
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kuokkalan perhekeskusverkoston tapaaminen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2.2021 klo 14.15-16 Teamskokous 

 

1. Tapaamisen aloitus ja esittäytyminen 

Läsnä 21 henkilöä alueen eri toimijoista 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle, sihteerivuorossa koulun edustaja, varalla 

oppilashuollon edustaja 

puheenjohtajana toimi verkoston puheenjohtaja, sihteerivuorossa koulun edustaja  

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 

 

4. Perhekeskusverkoston tarkoitus ja tavoite - toimijoiden näkökulma 

- käytiin läpi perhekeskuksen tavoite, tarkoitus ja yhteistyörakenteet 

- jakauduttiin pienryhmiin 25 minuutin ajaksi ja sen jälkeen käytiin yhdessä keskustellen ryhmien 

tuotoksia läpi 

- jatkossa hyödynnetään keskustelun antia perhekeskuksen toimintasuunnitelman 

laatimiseen 

 

5. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Varhaiskasvatus: vko 9 talviloma, alueella toimivat loman aikana Väinölän päiväkoti ja Kuokkalan päiväkoti. 

Kuokkalan eskarit (Polttolinja 9) aloittavat fyysisesti Kuokkalan yhtenäiskoulun tiloissa. 

Tikan päiväkodin eskarit siirtyvät Tikan koulun tiloihin. Tikan päiväkodissa ei jatka enää eskariryhmä.  

 

Kirjasto on vielä tämän viikon kiinni ja toivotaan että rajatut palvelut aukeavat ensi maanantaina 15.2. 

 

Kouluterveydenhoitajat ovat olleet koronajäljityksessä ja osallistuvat koronarokotuksiin. 

Laajat terveystarkastukset pyritään tekemään. Osa muista tarkastuksista saattaa jäädä myöhempään  

ajankohtaan.  

 

Perheohjauksessa tehty kotikäyntejä ja oltu yhteydessä perheisiin Teams:in avulla. Jatkossa jalkaudutaan   

kerran kuussa Kuokkalan neuvolaan. Matalan kynnyksen toiminta nähty hyvänä mahdollisuutena.  

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pekeverkosto_1.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kuokkalan_peke_padlet.pdf


 

 

Kuokkalan neuvola siirtyy syksyllä 2021 Polttolinja 9:ään  

 

Ensi- ja turvakoti toimii normaalisti kotikäynneillä ja omissa tiloissa, asiakastyötä tehdään myös 

videopuheluiden avulla, ryhmät ovat tauolla. 

 

Kuokkalan yhtenäiskoulu: Yläkoulu ollut viime viikon etäopetuksessa, koulu suljettu ulkopuolisilta ja ryhmien 

sekoittumista vältetään. Pitkiä karanteeneja ollut, toivotaan, että kuitenkin yhtenäisyyttä koetaan 

rajoituksista huolimatta. Lasten ja nuorten tilanne huolestuttaa. 

 

Perheneuvola: Palvelut pelaavat normaalisti Teamsin kautta, läsnäolokäyntejäkin toivotaan ja niitä on.  

 

MLL: Perhekahvilat ja ryhmätoiminta ovat tauolla tällä hetkellä 

 

Alueen nuorison tilanne: Koulun puolella on tuettu etäopetuksessa ja nuoret iloitsevat siitä, että voivat taas 

fyysisesti tavata koulussa. Korona-avustuksella ja Tasa-arvohankkeella on myös voitu tukea ja kuroa 

oppimisen asioissa nuoria. Toivotaan, että saadaan kaikki nuoret kiinnitettyä koulunkäyntiin ja sosiaaliseen 

yhteisöön. Harrastustoiminnan rajoitukset ovat harmittaneet nuoria.  

 

Perhekeskus: Huhtasuolla on auennut yhteistoimintapiste, jossa mukana myös perhekeskuspilotti. Tiistaisin 

perhekeskuspäivä, jolloin mm. aamupäivällä MLL:n perhekahvila ja perhekeskustyöntekijät paikan päällä. 

Yhteistoimintapisteelle tulee myös asumisneuvontaa, työllisyyspalveluita, ja kotoutumispalveluiden toimintaa. 

Myöhemmin mukaan tulossa järjestötoimintaa. Tiedotettiin myös Mll:n Ilo lasketella –kampanjasta ja Samalla 

viivalla –kampanjasta.  

 

Seurakunta: päiväkerhot kokoontuvat normaalisti. Perhetoiminta tauolla tällä tietoa helmikuun loppuun asti 

ja viikon 9. Jatkossa tarjotaan perheille lastenhoitoapua ulos 

 

Vanhempainfoorumi: Digi-vanhempainilta tulossa to 11.2. Tallenteen voi katsoa jälkikäteen. 

 

6. Muut asiat 

Seuraava kokous on  20.4.2021 klo 14.15-16.00 (TEAMS) 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. Kiitti kaikkia osallistujia sekä toivotti voimia työhön sekä valoa 

lopputalveen! 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ilo_lasketella_-esite.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/29/huono-nako-ei-saa-estaa-lasten-liikkumista-samallaviivalla-kampanjan-myota-ilmaiset-urheilulasit-vahvuuksilla-kaikille-5-12-vuotiaille/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/29/huono-nako-ei-saa-estaa-lasten-liikkumista-samallaviivalla-kampanjan-myota-ilmaiset-urheilulasit-vahvuuksilla-kaikille-5-12-vuotiaille/
https://mediakasvatus.fi/tapahtuma/2020/11/ilmoittaudu-kohti-tasapainoista-digiarkea-suurvanhempainiltaan/

