
 

 

Tikkakoski-Puuppola perhekeskusverkosto 15.4.2020 

Käytiin läpi palveluiden ja toimintojen poikkeustilanteen 

ajankohtaisia asioita, ideoita ja oivalluksia. 

 Liikuntapalvelut: Työntekijöitä siirretty toisiin tehtäviin vanhus- 

ja vammaispalveluihin. Muutama liikunnanohjaaja 

suunnitteluhommissa. Liikuntavinkkivideoita tehty ja niitä jaettu 

liikuntapalveluiden Facebookissa ja Instassa ja kaupungin Youtube 

kanavalla. Syyskaudelle suunnitelmia ollaan tekemässä. Reetta on 

lasten ja nuorten liikunnasta vastaava. Senioreille lähtenyt 

tekstiviesti videoista.  

Jyvässeudun 4H: Kerhot toimii etänä Whatsupilla tai 

sähköpostilla. Askartelu-, leivonta- ja liikuntavideoita lähetetty. 

Postissa lähetetty askartelutarvikepaketteja. Kursseja myös 

pidetty etänä. Ensi vuoden suunnittelu menossa. Syksyllä yksi 

kokkikerho ja yksi mediakasvatuskerho tulossa T-koskelle, Puuppolassa jatkuu kokkikerho. Jatkossakin hyvin 

voisi jonkun kerhon toteuttaa etänä. Nuorille käytetty Teamsia, lapsille/huoltajille käytetty Whatsuppia.  

Esim. ”mitä eläintä mietin…?” ”tuo nopeasti kotoa joku keltainen esine”. Instassa osoite: jyvasseudun4h. 

Rahoitus saatu 1.5. alkavaan mediakasvatushankkeeseen. Alueina T-koski ja Korpilahti. Hauskan tekemisen 

lomassa opitaan esim. nettietikettiä, puhutaan nettikiusaamisesta ym. https://www.toptehtavat.fi/task/all 

sivua kannattaa käydä katsomassa. 

Nuorisopalvelut: Nuotikka on kiinni ja työntekijät etätöissä ja tavoitettavissa joka päivä. Somen kautta 

nuoriin otetaan yhteyttä päivittäin. Työntekijät myös jalkautuvat joka päivä esim. puistoihin. Avoin 

keskustelukanava Discord on auki 13-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille ma-to klo 16-20 ja pe klo 16-

22. Ohjaamo Jyväskylän päivystys omalla kanavallaan arkisin klo 12-13, lisätiedot: 

https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/ohjaamo-jyvaskyla. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat tavattavissa Discordissa 

arkisin klo 10-17, voit jättää viestin myös nimimerkillä, lisätiedot: https://www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo 

Akku - ryhmä kokoontuu etsivien Discordissa keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12-15, lisätiedot: 

https://www.jyvaskyla.fi/Nuoriso/neuvonta-ja-tuki/etsiva-nuorisotyo/akku-ryhma 

Ev.lut seurakunta: Nuorten toiminta on siirretty someen eri tavoin toteutuvaksi. T-kosken nuorilla on oma 

Whatsup ryhmä, jota kautta tiedotetaan nuorten toiminnasta. Nuorten illat toteutettu Discordilla ja Raamis 

etänä. Esim. lautapelejä pelattu, Kahoot-visailua. Vähemmän porukkaa kuin livenä tapahtuvissa. Rippikoulut 

kesältä on peruttu. Siirretty syyslomalle ja joululomalle. Myös muuta kesän toimintaa perutaan. Kirjeet ja 

kukansiemeniä lähdössä kotiin. Seurakunnan päivystys-Discordissa, koulupäivinä klo 12-
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14 https://discordapp.com/invite/QdrhtGA. Kirkkis, kouluikäisten oma kanava esim. apua läksyjen tekoon 

YouTube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UCbJGRDP27hJzqeAkeYNOs3Q 

Seurakunnan varhaiskasvatuksen osalta kerhot ja leirit peruttu. Kirjeet postin kautta lähetetty 

päiväkerholaisille. Jatkossa sähköpostin kautta esim. toimintaideoita kotiin. Kerhotilan ikkunassa katseltavaa, 

pihalla rastirata, jota kiitelty. Kirkot Facebookissa. Perhekerhot kehitteillä nettiin eri aluesrk:n yhteistyönä. 

Videoita ja vinkkejä Facebookin kautta jaettu. Osan voisi jättää myös poikkeusajan jälkeen käyttöön. Päkä ja 

Pulmu lastenkirkon hahmot ovat lähtemässä seikkailemaan pitkin T-koskea. Perheiltä tullut viestiä, että 

lapset mielellään näkevät tuttuja ihmisiä esim. kerhoista somen kautta. 

Oppilashuolto: 1-3 –luokkalaisilla sekä erityisen tuen oppilailla mahdollisuus tulla kouluun. Noin 10 oppilasta 

yläkoululla ollut. T-kosken alueella on eniten lähiopetuksessa olevia lapsia Jyväskylässä eli noin 50 lasta. 

Jokaiseen perheeseen on kontakti, vaikka etäopetuksessa. Oppilashuolto tukee opettajia, on perheisiin 

yhteydessä. Jos perheisiin ei saada yhteyttä, oppilashuolto mukaan. Ruokajakelussa n. 450 kassia jaettu. 

Nuorille luontevaa olla yhteyksissä etämenetelmin, toimii yllättävän hyvin. Enemmän yläkoululaisilta 

yhteydenottoja. Koulupsykologien työ painottuu koulunkäynnin tukemiseen. Valmistuminen huolettaa 

nuoria ja että päättöjuhlia ei ole. TET-jaksot peruuntuneet. Aikatauluttamiseen myös pyydetty apua. 

Kaveripulasta myös kärsitään.  

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Puistoruokailut kesältä siirretty joulun tienoille joulupuuro-teemaiseksi. 

Edelleen tarkoitus yhteistyössä järjestää perheille tapahtuma yhteisen ruokailun ympärille. T-koskella 

päätettiin päiväksi 24.11.20 noin klo 16 alkaen.  

Varhaisen tuen perheohjaus: Työntekijät käyvät perheissä, jos perheissä ollaan terveinä ja haluavat ottaa 

kotiinsa. Skype ja Teams käytössä myös, sekä puhelimitse ollaan yhteydessä. Voi ohjata perheitä ottamaan 

yhteyttä. Kouluasiat kiristävät hermoja useassa perheessä. Töitä riittää. Yhteydenotot ma-to klo 8-1p. 

014 266 3501. 

Perhekeskustoiminta: Perhekompassi ohjaukset ja neuvonnat on koko keväältä peruttu. Perhekompassin 

Chat löytyy sähköisen Perhekompassin etusivulta www.jyvaskyla.fi/perhekompassi . On avoinna ti, ke ja pe 

klo 8-14. Nimettömänä voi jutella ja kysellä joko koronatilanteen aiheuttamista mietityttävistä asioista tai 

mistä vaan lapsiperhearjen asiasta. Sari siirtyy toukokuun aikana muihin tehtäviin. Jatkajaa selvitellään. 

Helluntaiseurakunta: Kirkko on kiinni. Työtehtävät muuttuneet, työ painottunut iäkkäämpiin ihmisiin. 

Netissä jatkettu nuorten ja lapsiperheiden toimintoja. 

Syksyn tapaamiset:  

ti 15.9. klo 14 Helluntaiseurakunnan tiloissa, Koivulammenkatu 1 

ti 10.11. klo 14 Evankelisluterilaisella kirkolla, Kirkkokatu 18 
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