
 

 

Palokka perhekeskusverkosto    Muistio 

Aika: ke 17.9.2019 klo 14-16 

Paikka: Pappilanvuoren päiväkoti 

1. Avattiin kokous 

2. Osallistujat esittäytyivät 

Osallistujia neuvolasta, koulusta, varhaiskasvatuksesta, nuorisotyöstä, oppilashuollosta, kirjastosta, 

perheohjauksesta, perheneuvolasta ja seurakunnasta. 

3. Valittiin Palokan perhekeskusverkoston puheenjohtajaksi Tiina Lehtonen, Pappilanvuoren päiväkodin johtaja 

4. Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio 6.6. 2019 

5. Perhekeskustoiminta -mitä se on? 

- yhteistyötä alueen parhaaksi 

- sijoittuu organisaatiossa Varhaisen tuen palveluiden alle 

- 2. perhekeskustyöntekijää 1.3.2019 alkaen 

- ohjausryhmä kokoontuu 6 krt vuodessa, muistiot löytyvät Perhekompassin sivuilta 

- tärkeää on ollut työntekijöiden verkostoituminen 

- tiedottaminen tärkeässä osassa: Instagramissa löytyy nimellä jkl perhekeskusverkostot ja Facebookissa: 

Jyväskylän perhekeskusverkostot 

- Esite, Peke-Flyer,  Perhekeskustoiminnasta ja Perhekompassi-palveluohjauksesta on tehty 

6. Pienryhmäporinoita 

Jakaannuttiin pieniin ryhmiin, joissa keskusteltiin seuraavista aiheista: 

- Millainen perhekeskusverkostotyö hyödyttäisi omaa työtä? Miten verkosto voisi toimia? 

- Mitä hyötyä perhekeskusverkostosta toivoisit olevan omaan työhön ja asukkaalle? 

- Mitä fyysisiä toimipisteitä Palokassa on? 

- Mistä Palokan palveluista ja toiminnoista olisi hyvä kuulla lisää? 

Koettiin, että eri foorumeita on liian monta, joissa samat toimijat kokoontuvat vähän samojen asioiden 

äärellä. Esim. oppilashuollon työryhmät, ehkäisevän päihdetyön jne. (EPT- ehkäisevän päihdetyön 

tiedolla johtamisen hanke). Tärkeää nostaa esiin alueen ilmiöitä, tutustua ihmisiin ja palveluihin, 

sujuvoittaa palveluohjausta ja asiakaspolkuja. Napakat ja konkreettiset tapaamiset. 

Perhekeskustyöntekijät päivittävät Perhekompassin sisältöä. Fyysisistä toimintapaikoista voisi piirtää 

”kartan”, johon kaikki kootaan. Esim. varhaisen tuen palveluista, sovittelusta, harrastusmahdollisuuksista 

toivottiin kuultavan lisää, samoin tutustumista Perhekompassiin. 

Koonnit pienryhmätyöskentelystä lähetetään sähköpostilla. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_ajankohtaista_17092019.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_flyer_220819.pdf


 

 

Jollain alueella on Peke-kokouksissa esitelty toimintaa, josta toivotaan lisää tietoa. Seuraavalle kerralle tuloi 

toive esitellä Varhaisen tuen palveluita. Omasta toiminnasta esitteitä jakoon? Jos on jotain uutta kerrottavaa 

omasta toiminnasta? Perhekompassin esittelyä voisi myös olla. 

7. Lapsiperheiden palveluohjaus Palokassa ja Jyväskylässä 

N. 10 asiakasta on tähän mennessä ollut eri alueilla. Teemoja on ollut laidasta laitaan. Käyttäjät ovat olleet             

kiitollisia. Palveluohjausta on yhteensä 17 eri paikassa ilman ajanvarausta. 

Palokan kirjastossa keskiviikkoisin klo 9-12. 28.8, 25.9, 23.10, 6.11, 4.12. Tarvitaan tiedotusapua kaikilta 

toimijoilta. Suunnitellaan Palokan CM kauppakeskukseen avointa palveluohjauskertaa. 

8. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

- EPT- Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke Palokassa 

- Vauvan kaa hyvinvointitapahtuma 28.9. klo 11-15 Palokan neuvolassa vauvaa 

odottaville ja vauvaperheille   

-Isien varpajaiset 4.11 klo 16.30-20 Matarassa 

https://www.facebook.com/events/382275532447649/ 

-9.10 Palokan yhtenäiskoululla peli ja someilta, klo 18 alkaen 

-25.9 Mankolan koululla Vanhempana tässä ajassa, puhumassa Eija Savio  

-Liikuntaveturi 9-12v: 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntaveturi_juliste_a3_digi.p

df 

-Liikuntalaturi 13-19v: 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntalaturi_a3_juliste_digi.pd

f 

 

 

9. Seuraava kerta tiistai 19.11 klo 14-16, paikkana ehkä Jokelan koululla, Sari laittaa tarkempaa tietoa 

Pohdittiin vielä toiminnan tehostamista. Tuodaan tapaamisiin sellaisia asioita, joista on 

työhön hyötyä, tämä on kaikkien vastuulla. 

 

Tapaamisen jälkeen on sovittu, että seuraava kerta 19.11. on EPT-hankkeen kanssa 

yhteinen. Alkamisaika on klo 13.30 ja paikkana Savulahden päiväkotikoulu. 
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https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/palveluohjaus_palokka_syksy19.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpo_syksy_2019_kaikki_paivitetty_180919_0.pdf
https://www.facebook.com/events/382275532447649/
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntaveturi_juliste_a3_digi.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntaveturi_juliste_a3_digi.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntalaturi_a3_juliste_digi.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/liikuntalaturi_a3_juliste_digi.pdf
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