
 

 

Perhekeskustoiminnan ohjausryhmä 

Aika: perjantai 26.2.2012 klo 8.30-11              

Teams-kokous 

Muistio 

 

1. Kokous avattiin ja toivotettiin osallistujat tervetulleeksi. 

 
2. Puheenjohtajana toimi Hanna ja sihteerinä Tiina. 

 
3. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen  

Mukana edustus Gloriasta, Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeesta, kotoutumispalveluista, 
psykososiaalisista palveluista, oppilashuollosta, perheiden ennalta ehkäisevistä sosiaali- ja 
terveyspalveluista, Jyväskylän Lasten parlamentista, varhaiskasvatuksesta, Kansalaistoiminnan 
keskus Matarasta, Kantakaupungin verkostosta, Kuohu-Vesanka verkostosta, 
vanhempainfoorumista, hyvinvointikoordinaattori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, neuvolasta ja 
varhaisen tuen palveluista. Yhteensä 19 osallistujaa.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 

5. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

6. Lapsen oikeudet -peli, Lasten Parlamentti Mareena Laine 

Mareen esitteli Lapsen oikeudet pelin tuloksia. Lapset pääsivät pelin avulla osallistumaan 

Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelman rakentumiseen. Lähes tuhat jyväskyläläistä lasta 

osallistui peliin. Erityisesti harrastaminen nousi esille ja nostetaan hyvinvointikertomukseen. 

Koonti pelistä laitetaan perhekompassiin ja tuloksia tarkastellaan perhekeskustoiminnan 

toimintasuunnitelman laatimisessa. 

 

7. Ajankohtaista Jyväskylän peke-toiminnassa 

- Alueiden ajankohtaisia asioita 

Kantakaupunki: Teemana viime tapaamisessa oli nuoret. Esittelyt oli Bostarista ja Nuorten talosta. 

Pieni epävirallinen kysely tehty nuorille mitä toivoisit Seppään ja nuoret toivovat penkkejä ja Peke-

verkoston tiedottamista ja viestintää pohdittu. Kantakaupungin omaa Teams-kanavaa ehdotettiin. 

Kantakaupungin verkosto on aktiivinen ja toimijoita on runsaasti. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yleiskatsaus_lapsen_oikeudet_-pelin_tuloksiin_ohry_260221.pdf


 

 

Kuohu-Vesanka: Huoli Kuohun alueen syntyvyyden laskusta ja muuttoliikkeestä. Päiväkotikoulun 

lapsimäärä pienenee pikkuhiljaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan tarvetta. Päiväkotikoulun 

turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota ja erilaisia kokeiluja menossa, mm. on kehitetty 

turvakaappeja, joissa on tarvittavat välineet hätätapausten varalta. 5-8 –vuotiaiden opinpolkua 

suunniteltu.  

Käytiin läpi Jyväskylän perhekeskusverkostojen tilastoja viime vuodelta. 

 

8. Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelman laatiminen 

Käytiin läpi THL:n perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelmaluonnoksen aihepiirit, jotka tulee 

määrittää Jyväskylän perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelmaan. Tutustuttiin visioon 

perhekeskustoiminnan johtamisrakenteesta.  

Osallistujat jaettiin pienryhmiin keskustelemaan toimintasuunnitelman laatimisesta.  

Yhteistä keskusteluja ja ajatuksia: 

 Toimintasuunnitelman laatiminen selkeyttää perhekeskustoiminnan rakennetta.  

 Lähitalojen kehittäminen myös perheiden kohtaamispaikaksi ja perhekeskukseksi. 

Kohtaamispaikkatoiminnan miettiminen yhdessä muiden toimintojen kanssa tärkeää ja 

toivottavaa koko kaupungin tavoitteiden tasolla.  

 Peke-verkosto on monialaisten asioiden verkosto, ei keskity mihinkään tiettyyn vaan 

verkostossa voidaan käsitellä kaikkia ilmiöitä ja asioita mikä alueella puhuttaa. Monissa 

perheissä on eri ikäisiä jäseniä. Toimintakulttuurin luominen verkostossa vieläkin 

monialaisemmaksi ja toimivammaksi kaikkien sektoreiden kesken.  

 Asuinalueet erilaisia, tilaa sille erilaisuudelle. 

 Hannan diat: hyvin kuvattu monitasoista peke-työtä 

 Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen alueille: pilotointi Huhtasuolla 

 Konkreettiset toimet: vertaistoiminnan lisääminen, työntekijät voivat olla alulle laittajia, 

tärkeää peke-työn toimeenpanemiseksi: koulutusta, Anneli hanke voisiko tarjota 

vertaistoiminnan koulutusta 

 yhdenvertaisuus, tasavertaisuus toimijoiden kesken verkostotyössä 

 yhdessä toimimisen tavat voisi tuoda säästöjä (kirjoitetaan auki yhdessä toimimisen 

rakenteet) 

 fyysiset toimipisteet ja kokoontumispaikat konkreettinen teko, voisi alueellisesti sijoittua 

vertaistoimintaa  alueelliset toimipisteet (hyvinvointipisteet), hyödynnetään alueiden 

toimitilat 

 alueelliset sähköiset kanavat. Eri teemojen äärellä teamsit matalalla kynnyksellä perheille, 

ei tarvitsisi kasvoja näyttää 

 Toimintaa kannattaisi markkinoida palveluiden kautta vielä enemmän neuvola, 

varhaiskasvatus, sairaala, koulu 

 Monikanavaiset osallistumisen mahdollisuudet sähköisesti 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekeskusverkostojen_tilastoja_2020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/toimintasuunnitelma_thl_2021.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/2021-02-26_peke_koontia_hamalainen_erkkila_002.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/2021-02-26_peke_koontia_hamalainen_erkkila_002.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ohjausryhma_-_padlet.pdf


 

 

 Konkretia: digiaika tullut: kumpi liikkuu asiakas vai asiantuntija? Asiantuntijat kerääntyisi 

asiakkaan ympärille, kalenterointikäytänteet, että pystytään nopeastikin kutsua koolle 

asiakkaan tarpeen mukaisesti 

9. Muut asiat    

Keski-Suomen Keskussairaalan hanke: Haetaan uudenlaisia toimintamalleja erikoissairaanhoidon, 

perhekeskustoiminnan ja mielenterveyden tukemiseen liittyen.  

Keskustelua: Perhekeskus myös kuntoutumisen alusta (toimintasuunnitelmaan hyvä kirjata ylös). 

Perheillä isojakin haasteita, lähdetään kohti normaalimpaa elämää, kun palataan 

erikoissairaanhoidon palveluista. Ei pelkästään se ”alkupää” vaan myös suurista haasteista kohti 

”normaalia”. Kuntoutusteema tulee olemaan yksi tärkeä fokus liittyen peke-tehtäviin myös Tulsote-

hankkeessa. Koululaisten kuntoutustyöryhmän valmistelu meneillään. 

Vertaisryhmän käynnistäjäkoulutus ammattilaisille on käytössä Tankassa ja Ruotsissa. 

Ammattilainen käynnistää ryhmän ja jää muutaman tapaamiskerran taustalle tueksi. Suomessa on 

myös olemassa koulutuskokonaisuus tähän aiheeseen. 

 

Vanhempainfoorumi: Kuntalaisaloite laadittu Hannu Heikkisen ja Vaajakosken 

vanhempainyhdistyksen yhteistyössä liikenneturvallisuus, liikennesuunnittelu -teemalla. 

Vanhempainfoorumi on luvannut kertoa aloitteesta eri foorumeissa.  

 

Tulsote-hankkeen kysely tulossa kevään aikana. Lisää tietoa Marika Erkkilältä. 

 

10. Seuraavat kokoukset 

 16.4.2021 klo 8.30-11 teams 

  18.6.2021 klo 8.30-11 teams 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 


