
 

Aika: perjantai 15.2.2019 klo 8.15-10 

Paikka: Perheneuvola, kokoushuone 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 

Sari avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 

 

2. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 

Sari puheenjohtaja, opiskelija Tuulia sihteerinä. 

 

3. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  

Käytiin esittäytymiskierros ja kierrätettiin osallistujalista. Läsnäolijat neuvola, koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, Perheiden ennaltaehkäisevistä lasten ja nuorten 

palveluista, Psykososiaalisista palveluista, Varhaisen tuen palveluista, Monikultturikeskus Gloriasta, 

MLL:sta, seurakunnasta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Vanhempainfoorumista, Keski-Suomen 

maakuntavalmistelusta sekä strategia ja kehittäminen yksiköstä. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistalle lisättiin muihin asioihin, kohta 11, kohtaamispaikkatoiminta, jonka jälkeen se 

hyväksyttiin. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

6. Maakunnallinen perhekeskustoiminta  

Perhekeskuskehittämiskoordinaattori Petri ja muutosagentti Hanna kertoivat maakuntakuulumisia: 

- Keski-Suomen LAPE tiimiin kuuluu kolme henkilöä nyt 

- perhekeskustoiminnan kehittämistyö 

- Lastensuojelun systeeminen toiminta (THL tarjoaa koulutuksia) 

- Lapset puheeksi- menetelmä (Kunnat esittäneet kiinnostuksen) 

- Porrasteinen perhetyö selvitystyö, myös Jyväskylässä meneillään yhtenäinen kansallisen kanssa 

- Näkökulma: Pirstaleisuus maakunnissa. Tällä hetkellä perhekeskukset pienille 

lapsille/lapsiperheille, oppilashuolto isommille lapsille. 

- Onko LAPE-ryhmä se, joka linjaa, hallinnoi ja koordinoi 

- vai onko Perhekeskus- ohjausryhmä vastuu porukka? (Varsinainen toiminta tapahtuu 

asuinaluilla.) 

 

 

 

 

 

Jyväskylän perhekeskus ohjausryhmän muistio 

 

https://www.jyvaskyla.fi/atom/6469


 

- Tietojohtaminen 

- Perhekeskustoiminnan tehtävät 

- Tietoisuuden lisääminen 

- Toiminnan mahdollistaminen 

- Perheen arki tärkein! (Perheen arjen ekosysteemi) 

- Yhteinen toimintamalli perheiden hyväksi  Toimintakulttuuri pitäisi saada sellaiseksi, että 

lapsiperheiden ja ammatillisten palveluiden välinen yhteinen rajapinta tulisi 

yhteneväisemmäksi  

- hyviä jalkautuvan työn käytänteitä tullaan kokoamaan 

- tarkennettava, mitkä ovat niitä asioita, joita ohryssä linjataan ja mitä asioita verkostoissa  

- Perhekeskusverkostojen ja ohjausryhmän välinen työskentely 

- tärkeää kuulla muiden hyviä kokemuksia 

 

7. Ajankohtaista Jyväskylän perhekeskustoiminnasta 

-  Perhekeskustyöntekijöiden rekrytointi  

 Valittu Sari Paananen ja Tiina Tuukkanen, sijoittuvat Varhaisen tuen palveluihin 

 Työ alueellisten verkostojen kanssa, vastuu ohjausryhmästä, alueellista jalkautuvaa 

palveluohjausta sekä tiedottamista 

 Mietittävä perhekeskusyhdyshenkilöiden rooli suhteessa perhekeskustyöntekijöihin 

 Työparitoiminta tärkeää 

 

- Yhteistyö Hyvinvointi- ja kulttuurikeskusten kanssa 

 Seitsemän päiväkeskusta muuttunut Hyvinvointi ja kulttuurikeskuksiksi, jotka 

mahdollistavat mm. alueelliset kokoontumispaikat asukkaille sekä muiden toimijoiden 

toimintaa 

 Yhteisen toiminnan kehittäminen ylisukupolvisesta näkökulmasta 

 

- Alueiden puheenjohtajien tapaaminen 27.3. klo 14  

- Alueelliset kuulumiset: Paljon konkreettista tekemistä, hyvä tahtotila yhteiseen toimintaan 

 

8. Viestintä-asioita 

- Muistiot ja kokousajankohdat Perhekompassissa 

Perhekompassi – sivusto siirtynyt kaupungin uuteen järjestelmään. Tulevat kokoukset ja 

edelliset muistiot löytyvät Perhekompassin sivuilta. 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-

palvelut-alueittain 

 

- Perhekeskusverkostojen Facebook sivut avautuvat lähiaikoina. Tavoitteena 

perhekeskustoiminnan näkyväksi tekeminen. Perhekeskustyöntekijät päivittävät sivuja, 

myöhemmin myös mahdollisuus laajentaa päivitysoikeuksia alueverkostoille. Eri kielet sekä 

selkokieli olisi myös syytä huomioida. 

- Chat- mahdollisuutta mietitään myös 

 

 
 

https://www.jyvaskyla.fi/atom/6470
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-palvelut-alueittain
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9. Kumppanuusfoorumi 

Opiskelija Tuulia esitteli marraskuussa pidetyn ensimmäisen Kumppanuusfoorumin aiheita. 

Tärkeää miettiä, miten kumppanuusfoorumissa esiin tulleet asiat ja kehittämisen ideat viedään 

alueverkostoihin. Toinen Kumppanuusfoorumin tapaaminen on 11.3. klo 17.30-19.30 

Kaupunginkirjastolla, Unonsalissa. 

 

10. Nuorten päihde -ja mielenterveystyö Jyväskylässä 

 

 Henkilöstöresursseja lisätty (Vuonna 2018 mm. Nuorisovastaanottoon, 

opiskeluterveydenhuoltoon, kouluterveydenhuoltoon) 

 Jyväskylä on nuorisovaltainen kaupunki: n. 40% alle 29-vuotiaita. 

 Työtä on kehitetty: mm. liikkuvaa työtä lisätään, palveluaikoja pidennetty, työntekijöiden 

ammattitaitoa kehitetty 

- Yhteistyön lisääminen, miten näkyy? 

- Yhteinen Nuorten talo -suunnittelutyö käynnistynyt 

- Yhteinen palveluohjaus, miten nuori saataisiin palveluihin entistä paremmin? 

- Korjaavista palveluista on alettu siirtymään yhä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin. 

- Perheen ottaminen mukaan nuoren tilanteeseen. Ongelmien juurisyiden miettiminen. 

- Nuoruus työnä työpajasarja tulossa 

 

11. Muut asiat 

- Kids & Pets lapsi -ja lemmikkieläinmessut Paviljongissa 23.-24.3.2019. 

Perhekeskustyö, Varhaisen tuen palvelut, Mattilan perhetukikoti ja Lastensuojelun tehostettu 

perheohjaus ilmoittaneet kiinnostuksensa. Erillinen suunnittelupalaveri tulossa. Halukkaat 

osallistujat voivat edelleen ilmoittautua Sarille.  

- Kohtaamispaikkatoiminta 

Yhdessä ei olla yksin hanke kokoaa kohtaamispaikkoja. Niitä koottu myös LAPE:ssa. 

Kohtaamispaikkaverkosto on perustettu. https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-

suomen-kohtaamispaikkaverkosto/ Tärkeää, että kohtaamispaikat näkyisivät 

Perhekompassissa. Tämä toivottiin Petrin edistävän ja palataan asiaan seuraavassa 

kokouksessa. 

- Lapset Puheeksi menetelmään kouluttautumisesta ja käyttöönotosta on suunnitelma, että 

ensin toteutetaan jollakin pilottialueella. 

 

12. Seuraavat kokoukset:  

- pe 12.4. klo 8-10 Piippurannan Klubilla, os. Paperitehtaankatu 1 

- pe 7.6. klo 8-10.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tällöin alueiden puheenjohtajat mukana. 

Huom. aikaa pidennettiin puolella tunnilla! 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 10. 
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