
 

 

Palokan perhekeskusverkoston tapaaminen ja EPTT-hankkeen yhteistapaaminen 

Muistio 

11.11.2020, Teams-etätapaaminen klo 13-16 

1. Aloitus ja esittäytyminen 

Osallistujat esittelivät itsensä. Edustus päiväkodilta, koululta, osallisuuspalveluista, kirjastosta, nuorisopalveluista, 

neuvolasta, EPTT-hankkeesta ja perhekeskustyöstä. Osallistuja yhteensä 11. 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittu Tiina Lehtonen, sihteeriksi Elina Oinonen. 

3. Edellisen muistion läpikäyminen 

Käyty edellinen muistio läpi ja asiat hyväksytty.  

4. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Kumppanuusfoorumi etäyhteyksin Palokassa 18.11 klo 17.30-19. Mukana lastenparlamentin aineisto palokkalaisilta 

lapsilta ja yhteiskehittämistä Hyvän elämän teemoilla. Tiedottaja Tuija Ijäs jakanut kaupungin tiedotetta 

Facebookissa. Ehdotettu myös kauppojen, päiväkotien ja Palokan nuorisotilan ilmoitustauluille jaeltavaa esitettä. 

Wilmaan esitettä ei voi jakaa. 

Neuvolassa influenssirokotukset vievät aikaa. Korona näkyy neuvolassa perheiden arjessa kuorimittavuutena, 

monenlaisia haasteita näkyy neuvolakäynneissä. Perhe- ja verkkovalmennuksia verkkoon tuloillaan.  

Osallisuuspalveluista kerrotaan joukkorahoituskokeilusta Mesenaatti-alustalla 

https://www.mesenaatti.me/pro/jyvaskyla joihin voi käydä tutustumassa.  

Pph toimistolla yhteysongelmia päivitysten vuoksi. PPh:n tarkastuksia meneillään (väh. 3krt vuodessa/pph). 

Neuvonta puhelimitse koronapainotteista. Vasu-keskustelut ja erilaiset koulutukset pph:lle meneillään.  

Nuorisopalveluissasäästötoimenpiteet mietinnässä, sis. organisaatiomuutoksia tulossa. Meneillään peliviikko, ensi 

viikolla mielenterveysviikko. Tila auki Korona- ja maskisuositus huomioiden.  

EPTT-hankkeessa meneillään loppusuora, mutta paljon on vielä työnalla ja valmistumassa. Tuloillaan monenlaista, 

(koulutuksia, työkaluja yms.) josta kuulette EPTT-hankkeen osuudessa hetken päästä lisää.  

https://www.mesenaatti.me/pro/jyvaskyla


 

 

Varhaiskasvatuksessa Korona vaikuttanut työntekijöiden poissaoloon. Lapset eivät ole sairastaneet niin paljon, kun 

tarttuminen minimoitu -lievästikin sairaat pois pk:sta. Vanhempien tapaaminen tutustumisvaiheessa vähäisempää.  

5. Osallisuuden vahvistaminen peke -toiminnassa 

Perhekeskustoiminnan tämän vuoden teema on ”Osallisuuden vahvistaminen”, mutta korona sotki teeman 

toteutumisen. Mentimeter alustalla käytiin kirjaamassa ajatuksiaan kysymyksiin: ”Miten voimme lisätä asukkaiden ja 

toimijoiden osallisuutta Peke-verkostossa”. 

6. Sihteerivuorokierrosta päättäminen 

Ehdotettu jatkossa sihteeri valittavan etukäteen osallistujalistasta palvelun mukaan. Näin poissaolija voi saada 

paremmin itselleen sijaisen oman palvelunsa alta. Kierto otetaan käyttöön ensi kerrasta lähtien.  

7. Puheenjohtajan valinta 

Tiina Lehtonen lopettaa puheenjohtajana ja toiveena saada uusi pj perhekeskusverkostotapaamisiin. Nuorisopuolen 

Janne Matilainen ehdotettu, saanut useamman äänen. Janne Matilainen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi.  

8. Kevään kokousajankohdat 

Kevään kokousajankohdiksi valittu ke 24.2.21 klo 13.30- ja ke 28.4.21 klo 13.30-  

9. Muita asioita  

EPTT-hankeen yhteistyötä toivottiin jatkettavan yhteistyössä hankeen loppuun saakka, jos hankkeella kevään aikana 

uutta tiedotettavaa tai loppusuoran uutisia.  

10.  Tietoa ehkäisevän päihdetyön nykytilasta ja haasteista Jyväskylässä 

Elina Oinonen esitteli Raija Harju-Kivisen puolesta Ehkäisevä päihdetyö Keski-Suomessa 

- päihteiden käytön ja rahapelaamisen nykytila ja haasteet raporttiluonnosta, joka täydentyy vielä hankkeen aikana. 

Luonnos nähtävissä osoitteessa: www.ksshp.fi/ept sivulla.  

Nostettu esiin myös Jyväskylän kaupungin päihdetilannetta ja ept työn resurssoinnin suosituksia ja tilannetta Keski-

Suomessa. Raija Harju-Kivisen diat liitteenä. 

11.  ”Polku mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen” verkkotyökalun esittely ja tulevat koulutukset 

Elina Oinonen esitteli verkkotyökalua ammattilaisille ept-työhön. Polku opastaa ammattilaisia suojaavien tekijöiden 

vahvistamisessa eri ikäryhmissä, riskien tunnistamisessa sekä ohjaa menetelmien pariin palvelulähtöisesti päihteisiin 

ja pelaamiseen kohdennettuna. Polku löytyy työstövaiheessa osoitteesta www.ksshp.fi/eptpolku Lopullinen osoite 

muuttuu julkaistaessa polku terveysportin ja KSSHP:n sivuille, ammattilaiset alle. Lopullinen linkki toiminnassa 

joulukuussa -20. Linkki jaetaan käyttöön laajalla jakelulla. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/osallisuus_palokka_111120.pdf
http://www.ksshp.fi/ept
http://www.ksshp.fi/eptpolku


 

 

Tulevia ilmaisia verkkokoulutuksia Yad ry:n ja Ehyt ry:n kanssa on tulossa hankkeen toimesta joulukuussa -20, 

yhteistyössä Alkon kanssa. Ryhmäilmiön kohderyhmänä ovat toisen asteen oppilaitosten opettajat ja muu 

henkilökunta, nuorten kanssa toimivat henkilöt. Juteltaisko on kohdennettu 5-6 lk. opettajille ja Kättä pidempää-

koulutus nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimiville 16 vuotta täyttäneille vapaaehtoisille ja ammattilaisille.  

Ryhmäilmiö -, Juteltaisko? -päihdeoppitunnit ja vanhempainillat sekä Kättä pidempää -koulutus ovat 

tarjonnassamme ilmaisena ja Teams-verkkovälitteisesti. Erilliset esitteet koulutuksista muistion liitteissä.  

Ilmoittautumislinkit koulutuksiin:  

Juteltaisko? -koulutukseen 2.12.20 klo 14-16 Ehyt ry. (ma 30.11.20 mennessä): 
https://link.webropolsurveys.com/EP/F0E1D6BCFDB1D402  

Kättä pidempää-koulutukseen 4.12.20 klo 13-15 YAD ry. (30.11.20 mennessä):  
https://link.webropolsurveys.com/EP/08FD007D7733AD32  

Ryhmäilmiö-koulutukseen 14.12.20 klo 14-16 Ehyt ry. (to 10.12.20 mennessä): 
https://link.webropolsurveys.com/EP/8895F76987B814D9 

12. Yhteiskehittämishetki hyvän elämän poluilla 

Pohdimme viime kerralla peke- ja ept-verkostossa, kuinka voisimme konkreettisin teoin vahvistaa hyvää elämää 

Palokassa. Jos et päässyt tuolloin mukaan, ei huolta, työskentelyalusta on edelleen avoinna ja toivomme sinne teiltä 

paljon lisää ideoita: https://padlet.com/EPTT/hyvaelama . Ideoitanne käytetään hyödyksi Palokan alueen 

kehittämistyössä. Padletin koonti liitteenä. 

13. Ehkäisevän päihdetyön tulevaisuuden näkymät EPTT-hankkeen jälkeen 

EPTT-hanke loppuu 05/2021 ja työ sisältää ensi kevään aikana hankkeen aikana kehitettyjen eptyön suunnittelu-, 

toiminta- ja arviointivälineiden loppuun työstön, implementointia ja dokumentaatiota. 

https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/kouluille-ja-oppilaitoksille/paihdekasvatus-toisen-asteen-oppilaitoksissa/ryhmailmio-koulutus/
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/kouluille-ja-oppilaitoksille/paihde-ja-pelikasvatusta-alakouluissa/juteltaisko-oppitunnit-ja-vanhempainillat/
https://yad.fi/paihdekasvatus/koulutukset/katta-pidempaa-koulutus-2/
https://link.webropolsurveys.com/EP/F0E1D6BCFDB1D402
https://link.webropolsurveys.com/EP/08FD007D7733AD32
https://link.webropolsurveys.com/EP/8895F76987B814D9
https://padlet.com/EPTT/hyvaelama

