Kuokkalan perhekeskusverkoston tapaaminen
20.4.2021 klo 14.15-16
1. Tapaamisen aloitus
- Tapaaminen Teamsin kautta alkoi klo 14.15. Läsnä 15 henkilöä alueen eri toimijoista

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle, sihteerivuorossa oppilashuollon edustaja, varalla
kouluterveydenhuolto, aikuissosiaalityö ja perheneuvola
-Puheenjohtajana toimi verkoston puheenjohtaja, sihteerinä perheneuvolan edustaja.

3. Esittäytyminen
-Osallistujat eri tahoilta esittäytyivät.

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
-Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

5. Perhekeskustoiminnan ajankohtaiset asiat
-Perhekeskustyöntekijä näytti dioja liittyen kansallisiin perhekeskusverkostoihin. Esimerkiksi Parisuhdekeskus
Katajalla on nettisivut, joissa hyvää materiaalia toimijoiden käytettäväksi.
Puhuttiin mahdollisesta Walk-in-parisuhteen katsastuspisteestä, jossa voisi ilman ajanvarausta kertaluontoisesti
käydä keskustelemassa parisuhteen asioista. Huhtasuon perhekeskuksessa on perhekompassiohjausta joka tiistai klo
8.30-12.
-Sovittiin syksyn perhekeskusverkoston tapaamisajat:

*21.9. klo 14.15-16 ja
*23.11. klo 14.15-16.
Tapaamiset pidetään lähtökohtaisesti livenä tai hybridinä (osa paikan päällä, osa Teamsin kautta). Jos kokoonnutaan
livenä, paikka on alustavasti Kuokkalan kirkko, jos se on vapaana. Paikka ja tapaamismuoto varmistuvat myöhemmin.

6. Verkostolaisten toiveet teemoista ja vierailijoista
-Toiveena tällaiseksi teemaksi tapaamisille nousi: pelit/pelaaminen, mikä näkyy ongelmallisena asiana lapsilla, muttei
vielä päivähoidossa vaan enemmän kouluikäisten kohdalla. Tapaamisilla toivottiin myös olevan toimijoiden kuvausta
työstään vielä tarkemmin kuin on aiemmin kuvattu, yhteisöllisyyttä, kuten yhteisten tapahtumien käsittelyä ja
järjestämistä, parisuhdeteema, missä voisi esim. parisuhdekeskus Katajan materiaalia käyttää tukena, poliisia
toivottiin vierailijaksi, Ensi- ja Turvakodin päivitysasioita sekä sitä, että jokainen toimija kertoisi, miten korona on
näkynyt palveluissa ja mitä vaikutuksia sillä on ollut toimintaan.

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita
-Varhaiskasvatus: Jyväskylä on mukana 2-vuotisessa esiopetuskokeilussa, jolloin siihen osallistuvissa päiväkodeissa jo
5-vuotiailla alkaa esiopetus ja se on velvoittavaa, kuten 6-vuotiaiden esiopetus nykyään. Kuokkalan alueelta
kokeiluun osallistuvia päiväkoteja ovat Nenäinniemen päiväkoti ja Taikalampun päiväkoti. Muut päiväkodit ovat
verrokkipäiväkoteja. Päiväkodit on valittu satunnaisotannalla.

-Seurakunta: 2-5-vuotiaiden päiväkerhot alkavat taas syksyllä, niihin ilmoittautuminen on keväällä, tietoa kerhoista
nettisivulta. Korona-aikaan seurakunnalla on ollut ilmainen lastenhoitopalvelu ulkona, pääosin arkipäivisin virkaaikaan, mutta akuutissa tarpeessa järjestetty myös iltaisin ja lauantaina. Kummien ja kummilasten päivä on 12.6.
Äijälän talolla, jos korona sen mahdollistaa.

-Ensi- ja turvakoti: laitosten toiminta jatkaa ennallaan, avoin ryhmätoiminta on toistaiseksi tauolla, mutta syksyllä
ryhmät jälleen käynnistyvät. Eroseminaari siirtyy perheneuvolasta Ensi-ja Turvakodille, jonka kautta jatkossa myös
ilmoittautuminen.

-Perheohjaus: Jalkautumista on tehty neuvoloihin hyvin matalan kynnyksen palveluna. Asiakkuus perheohjaukseen ei
ala tällaisella tapaamisella, vaan kyse on kertaluontoisesta keskustelusta. Johanna Rönkä on nyt vastaava
perheohjaaja. Kantaan siirtyminen on kerryttänyt jonoa perheohjaukseen, mutta jonoa puretaan loppukeväästä
eteenpäin.

8. Muut asiat
-Huhtasuon perhekeskusverkostossa on meneillään pelaamisryhmä. Tällaiseen voisi olla tarvetta muuallakin
kaupungissa, kun kokemuksia saadaan.

9. Kokouksen päättäminen
-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. Hyvää kesäaikaa kaikille!

