
 

Aika: perjantai 12.4.2019 klo 8.15-10      Muistio, LUONNOS 

Paikka: Hyvinvointikeskus Piippurannan Klubi, Paperitehtaankatu 1 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 

Sari toivotti kaikki tervetulleiksi. 

 

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  

 Käytiin esittäytymiskierros, jossa oman nimen lisäksi kukin kertoi, mitä tulee 
päällimmäisenä mieleen perhekeskustoiminnasta, nostoja, mikä siinä on tärkeää: 
yhteistyö, fyysisyys, kehittämisen mahdollisuuksia, avoimet kohtaamispaikat, 
vapaaehtoiset, perheiden monimuotoiset asiat: monitoimijaisuus, moninaisuus, 
työntekijöiden ja asukkaiden osallisuus, yhteistä työtä, vauvasta vaariin –toimintaa, 
turvallinen lapsuus, yhdistää vanhemmat, toiveena, että perhekeskusverkostosta tulee 
vanhempien ohjaamo, yhteisiä tiloja, luokse tuleva toiminta, monimuotoisuus, tapoja 
olla tukena räätälöidysti, tärkeitä kohtaamisia, asukkaita mukaan 

 Läsnä edustajia seuraavista yksiköistä: Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja 
terveyspalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Varhaisen tuen palvelut, 
Vanhempainfoorumi, Keski-Suomen LAPE, Strategia ja kehittäminen, Neuvolat, koulu- 
ja opiskeluterveydenhuolto, MLL, Oppilashuolto ja Piippurannan Klubi.  

 
3. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 

Puheenjohtajana Sari ja sihteerinä Tiina. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 

 

6. Hyvinvointikeskus Piippurannan Klubin esittely 

 Outi ja Mallu esittelivät Piippurannan Klubin toimintaa. 

 Kankaan alueella tavoitteena yhteisöllisyys, talot sitoutuneet yhteisöllisyyden 

edistämiseen ja viihtyvyyden edistämiseen esim. taiteen hankinnan ja yhteisten 

tapahtumien keinoin.  

 Keittiöpalvelu MenuMatti esillä resurssiviisas-palkinnon saajaksi. Myydään 

pakasteruoka-annoksia lämmitettynä hävikin vähentämiseksi.  

 Piippurannan Klubilla järjestetään erilaisia ryhmiä, esim. liikuntaa, pelejä. 
 

 

 

     

 

 

 

Jyväskylän perhekeskustoiminnan ohjausryhmä 

 



 

 

 Perhekerho järjestetty, osallistujia vielä vähän. MLL lupautuu tekemään yhteistyötä 

perhekerhon kanssa esim. kevään tapahtumassa.  

 erilaisia tiloja vuokrataan, tiloja löytyy usealle kymmenelle henkilölle, yleishyödyllinen 

0e, kaupungin muut toimijat 10e/h, yksityiset toimijat 25e/h, kaupungin työntekijöiden 

yksityistilaisuudet 18,60e/h 

 Kevätkarkelot kaiken ikäisille: kirppari, konsertti, temppurata lapsille 

 Hyvinvointikeskusten varaus: Outi Savonen projektityöntekijä p. 0142667320 

Piippurannan klubi p. 0142661906 

 

7. Kansallisen ja maakunnallisen Lape/peke työn kuulumiset 

Petri kertoi Keski-Suomen perhekeskustoiminnan kehittämisen tilanteesta sekä 

kansallisesta ohjauksesta ja viestinnästä. Mm. perhekeskustoimintamallin kuvausta ja 

sanoitusta täytyy vielä tarkentaa, jotta se paremmin kuvaisi esimerkiksi Keski-

Suomen perhekeskustoiminnan kehittämisen mallia. Keski-Suomessa 

perhekeskustoiminnassa mukana on vahvasti perheen arkiympäristöt, kuten 

varhaiskasvatus ja koulu, sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi. Petri kertoi, että 

alustavia suunnitelmia Petrin työn jatkamiseksi nykyisen 30.6.19 jälkeen on 

olemassa. Tähän liittyen keskusteltiin Petrin esittämistä kysymyksistä: Mikä on 

Jyväskylän kaupungin kanta Keski-Suomen perhekeskustoimintamallin 

jatkokehittämisen ja mallin juurruttamisen suhteen? Voivatko Jyväskylän 

perhekeskustyöntekijät osallistua kansalliseen perhekeskusyhdyshenkilö verkostoon 

ja samalla edustamaan Keski-Suomea?  Ohjausryhmä oli yksimielinen siitä, että 

kansallisessa työssä kannattaa olla mukana ja että maakunnallista kehittämispanosta 

tarvitaan. Jyväskylän perhekeskustyöntekijöiden työaika haluttaisiin mielellään 

käyttää paikalliseen työhön. 

 

 Hanna painotti yhteistä toimintakulttuuria, joka on perhekeskustoimintamallin perusta. 

Yhteistä kulttuuria synnytetään yhdessä tekemällä. Monialainen yhteistyötapaaminen 

on ollut Jyväskylässä 8.4.19, siinä mietitty Jyväskylän perhekeskustoimintaa.  

 LAPE-akatemia on johtajien ja päättäjien yhteinen vuoden kestävä 

valmennusprosessi kohti yhteen sovitettuja lapsi- ja perhepalveluita. Aikataulut 

löytyvät Hannan dioista. 

 Hankearviointi: Owalgroup tehnyt hankearviointia Lapesta. Tulosten mukaan tärkeä 

tulos on, että Lape on tuonut toimijoita yhteen. Perhekeskustoiminta tunnetaan 

parhaiten.  

 Valmistuneet raportit ja paljon muutakin hankemateriaalia löytyy viimeisestä diasta. 

Kaikki THL:n julkaisut löytyy täältä. 

 Keskusteltiin siitä, missä Jyväskylän peke-toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan. 

Todettiin, että hyvinvointisuunnitelmassa ei tällä hetkellä ole perhekeskustoimintaa 

vielä mainittu. Yhtenä strategisena painopisteenä siellä voisi olla 

perhekeskusverkostotyö. Sari V. lupasi edistää asiaa. 

 
 

  

 
   

 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/12.4.2019_jkl_peke_ohry_petri_oinonen.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/2019-4-12_lape_ajankohtaista_hanna_hamalainen_jkl_peke_ohry.pdf
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lapessa-julkaistua


8. Ajankohtaista Jyväskylän perhekeskustoiminnassa 

 perhekeskustyöntekijät aloittaneet 

 Facebook-sivut peke-työlle avautuneet, sivun nimi on  

Jyväskylän perhekeskusverkostot 

 palveluohjausvastaanotot alkavat neljällä alueella tänä keväänä: Keltinmäessä, 

Tikkakoskella, Vaajakoskella ja Kuokkalassa. Laajenevat syksyllä myös muille 

alueille. 

 Palokan verkosto aloittaa 6.6.19 klo 14-16 Pappilanvuoren päiväkodissa 

 Ohjausryhmän muistion vieminen Perhekompassiin 

Käytiin keskustelua siitä, kenelle muistio kirjoitetaan: kuntalaisille vai toimijoille. On 

tarkoitettu molemmille. Pohdittiin, miten asiat aukeavat kuntalaisille muistioiden 

kautta. Ehdotuksena tuli, että muistion pohjalta voisi tehdä tiedotteen, jossa olisi 

poimittuja asioita muistiosta ja se olisi kuntalaisille nähtävissä Perhekompassissa 

muistion sijaan. Todettiin myös kuitenkin, että toiminnan ja kokousten on syytä olla 

läpinäkyviä ja kaiken syytä olla saatavilla ja nähtävillä. Sari ja Tiina lupasivat ottaa 

asian esille tiedottajan kanssa tulevassa tiedotuspalaverissa. Palataan asiaan 

seuraavassa kokouksessa. 

 perhekeskustyöntekijän, alueen puheenjohtajan ja yhdyshenkilön roolit ja vastuut 

Maaliskuussa olleessa alueiden puheenjohtajien tapaamisessa on tarkennettu 

alueiden puheenjohtajien ja perhekeskustyöntekijöiden rooleja ja vastuita. Alueen 

puheenjohtajalla yhdessä verkoston jäsenten kanssa on tärkeä rooli tuoda alueen 

ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä kokoukseen. Tärkeää on myös, verkoston jäsenet 

tiedottavat asioista edelleen omissa yhteisöissään. Perhekeskusyhdyshenkilöitä 

ehdotettiin nykyisen neljän sijasta riittävän kaksi, nyt kun perhekeskustyöntekijät 

ovat aloittaneet. Ehdotus hyväksyttiin, jolloin perusturvassa on yksi yhdyshenkilö ja 

sivistyksessä yksi. Yhdyshenkilöt mietitään yhdessä perhekeskustyöntekijöiden 

kanssa.  

 

 

9. Kumppanuusfoorumi 

 11.3.19 olleen tapaamisen koontia ei ehditty käydä läpi. 

 jatkon sopiminen syksylle 2019 

Seuraava kumppanuusfoorumi järjestetään yhdessä Vanhempainfoorumin kanssa ma 

28.10.19 klo 16-20 Superparkissa. Sitä varten kootaan valmistelutyöryhmä, Tuula ja 

perhekeskustyöntekijät kokoavat ryhmän 

 

 

 

 

10. Kohtaamispaikkatoiminta  

 Kuinka Lape-materiaalia jatkojalostetaan ja hyödynnetään Jyväskylässä? 

Ajanpuutteen vuoksi asiaa ei käsitelty, vaan sitä edistetään pienemmällä porukalla 

(Petri ja perhekeskustyöntekijät). 
 

 

 

 
  

 

https://www.jyvaskyla.fi/atom/7209


11. Muut asiat 

 Lapset Puheeksi menetelmän alueellisen pilotoinnin tilanne 

Aluetta, jolla pilotointia tehdään, ei ole vielä päätetty. Ensin on  

syytä selvittää tarvetta.  Perhekeskustyöntekijät ovat mielellään mukana mm. 

alueen mietinnässä. 

 

 Toimijoiden työajan käyttö perhekeskustoimintaan 

Alueiden puheenjohtajilta on tullut kysymystä, missä tai kuka määrittelee 

työntekijöiden työajan käytön perhekeskustoimintaan. Todettiin, että kunkin palvelun 

ja organisaation johto ja esimiehet sen tekevät. Toivottavaa olisi, että yhteisen 

toimintamallin eteenpäinviemiseen olisi mahdollista sitoutua ja käyttää työaikaa. 

Asia olisi hyvä viedä kaupungin johtoryhmän keskusteluun, perhekeskustyöntekijät 

edistävät asiaa. 

 

  Liikuntapalveluiden edustaja mukaan ohjausryhmään 

  liikunnanohjaajat osallistuneet verkostoihin, heidän esimies halukas 

osallistumaan ohjausryhmään. Toivotetaan hänet tervetulleeksi eli kutsutaan 

seuraavaan ohjausryhmään mukaan. 

 Perhevalmennusfoorumi 9.5.2019 

 
 

 
 

12. Seuraavat kokoukset 

 pe 7.6. klo 8.15-10.30, paikkana MLL:n toimisto, Tapionkatu 4 A 3, lounasravintola 

Mirkan talon takakautta sisään. Kokouksessa mukana alueiden puheenjohtajat.  

 syksyn -19 kokoukset 
 

o 30.8. klo 8.15-10.30 

o 25.10. klo 8.15-10.30 

o 13.12. klo 12-14.30 
 

 
 

 

 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 

 

 

 


