
 

 

PERHEKESKUSTOIMINNAN OHJAUSRYHMÄ   Muistio 

Aika: perjantai 21.8.20 klo 8.30-11  

Teams-etätapaaminen 

 

1. Kokous avattiin 
 ja osallistujat toivotettiin tervetulleiksi. 

2. Osallistujat esittäytyivät. 
Paikalla oli 16 osallistujaa laajasti lasten, nuorten ja perheiden eri toimijatahoilta. 

 

3. Puheenjohtajana toimivat Virve ja Tiina yhdessä ja sihteerinä Tiina. 

4. Esityslista hyväksyttiin. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

6. Kokemusten vaihto viime keväästä lapsiperheiden ja peke-toiminnan näkökulmasta ja peke-

toiminnan syksyn ideointi: onnistumiset, mahdolliset palveluaukot ja kehittämisideat sekä 

Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa –syksyn suunnitelma/varasuunnitelma 
 Varhaiskasvatuksen näkökulma: Keväällä ajettiin toiminnat alas ja lapset ja perheet olivat paljon 

kotona. Päiväkodeissa oli hyvin vähän lapsia. Työt tehtiin etänä ja perheiden kanssa oltiin 

yhteydessä. Etänä vasu-keskustelut sopivat hyvin perheille aikataulutuksen vuoksi. Eskarilaiset saivat 

kotitehtäviä, jotka vahvistivat perheiden yhteistä toimintaa. Enemmän tukea tarvitsevien kanssa 

pidettiin tiiviimmin teams-keskusteluja. Osa henkilökunnasta siirtyi toisiin työtehtäviin, lomia 

pidettiin paljon pois. Huoli niiden lasten tilanteesta, joiden kohdalla on muutoinkin ollut huolta, jäi 

vaivaavaksi asiaksi. Kasvokkain tapahtuva kohtaaminen jäi pois, mikä on tärkeää. Huolenaiheena on 

edelleen lähikontakti: pidetään hygieniasta huolta, rajataan henkilömääriä ym., silti on riski 

olemassa. Nyt joudutaan nuhaisia lapsia lähettämään paljon kotiin ja koronatesteihin. Siihen nähden 

millainen kevät oli, niin silti toimittiin ja suunniteltiin joustavaa opinpolkua. Harrastetoimintaan 

varmaan vaikuttaa. 

 Oppilashuollon näkökulma: Oppilashuollon toiminnot onnistuivat hyvin ja usealle oppilaalle 

etätoiminta sopi hyvin. Opiskelu onnistui osalta paremmin etänä, osalta taas ei. Kesän aikaan on 



 

 

kartoitettu oppilaiden tuen tarvetta ja nyt syksyn aikana tarjotaan tukea kartoituksen mukaan. On 

varauduttu tiiviiseen syksyyn ja pohdittu erilaisia skenaarioita syksystä ja varauduttu toimimaan. 

 Vanhempainfoorumi: Tärkeäksi noussut yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Tutuksi tuleminen 

auttaa varhaisessa avun saamisessa. Vanhempainfoorumi haluaa olla mukana auttamassa läksyjen 

teossa, yhteistyötä MLL:n kanssa. Vanhempien voimavaraa kannattaa myös palveluiden hyödyntää. 

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen toimintakulttuurin eteenpäin vieminen tärkeää.  

 MLL paikallisyhdistykset toimivat upeasti keväällä. Kerhotoiminnat menivät kiinni, mutta ruoka-apu 

otti vahvan roolin. Ruokaa jaettiin suuria määriä yhteistyössä paikallisten ravintoloiden ja 

vapaaehtoisten kanssa. Digimuskari toimi Huhtasuolla. Verkkoavusteisia toimintoja hyödynnettiin. 

Lukumummi ja –vaari toiminta jäi tauolle ja nyt mietitään syksyksi uutta muotoja. 

Lastenhoitotoiminnat virkistyivät keväällä. Vanhemmat tilasivat lastenhoitopalveluita kotiin 

etätöiden ajaksi. Kokouksia jatketaan etänä piirin alueelle. 

 Psykososiaalisten palveluiden näkökulma: kevät vahvisti monimuotoista perheiden auttamista, 

digiloikka tapahtui ja sitä voidaan ylläpitää edelleen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. 

Havaittiin, että kaikkiin tilanteisiin etäyhteys ei sovi, mutta esim. sovitteluun se sopi mainiosti. 

Psykososiaalisissa palveluissa perinteisesti hiljainen heinäkuu on ollut vilkas ja perheet ovat olleet 

yhteydessä ja toivoneet palveluita. Näkymä: lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve kasautunut 

keväästä. Varauduttu aktiiviseen syksyyn. Mahdollisimman normaalisti pyritään pitämään palvelut 

auki, myös avointen vastaanottojen ja ryhmätoimintojen osalta.  

 Laajemmin viime kevät lapsiperhepalveluiden näkökulmasta: Kesä oli selkeästi helpompi. Keväällä 

supistettiin paljon, mm. kouluterveydenhoito ja neuvolatarkastukset jäivät tauolle. Nyt kurotaan 

jonoja umpeen, etenkin laajat terveystarkastukset. Vaikuttaa yhteistyöhön varhaiskasvatuksen 

kanssa ja nyt toivotaan tarvittaessa tiivistä yhteistyötä. Avoimet vastaanotot ja ryhmät menivät 

tauolle, mutta luotiin tilalle uusia toimintamalleja. Etäpalvelut toimivat hyvin keväällä. 

Konsultaatiotoiminta ja yhteistyöverkostot saatava hyvin toimimaan jatkossakin. Nyt on tärkeää 

syventää niitä, erityisesti oppimisen tuki lapsille ja perheille. Osa perheistä taloudellisessa 

ahdingossa, kun työt ovat loppuneet.   

 Peke-toiminnan näkökulmasta: Peke-toiminnan kehittämisen polkua kannattaa jatkaa eteenpäin. 

Huhtasuon peke-mallin kehittämisen jatkaminen tärkeää. Verkostoyhteistyössä yhteistyön 

hyödyntäminen ja työparityön hyödyntäminen muista palveluista, yli hallintorajojen tärkeää. Peke-

toiminnan näkökulmasta tiivistystä tuli yhteistyöhön kriisiaikana. Työnjakoa ja yhteistyötä alettiin 

miettiä vieläkin tarkemmin ja tehtiin tiiviimmin kuin aiemmin. Oppilashuollossa kuvattiin yhteistyötä 

yhteistyöprosesseista. Yhteistyöprosessien avaamisesta ja kuvaamisesta voivat hyötyä muutkin 

tahot. Yhteistyöprosessikuvauksen voisi ottaa seuraavaan kokoukseen esille. 

 Perhekompassin ohjausta ja neuvontaa tapaamisia pyritään järjestämään normaalisti hyvä hygienia 

ja turvavälit huomioiden. Lisäksi chat on auki joka tiistai klo 8-12. Esite toiminnasta löytyy tästä 

linkistä. Perhekompassin markkinointi: vanhempainillat päiväkodeille ja kouluille, some-mainonnan 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_syksy20_kaikki.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_syksy20_kaikki.pdf


 

 

jatkaminen, julisteet toimintayksiköiden ilmoitustauluilla, MLL:n perhetreffeille mukaan kertomaan 

toiminnasta. Wilma-tiedote saavuttaa hyvin perheet. Chattia voisi laajentaa pitemmäksi, että olisi 

saavutettavissa. Verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö tärkeää. 

8. Muut asiat 

Tulsote –hanke, Hanna Hämäläinen 

Tulesote –hanke Monesta hyvästä yhdeksi parhaista on alkanut elokuussa. 

Keskustelua Jyväskylän perhekeskustoiminnan kehittämisestä Tulsote –hankkeen aikana. 

Perhekeskuspilotti Huhtasuolle: Keväällä on koottu työryhmä suunnittelemaan monialaista 

yhteistyötä. Tarve on lähtenyt neuvolasta, terveydenhoitajat ovat toivoneet tukea ja toimivaa 

yhteistyötä. Asiakaskunta on osin paljon tarvitsevaa ja lisäksi toivotaan tukea maahanmuuttajien 

kanssa tehtävään työhön (kulttuuriin liittyvät asiat, neuvonta ja ohjaus). Maahanmuuttajaperheiden 

huomiointi olisi hyvä saada rakenteisiin. 20 vuoden ajan on tietotaitoa Huhtasuon alueelta, jossa on 

paljon maahanmuuttajia, jota voisi levittää muillekin alueille. Hyvät käytännöt jakoon oman 

kaupungin sisällä. Huhtasuon peke-pilotissa tulee huomioida maahanmuuttajien erityisryhmä. Tulee 

kartoittaa ketkä ovat tarkoituksenmukaiset työntekijät/osaaminen. Osaaminen löytyy varmasti jo 

alueelta. Asukkaiden mielipiteet mukaan/asukasosallisuus. Koulun vanhempainyhdistystä voisi 

pyytää mukaan työryhmään, kun alueelle suunnitellaan jotain. Yhteisöllinen ajattelutapa toimintojen 

suunnitteluun. Varhaisen tuen palveluissa Huhtasuo ei näyttäydy siltä, että palvelun tarvitsijoita olisi 

muita alueita enemmän. Tarpeen ja palvelun kohtaaminen. Tukea varhaisemmassa vaiheessa.  

MLL kuntakumppanuus, Tuula Pitkänen  
MLL:n kuntakumppanuus tarkoittaa monipuolista yhteistyötä. MLL tekee yhteistyötä Jyväskylän 

kaupungin kanssa. MLL:llä on monipuolista toimintaa kuten lastenhoitotoimintaa, 

tukihenkilötoimintaa, tukioppilastoimintaa, perhetreffejä sekä Selviydytään kiusaamisesta –projektin 

ryhmät ja yksilötyö. Lisäksi MLL jakaa Hyvä Joulumieli lahjakortteja vähävaraisille perheille. 

Harrastustuki: Jyväskylä - SOS-Lapsikylä yhteistyö, Elisa Pursiainen 
Elisa on selvitellyt rahoitusmahdollisuutta lasten ja nuorten harrastustuen jatkumiseen. SOS-

Lapsikylän kanssa on mahdollisuus tehdä yhteistyötä. Vähävaraisten perheiden 

liikuntaharrastamisen avustus loppuu eikä toistaiseksi jatkosta ole kuulunut OKM:n suunnalta.  

Käytännössä kumppanuus SOS-Lapsikylän kanssa vaatii kaupungilta vain ajallisia resursseja. SOS-

Lapsikylän hankkeessa keskeistä on asiakkaiden ohjautuminen tuen hakijoiksi kaupungin palveluiden 

ja harrastusyhdistysten kautta. Koulukuraattorit ovat keskeisessä asemassa ja lisäksi mahdollisesti 

perhesosiaalityöntekijät. (Ei kuitenkaan ole tarkoitus erityisesti lisätä työkuormaa vaan tuoda yksi 

työkalu työn oheen.) Lisäksi kumppanuus tarvitsisi Jyväskylältä edustajan hankkeen ohjausryhmään. 

Eli avainhenkilöt pitäisi perehdyttää hankkeen toimintamalliin ja yhteyshenkilö osallistuu 2-3 

kokoukseen vuodessa. Lisätietoja SOS-Lapsikylän lasten harrastamisen tukemisesta: 

www.unelmista.fi. 

monesta%20hyvästä%20yhdeksi%20parhaista%20yleisesittely_peke_ohry_210820.pdf
MLL%20kuntakumppanuus%20Jyväskylä_ohry_210820.pdf
http://www.unelmista.fi/


 

 

Tämä olisi Jyväskylälle mahdollisuus jatkaa harrastustukihanketta. Unelmista totta pyörii yksityisellä 

rahoituksella (yritykset ja yksityiset henkilö). Alustaan on saatu STEAn rahoitusta. Toimintamallissa 

keskeistä on se, että mukana olevat perheet löydetään kaupungin palveluiden kautta. Keskeinen 

ryhmä koulukuraattorit, jotka ohjaavat. Jos tähän lähdetään, kaupunki saa alustan käyttöön ja 7-17 

vuotiaille voidaan jakaa avustusta. Kuraattorit ja perhesosiaalityöntekijät perehdytetään käyttöön. 

Lisäksi tarvitaan yksi työntekijä yhteistyöhön SOS-Lapsikylän kanssa. SOS-Lapsikylä käsittelee 

hakemukset. SOS-Lapsikylän koordinaattori toivoi, että voitaisiin pitää yhteistyöpalaveri asiasta. Elisa 

kokoaa asian tiimoilta palaverin, johon kutsuu Satu Moision, Seppo Huhtiniemen ja 

liikuntapalveluilta työntekijän. 

9. Seuraavat kokoukset 
 30.10.20 klo 8.30-11 

 18.12.20 klo 8.30-11 

10. Kokous päätettiin. 
 

 


