittäytymisiä, tiedottamisen tärkeys, alueen ajankohtaiset ilmiöt. 

Kerhot ja harrastusmahdollisuudet olisi hyvä löytyä esim. koulujen sivuilta.  

 

11. Toimintakauden syksy 2019-kevät 2020 puheenjohtaja valinta 

Asia jätettiin hautumaan ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. Kukin miettii ennakkoon 

halukkuuttaan. 

 

12. Seuraava kokous  

10.4.19 klo 14.15-16 Yrttisuon perhepuistossa, aiheena mm. nuorten päihde- ja mielenterveystyö. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 

 

 

 


