
 

 

KUOKKALAN PERHEKESKUSVERKOSTO 

Aika: torstai 20.8.20 klo 17-18.30    Muistio 

Teams-etätapaaminen 

 

1. Tervetulotoivotukset 

 

2. Esittäytyminen 

Edustettuina Nenäinniemen päiväkoti, Kuokkalan päiväkoti, Pohjanlammen ja Tikan päiväkodit (Pos.Disk. –

hankkeen työntekijät), Kuokkalan seurakunta, Jyväskylän seudun nuorisoseura, varhaisen tuen palvelut ja 

alueen asukas (lapsiperheen vanhempi). Yhteensä 8 osallistujaa. 

 

3. Perhekeskustyöntekijä toimi tapaamisen puheenjohtajana ja sihteerinä.  

 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

 

5. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

 Valtakunnallinen: 

-Perhekeskukset Suomessa 2019. Kehittämisen tilanne ja työn jatkuminen. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-

5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

-Valtakunnallinen perhekeskuskonferenssi 26.11.2020 Finlandia-talo 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6230018 

 Maakunnallinen: 

-Tulevaisuuden sotekeskus –hanke alkanut ”Monesta hyvästä yhdeksi parhaista” 

-Maakunnalliset perhekeskusyhdyshenkilöiden tapaamiset jatkuvat, seuraava Petäjävedellä 4.9. 

 Jyväskylä: 

Perhekompassi www.jyvaskyla.fi/perhekompassi --> Peke-toiminnan ohjausryhmä, muistiot 

 Syksyn Kumppanuusfoorumia on alettu suunnittelemaan. Kumppanuusfoorumi on kaikille 

avoin asukkaiden ja kaupungin lapsiperhepalveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajien 

yhteinen keskustelun ja uudistamisen areena.  

 Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa tapaamiset lapsiperheille ja toimijoille sekä chat ovat 

alkaneet. Tästä linkistä löytyy esite.  

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_syksy20_kaikki.pdf


 

 

 

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Päiväkodit: Poikkeuskevään jäljiltä ollaan palattu melko normaaliin arkeen. Hygieniasta ja 

terveydestä pidetään edelleen hyvää huolta ja noudatetaan kansallisia ohjeita. Lapset sairastavat 

kotona ja tulevat päiväkotiin terveinä. Positiivisen diskriminaation hanketyöntekijät ovat käyneet 

lapset puheeksi –koulutuksen ja ottaneet menetelmän käyttöön. LP-keskusteluista on ollut 

myönteisiä kokemuksia. Työntekijäpulaa ollut vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 

 Seurakunta: Päiväkerhot on alkaneet, perhetoiminta on alkamassa syyskuun alussa.  

 Varhaisen tuen palveluissa perheohjaajat ja kotipalvelun perhetyöntekijät tekevät normaalisti 

kotikäyntejä terveisiin perheisiin. Tarvittaessa tapaamiset järjestetään toimistolla tai etäyhteydellä. 

Suuria jonoja ei tällä hetkellä ole. 

 MLL:n Järvi-Suomen piirin Selviydytään kiusaamisesta -projektin toiminta. Järjestämme kiusaamista 

kokeneille nuorille ja heidän vanhemmilleen vertaisryhmätoimintaa sekä yksilötukea. Koulutamme 

myös nuorten kanssa toimivia ammattilaisia kiusaamisteemasta. Liitteenä esitteet vertaisryhmistä 

sekä yksilötyöstä. 

 Asukas: Lapsiperheen vanhempi toivoo alueelle myös kouluikäisten lasten työssäkäyville 

vanhemmille verkostoitumismahdollisuutta esim. eri ikäisten lasten vanhempien 

iltakahvilatoimintaa. Alueen vanhempien tunteminen ja verkosto ovat edelleen tärkeää, vaikka 

lapset ovat jo koulussa tai teini-ikäisiä. Usein vanhemmat jäävät siinä vaiheessa haasteiden kanssa 

yksin. Pikkulapsiperheille on hyvin verkostoitumismahdollisuuksia vanhemman näkökulmasta.  

 

Välitetyt terveiset verkostolle: 

 Keski-Suomen ensi- ja turvakoti: Ryhmätoiminnot käynnistyvät normaalisti nyt syksyllä. Olemme 

valmistautuneet joustavasti siirtämään ryhmätoimintoja myös verkkoon. Linkeistä löytyy esitteet 

vauvaa odottavien illoista, etäuniryhmistä sekä yhden vanhemman perheiden ryhmätoiminnasta. 

Valtakunnalliset chatit palvelevat nyt laajemmin: vauvaperheiden-, apua eroon-, apua väkivaltaan- ja 

vauvaperhe ja päihteet chatit palvelevat ma-pe klo 10-19 ja la-su klo 14-18, nuorten chat palvelee 

ma-pe klo 15-17 (31.8. alk.). Ero lapsiperheessä työssä käynnistyy eroillat etänä sekä 

erovertaiskahvilatoiminta ensi viikosta eteenpäin. Muistattehan myös, että meillä on koulutettuja 

erotukihenkilöitä valmiina tarjoamaan vertaistukea eronneille vanhemmille. 

 Koulukuraattori: oppilaiden ajanvarauksettomat vastaanottoajat jatkuvat koululla joka keskiviikko 

(klo 10-11) ja tästä on tiedotettu sekä oppilaita että huoltajia. 

 Pikkulapsiperheiden psykologi: Kuokkala/Keljonkangas/Säykki/Korpilahti-alueella työntekijävajetta 

on ollut koko tämän vuoden. Jonoa on kertynyt, mikä on todella valitettavaa. Mutta nyt syksyn 

aikana pitäisi olla toinen työntekijä tulossa, joten jono ehkä lähtee rullaamaan! 

 

7. Muut asiat  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/odottajien_illat.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/etaryhma_vauvan_uni.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yhden_vanhemman_perheiden_tuki_syksy_2020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/vertaiskahvila_syksy_2020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/esite_tukihenkilotoiminnasta_2020.pdf


 

 

 Verkostolle valittiin uusi puheenjohtaja edellisen väistyessä tehtävästä. Puheenjohtajaksi valittiin 

Tiina Korhonen Kuokkalan alueen seurakunnasta. 

 

 Seuraava tapaamiskerta tiistai 10.11. klo 14.15-16 Teamsilla. Kiitos tapaamisesta!


