
 

 

Jyväskylän perhekeskustoiminnan ohjausryhmä 

Aika: 13.12.2019 klo 12.30-15   Muistio 

Paikka: Kolmikulman neuvotteluhuone 

 

1. Sari avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi. 

 

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  

 Paikalla Päivi Kalilainen, Kirsi Lehtimäki, Tuula Jormakka, Sari Välimäki, Hanna Hämäläinen, Sari 
Paananen ja Tiina Tuukkanen. Myöhemmin seuraan liittyivät Minna Pajala, Virve Hongisto ja Satu 
Moisio. 

 
3. Puheenjohtaja Sari ja sihteeri Tiina. 

 

4. Esityslista hyväksyttiin muutoin, mutta kohta 7 vaihdettiin käsiteltäväksi kohdan 10 jälkeen.  

 

5. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.    

 

6. Kansallista ja maakunnallista Lape/peke ajankohtaista asiaa   

 Lape-kehittäminen jatkuu ja tulee olemaan Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman sisällä. 3 

kehittämisen painopistettä: perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa, matalan kynnyksen mt- ja 

päihdepalvelut ja lastensuojelun kehittäminen. Maakunnallinen hankehakemus tehdään, 

hankehaku alkaa tammikuun alussa. Infotilaisuus 17.12.2019.  

 Tehty kattava koonti Suomessa tehdystä perhekeskuskehittämisestä.  

 Perhekeskusten kohtaamispaikan arviointimalli kehitteillä ja malliin koulutetaan. Koulutuspäivä 

täytyy sopia Ulla Lindqvistin kanssa.  

 Perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa: käytännössä jo tehdään Jkl:ssä ja työntekijäresursseja 

lisätään ensi vuoden aikana useaan eri yksikköön. Myös Hannan työ jatkuu määräaikaisena Jkl:n 

kaupungilla ja painopisteenä varhainen tuki arjessa ja mt- ja päihdepalveluiden kehittämiseen, mm. 

lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen.  

o Työntekijäresurssien lisäksi tarvitaan aikaresurssia yhteiseen toimintaan ja 

toimintakulttuurin muutokseen, jotta yhteistyö, yhdessä tekeminen olisi sallittua ja osa työn 

arkea. Kokemuksen kautta yhteistyö nähdään tärkeänä. Esim. vanhempainillat ovat 

mahdollisuus verkostoitua ja luoda yhteisöllinen tunnelma. Opettajalla suuri rooli, tarvitaan 



 

 

yhteisöllinen kulttuuri ja tuki johdolta. Peke-verkostolla on keskeinen rooli kodin ja koulun 

välisen yhteistyön vahvistamisessa. 

 

7. Posterikävely: 

 Perhekeskustoiminnan vuosikellon laatiminen  

 Ryhmä laati vuosikellon, kuva. 

 Monialaisen yhteistyön edistäminen 

 Ryhmä totesi monialaisen yhteistyön olevan monikerroksista, tapahtuu eri tasoilla. 

Haasteena eri ohjelmat, mihin kirjataan, ei nähdä mitä palveluita perheillä on. Tärkeää 

tietoisuus mistä tieto löytyy.    

 

8. Perhekompassi -lapsiperheiden palveluohjauksen kevään suunnitelmat  

Palveluohjauksia tiivistetään muutamalle asuinalueelle ja suunnataan sinne missä perheet ovat, esim. 

perhekahviloiden yhteyteen. Lisäksi pidetään tapahtumissa Pop up –palveluohjauksia ja tehdään yhteistyötä 

eri toimijoiden kanssa, esim. varhaiskasvatuksen palveluohjauksen ja Keski-Suomen ensi- ja turvakodin 

eroneuvonnan kanssa.  

 Ajatus: Kynnys palveluohjaukselle tuntuu korkealta: tuntuu, että perheellä tulee olla ongelma, että 

voi tulla palveluohjaukseen. Onko tämä vähän kuin etsivää työtä? Tule juttelemaan lapsiperheen 

arjen asioista (ei edes, että askarruttaa mieltä), tai kertoa lapsiperheiden tapahtumista. 

Lastenhoitopalvelu samaan yhteyteen. 

 Idea: Auton vuokraaminen. Viedään palvelu perheiden luokse. 

 

9. Vähävaraisten lasten ja nuorten seuratukihakemus 

 OKM:ltä saatu 31000e avustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen 

tukemiseksi. Avustus haettu poikkihallinnollisesti yhteistyössä liikuntapalvelut, jotka koordinoivat 

avustusta, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, nuorisopalvelut, Kesli ry.  

 

10. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön mahdollisuudet   

 Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön mahdollisuuksia pohdittu työryhmällä, jossa mukana 

työntekijöitä neuvolasta, varhaiskasvatuksesta ja perhekeskustoiminnasta. Tarkasteltu mm. eri 

kaupunkien neuvola päiväkodissa –malleja ja kartoitettu erilaisia ideoita yhteistyöstä sekä tutustuttu 

neuvolatarkastuksiin ja tulevaan neuvolan asiakassegmentointiin. Työryhmä on lähdössä 

tutustumaan Helsingin Kallion perhekeskuksen neuvola päiväkodissa –malliin ja Espoon Ison 

Omenan palvelutorin neuvolaan.  

o Keskustelua: Hallitusohjelman mukaista, esimiesten teemapäivässä sovittu, että 

tämä on se, mitä lähdetään kehittämään. Tämä on konkreettista, juuri sitä mitä pitää 

olla. Tästä saadaan kokemuksia ja voi levittää muille alueille. Vanhempien 

kokemuksia kun kerätään: menetelmiä kannattaa käyttää kahoot, mentimeter ym. 

Tutkimusluvat hae ajoissa. Tämä menee ihan kaupunkistrategiaan: täytyy olla 

https://www.jyvaskyla.fi/atom/9848


 

 

konkretiaa, oikeita juttuja. Käsitteet on ratkaistu, määritelty yhdessä, ongelmat 

ratkaistu, käsitelty jo. Muistiinpanot ja kokemukset ovat olemassa.  

 

11. Muut asiat: 

 Hyvinvointikeskuksia kehitetään ensi vuoden aikana, toiminta jatkuu.  

 Palaveri sovittu, jossa mietitään Mäki-Matin perhepuiston, perheohjauksen ja ensi- ja turvakodin 

yhteistyön mahdollisuuksia. 

12. Seuraavat kokoukset     

21.2.2020 klo 8.30-11 Varhaisen tuen palveluiden toimistolla, Ohjelmakaari 10 

24.4.2020 klo 8.30-11 paikka tarkentuu myöhemmin 

12.6.2020 klo 8.30-11 paikka tarkentuu myöhemmin 

 

JAKELU: 

Ohjausryhmän jäsenet: 

Perhekeskustoiminnan yhdyshenkilöt: Virve Hongisto, psykososiaaliset palvelut, Satu Moisio, Varhaisen 

tuen palvelut, Minna Pajala, varhaiskasvatus, Anne Heino, opetus 

Opetus: Tuija Rasinen 

Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut: Päivi Kalilainen 

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: Paula Käyhkö 

Lastensuojelu: Anne Seppälä 

Aikuissosiaalityö: Laura Vänttinen 

Oppilashuolto: Seppo Huhtiniemi 

Seurakunnat: Ritva Parkkali 

Järjestöt, MLL: Tuula Pitkänen 

Monikulttuurikeskus Gloria: Arja Seppälä 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Anneli Kuusinen-Laukkala 

Vanhempainfoorumi: Tuula Jormakka 

Hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki 



 

 

Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltakoordinaattori Merja Pihlajasaari 

Liikuntapalvelut: Kirsi Pelo-Arkko, Kati Siitari 

Lape-muutosagentti: Hanna Hämäläinen 

Kotouttamispalvelut: Margarita Goda-Savolainen 

Perhekeskustyöntekijät: Tiina Tuukkanen ja Sari Paananen 

Alueellisten perhekeskusverkostojen puheenjohtajat 

 

Tiedoksi: 

Varhaiskasvatus: Tarja Ahlqvist, Päivi Koivisto 

Opetus: Eino Leisimo, Sami Lahti 

Sosiaalipalvelut: Ulla Kuittu 


