
 

 

Perhekeskustoiminnan ohjausryhmä    MUISTIO 

Aika: pe 24.4.2020 klo 8.30-10.30 

Paikka: Teams -kokous 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 

Tiina toivotti tervetuulleeksi. 

 

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  
Esittäydyttiin. 

 
3. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 

Tiina pj ja Sari sihteeri. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Puistoruokailu siirrettiin kohtaan 6. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Lähetetty kaikille osallistujille kutsun yhteydessä. Todettiin 

hyväksytyksi. 

 

6. Kuulumiset, ajatukset ja oivallukset uudesta tilanteesta 

Puistoruokailut: siirretty kesältä joulupuuroiksi marras-joulukuulle. Peke-verkostoissa sovitaan päivät. 

Mäki-Matin perhepuisto: Puisto on kiinni. Kotiin lähetetty vinkkejä Facebookin ja Instan kautta. Vasut 

puhelimitse ja etäyhteyksillä. Harjulla perheiden rastirata.  

Varhaiskasvatus: noin 20-25 % lapsista paikalla. Vinkkejä ja esiopetustehtäviä perheisiin laitettu. Ideoita, 

miten viettää aikaa lasten kanssa. Vasut etänä. Eskareille jaettu ruokakasseja. Edellispäivänä ilmoitetusta 

poissaolosta saa maksuhyvityksen. Mahdolliset lomautukset mietityttävät. 

Gloria: Ryhmät siirretty verkkoon. Huoli niistä, ketkä eivät ole verkossa tai eivät osaa laitteita käyttää. 

MLL: Vapaaehtoisia tuetaan verkossa, kirjeitä lähetetty. Lapset Puheeksi keskusteluja aloitetaan, nyt hyvä 

kohta, kun arki muuttunut. Facebookissa perhetreffit. Yhdistyksiä tuetaan verkon kautta. Virtuaalimuskari, 

perhekerhot verkossa.  

Lapset Puheeksi menetelmä: Tavoitteena saada toimijoita aktivoitua käyttämään menetelmää koko Keski-

Suomen alueella. Tiedotekirje tulossa tueksi. Vahvalla rintamalla ollaan viemässä eteenpäin, järjestöt hyvin 

mukana.  



 

 

Vanhempainfoorumi: Maailman suurin vanhempainilta ti 28.4. Myös Jyväskylään kimppapalaveria ollaan 

suunnittelemassa. 

Seurakunta: Perhekerhot verkossa, nuorten Discord keskustelukanava päivittäin.  Kerhoperheille soitettu, 

samoin rippikouluperheille. Perheet kokeneet soitot hyvänä. Ruokakasseja jaettu. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut: Osassa palveluista kiirettä, osa väistynyt. Tehtäviä priorisoidaan, syksyä ja 

tulevaa jo mietitään. Kouluterveydenhuollossa eppujen tarkastuksia ja erityislasten tarkastuksia ollaan 

aloittamassa. Äitiysneuvola ja alle 1-v tarkastukset toimii. Ryhmätoiminnat ja avoimet vastaanotot peruttu. 

Sähköiset välineet otettu hyvin käyttöön. Penessä ja nuorisovastaanotolla lisätty puhelinaikaa, ma-pe klo 8-

18. Usean toimijan yhteistyönä kehitetty toimintamalli tilanteisiin, jos perheitä ei saada koulun kautta 

tavoiteta. Samoin mietitty malli lastenhoidon järjestymiseen, jos vanhemmat sairastuvat.  Yhteistyö 

toimijoiden välillä on lisääntynyt. Tiedotusta palveluista tai toiminnoista edelleen syytä tehostaa. Tullut 

idea, että esim. kauppojen ilmoitustauluja voisi hyödyntää tai jokaisen palvelun ovissa syytä olla laajemmin 

tietoa lasten, nuorten ja perheiden tuen mahdollisuuksista. 

Psykososiaaliset palvelut: Tilanteen alussa perheet halusivat perua aikoja. Nyt taas toivovat yhteydenottoja 

ja kotikäyntejä. Eroasiat ja lasten tapaamiskysymykset työllistäneet lapsioikeudellisia palveluita. 

Perusopetus: Pieni osa oppilaista lähiopetuksessa. Oppimisen tuen asiat nousseet nyt esille. Oppilaat ja 

huoltajat tavoitettu hyvin. Hyvä yhteistoiminnassa tehty malli, jos ei saada yhteyttä. Huoltajat ovat hyvin 

sitoutuneet koulunkäynnin tukemiseen.  

Perhekeskustoiminta: Peke-verkostot toteutettu Teamsilla, hyvin toimineet. Toimijat ketterästi keksineet 

uusia oivalluksia toimintaan. Sari siirtymässä valvontakoordinaattorin tehtävään 18.5.20. Tiina jatkaa kesän 

yli yksin peke-toiminnassa. 

Virve lupasi selvitellä ja tiedottaa MLL:n vapaaehtoisten mahdollisuudesta tavata nuoria livenä. 

 

7. Kannustaen kouluun –hanke ja poissaolomalli 

Kannustaen kouluun hanke on opetushallituksen rahoittama hanke. Siinä on mukana koulut Keltinmäestä, 

Kuokkalasta, Huhtasuolta ja Tikkakoskelta. Saanut lisäaikaa joulukuun -20 loppuun saakka. Tavoitteena mm. 

koulupudokkuutta ennaltaehkäisevän ja siihen puuttuvan yhtenäisen mallin luominen Jyväskylään. 

Koulupoissaolo on aina oire, jonka alla on jokin syy. Malli luotu moniammatillisesti. Mietitty asiat, milloin 

huoli otetaan puheeksi. Erilainen puuttuminen riippuen poissaolojen määrästä (dia 8). Tukitoimet koulun 

arkeen ja seuranta tärkeä sopia. Kasvatusohjaajien ja koulukuraattorien työnkuvia mietitty yhdessä. 

Kasvatusohjaajat enemmän koulun arjessa, välitunneilla, ei niin paljon henkilökohtaisia tapaamisia. 

Kasvatusohjaajat ovat matalan kynnyksen aikuisia koulun arjessa, aikaa kohtaamiseen ja kuulemiseen. 

Tsemppari ja rinnalla kulkija oppilaalle. Etänä nyt toimivat. Osa ryhmistä toteutetaan etänä. Koulupolun ja –

motivaation tukemista. 

 

8. Meijän perhe liikkeellä –hanke 

Sosiaali- ja terveysministeriön 3-vuotinen hanke. Neljä pilottikuntaa Seututerveyskeskuksen alueelta ja MLL 

mukana hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea luoda edellytyksiä sille, että perheiden 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/poissaolomallin_esittely_perhekeskustoiminnan_ohjausryhmassa_24.4.20.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/hanke-esittely_jkl_peke-ohry_24.4.2020.pdf


 

 

liikkuminen voisi tulevaisuudessa lisääntyä. Kokonaishyvinvoinnin näkökulma. Pääasiallinen kohderyhmä on 

lapsiperhetoimijat. Osa toimenpiteistä kuten alku- ja loppuseminaarit sekä viestinnälliset 

toimenpiteet ulottuvat pilottikuntien lisäksi laajemmalle koko maakuntaan. Pilottikunnissa mm. 4-osainen 

työapajasarja. 

Diamateriaalipaketti koottu poikkeusaikaa varten: https://www.likes.fi/wp-

content/uploads/2020/04/Meij%C3%A4n-perhe-liikkeell%C3%A4-poikkeusoloissa_kev%C3%A4t-2020.pdf 

4.9.20 klo 12 Veturitalleille alustavasti sovittu hankkeen aloitustilaisuus. 

 

9. Vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntatuen hanke 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

Liikuntapalveluiden Facebookissa ja Instassa tulossa tietoa hankkeesta, voi jakaa. Lisäaikaa saanut 

huhtikuun 2021 saakka. Muutamalle lapselle/nuorelle jo myönnetty harrastetukea. Perheen oma arvio 

riittää tuen tarpeesta.  

Harrastekoordinaattorin työssä mm. harrastamisen tuen mallin tuottaminen Jyväskylään. Esteiden 

purkamista harrastamisen ja toiminnan tieltä. Kartoitus, mitä harrastamisen palveluita ja tukitoimintaa on 

tarjolla, millaisilla yhteistyöverkostoilla niitä toteutetaan. Millaisia verkostoja, ohjausryhmiä on olemassa, 

millaista verkostotyötä jo tehdään, näistä tietoa Elisalle.  

 

10. Kansallista ja maakunnallista peke-ajankohtaista  

30.4. päättyy Tulevaisuuden sote-keskus hankehaku. Keski-Suomen painopisteet lasten, nuorten ja 

perheiden osalta ovat peke-jatkokehittäminen, sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden vahvistaminen, 

IPC-malli ja Lapset Puheeksi mallin edistäminen. Peke-kokonaisuus sisältää mm.: kohtaamispaikat, 

vanhemmuuden tuki, parisuhde- ja eroauttaminen, parisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen ja tuki sekä 

perheoikeudellisten palveluiden maakunnallistaminen. Lastensuojelun hankehaku käynnissä.  

 

11. Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille    

 tilastoja ja kokemuksia alkuvuodelta 

Parhaiten saavutetaan asiakkaita siellä, missä perheet jo muutoinkin kokoontuvat 

 uutena Perhekompassin chat 7.4. alkaen. Avoinna ti, ke ja pe klo 8-14. Löytyy Perhekompassin 

etusivulta www.jyvaskyla.fi/perhekompassi  

 

12. Seuraava kokous 

12.6.2020 klo 8.30-11  

Asiana: Sijoitettujen lasten koulupolun mallinnus 

 

https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2020/04/Meij%C3%A4n-perhe-liikkeell%C3%A4-poikkeusoloissa_kev%C3%A4t-2020.pdf
https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2020/04/Meij%C3%A4n-perhe-liikkeell%C3%A4-poikkeusoloissa_kev%C3%A4t-2020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ohry_diat_240420.pptx_.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi

