
 

 

Kuokkalan perhekeskusverkosto     MUISTIO 

Aika: tiistai 18.2.20 klo 14.15-16      

Paikka: Varhaisen tuen palvelut, Ohjelmakaari 10 

1. Tapaamisen aloitus 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen täydentäminen 

 Edustus päiväkodeilta, kouluilta, nuorisopalveluista, Kuokkalan asukasyhdistyksestä, kannustaen 

kouluun –hankkeesta, kirjastosta, positiivisen diskriminaation edistäminen Jyväskylän 

varhaiskasvatuksessa –hankkeesta, poliisista ja varhaisen tuen palveluista, yhteensä 13 osallistujaa 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 

- Puheenjohtajana perhekeskustyöntekijä Tiina ja sihteerinä päiväkodin johtaja Kati  

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 Kevään viimeinen tapaaminen 4.5. Kuokkalan nuorisotiloissa klo 17-18.30. Gradialta ja Kristilliseltä 

kysytty lastenhoitoapua iltaan, mutta heiltä ei pääse ketään. Tiina kysyy vielä opiskelijoita yliopistolta 

lastenhoitoon. 

5. Varhaisen tuen palveluiden lyhyt esittely (diat) 

-  Tiina esitteli Varhaisen tuen palveluja 

-  Varhaisen tuen palvelut tarjoaa palvelua alle 18 v. lapsiperheille 

- Vajaa kolme vuotta otettu asiakkaiksi myös kouluikäisiä 

- Työntekijöitä yhteensä 26 

- Perheet soittavat palveluja paljon itse, mutta perheen luvalla voi soittaa myös esim. varhaiskasvatuksen 

työntekijä 

- Varhaisen tuen palveluohjauksessa on erilaisia tuen muotoja: 

 Kolme palveluohjaajaa, joille soittoaika ma-to 8-14 p. 014-2663501. Palveluohjaajat arvioivat 

palveluntarpeen ja myöntävät kotipalvelua tai perheohjausta.  

 Kotipalvelu on lähtökohtaisesti maksullista, muut palvelut ilmaisia. Mahdollista saada kotipalvelua myös 

maksuttomana, palveluohjaaja arvioi tämän. Noin 4-6 viikon jaksoja, yleensä n. 2-6 h viikossa, mutta voi 



 

 

olla myös 24/7 (esim. synnytyksen yhteydessä) ja pidempikestoistakin. Palveluohjaajan kanssa 

arvioidaan tarve.  

 Perheohjaus on tilanteisiin, joissa toivotaan perheiden arkeen tukea ja muutosta esim. nukkuminen, 

ruokailut, parisuhde, nuorten ja vanhempien yhteiset pelisäännöt. Tarve arvioidaan aina erikseen, 

tapaamiset max. kerran viikossa. Työntekijöiden työaika klo 7-18 välillä (pääsääntöisesti 8-16). 

Perheohjaus on pääsääntöisesti kotikäyntityötä ja se on keskustelua, ohjausta ja neuvontaa koko 

perheen kanssa/tarvittavalla kokoonpanolla.  

 Sosiaalityöntekijät vastaavat palvelutarpeen arviosta, jos perheessä erityistä tukea tarvitseva lapsi. 

Yleensä mukana, jos perheen tilanteessa useampia toimijoita mukana. Tukihenkilöt, -perheet ja 

(lomakodit) (lomakodit jäämässä pois, vielä ilm. tänä kesänä on) palvelut varhaisen tuen 

sosiaalityöntekijöiden kautta. Palvelut ovat hyvin kysyttyjä ja jonot ovat pitkät esim. tukiperheeseen. 

Tukiperheen tarve arvioidaan (oikeastaan sama muissa palveluissa), perheen omat verkostot ovat 

ensisijaiset. 

6. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

-  Kansallisia asioita 

 THL:n tiedotustilaisuudesta. Perhekeskuskehittäminen sisältyy tulevaisuuden sote-keskus kehittämiseen, 

jossa tavoitteena ”Uudenlainen, laaja-alainen sote-keskus, joka rakentuu ihmisten tarpeiden mukaan”. 

Kansalainen saisi yhdellä yhteydenotolla tarvitsemansa palvelut. Työnjakoa ja prosesseja tulevaisuudessa 

uudelleenmuotoillaan.  

- Perhekompassi – ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille 

 Koko kaupungin ja Kuokkalan alueen esitteet laitettiin jakoon.  

 Matalan kynnyksen kohtaamisia. Syksyllä kävi melko vähän porukkaa. Keväällä perhekerhojen yhteydessä on 

ollut kävijöitä.  

 Työntekijät ovat olleet mukana erilaisissa tapahtumissa kouluilla, päiväkodeilla tai seurakunnan tilaisuuksissa 

 Päiväkodin henkilökuntaa ja koulun opettajia on käynyt tapaamisissa 

 Nukkuminen ja uniasiat puhututtavat perheitä paljon 

  Perhekompassi on facebookissa ja instagramissa 

 

- Kevään ohjelmaa: 

 Kevätkaudella järjestetään mm. puistoruokailuja yhdessä osallisuus – ja kulttuuripalveluiden kanssa. 

Yksittäisiä päiviä ympäri kaupunkia. Saataisiko joku taho/tahot innostumaan järjestämään Kuokkalan alueella 

kesällä ruokailua lapsille/perheille? Seurakunta? Kaupunki?  

 Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen seuratukihanke v. 2020 

o Tukea harrastusmaksuihin 7-15 vuotiaille lapsille ja nuorille 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_kevat20_kaikki.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_kevat20_kuokkala.docx_.pdf


 

 

o Tulorajat jälkkärimaksujen mukaan, harkinnanvaraisesti 

o Hakemukset harrastekoordinaattorin kautta 

o Jyväskylän kaupungin tiedostuslehteen on tulossa juttua aiheesta 

o www.jyvaskayla.fi/hankkeet/liikunta 

 Neuvolan, varhaiskasvatuksen ja perheohjauksen yhteistyö (Kortepohja-Kypärämäki –alueella) 

 Kaikilla sama tavoite tukea lasta ja perhettä 

 Yhteiskehittämispäivä, johon kutsutaan vanhemmat mukaan 

 Ehkä pilotoidaan Kortepohja-Kypärämäki alueelle 

 Perheneuvolan puhelinneuvonnan ajat muuttuneet tammikuussa 

 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

- Esiopetushaku ja kouluun ilmoittautuminen ovat päättyneet helmikuun alussa 

- Kuokkalan yhtenäiskoululla tulossa mediakasvatuksen vanhempainilta. Jo 10 vuotiailla sosiaalisen median 

väärinkäyttöä. Pääsisikö Varhaisen tuen palveluohjauksesta joku tähän mukaan?  

-Nenäinniemessä oli psykiatrinen sairaanhoitaja Tuija pitämässä mediakasvatuksesta vanhempainiltaa. 

Vanhempainillassa keskusteltiin mm. siitä, millä sivuilla/missä lapset liikkuvat sosiaalisessa mediassa, kuinka paljon 

aikaa somessa vietetään. 

-Keskustelua aiheesta peke-verkoston kesken: Kokemus siitä, että jo alle 10 vuotiaiden lasten on vaikeaa olla ilman 

puhelinta. Kuokkalan alueen kouluissa tullut ilmi melko paljon rajujakin kiusaamisjuttuja someen liittyen. 

Vanhemmuus ehkä vähän hukassa lasten somen käytön suhteen. Peliongelmat näkyvät myös neuvolassa nuorten 

vanhempien keskuudessa. 

- Miten saadaan vanhemmat osallistumaan vanhempainiltoihin? Päiväkodeissa välillä vähän vanhempia mukana 

perinteisissä vanhempainilloissa. Hakukahvit/info-iltapäivät on koettu toimiviksi.  

- Lasten ruokailut ja huonosti syöminen näkyy koulussa 

- Tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot tulee nostaa keskiöön niin lasten kuin aikuistenkin kanssa/välisissä suhteissa 

sekä kouluissa että varhaiskasvatuksessa 

- Vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään on tosi tärkeää 

http://www.jyvaskayla.fi/hankkeet/liikunta
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/paivystysmuutos_pene.pdf

