
 

 

Palokan perhekeskusverkosto     MUISTIO 

Aika: torstai 6.6.2019 klo 14-16 

Paikka: Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2 

    

1. Avataan kokous 

Sari avasi kokouksen. 

2. Esittäytyminen 

Käytiin esittäytymiskierros. Edustajia oppilashuollosta, kirjastosta, neuvolasta, seurakunnasta, 

nuorisopalveluista, varhaiskasvatuksesta, koulusta, vanhempainfoorumista, kouluterveydenhuollosta ja 

varhaisen tuen palveluista, yhteensä 15 henkilöä. 

3. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 

Sari puheenjohtajana ja Tiina sihteerinä. 

4. Mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys 

Sari kertoi perhekeskustoiminnan kansallisesta määrittelystä ja Jyväskylän perhekeskusverkostojen 

toiminnasta diojen avulla. 

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos ovat määritelleet perhekeskustoimintaa. 

Sen pääajatuksena ja tavoitteena on koota usein sirpalemaiset toiminnat yhteen, jotta perheiden kanssa 

toimivien tahojen voimavarat yhdistyvät lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Tarkoituksena on saada 

aikaan toimiva yhtenäinen kokonaisuus, jonka keskiössä ovat asiakkaat ja alueen asukkaat. Se on tapa toimia 

yhdessä. Perhekeskustoimintaa voi toteuttaa kokoamalla palveluita ja toimintoja fyysisesti samaan 

rakennukseen ja/tai se voi toteutua verkostomaisesti. Digitaaliset palvelut, kuten esim. sähköiset 

yhteydenottokanavat, ovat osa perhekeskustoimintaa. Tavoitteena on tarpeenmukainen, oikea-aikainen ja 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarjottu apu ja tuki, joka mahdollisuuksien mukaan toteutuu lähellä 

perheiden arkea. 

 

Perhekeskustoiminnan kokonaisuuteen kuuluu kaikki keskeisimmät lapsiperhetyötä tekevät toimijat, kuten 

esimerkiksi neuvola, varhaiskasvatus, koulu, kotipalvelu, perheohjaus, oppilashuolto, perheneuvonta, 

seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö sekä järjestöjen ja yksityisten tahojen lapsiin, nuoriin ja perheisiin 

kohdistuva työ. Asukas/asiakas on tasavertainen toimija muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskustoimijoilla 

on useita tehtäviä, kuten esim. tukea vanhemmuutta ja tarjota varhaista tukea ja hoitoa. 

 

 Jyväskylässä on 11 perhekeskusaluetta, jotka on muodostettu eri palveluiden aluejakoja vertaillen. Jokaisella 

alueella toimii perhekeskusverkosto, joihin kuuluu kaupungin, seurakunnan, järjestöjen ja yksityisen sektorin 

lapsiperhetoimijoita sekä asukkaita. Perhekeskusverkostojen tapaamiset ovat avoimia kaikille, joten kuka 

tahansa alueen asukas on niihin tervetullut. Tapaamisissa alueen toimijat tulevat tutuiksi ja pystyvät näin 

paremmin suunnittelemaan ja toteuttamaan myös toimintaa yhdessä. Keskusteluun voi tuoda oman 
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palvelun/toiminnan ajankohtaisia asioita sekä alueen ajankohtaisia ilmiöitä tai asioita. Kauemmin 

toiminnassa olleissa verkostoissa on esim. mietitty ratkaisuja koululaisten iltapäiviin, järjestetty yhteisiä 

vanhempainiltoja tai mietitty erilaisia alueen asukkaiden tarpeenmukaisia vertaisryhmiä. 

Perhekeskustoiminnasta ja esim. alueiden tapaamisista tiedotetaan Perhekompassissa, 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi 

 

5. Palokan perhekeskusverkosto 

Jakaannuttiin kolmeen ryhmään ja työskenneltiin learning cafe tyyppisesti pienissä ryhmissä. Muutaman 

minuutin välein ryhmät vaihtoivat pisteeltä toiselle, jolloin kaikki saivat miettiä jokaista aihetta. 

 

1. Määritellään maantieteellinen alue: mitä aluetta tarkoitetaan, kun puhutaan Palokasta 

o Palokkalaiset ajattelevat, että Mankola kuuluu Palokkaan. 

o Mankolan koulun oppilaat puhuvat olevansa palokkalaisia ja asuvat Palokassa 

o Srk nuorisotyö ja nuorisopalvelut ajattelee myös, että Mankola kuuluu Palokkaan. 

o Neuvola-aluejako menee Mannisenrinteellä, keskellä tietä jako. 

o Heinälampi keskustaan vai Palokkaan. 

o Heikkilä ja Hiekkapohja kuuluu Palokkaan. 

o Savulahti Palokka vai Kortepohja? 

o Mannisenrinne kuuluu Palokkaan. 

 

2. Täydennetään kokoonpanoa: ketä verkostoon olisi hyvä kuulua, mitä lapsiperhetoimijoita alueella on 

olemassa  

o Pikkulapsiperhepsykologi puuttuu listalta 

o yksityiset päiväkodit ja yksityiset perhepäivähoitajat 

o turvallinen iltapäivä –jälkkäri 

o partio, lions, jyki, pari, riento, Palokan ilo, vpk, Palokka-lehti, Palokan abc, MLL 

o Mankolan yhtenäiskoulu 

o Savulahden päiväkotikoulu 

o Mannilan päiväkoti 

o Mankolan koulun vanhempainyhdistys 

o Jyväskylän vanhempainfoorumi 

o Pappilanvuoren ja Jokelan vanhempainyhdistys + koulujen 

 

3. Ideoidaan Palokan verkoston toimintaa: mitä Palokan verkoston toiminta parhaimmillaan on, mitä ja 

miten voimme tehdä lapsiperheiden hyvän arjen edistämiseksi, mitä toiveita toiminnalle on 

o Tiedottaminen esim. Palokkalehti, yhteinen tila, vanhempainillat tarpeen mukaan, ei 

yhtäaikaista toimintaa (esim. perhekerhot). 

o Pienet porinaryhmät toimivampia kuin iso ryhmä. 
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o Yhteisöllisyyden syntyminen olisi mahtavaa. Pikkuyksiköissä tutustutaan, pikkuyksiköllä 

kuulutaan isoon peke-verkostoon. 

 

6. Lapsiperheiden palveluohjaus alueilla osana perhekeskustoimintaa 

Tiina kertoi tänä keväänä neljällä alueella alkaneesta lapsiperheiden walk in -palveluohjauksesta. On 

tarkoitettu tilanteisiin, kun mieltä askarruttaa jokin asia ja ei tiedä, mihin olisi yhteydessä tai mikä auttaisi, 

keneltä kysyisi. Mietitään yhdessä asiaa ja etsitään sopivia ratkaisuja tilanteeseen. Aikaa ei tarvitse varata. 

On tarkoitettu sekä lapsiperheille että lapsiperhetoimijoille. 

 

Mietittiin, mitä tiloja Palokassa on palveluohjauksen toteuttamiseen, ideoina tuli: 

nuorisotila (MLL perhekahvila on jo 2xkk), marketeilla (Prismalla, Citymarket leikkipaikan vieressä), koulun 

puoli kansalaisopiston luokat, kirjasto (johtaja Tiinaan yhteys), abc:n kabinetti. Sari edistää asiaa. 

 

 

7. Muut asiat 

Varhaisen tuen palveluiden perheohjauksen vastaanotot laajenevat koskemaan myös kouluikäisten lasten 

perheitä syksyllä. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää. 

 

8. Jatkon sopiminen 

-Jokaisella verkostolla on alueen toimijoista valittu puheenjohtaja. Jätettiin mietintään, 

kuka olisi Palokan verkoston puheenjohtaja. 

- sovittiin syksylle 2019 kaksi kokousta: 

 

tiistai 17.9. klo 14-16 Pappilanvuoren päiväkoti 

tiistai 19.11. klo 14-16 sovitaan myöhemmin 

 

9. Päätetään kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


