
 

 

PALOKAN PERHEKESKUSVERKOSTO 

Teams kokous 23.9.2020 kello 14-16 

 

1. Esittelykierros 
Paikalla päiväkodin johtaja (pj), perhekeskustyöntekijä, perheneuvolan sosiaalityöntekijä (siht.), kirjastonhoitaja, 

rehtori, koulukuraattori, osallisuuskoordinaattori, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulukuraattori, 

perheohjaaja, pikkulapsiperheiden psykologi ja neuvolan terveydenhoitaja. Yhteensä 11 osallistujaa.  

2. Edellisen peken muistioiden tarkastus 

 

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Puheenjohtajana toimi verkoston puheenjohtaja ja sihteerinä perheneuvolan sosiaalityöntekijä 

5.  Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 
Perhekeskustyöntekijä esitteli ajankohtaiset asiat perhekeskustoiminnan osalta sekä hankkeen Tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ohjelma Keski-Suomessa vuosina 2020- 2022. Toisen perhekeskustyöntekijän 

hakuprosessi on etenemässä. Paikkaan valittavan henkilön vastuulle tulee mm. Palokan alue. Lisäksi 

perhekeskustyöntekijä kertoi muista perhekeskustoiminnan ajankohtaisista asioista: valtakunnallisesti, 

maakunnallisesti ja Jyväskylän alueen osalta. 

6. Osallistujien ajankohtaiset asiat 
PERHEOHJAUKSESSA jatketaan kotikäyntityötä, jos kaikki osapuolet ovat terveinä. Lisäksi työtä tehdään 

puhelimitse ja etäyhteyksien avulla. Koko kaupungin tasolla työskentelyn keskiössä ovat olleet vanhemmuus- ja 

eroasiat. 

PERHENEUVOLASSA tavataan asiakkaita sekä kasvotusten että etäyhteyksiä hyödyntäen. Aluejaon puuttumisen 

myötä on hankala nostaa esiin mitään varta vasten Palokkaa koskevaa ilmiötä. 

KIRJASTON peruspalvelut toimivat normaalisti, ainoastaan tapahtumia ja kouluyhteistyötä on jouduttu 

rajoittamaan. 

KOULUSSA vanhempia on tavattu sekä hybridinä että turvavälit huomioiden. Erikoiset ajat ovat korostaneet 

eroja vanhemmuudessa: perheissä on hyvin erilaisia valmiuksia hoitaa asioita.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alkusyksy_20_peke_diat.pdf


 

 

OPPILASHUOLLOSSA tapaamisia on pidetty sekä läsnä ollen että teamsissa. Kouluarjessa ryhmätoiminnan 

säännöt elävät eikä esim. luokkia voi sekoittaa toistensa kanssa, mikä poikkeaa normitilanteesta. Samat huolet 

ovat pinnalla kuin aiemminkin: nuorilla mieliala, ahdistuneisuus ja päihteet sekä yleisemmin yksinäisyys, kaveri- 

ja perhehuolet. Positiivista on ollut se, miten jotkut oppilaat loistivat etäkoulun aikana. 

VARHAISKASVATUKSESSA on toimittu normaalisti koko poikkeusolojen ajan. Ilmiönä pinnalla ovat olleet 

vanhempien jaksaminen, eroasiat sekä voimavarat poikkeustilanteessa. Vaikeista asioista on ollut haastavaa 

puhua etäyhteyksillä. Sekä työntekijöiden että lasten poissaoloajat ovat pidentyneet, kun vaatimuksena on täysi 

oireettomuus. Korona-aikana myös pienten lasten yksinäisyys on noussut esiin, kun perheiden kontaktit ovat 

olleet vähissä. Toisaalta voimavaroja omaavilla perheillä yhdessä tekeminen lisääntyi, mikä on positiivista. 

KULTTUURI- JA OSALLISUUSPALVELUISSA ei ole Palokan suunnalle suunnitteilla mitään erityistä. Yleisesti 

digiloikkaa on otettu mm. hybridikahvien muodossa. 

PIKKULAPSIPERHEIDEN PSYKOLOGIN mukaan asiakasvirta on syksyllä ollut kiihtymään päin ja työolot ovat 

normalisoituneet, kun on taas päässyt mm. vierailemaan päiväkodeissa. Kevät on ollut perheille rankka ja siihen 

tunnutaan nyt näin viiveellä reagoitavan. Toisaalta moni lapsi hyötyi kevään pienistä päiväkotiryhmistä. 

Perheitä tukevat palvelut Pappilanvuoren päiväkodilla pidettävä perhekerho on siirtynyt maanantaiaamuun. 

Lisäksi keskiviikkoisin klo 15 järjestetään päiväkodilla keitto-keskiviikko, jossa työntekijä ja perhe yhdessä 

valmistavat keittoa. 

7. Muut asiat 
Kumppanuusfoorumi on kaikille avoin asukkaiden ja kaupungin lapsiperhepalveluiden sekä järjestöjen ja 

seurakuntien edustajien yhteinen keskustelun ja uudistamisen areena. Foorumissa pohditaan ja ideoidaan 

yhdessä. Nyt osallistetaan myös lapsia, joten lasten parlamentti on mukana työstämässä ajankohtaisia aiheita. 

Kumppanuusfoorumin suunnitteluun saa liittyä mukaan, seuraava suunnittelukokous on 27.10.20 klo 11.30 

teamsissa. Jos haluaa mukaan suunnittelemaan, voi laittaa perhekeskustyöntekijälle viestiä. Varsinainen 

Kumppanuusfoorumi pidetään 18.11.20. Tilaisuuteen kutsutaan sekä toimijoita että alueen asukkaita. 

Perhekeskusverkostossa mietittiin, miten lapsiperheiden vanhempia tavoittaisi parhaiten. Tuli esiin, että koulun 

ja varhaiskasvatuksen omat järjestelmät on tarkoitettu selkeästi kouluun tai varhaiskasvatukseen liittyviin 

asioihin, ei yleiseen tiedottamiseen. Ideoitiin Palokka-lehdessä mainostamista sekä erilaisten paikallisten 

FaceBook-ryhmien kautta tiedottamista. Mikäli tulee mieleen muita tiedotusväyliä, kannattaa olla 

perhekeskustyöntekijään yhteydessä. 

Perhekeskusverkoston puheenjohtaja ja sihteeri jatkossa. Päiväkodin johtaja on toiminut nyt vuoden ajan 

Palokan alueen perhekeskusverkoston puheenjohtajana ja nyt tähän rooliin tarvittaisiin joku muu. 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu varmistaa, että puhutaan ko. alueen asioista, muistaa tuoda tärkeitä asioita 

verkoston tapaamisiin sekä koota yhdessä perhekeskustyöntekijän kanssa verkostoissa käsiteltävät asiat. Kuka 

tahansa verkoston jäsen voi ottaa puheenjohtajan roolin hoidettavakseen. Tämä mietittäväksi, asiaan palataan 



 

 

seuraavassa kokoontumisessa. Sihteerin roolin osalta käytiin keskustelua siitä, olisiko sihteerivuorot hyvä jakaa 

etukäteen. Joko henkilö- tai toimialakohtaisesti. Näin on monissa muissa perhekeskusverkostoissa toimittu. 

Yhteystietolistan päivittäminen on perhekeskustyöntekijän vastuulla. Tarvittavista muutoksista jakelulistalla on 

syytä olla suoraan perhekeskustyöntekijään yhteydessä. Tapaamisten kutsua saa kaikki välittää muille alueen 

toimijoille ja asukkaille.  

8. Seuraava tapaaminen 
Seuraava Palokan alueen perhekeskusverkoston kokoontuminen on ke 11.11. klo 13-14.15 Teamsin 

kautta. 


