
 

Aika: pe 25.10.2019               

Paikka: Voimala 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 

Tiina avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.  

 

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  
Käytiin esittäytymiskierros ja kierrätettiin nimilista. Yhteensä 18 osallistujaa laajasti lasten, nuorten ja 
perheiden eri toimijatahoilta. 
  

3. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 

Tiina puheenjohtajana ja Sari sihteerinä. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistan muihin asioihin lisättiin positiivisen diskriminaation edistämisen hanke 

varhaiskasvatuksessa, yhteisöllinen oppilashuolto ja Family Room. 

 

5. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Käytiin muistio läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan.    

 

6. Kansallista ja maakunnallista Lape/peke ajankohtaista 

Kansallisen lapsistrategian valmistelu alkaa. Strategia velvoittaa myös maakuntia ja kuntia lapsi- ja 

perhemyönteisyyteen. Perhekeskuskehittäminen tullaan liittämään osaksi Tulevaisuuden sote-keskus 

–ohjelmaa. Painopisteenä mm. matalan kynnyksen tukipalveluiden sekä varhaisen tuen ja hoidon 

saatavuuden parantaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä. Lastensuojelun 

kehittämisessä lähtökohtana lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen monialaisesti. 23,6 miljoonaa 

euroa vuosille 2020-2022 maakuntiin jaettavaksi. Yksi hankehakemus/maakunta. 

 

Kansallinen perhekeskuskehittäminen: Ensimmäinen luonnos palvelulupauksista lapsille, nuorille ja 

perheille tehty, dia 6. Toimintasuunnitelmaluonnos on ollut kommenteilla. Varhaisen tuen, hoidon ja 

kuntoutuksen tehtävästä on laadittu ehdotus kokonaisuutta jäsentäväksi malliksi. Vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuen vahvistaminen julkaisu ilmestynyt.  

 

Sosiaalihuollon porrasteisuus: Määritelty käsitteitä, mm. perhetyötä. 

 

 

   

 

 

 
 

 

Jyväskylän perhekeskustoiminnan ohjausryhmä  Muistio 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/2019-10-25_lape_ajankohtaista_lokakuu_2019.pdf


 

Systeeminen lastensuojelu SyTy-toimintamalli: Jyväskylässä mallia käytetään kahdessa 

lastensuojelun tiimissä. Kansallisesti laadittu johtamismalli sekä verkostosopimusmalli 

monialaiseen yhteistyöhön. Systeeminen lastensuojelu Keski-Suomessa – seminaari 18.11.19. 

 

7. Ohjausryhmän toiminnan arviointi suhteessa sen  tehtäviin 

Aluksi jokainen arvioi tehtäviä itsenäisesti Mentimeter työkalun avulla. Sen jälkeen käytiin 

keskustelut pienryhmissä ja vielä lopuksi yhteisesti. Keskusteluista koottua: 

Mietittiin, millaiset mahdollisuudet ohjausryhmällä on toimia tehtävien mukaisesti, koska 

ryhmällä ei ole päätäntävaltaa. Voisiko se esim. valmistella asioita päätöksentekoon? Saman 

asian vieminen usealta taholta päätöksentekoon voisi edistää asioiden eteenpäinmenoa. Mikä 

on peke-ohryn suhde kunnan Lape-ryhmään (hyvinvointiryhmä)? Tavoitteellisuutta 

ohjausryhmän toiminnassa voisi olla lisää. Toimintakertomuksiin kukin taho voisi kuvata peke-

toimintaa. Perhekeskustoiminnan ns. ison kuvan kirkastamista liittyen 

palveluverkkosuunnitteluun käydään läpi keväällä 2020.  

 

8. Alueiden ajankohtaisia asioita  

Kantakaupunki: Verkosto tutustuu seuraavassa tapaamisessa Keski-Suomen Ensi- ja turvakotiin, 

kokoustaa siellä. Teemana turvallisuusasiat. Isien Varpajaiset usean toimijan konkreettinen 

yhteinen ponnistus.  

Korpilahti: Koottu palvelut ja toiminnat, harrastukset ym. yksiin kansiin. Huomattu sen myötä, 

että paljon kaikkea Korpilahdella. Keskustan lisäksi useita aktiivisia kyläyhteisöjä. 

Kehittämisajatuksena luoda suuntaa tapaamisille, toiminnallisempaa kokoustamista. 

Kuohu-Vesanka: Vanhempaintoimikunta mukana. Mietitty pekeverkoston ja monialaisen 

ryhmän rooleja, päätetty säilyttää molemmat, mutta järkevöittää aikatauluja. Taksilasten 

kerhoihin osallistumisen mahdollisuuksia mietitty sekä kaltoinkohteluteemaa.  

Palokka: Toiminta alussa, vielä herättelyä. On iso alue, pitäisikö jakaa kahteen.  Ehkäisevän 

päihdetyön eli EPT-hankkeen kanssa yhdessä seuraava tapaamiskerta. 

Vaajakoski: Vilkasta keskustelua yleensä ja paljon väkeä paikalla. Nuorisopalveluiden ja koulun 

yhteistyö toimii. EPT-hanke ja peke yhdessä seuraavalla kerralla. 

Keljonkangas-Säynätsalo: Toteutettu usean toimijan yhteinen Hyvä arki ilta perheille, nuorisolla 

tekemisen puutetta, tihutöitä ja ilkivaltaa tehty, ohjattu harrastustoimintaan. Kouluhanke 

edistyy. 

Huhtasuo: Koululaisten iltapäiviin saatu yhdessä lisää toimintaa, alueen turvallisuus ja 

häiriökäyttäytyminen puhututtanut, alueen tiedotusasioita mietitään laajalla porukalla. 

Tikkakoski-Puuppola: Uusi puheenjohtaja etsinnässä, nuorten asiat olleet keskusteluissa ja saatu 

nuorisotilalle lisää aukioloaikoja yhteisvoimin, Kehittyvä Tikkakoski ry:n vuoden 2020 teemaksi 

suunnitteilla lapsiperheteema. 

Keltinmäki-Myllyjärvi: Yhteistyöpalaveri on tulossa varhaiskasvatuksen, varhaisen tuen, 

lastensuojelun ja perhekeskustoiminnan kanssa. Alueella puhuttaa paljon päihteidenkäyttäjät, 

jotka saattavat pelottaa lapsia ja nuoria.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   
 



Kortepohja-Kypärämäki: Perhekompassi palveluohjaus siirtyi Kypärämäessä koulun 

liikuntahallin päädystä Hyvinvointikeskukseen. Kortepohjan kirjastossa on ollut paljon 

kävijöitä, kesän aikana 18000 lainaa. Esi- ja alkuopetuksessa meneillään KIMO-hanke, jossa 

tuetaan nivelvaiheessa: annettaan konkreettista apua koulutyöhön, lasten ja perheiden 

kohtaamisen käytetään aikaa ja tehdään yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Seurakunnan 

toiminta on suosittua ja kävijöitä paljon. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyön 

mahdollisuuksia tutkaillaan ja mennään tutustumaan tammikuussa Helsinkiin neuvola 

päiväkodissa –malliin. 

Kuokkala: Kannustaen kouluun –hanke aloittanut Kuokkalassa (ja Huhtasuolla, Keltinmäessä ja 

Tikkakoskella). 1-vuotisen hankkeen tavoitteena on poissaolojen vähentyminen oppilailla ja 

mallin luominen poissaolojen vähentymiseen. Verkoston tapaamisessa suunniteltiin yhdessä 

lukumummi/vaari-toimintaa ja asia on etenemässä. Kuokkalan yhtenäiskoulun avoimet ovet ja 

Kuokkalan kirkon 10-vuotisjuhlat ovat tulossa helmikuussa 2020. Kuokkalassa huolettaa lasten 

ja nuorten levoton meno ja mahdollinen jengiytyminen. 

 

9. Perhekompassi -lapsiperheiden palveluohjaus, diat    

 tilastoja ja kokemuksia syksyltä 

Kävijöinä ollut huhti-syyskuussa 19 vanhempaa ja 3 toimijaa. Teemoina: päivähoitoasiat, 

uusperheasiat, uni ja nukkuminen, uupumus ja väsymys, hammashoito, sairaus, 

koulumatkakaveri, kastelu. Kerran kokeiltu palveluohjausta myös Palokan 

kauppakeskuksessa, josta hyviä kokemuksia. 

 sähköisen Perhekompassin kävijämäärät, ks. diat 13-14 

 kevään suunnitelmat 

Jatketaan keväällä palveluohjauksia suunnilleen samaan malliin. Lisätään mahdollisuuksien 

mukaan pop-up tyyppistä palveluohjausta tapahtumissa (esim. Yläkaupungin Yö) ja 

kauppakeskuksissa (Sepän leikkipaikka esim.). Varhaiskasvatuksen ym. iltoihin voisi mennä 

myös mukaan pop up pisteenä. Markkinointia ja tiedotusta edelleen jatketaan mm. 

perusopetukseen, vanhempainiltoihin, laajennettuihin oppilashuoltotyöryhmiin. Muualta 

muuttaville infoa, lapsen syntymän yhteydessä, koulujen etusivuille, Jyväskylän kaupungin 

etusivulle. 

 

10. Perhekeskustoiminnan Pelikirja 

Lape työssä luotu ja Petri Oinosen edelleen kehittämä sähköinen alusta, johon voi koota 

maakunnan/kunnan perhekeskustoiminnan. Voi käyttää esim. johtamisen tai perehdyttämisen 

välineenä. Koettiin, että alussa on liikaa teoriaa. Voisiko olla erikseen teoriakäsikirja Luo 

Luottamusta Suojele lasta mallin mukaisesti? 

Miten toimisi kuntalaisen kanssa dialogissa, olisiko kaksi eri tasoa: ammattilaisten taso ja 

kuntalaisen taso. Selkeyttä kaivattiin. 

 

11. Muut asiat:     

 Oo mun kaa! -Kumppanuusfoorumi ja Jyväskylän vanhempainfoorumi tapahtuma 

28.10.2019 klo 16-20 Hoplopissa 

 Keskusteluissa on noussut toive peke-verkostojen ja yhteisöllisten 

oppilashuoltotyöryhmien yhdistämisestä. Yhteisölliset oppilashuoltotyöryhmät ovat 

lakisääteisiä, joten niitä ei voi yhdistää. Onkin syytä kirkastaa molempien ryhmien 

tehtäviä ja roolia toinen toisiinsa. 

 Positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasvatuksessa hanke alkanut.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_ohry_diat_25102019.pdf
http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2019/06/Pelikirja_25.6.2019_Keski-Suomen_LapsetNuoretPerheet.pdf
https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta
https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta


 Family Roomia, kristillistä digitaalista perhekeskusta, kehitetään edelleen, puolikas 

virka seurakunnalle siihen tulossa. 

 Puistoruokailun laajentaminen suunnitteilla kesäksi 2020. Olemassa olevien 

ruokailujen (Yrttisuo ja Kultalakki) voisi olla esim.  Huhtasuolla, Tikkakoskella ja 

Vaajakoskella kesäkuussa ja heinäkuussa Mäki-Matissa. MML:n paikallisyhdistykset 

mukaan myös tähän. Osallisuuskoordinaattorit edistävät asiaa.   

 

12. Seuraavat kokoukset     

13.12. klo 12.30-15 Kolmikulmassa 

Peke-työntekijät ilmoittavat kokouspäivämäärät helmi-, huhti- ja kesäkuulle. 

 

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:  
 
Perhekeskustyöntekijät: Tiina Tuukkanen ja Sari Paananen 
 
Alueellisten perhekeskusverkostojen puheenjohtajat 
 
Tiedoksi: 
Varhaiskasvatus: Tarja Ahlqvist, Päivi Koivisto 
Opetus: Eino Leisimo, Sami Lahti 

Sosiaalipalvelut: Ulla Kuittu 


