
 

 

Jyväskylän perhekeskustoiminnan ohjausryhmä 

Aika: 18.12.2020 klo 8.30-11 Teams-etäkokous 

Muistio 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 
Kokous avattiin ja osallistujat toivotettiin tervetulleeksi.  

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen 
Läsnä lapsiperhetoimijoita: vanhempainfoorumista, varhaiskasvatuksesta, seurakunnasta, liikuntapalveluilta, 

perheiden ennalta ehkäisevistä palveluista, psykososiaalista palveluista, varhaisen tuen palveluista, tulsote –

hankkeesta, aikuissosiaalityöstä sekä alueellisten verkostojen puheenjohtajia. Yhteensä 13 osallistujaa. 

3. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 
Perhekeskustyöntekijä toimi puheenjohtajana ja sihteerinä. 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslistan järjestystä vaihdettiin. Uusia asioita ei tullut listalle. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

6. Polku-toimintamallin esittely 

Marja Koljonen esitteli varhaiskasvatuksessa kehitetyn ja käyttöönotettavan psyykkisesti oireilevan lapsen 

kohtaamisen Polku-toimintamallin. Mallin tarkoituksena on saada nopeasti apua väkivaltaisesti 

käyttäytyvälle lapselle päiväkotiin ja kotiin.  

 

7. Perhekompassin syksy ja kevät 

Perhekompassin ohjausta ja neuvontaa tapaamiset järjestettiin syksyn aikana viidessä eri toimipisteessä 

perhekahviloiden yhteydessä koronasuositusten mukaisesti hyvää hygieniaa ylläpitäen ja kasvomaskia 

käyttäen. Perheitä oli vaihtelevasti kahviloissa, huomattavasti vähemmän kuitenkin kuin aiemmin. 

Perhekeskustyöntekijä kanssa kävi keskustelemassa lapsiperheen arjen asioista elo-joulukuussa yhteensä 19 

henkilöä. 

Chat oli auki joka tiistai klo 8-12 ja chatissa kävi elo-joulukuussa yhteensä 10 keskustelijaa.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/polku_toimintamalli_diat_181220.pdf


 

 

Keskustelua kevään suunnitelmista: Palvelua on hyvä jatkaa kohdennetusti sinne missä perheitä on. Asiat, 

joista kysytään neuvoa ovat olleet ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen asioita, mikä onkin palvelun 

tavoite. Jalkautuva hyvää, kun kohdennettuna, tulee tarpeeseen. Paikkoja hyvä miettiä mennäänkö muualle 

vai riittääkö tällä hetkellä nykyiset toimipisteet. Voisiko chattiin ottaa milloin vain yhteyttä? Pystyisikö olla 

laajemmin auki, alkava ilta-aika? Kahdella työntekijällä ei voi kovin laaja olla.  

Työresurssia hyvä käyttää jalkautumiseen ja chattiin. Sujuvoittaisiko chatissa keskustelua, jos ottaisi 

videoyhteyden kesken kirjoittamisen? Videovisit-ohjelmassa se on mahdollista, mutta ei kovin kätevää. 

Markkinointi ja tiedottaminen: asiakkaaksi tulo ja ohjautuminen, ohjaus ja neuvonta selkeäksi työntekijöille 

ja asiakkaille. Selkeä kuvaus. Terveysasemat, koulut, varhaiskasvatus, perhekahvilat, neuvolat kaikki yhdessä 

markkinoimaan. Vertaistuki toisilta vanhemmilta, tiedon kulkeminen myös perheiden välillä. 

Yhteistiedottamista ja –viestintää kannattaa kehittää. Pta tiedottamiseen kannattaa yhdistää 

perhekompassi ja monialaiset ryhmät. Palveluiden koonti: palvelupolutuksen mallinnus, mukaan 3. sektori 

ja yhdistykset, ja koonti nettisivulle. Palveluiden merkitys, sisältö ja yhteystiedot kuvattuna. Tähän haettu 

hankerahaa pari vuotta sitten, mutta ei onnistunut. Olisi hyvä saada jollain resurssilla koottua. Video voisi 

kuvata palveluja ja palvelupolkuja. Sähköisen peken alle menisi, jatkosuunnitelman tekeminen. 

8. Huhtasuon perhekeskuspilotti 
Huhtasuolla aletaan vuoden 2021 alkupuolella (aika tarkentuu myöhemmin) pilotoimaan pienissä määrin 

fyysistä perhekeskusta yhdessä Lähiöohjelman yhteistoimintapisteen kanssa. Pisteeseen tulee myös 

asumisneuvonnan, työllisyyspalveluiden, etsivän nuorisotyön ja kotoutumispalveluiden toimintaa. Alustava 

suunnitelma: 1 päivä viikossa auki perheille, MLL:n perhekahvilatoimintaa aamupäivisin, Perhekompassi 

ohjausta ja neuvontaa (perhekeskustyöntekijä), muuta mahdollista: MLL:n ryhmiä, Keski-Suomen ensi- ja 

turvakodin jalkautuminen. Perhekeskuspilotin suunnittelua tehdään tammikuun aikana. Tiedottamista 

mietittävä perheiden kannalta sopivaksi. 

 

9. Tulsote –hankkeen kuntatapaamiset 2020-2021 perhekeskustoiminnan kehittämiseksi ja 

juurruttamiseksi 
Hanna Hämäläinen kertoi Tulsote-hankkeen kuntakierroksista ja pohdittiin mitä Jyväskylän 

perhekeskustoiminnalle kuuluu. 

Keskustelua: Toiminnan tavoite, ketkä kuuluu, miksi, mikä merkitys yhteistyöllä on  aukikirjoittaminen. 

Tiedottaminen yksin haastavaa, synergia pitäisi hyödyntää. 

Alueelliset rakenteet puuttuvat, palvelut on keskitetty ja on haastavaa viedä osia alueille. Palvelut ovat 

kokonaisuus ja tällä hetkellä toimivat keskitetysti. Rakenne täytyy muuttaa, jos alueellista mallia lähdetään 

viemään eteenpäin. Oikeaa toimintaa täytyy olla, ei vain tilan vuoksi.  

Väinönkadulle on keskitetty paljon perheiden palveluita  muodostuu keskitetty perheen talo. Kaupungin 

palveluiden keskittymä, 3. sektori ei ole mukana nyt. Tehdään toimijoita ja toimintaa tutuksi alueellisissa 

peke-verkostoissa.  

Huhtasuon mallista saadaan arvokasta kokemusta ja sen jälkeen hyvä suunnitella mitä kohti lähdetään. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskyla_kuntatapaaminen_18.12.2020.pdf


 

 

Resurssien jakautuminen/riittävyys: 

1. keskitetty malli 

2. alueellinen malli 

3. verkostot 

4. sähköinen 

Tampereen mallin bencmarkkaus? Millaisia valintoja Jyväskylä lähtee tekemään? 

Perheitä kun muuttaa Jkl/syntyy ensimmäinen lapsi: olisi kokonaiskoonti, mitä löytyy mistäkin. Miten 

tuodaan koko kokonaisuutta esiin perheille? Perhekompassin olemassaolo ja siitä tiedottaminen. 

Perhekompassin = palveluohjauksen väline.  

Johtamisen rakenne, peke-työn merkitys, sitoutuminen. Johdolta työntekijöille, ei sivusuunnasta peke-

työntekijältä muille työntekijöille. Perustehtävään kuuluvaa toimintaa.  

Varataan erillinen aika tavoitteiden ja yhteistyörakenteiden suunnittelulle ja tuodaan peke-ohjausryhmään 

tarkasteluun. 

Muita ajatuksia: Millainen on 3. sektorin toimijoiden rooli peke-toiminnassa? 

10. Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 

11. Kevään kokoukset 
Kevään kokoukset: 26.2., 16.4. ja 18.6. klo 8.30-11. Perhekeskustyöntekijä on laittanut Teams-kutsut 

ohjausryhmälle. 


