
 

 

Perhekeskustoiminnan ohjausryhmän kokous 

pe 30.11.2020 klo 8.30-11 Teams-kokous 

Muistio 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa 
Kokous avattiin ja osallistujat toivotettiin tervetulleeksi. 

2. Kokoonpanon toteaminen/esittäytyminen 
Osallistujat esittäytyivät, läsnä 13 henkilöä eri toimialoilta. 

3. Puheenjohtaja ja sihteeri kokoukselle 
Puheenjohtajina toimivat Hanna Hämäläinen ja Virve Hongisto, sihteeriksi valittiin Tuula Pitkänen MLL. 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin muulta osin, mutta Hanna Hämäläisen puheenvuoro Tulsote- hankkeesta siirrettiin   

ensimmäiseksi asiaksi. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

6. Virtuaalisote-keskus 
Tulsote –hanke Monesta hyvästä yhdeksi parhaista on alkanut elokuussa. Keskustelua Jyväskylän 

perhekeskustoiminnan kehittämisestä Tulsote –hankkeen aikana. 

7. Huhtasuon perhekeskuspilotti 
Keväällä on koottu työryhmä suunnittelemaan monialaista yhteistyötä neuvolassa  neuvolatiimi. 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). 

Keskustelua: 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. Varhaisen tuen palveluissa Huhtasuo ei näyttäydy siltä, että 

palvelun tarvitsijoita olisi muita alueita enemmän. Tarpeen ja palvelun kohtaaminen. Tukea varhaisemmassa 

vaiheessa. Tiimin johtamista linjataan-  kuinka johdetaan, seurataan ja arvioidaan. Nyt tarkoituksena 

kartoittaa miten palvelut sijoittuvat toisiinsa ja saadaan oikea aikaista tukea perheille. Lapset puheeksi 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/2020-10-30_sote-keskus_perhekeskus_ja_sahkoiset_alusta_hamalainen_erkkila_30.10.2020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/neuvolatiimi_huhtasuo_301020.pdf


 

 

menetelmää käytetään. Tulee kartoittaa ketkä ovat tarkoituksenmukaiset työntekijät/osaaminen. 

Osaaminen löytyy varmasti jo alueelta. 

Huhtasuon perhekeskus-pilotti on suunnitteilla yhteistyössä Lähiöohjelman yhteistoimintapisteen kanssa. 

Pilotoidaan pienimuotoisesti fyysistä perhekeskusta. Alustavat suunnitelmat käynnissä, mahdollisesti ½-1 

päivä olisi auki. Huhtasuolla kartoitetaan ja vielä selvitellään tila asiaa, jossa mahdollisia toimintoja voitaisiin 

toteuttaa. 

Keskustelua: Huhtasuon peke-pilotissa tulee huomioida maahanmuuttajien erityisryhmä. Asukkaiden 

mielipiteet mukaan/asukasosallisuus. Koulun vanhempainyhdistystä voisi pyytää mukaan työryhmään, kun 

alueelle suunnitellaan jotain. Yhteisöllinen ajattelutapa toimintojen suunnitteluun.  

8. Muut asiat 
Vanhempainfoorumi: Tärkeäksi noussut yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Tutuksi tuleminen auttaa 

varhaisessa avun saamisessa. Vanhempainfoorumi järjestänyt perheille onnistuneen tapahtuman 

Laajavuoressa. Mukana n. 400 osallistujaa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen toimintakulttuurin eteenpäin 

vieminen tärkeää. 

MLL toivoo tukihenkilöä tarvitsevia perheitä/lapsia MLL kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi 

maahanmuuttajaäidille toimintoihin. Tällä hetkellä on haastavaa saada sopivia vapaaehtoisia ja tuen 

tarvitsijoita tukisuhteisiin. Koordinaattoreiden työtä helpottaisi, jos jonoa olisi hieman. Silloin vaihtoehtoja 

olisi enemmän ja tuettavan ja vapaaehtoisen tukihenkilön yhteen saattaminen olisi luontevampaa. 

9. Seuraavat kokoukset 
 18.12.20 klo 8.30-11 

 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin. 


