Palokan perhekeskusverkosto 5.5.2020
Ajankohtaiset asiat, ideat ja oivallukset poikkeustilanteessa:
Perusopetus: Jokelan koulussa noin 20 lasta lähiopetuksessa. Oppilaat
voineet tulla jo klo 8: n. Jälkkäriä pyöritetty koulun henkilökunnan
voimin. Tuleva koulujen avautuminen mietityttää, miten väljyys toteutuu.
Poikkeusajan järjestelyistä hyvää palautetta huoltajilta. Hyvin saatu
perheisiin yhteyttä. Kesäjälkkäritoimintaa 1-2 luokkalaisille alkukesästä
tulossa.
Seurakunta: Toiminta on paljolti verkossa. Discord-päivystys ja tuki-chatti
perheille. Lähimmäisen puhelimessa keskusteluapua. Ruokakassiapua.
Nettiperhekerhot aloittanet. Rippikouluja ei ole kesällä, etäopetusta
kesällä vain. Leirit syys- ja joululomalla. Kerholaisille lähetetty kirjeitä,
whatsup-viestejä. Nuorille myös omat whatsup-ryhmät sekä Teams
käytössä. Kirkko suljettu, toiminta siirtymässä Citymarketille.
Neuvola: Neuvola-asiakkaiden infektio vastaanotto on keskitetty
Halssilan neuvolaan. Muissa neuvoloissa otetaan terveitä ja oireettomia asiakkaita vastaan, niin että käynnille
pyydetään vain esim. raskaana oleva yksin ja lapset vain yhden vanhemman kanssa (ei siis sisaruksia tai muita
perheenjäseniä vastaanotolle). Leikki- ikäisten aikoja on annettu rajoitetusti tai ei ollenkaan. Esim. Palokan
neuvolassa on leikki- ikäisten osalta pitkä jonokirja, jota puretaan mahdollisuuksien mukaan.
Vanhempainfoorumi: Kouluruoka kiinnostanut vanhempia keskusteluissa. Etätyön, koulutyön, perhearjen
yhdistäminen on monelle perheelle ponnistus. Maailman suurin vanhempainilta ollut. Suurimmaksi osaksi positiivista
mielialaa vanhemmilla. Toive, että yhdessä kasvaen ja oppien -kulttuuria saadaan kasvatettua Jyväskylään.
Varhaisen tuen perheohjaus: Käytössä Skype, Teams ja puhelut asiakastyössä. Kotikäynnit ja ulkoilut perheiden
kanssa mahdollisia myös. Yhteydessä perheisiin ollaan säännöllisesti. Uusia asiakkaita voi ohjata. Kotikeskeisyys tuo
haasteita osalle perheistä. Koronapuhelinneuvontaa mm. kauppapalvelu- ja apteekkiasioissa kaikenikäisille ma-pe
klo 8-16 p. 014 266 0550.
Kirjasto: Kirjastojen uloslainaaminen on alkamassa. Kirjastoja ei voi kuitenkaan avata ennen 1.6.20. Varauksia voi
alkaa tehdä ja niitä noutaa. Tarkennuksia ohjeisiin odotellaan vielä, miten uloslainaaminen toteutuu.
Nuorisopalvelut: Nuorisotilat on suljettuna. Työntekijät osin etätöissä, osin toimistolla. Työntekijät jalkautuvat
päivittäin Palokan alueelle kohdaten nuoria kaupoissa, puistoissa jne. Aktiivista some-työskentelyä: Instagramissa
videoita, kilpailuja jne. Discord-Nuorten Jyväskylässä voi jutella nuoret keskenään ja työntekijöiden kanssa.
Teemakeskusteluja järjestetty myös yksinäisyydestä ja kiusaamisesta. Tiloja aletaan avata asteittain 1.6.20 alkaen.

Leirit siirretty verkkomuotoon. Viikoittain poliisille tiedote havainnoista, ilmapiiristä. Nuorisopaku jatkaa kesällä
toimintaansa. Nuoret noudattaneet hyvin rajoituksia. Kouluun jo kaivataan.
Oppilashuolto: Lapset kaipaavat kavereita ja aikuisia sekä rytmiä arkeen. Yhteys oppilaisiin ja perheisiin on säilynyt
hyvin. Töitä on ollut oppilashuollossa varsinkin pääsiäisen jälkeen. Ohjeita odotellaan koulujen avautumisesta.
Ehkäisevän päihdetyön hanke: Kaikki siirretty verkkoon. Auttava kohtaaminen koulutus ollut verkossa. Sekä
tulevaisuusskenaarioita. Jyväskylään kohdennetaan neuvolan terveydenhoitajille koulutusta päihteiden puheeksi
ottoon. Lisätietoa tulossa. 22.9.20 Hugo-koulutus työpaikoilla tapahtuvaan puheeksi ottoon kaikille toimijoille.
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, seuraaja-asia selvittelyssä. Tiina auttaa ja
tukee siihen saakka. Peke-toiminta on mukana monissa hankkeissa.
Vähävaraisten perheiden vuosina 2005-2013 syntyneiden lasten ja nuorten harrastamiseen mahdollisuus saada
tukea max. 50e/lapsi/kk. https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta
Varhaiskasvatus: Perhepäivähoidossa tilanne ollut aika normaali lasten määrän suhteen. Päiväkodeissa noin 20-25%
lapsista ollut paikalla. 14.5.20 alkaen paikat täyttyvät taas.

Syksyn tapaamiset:
ke 23.9.20 klo 14-16 Palokan kirjastossa, Rento-tila. Tästä kutsu myös EPT-hankkeelle.
ke 11.11.20 klo 13-14.15, jonka jälkeen EPT klo 14.30-16

