
 

 

Palokan perhekeskusverkoston tapaaminen 

24.1.2021 klo 13.30-15.30 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

Tapaamisen aloitus 

Puheenjohtajan toteaminen tapaamiselle, sihteerin valitseminen 

 Todettiin puheenjohtaja. Sihteerinä toimi varhaiskasvatuksen edustaja 

Esittäytyminen 

 Osallistujat: edustus päiväkodeilta (yksityinen ja kunnallinen), kasvun ja oppimisen palveluista, koululta, 

nuorisopalveluista, MLL:stä, Palokan Ilosta, Jyväskylän Vanhempainfoorumista, varhaisen tuen 

palveluista ja perhekeskustyöstä. Osallistuja yhteensä 10.  

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 Edellinen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Keskustelua Palokan perhekeskusverkostosta ja sen toiminnasta 
 Keskusteltiin aktiivisesti seuraavien kysymysten pohjalta: minkälaisena koette verkoston? mitä hyötyä 

työllesi on tästä verkostosta? mitä haluaisitte saada aikaiseksi ja millä keinoilla? 

 Toiminnan fokus on yhteinen: Palokan alueen perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Parhaimmillaan, 

alueella toimivien yhteistyötahojen toimijoiden ja toiminnan tunteminen auttaa muodostamaan toimivia 

verkostoja alueella perheiden hyvinvoinnin tueksi. Koolle kutsuttuja toimijoita on mittava joukko: email-

listalla on 52 nimeä. Teamseihin on viime aikoina osallistunut kymmenkunta toimijaa ja tämänkin joukon 

kokoonpano vaihtelee ja eri tahojen yhteyshenkilöt vaihtuvat. 

 Tiedot perheiden palveluista löytyy Perhekompassista ja ovat sieltä löydettävissä 

 Pitäisikö miettiä tarkemmin yhteistyön rakenteita eri palveluiden välillä? Pitäisikö valmistella Palokan 

alueelle oma palvelukartta? 

 

 



 

 

Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
 Toisissa palveluissa nähdään, miten korona väsyttää ja ahdistaa ja haastaa asiakkaiden mielenterveyttä. 

Toisissa palveluissa näky on toinen. Pompsahtavatko ongelmat vasta, kun palataan normaaliin? 

 Tärkeät numerot perheiden tukemiseen: VARHAISEN TUEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTITIIIMI 014 266 

0135 ma-pe 8-15.30 / KOTIPALVELU  014 266 3501 ma -to 8-14 

 Jyväskylän Vanhempainfoorumi: kuntalaisaloite liikennesuunnittelun ja liikenneturvallisuuden 

parantamiseksi. Toivotaan allekirjoittajiksi myös vanhempaintoimikuntia. Tavoitteena osallistaa lapsia 

liikennesuunnitteluun ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Koko kaupungin yhteinen asia. 

Vanhempainfoorumi edistää päiväkodin/koulun ja kodin yhteistyötä tekemällä yhteistä matkaa lukuvuonna 

2021-2022 

 MLL Palokan yhdistys suunnittelemassa tukea ja toimintaa nuorille. Yhteistyöstä sovittiin nuorisotoimen ja 

koulun kanssa. Myös MLL perhekahvilan järjestämisestä eri tiloissa käytiin keskustelua. Onko mahdollista 

järjestää Savulahden päiväkotikoulussa. Myös yksityinen päiväkoti Mannisenmäessä tarjosi tilojaan käyttöön.  

 

Muut asiat 
 Liikkuva perhe –webinaari 

 Ilo lasketella  

 Samalla viivalla –hanke 

 

Kokouksen päättäminen 
 

https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/kannanotot
https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/kannanotot
https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/vm/av.%20https:/peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/yhteinen-matka-lukuvuonna-2021-2022
https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/vm/av.%20https:/peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi/yhteinen-matka-lukuvuonna-2021-2022
•%09https:/www.liikkuvaperhe.fi/fi/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe-webinaari.html
https://kohnio-kyparamaki.mll.fi/
https://www.synsam.fi/samallaviivalla

