
 

 

Perhekeskustoiminnan ohjausryhmä    MUISTIO, LUONNOS 

Aika: 7.6.2019 

Paikka: MLL Järvi-Suomen piirin toimisto, Tapionkatu 4 A 3 

 

1. Avattiin kokous. 
2. Osallistujat esittäytyivät: edustus seurakunnasta, varhaiskasvatuksesta, koulusta, sairaanhoitopiiristä, 

aluetyöstä, vanhempainfoorumista, psykososiaalisista palveluista, lastensuojelusta, 
monikulttuurikeskuksesta, MLL:stä, LAPE-muutosohjelmasta, strategia- ja kehittäminen -yksiköstä, yhteensä 
17 osallistujaa 

3. Puheenjohtajan (Sari) ja sihteerin (Tiina) toteaminen. 
4. Hyväksyttiin esityslista. 
5. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio (viedään Perhekompassiin).    
6. MLL:n ajankohtaista       

 Tuula esitteli MLL Järvi-Suomen paikallista toimintaa.  
11 paikallisyhdistystä, tukihenkilötoimintaa, perhekummitoimintaa. Kiusaamisesta selvinneiden –
projekti, Tartu tarinaan –projekti. Medianäkyvyys, kotisivuilla paljon materiaalia vanhemmille, nuorille ja 
ammattilaisille. Valtakunnallinen auttava puhelin. Perhekeskustoimintaa: Lapset puheeksi –menetelmän 
juurruttamisessa ja kouluttamisessa mukana, Tuula kouluttaa. Osaava vanhemmuus –hanke Suomen 
mielenterveysliiton kanssa yhteistyössä, koulutetaan myös vapaaehtoisia ja harrastustoiminnan ohjaajia 
kuunteluun ja puheeksiottoon.   

 
7. Perhekeskusverkostoalueiden kuulumisia ja puheenjohtajien kokemuksia: 

Keltinmäki-Myllyjärvi: Keskitytty kaikissa kokouksissa Keltinmäen koulun kanssa Lapset valtaavat Keltinmäen 
tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Perhekeskusverkoston toimijat yhteistyössä mukana 
tapahtumassa. Tapahtuman teemana oli Keltinmäen alueen turvallisuus. Haasteena ollut saada koulu ja 
päiväkodin johtaja mukaan peke-toimintaan. Yhteisen toiminnan myötä yhteistyö tiivistyi koulun kanssa.  
 
Kantakaupunki: Peke-verkosto ollut käynnissä noin 1,5v. Laaja alue ja todella paljon toimijoita. Nyt saatu 
toiminta hyvin käyntiin ja yhteisiä tapahtumia tulossa. Marraskuussa isien varpajaiset muutaman toimijan 
kanssa yhteistyössä. Haasteena toimijoiden iso määrä, yhteistyön tiivistäminen ajatuksissa. 
 
Vaajakoski: Vaajakoskella pitkät perinteet Vaajakoskitiimin nimellä moniammatillista yhteistyötä. Laaja alue 
ja paljon toimijoita Vaajakoskellakin. Ajankohtaisia asioita, alueen ilmiöitä, pulmien ratkomista ja 
hyvinvoinnin edistämistä. Keväällä oli lasten ja nuorten Vaajakoski –tapahtuma Talvikohinoiden yhteydessä: 
kysely lapsille ja nuorille ja sen jälkeen keskustelutilaisuus: leikkipuistoja kaikille asuinalueille, monipuolista 
toimintaa nuorille, Vaajalinnan alueen käyttömahdollisuudet selvitettävä, lasten ja nuorten liikunnalliset 
höntsävuorot (ei kilpailua), energiajuomat: Keskimaata yritetään saada yhteistyöhön, ei energiajuomien 



 

 

myyntiä alaikäisille. Laaja verkosto, noin 20 osallistujaa/kokous, tapaamiset Vaajakosken tai Vaajakummun 
koululla.  
 
Palokka: aloitti eilen, monitoimijainen porukka oli koolla. Avattiin peke-toimintaa, mietittiin Palokan 
maantieteellistä aluetta, alueen toimijoita ja toiveita ja ideoita peke-toiminnalle. 
 
Kuohu-Vesanka: Peke-verkostokokouksessa ollut keskustelua alueen harrastusmahdollisuuksista varsinkin 
pikkukoululaisille.  
 
Huhtasuo: Pienten koululaiset (3. luokkalaiset esim.) iltapäivät ja illat mietityttäneet. Srk vastannut 
toiveeseen ja järjestänyt näkkärikerhon. 
 
Tikkakoski: Toteutettu peke-verkoston tapaaminen idealla ”jokainen tuo asukkaan mukanaan tapaamiseen. 
Hyvinvointikeskuksella tulossa juhannusjuhlat, jossa verkoston muita toimijoita mukana.  
 
Korpilahti: Kerätty lapsiperhetoimijoiden tietoja alueen yhteiseen palvelukoosteeseen. 
 
Keljonkangas-Säynätsalo: Suunniteltu alueen yhteistä vanhempainiltaa. Suunnittelussa mukana neuvola, 
päiväkoti, koulu ja perhekeskustoiminta. 
 
Kuokkala: Verkoston puheenjohtaja vaihtui.  
 
Kypärämäki-Kortepohja: Kortepohjan koululla oli media-ilta, jossa koulun lisäksi verkoston toimijoita 
esittelemässä toimintaa.  
 
Yhteistä keskustelua: 
Asiakastyö: tietoisuus lisääntyy peke-verkoston avulla: osataan reagoida, pitää silmät ja korvat auki. Luodaan 
yhteisiä keinoja tarttua asioihin. Esim. Visiitin työntekijät kävivät vierailulla Keltinmäki-Myllyjärvi peke-
kokouksessa, tieto verkoston toimijoille, tieto Visiitin asiakkaille lapsiperheistä ja turvallisesta Keltinmäestä 
ja lapset valtaavat Keltinmäen tapahtumasta. Tieto kulkee puolin ja toisin. 
Kun eri toimijat tulevat tutuksi, se madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä, kun on tarve yhteistyöhön.  
 
Palokassa Vauva kaa –tapahtuma: yhteistyössä paljon eri toimijoita vanhemmaksi tuleville. 17 eri järjestäjää. 
 
Markkinointi: Ehdotus, että peke-toimintaa voisi mainostaa Facebookissa asukasyhdistysten, Jkl äidit -
ryhmien, puskaradion sekä kyläseurojen sivuilla. Peke-työntekijät selvittävät mahdollisuutta, pystyykö Jkl 
peke-verkostot Facebook-sivulla kuulumaan eri ryhmiin ja jakamaan tiedotteita. Keskusteltiin, että 
verkostojen osallistujilla myös vastuu viedä tietoa eteenpäin ja jakaa alueiden asukkaille. (Kaikkien meidän 
vastuulla ja jakaa tietoa.) 
 



 

 

Paikallislehtiin on lähetetty mediatiedote, osassa lehdissä jo julkaistu. Tuula kirjoittaa jutun myös MLL 
lehteen perhekeskustoiminnasta.  
 

8. Porinaryhmissä keskustelua: 
 

 Kuinka alueilla tapahtuva työ ja ohjausryhmän työskentely linkittyvät toisiinsa? Ohjausryhmän ja peke-
verkostojen roolit ja vastuut: Mistä asioista päätetään alueilla, mistä ohjausryhmässä? Millaista tukea 
puheenjohtajat toivovat? 

o alueet ovat erilaisia, joten tuodut terveiset ohryyn ovat tervetulleita ja lisäävät tietoisuutta 
o hyvien käytäntöjen varastaminen 
o kaikille tasoille (myös perheille) tietoisuus perhekeskusverkoston toiminnasta ja ideasta 
o tiedonkulku ja muistiot ohryltä puheenjohtajille ja päinvastoin, yleensäkin tiedonkulku. 

Tulossa Perhekompassiin. 
o varmaankin hyvä vielä tarkastella ohryn jäsenten roolia: onko oikeat henkilöt? 
o puheenjohtajille selkeä tehtävänanto esimiestaholta 
o Ymmärrys ohrystä pj:lle, vahva linkitys, tieto puolin ja toisin 
o kummiajatus: ohryläisillä pj:t kummina  
o olisi hyvä, että puheenjohtajat ja ohry yhdessä kävisivät läpi missä ollaan mukana, 

ajankohtaista yleistä tietoa, valuisi alueille, yhteisen kuvan luominen 
o pj:lle koulutusta mitä tehtäviin kuuluu, varapj, tiimityöpari pekepj  

 

 Verkostokokousten rakenne: Onko syytä olla yhtenäinen rakenne joka alueella? Millaisesta rakenteesta 
on suurin mahdollinen hyöty verkostolle?  

o Yhteisiä rakenteita esim. viestintä, tiedon välittäminen. Mitä tiedolla tehdään, mihin tieto 
välitetään? 

o Jossain määrin yhteiset rakenteet: tietyt keskeiset sisällöt/asiat tulee olla kaikissa  tässä 
verkostojen ja ohjausryhmän yhteistyö tärkeää (mitkä asiat tulee toteutua kaikissa 
verkostoissa) 

o Tietty rakenne, joka on ja pysyy ihmisten vaihtumisesta huolimatta.  
o Yhteinen rakenne on tarpeen = tasavertaisuus 
o On hyvä olla jokin tsekkauslista perusasioista, mutta ei liian byrokraattinen 
o Itse toiminnasta on suurin hyöty verkostolle 
o tuoreet terveiset, helposti menee kokoustamiseksi, käytäntö!  
o lapset puheeksi menetelmässä annetaan lupaus, voisiko peke-toimijat tehdä lupauksen, mitä 

tuovat kokouksiin 
o velvoitetaanko koulut, päiväkodit ym osallistumaan peke-kokouksiin  virallinen rakenne, 

tieto, että se kuuluu, siinä kuuluu olla mukana, tällä hetkellä ei ole velvoitetta osallistumiseen 
o toiminnan täytyy olla sellaista, että kaikki hyötyy, tunnetaan arvokkaaksi 
o perusrunko: hallinnon kautta: peke-toiminta (kokoukset) kuuluvat tehtävään, muu toiminta 

on vapaaehtoista toimijoille 
o nimi: kokous vai tapahtuma, asiakkaalle voi olla kynnys osallistua, kun nimi on kokous 



 

 

o paljonko työaikaa käytettävissä, tietäisi paljon voi/saa käyttää sivistyksen osalta Tarja A. ottaa 
pallon ja keskustelee palvelujohtajien kanssa: sopimus ja pelisäännöt 

o Hyvinvointisuunnitelmassa on kirjattu peke-toiminta 
 

 Perhekeskustoiminnan tehtävät: Miten tehtävät toteutuvat ja miten niitä edistetään?  
o ohryläisenä: mitä tähden sakarat ovat, miten ne menevät Jkl:n arjessa? (lähisuhdeväkivalta 

lapsessa jätetty pois) 
o verkostoitumisen tärkeys tukee toimijoita alueella 
o toiminta muodostuu erilaiseksi eri alueilla 
o asuinalueensa kokoava verkosto  yhteisöllisyyden vahvistaminen 
o tietoisuuden lisääminen (Fb –perhekeskusverkosto ja kaikki alueet alatasoina) 
o Avoin kohtaamispaikka aitoon osallisuuteen: kohtaaminen, yhteisöllisyyden tehtävät toteutuvat 

hyvin 
o Mitkä peken tehtävistä ovat sellaisia, jota voivat toteutua nykyisissä peke-verkoissa? Mitkä 

tehtävät taas toteutuvat eri palveluissa? Tulevassa nuorten talossa? 
o Perhekompassi tietyllä lailla toteuttaa ja vastaa tehtävien koonnista 

o Ehdotus: Tehtävä-tähden kautta aukeaa Jkl:n alueen eri toimijat, jotka tarjoavat 
vastauksia eri tehtäviin 

o Hyvä kooste 
o Perhekeskusten tehtävät pitäisi kääntää perheiden kielelle paikallisesti ”googlesta haettavaksi” –

helppous 
 

 Mitä asukasosallisuudella tarkoitetaan Jyväskylän peke-toiminnassa ja miten sitä edistetään? 
o Ajatus, kuinka tavoitetaan lapsiperheitä: isot tapahtumat, yläkaupungin yö, Jkl kesä, lasten kesä ym. 

Mäki-Matin perhepuistossa yläkaupungin yössä noin 2000 kävijää, ei yhtään lapsiperhetoimijaa. 

Lasten päivä ollut aiemmin, hyvää yhteistyötä ollut (srk), tapahtuma vaatisi koordinoijan 

(huomioliivit kokemuksen mukaan karkoittaa asiakkaita, huppari parempi työasu) 

o useampi taso: hallinnollinen, organisaatio/järjestö ja asukasosallisuuden taso 
o Tehostaa: pitää olla tietoa avoimesti saatavilla 
o Erilaiset ajat aukioloille ja peke-verkostoille 
o Mitä toimintaa heille, jotka eivät ole heti tulossa viralliseen verkostoon? Erilliskutsut tietyille 

asukasryhmille? 
o Vapaan palautteen kanava: mihin kuntalainen voi antaa matalalla kynnyksellä palautetta, Facebook-

sivut olemassa, Instagram tulossa, selkokielisyys, erikielillä vastaaminen 
o Puhutaan asiakkaiden kieltä 
o Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa 
o Kynnyksetön tapahtuma vanhemmille ja lapsille, messut 
o Ilmaisia tiloja 
o Tiedottamista ”tervetuloa talkoisiin”, perheillä paljon taitoja 

 



 

 

9. Ajankohtaisia asioita 

 Kansalliset ajankohtaiset asiat 
o Petri Oinosen ja Matleena Ullnerin työt päättyvät kesäkuuhun 2019. Hanna Hämäläinen jatkaa 

agenttina vuoden 19 loppuun. Peke-työntekijöiden eri kunnista hyvä osallistua maakunnallisiin ja 
kansallisiin tapaamisiin, jotta tieto välittyy ja toiminta pysyy ajantasaisena ja suuntaa oikeisiin 
asioihin. 

 Palokan verkosto aloittanut 6.6.2019. 

 muistiot: viimeksi ajatus tehdäänkö muistiosta tiedote vai julkaistaanko muistio sellaisenaan: 
jälkimmäinen  

 yhdyshenkilöt: Päivi Liimatainen ja Minna Pajala lupautuneet jatkamaan, vielä ei sovittu kumpi jatkaa, 
mietinnässä: toinen yhdyshlö, toinen vara, vai kumpikin edelleen yhdyshlö (koulu+vaka) 

 kumppanuusfoorumi 28.10. Superparkissa, vanhempainfoorumin kanssa yhteistyössä: yhteinen ilta 
perheille: ”vanhempainfoorumi-tapahtuma” 

 puheenjohtajien työajan käyttö peke-toimintaan 

 tiedotuskierros peke-toiminnasta, pyydetty audienssia eri johtoryhmiin ja työkokouksiin 

 lapsiperheiden walk-in palveluohjaus kokemukset ja syksyn suunnitelmat: 13 palveluohjausta, 5 
asiakaskontaktia, pyydetty jalkautumaan tapahtumiin: pop up palveluohjaus. Asia mietinnässä. 

 wilma/daisy viestintä: Toiveena tiedottaa peke-toiminnasta/palveluohjauksista wilma/daisyviesteillä. 

 palveluohjaus-sanana: ”tule juttelemaan”, puhutaanko asiakas, asukas, termit haastavia 
     

10. Lapset Puheeksi toimintamallin käyttöönoton eteneminen Jyväskylässä 

Pilotti alkaa koulualueilla: Keltinmäki, Tikkakoski, Vesanka, Kuohu ja Korpilahti, 18.6. tapaaminen, 
alueellisille toimijoille tiedotus. Yhtä aikaa rakentuu seuranta ja arviointi. Suunnittelussa ollut mukana 
edustus koulusta, oppilashuollosta ja neuvolasta. Tärkeää, että linkittyy peke-toimintaan ja siitä 
kerrotaan peke-tapaamisissa. 

  

11. Muut asiat 

 Ei muita asioita. 
 

12. Seuraava kokous 

30.8. klo 8.15-10.30  

Sovittiin, että jatkossa ohjausryhmän kokoukset ovat avoimia myös peke-verkostojen pj:lle. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/lape_ja_peke_ajankohtaista_2019_muutosagentti_hanna_hamalainen_7.6.19.pdf

