
 

Aika: perjantai 30.8.2019 klo 8.15-10.30              Muistio 

Paikka: Perheneuvolan kokoushuone, Väinönkatu 6, 3. krs 

 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 

Tiina avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi. 

 

 

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen 
Käytiin esittäytymiskierros ja kierrätettiin osallistujalista, yhteensä 12 osallistujaa sosiaali- 
palveluista, seurakunnasta, Vanhempainfoorumista, Lape-työstä, varhaiskasvatuksesta ja 
perhekeskustoiminnasta. 

 
 

3. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 

Tiian puheenjohtajana ja Sari sihteerinä. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Käytiin läpi edellinen muistio ja hyväksyttiin se. 

Tässä kohdassa palattiin edellisessä kokouksessa nousseeseen toiveeseen tarkentaa 

sivistyspalveluiden työajan käyttöä peke-toimintaan ja toimimiseen verkoston 

puheenjohtajana. Päiväkotien johtajien ja rehtoreiden työtehtäviin kuuluu yhteistyötehtäviä, 

siten myös perhekeskusverkostotyö. Päiväkotien johtajat voivat oman harkintansa mukaan 

toimia puheenjohtajina. Rehtorit neuvottelevat esimiehensä kanssa puheenjohtajuudesta. 
 

 

6. Kansallista Lape/peke ajankohtaista 

Hanna kertoi Rinteen hallitusohjelman pääkohtia. Ovat vasta kirjauksia ja varsinainen 

toimeenpano vielä puuttuu. Muutosagenttitoiminnan jatkoa mietitään. Rahoitusasiat ensi 

vuodelle on vielä auki. Kansallisen Lape-ohjausryhmän työskentely on tauolla.   

 
 

 
     

 

 
 

 

 

Jyväskylän perhekeskustoiminnan ohjausryhmä 

 

https://www.jyvaskyla.fi/atom/8528


 

   

7. Ohjausryhmän tehtävät ja kokoonpano 

Ohjausryhmässä on mietitty sen tehtäviä (kohdan 9 linkissä dia 4)) vuonna 2017. 

Palataan tehtäviin ja niiden toteutumisen arviointiin seuraavalla kerralla. Mietitään myös 

ohjausryhmän kokoonpanoa suhteessa tehtäviin. 

 

8. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus osana peke-toimintaa 

Palveluohjaukset toimivat nyt 17 eri toimipisteessä. Asiakkaita käynyt noin kymmenen 

tähän mennessä. Asioina ollut monenlaisia lapsiperheen arjen asioita. Edelleen syytä 

auki puhua ja –kirjoittaa ”Mitä mä voin tulla sinne kysymään” näkökulmasta eli konkretiaa 

vielä, missä asioissa voi tulla, perheen ja lapsenkin äänellä kerrottuna. Toiveena tuli, että 

ajankohdat löytyisivät Perhekompassista kalenterin/lukujärjestyksen muodossa. 

Pitkäaikaisempi seuranta toiminnasta tarpeellinen, kokemusten saaminen ja niiden 

hyödyntäminen. Sosiaaliohjaus terveysasemilla hanke päättyy. Yhteistyö tarpeellista 

sosiaaliohjauksen kanssa. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus palvelukoordinaattoreiden kanssa 

yhteistyön tiivistäminen tarpeellista. Varhaiskasvatuksen sivuille palveluohjausajat olisi 

hyvä saada. Sosiaalisen median voima muistettava, konkreettisesti avaamista myös 

siellä. Ns. suoria linjoja, yhteydenottokanavia eri palveluihin voisi peke-työntekijöillä olla 

olemassa. Seurakunnissa syytä olla tietoinen myös palvelusta, esim. linkitys Family 

Roomiin. Tärkeää kerätä tietoa ja viedä mahdollinen perheiltä tullut palaute suoraan 

palveluihin, jos sellaista kuulee tai havaitsee.  Myös hyviä esimerkkejä onnistuneista 

palveluketjuista ym. kirjattava ylös.  

 

9. Ajankohtaista Jyväskylän peke-toiminnassa 

-Instagram otettu käyttöön, nimenä Jkl perhekeskusverkostot 

-Perhekompassi blogi tulossa, kirjoittajiksi voi ilmoittautua 

-tiedotusta ja näkyvyyttä tehostettu, tiedotettu mm. seuraavilla kanavilla: 

o Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti, SuurJyväskylän Lehti  

o radiohaastattelu Hit Mixissä 

o peke-flyer tehty 

o hupparit työntekijöille tulossa 

o beach flag tms. suunnitteilla 

o Tapahtumakalenteri, KSML Menoinfo 

o Perhekompassi 

→sähköisen Perhekompassin kävijämäärät seuraavaan 

kokoukseen. 

o johtoryhmä/työkokousvierailut 

o Kuopion vierailu 

-Idea: Vlogi somessa keskustellen, asukas mukana.   

-Neuvola-varhaiskasvatus yhteistyö ja sen mahdollisuudet tarkastelua aloitettu, 

muistetaan myös kulttuurineuvola 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ohry_280819.pdf


 

10. Kumppanuusfoorumin syksyn suunnitelmat 

Superpark lopettanut toimintansa, eri paikkavaihtoehtoja mietitty, aiemmin ilmoitettua 

päivämäärää voidaan joutua myös muuttamaan. Kumppanuusfoorumi järjestetään 

yhdessä Jyväskylän Vanhempainfoorumin kanssa. Tilaisuuden tarkoitus vahvistaa 

osallisuutta, kumppanuutta ja kehittää yhdessä. Pieni työryhmä valmistelee asiaa 

eteenpäin. 

 

11. Lapset Puheeksi menetelmän pilotoinnin tilanne 

Kouluista Tikkakoski, Keltinmäki, Vesanka-Kuohu ja Korpilahti ilmoittaneet alustavan 

kiinnostuksensa keväällä menetelmään. Tarkoituksena olisi kouluttaa koulun väkeä, 

kouluth, psykologi, kuraattori sekä muita alueen toimijoita menetelmän käyttöön. Aiheesta 

on pidetty infotilaisuuksia. Pilottialueet tarkentuvat lähiaikoina. Tiedotus asiasta tärkeää 

myös muissa kuin pilottialueiden peke-verkostoissa.  

 

12. Muut asiat 

 EPT eli maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen –hanke (2019-

2021) 

o Vaajakoskella ja Palokassa 

 Toiveena tuli, että ohjausryhmissä voisi olla katsaus maakunnan 

yhdyshenkilöasioihin sekä kansallisen tason materiaaleihin. Kansallisen tason 

materiaali voisi olla saatavilla koko ohrylle, Hanna lupasi tätä edistää.  

 Katsottiin seuraavassa kansallisessa perhekeskusyhdyshenkilöiden kokouksessa 

asiana olevaa esitystä Varhaisen tuen ja hoidon malliksi. 

 Lasten mt-työn koulutuspaketti on luotu: Lasten mielenterveystyö peruspalveluissa 

materiaali löytyy täältä: Päätöksenteko ja hallinto > Strategiat ja kehittäminen > 

Hyvinvointi > Lasten mielenterveystyö peruspalveluissa 

http://aski/paatoksentekojahallinto/strategiatjakaupunkikehitys/hyvinvointi/SitePages

/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fpaatoksentekojahallinto%2Fstrategiatjakaupunkike

hitys%2Fhyvinvointi%2FDokumentit%2FLasten%20mielenterveysty%C3%B6%20p

eruspalveluissa&FolderCTID=0x0120000EEFF979E972544E9F47B2A14976CB8A

&View=%7BCD0EACA1%2D7785%2D452D%2DA2A0%2DBD90A147C053%7D 

 Perhekeskustoiminnan Pelikirja otetaan tarkasteluun ohjausryhmässä seuraavalla 

kerralla, kysytään Petriä mukaan. 

 Jyväskylän Vanhempainfoorumi järjestää perehdytyskoulutusta 

vanhemmille/vanhempaintoimijoille kodin ja koulun yhteistyöstä sekä 

vanhempaintoiminnasta. Koulutus/tietopaketti rehtoreille kodin ja koulun yhteisyöstä 

myös. Tärkeää muistaa myös avoimessa varhaiskasvatuksessa olevat vanhemmat.  

 Varhaiskasvatuksen tilapäistä lastenhoitoa kolmessa eri paikassa 10kk-5-vuotiaille. 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-27_tilapaista-lastenhoitoa-tarjolla-

jyvaskylan-maki-matin-ja-yrttisuon-0 

 

Iltaperhekahvilat alkaneet. 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-21_viela-ehtii-mukaan-

varhaiskasvatuksen-kerhotoimintaan 

 

 

http://aski/paatoksentekojahallinto/strategiatjakaupunkikehitys/hyvinvointi/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fpaatoksentekojahallinto%2Fstrategiatjakaupunkikehitys%2Fhyvinvointi%2FDokumentit%2FLasten%20mielenterveysty%C3%B6%20peruspalveluissa&FolderCTID=0x0120000EEFF979E972544E9F47B2A14976CB8A&View=%7BCD0EACA1%2D7785%2D452D%2DA2A0%2DBD90A147C053%7D
http://aski/paatoksentekojahallinto/strategiatjakaupunkikehitys/hyvinvointi/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fpaatoksentekojahallinto%2Fstrategiatjakaupunkikehitys%2Fhyvinvointi%2FDokumentit%2FLasten%20mielenterveysty%C3%B6%20peruspalveluissa&FolderCTID=0x0120000EEFF979E972544E9F47B2A14976CB8A&View=%7BCD0EACA1%2D7785%2D452D%2DA2A0%2DBD90A147C053%7D
http://aski/paatoksentekojahallinto/strategiatjakaupunkikehitys/hyvinvointi/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fpaatoksentekojahallinto%2Fstrategiatjakaupunkikehitys%2Fhyvinvointi%2FDokumentit%2FLasten%20mielenterveysty%C3%B6%20peruspalveluissa&FolderCTID=0x0120000EEFF979E972544E9F47B2A14976CB8A&View=%7BCD0EACA1%2D7785%2D452D%2DA2A0%2DBD90A147C053%7D
http://aski/paatoksentekojahallinto/strategiatjakaupunkikehitys/hyvinvointi/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fpaatoksentekojahallinto%2Fstrategiatjakaupunkikehitys%2Fhyvinvointi%2FDokumentit%2FLasten%20mielenterveysty%C3%B6%20peruspalveluissa&FolderCTID=0x0120000EEFF979E972544E9F47B2A14976CB8A&View=%7BCD0EACA1%2D7785%2D452D%2DA2A0%2DBD90A147C053%7D
http://aski/paatoksentekojahallinto/strategiatjakaupunkikehitys/hyvinvointi/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fpaatoksentekojahallinto%2Fstrategiatjakaupunkikehitys%2Fhyvinvointi%2FDokumentit%2FLasten%20mielenterveysty%C3%B6%20peruspalveluissa&FolderCTID=0x0120000EEFF979E972544E9F47B2A14976CB8A&View=%7BCD0EACA1%2D7785%2D452D%2DA2A0%2DBD90A147C053%7D
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-27_tilapaista-lastenhoitoa-tarjolla-jyvaskylan-maki-matin-ja-yrttisuon-0
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-27_tilapaista-lastenhoitoa-tarjolla-jyvaskylan-maki-matin-ja-yrttisuon-0
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-21_viela-ehtii-mukaan-varhaiskasvatuksen-kerhotoimintaan
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-08-21_viela-ehtii-mukaan-varhaiskasvatuksen-kerhotoimintaan


 

13. Seuraavat kokoukset 

 25.10. klo 13-15.30, Voimala, Sepänkatu 4 

 13.12. klo 12.30-15, Kolmikulma 

 

 

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 

 


