
 

 

Tikkakoski-Puuppola perhekeskusverkoston tapaaminen 

Muistio 

Aika: 15.9.20 klo 14-16 

Teams-etätapaaminen 

 

1. Tapaaminen aloitettiin. 
 

2. Esittäytyminen. 
Paikalla:  

Tikkakosken alueseurakunta, Liikuntapalvelut, Oppilashuolto,  kirjasto,  kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, 

varhaiskasvatus, helluntaiseurakunta, Varhaisen tuen palvelut /perhekeskus 

Yhteensä 10 osallistujaa 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Tiina toimi puheenjohtajana ja Kirsi sihteerinä. 

 

4. Edellisen tapaamisen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen tapaamisen muistio. 

 

5. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa  
o Valtakunnallinen: 

-Perhekeskukset Suomessa 2019. Kehittämisen tilanne ja työn jatkuminen.  

-Valtakunnallinen perhekeskuskonferenssi 26.11.2020 Finlandia-talo, myös Keski-Suomella 

puheenvuoro yhteistyöstä 

o Maakunnallinen: 

-Tulevaisuuden sotekeskus –hanke alkanut ”Monesta hyvästä yhdeksi parhaista” 

- mukana kaikki Keski-Suomen kunnat paitsi Luhanka.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alkusyksy_20_peke_diat.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

-Maakunnalliset perhekeskusyhdyshenkilöiden tapaamiset jatkuvat, edellinen oli Petäjäveden 

isännöimänä 4.9., seuraava Uuraisilla 27.11.  

 

- Jyväskylän kaupungin kehittämistoimenpiteet Tulsotessa 

1. PeKe-toiminnan vahvistaminen 

2. Lapset puheeksi – menetelmä 

3. IPC-menetelmä 

4. SHL:n mukainen palvelutarpeen arvioinnin selkeyttäminen 

5. Perhetyön yhdenmukaistaminen Keski-Suomessa 

6. Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön valmistelu ja käyttöönotto 

7. LaSu:n systeemisen toimintamallin käyttöönotto (LUMO-hanke) 

 

o Jyväskylä: 

Perhekompassi --> Peke-toiminnan ohjausryhmä, muistiot – käy tutustumassa! 

o Syksyn Kumppanuusfoorumia on alettu suunnittelemaan. Kumppanuusfoorumi on kaikille 

avoin asukkaiden ja kaupungin lapsiperhepalveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajien 

yhteinen keskustelun ja uudistamisen areena.  

o Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa tapaamiset lapsiperheille ja toimijoille sekä chat ovat 

alkaneet.  

o Vähävaraisten perheiden liikuntaharrastuksen tuki: Hakemus löytyy yhä netistä, voi hakea. Rahat nyt 

jaettu, mutta lisää toivottavasti tulossa.  

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
o Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Kesän puistoruokailut siirtyivät joulupuuroksi. 24.11.20 klo 16-18. 

Paikka vielä auki, suunnittelut alkuvaiheessa. Tarkoitus suunnitella yhdessä toimijoiden kanssa, Hilda 

Hakkarainen koordinoi eteenpäin.  Voiko olla tapahtumaa? Korona-rajoitukset? Ulkona? Voiko syödä 

puuroa ulkona marraskuun lopussa? Omin astioin? (ekologisuus), toisessa paikassa pidetty – 

kertakäyttöastioilla.  Hanna pyytää Hildaa selvittämään paikkaa, koulujen sisätilat, ruokalat? Hilda 

laittaa kokouskutsun koko verkostolle, kaikki tervetulleita mukaan suunnittelemaan.  

o Liikuntapalvelut: Maksuttomia liikuntapalvelun, lapset, perheet, nuoret: vielä vapaana Tikkakoski- 

Puuppola – Palokka –alueella. Liitteenä tiedosto: 

o Alueseurakunta: Nuoret: 3 kokkikerhoa ja yksi liikuntakerho, kaikki täynnä. Ryhmät pienempiä kuin 

aiemmin. Rippikoulut toivottavasti syys- ja joululomalla. Suht´normaalilla toiminnalla. 

Varhaiskasvatus: Päiväkerhot aloitettiin syyskuussa, samoin perhekerhot. Aloitettu ulkona, nyt 3 

kertaa ollut. Ensimmäinen perhekirkko nyt tulevana sunnuntaina  

o Varhaiskasvatus: Päiväkodit täynnä, muutamia paikkoja vapaana. Tiukat koronasäännöt, lapsia ja 

työntekijöitä pois. Haasteita on, mutta luottavaisin mielin. Liinalammilla vain 1 kerho. Perhekahvila 

alkaa ulkona, sisällä ei toimintaa.  

http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perhekompassi_syksy20_kaikki.pdf


 

 

o Kirjasto: Satutuokiot toistaiseksi tauolla, kävijämääriä ei kirjaston puolella rajoitettu. 

Omitoimikirjasto toimii myös.  

o Oppilashuolto:  Koulut alkanut rajoitustoimin, ryhmät yritetään pitää erikseen. Uusi 

nuorisotyönohjaaja aloittanut koululla, Pekka Mäkinen ja kasvatusohjaaja Henna Luomala aloittaa 

syyskuun lopussa. Varaudutaan etäopetukseen. Kiireinen alkusyksy ollut. Puskaradiossa puhetta 

nuorten touhuista, toivotaan, että huhuilta katkaistaan siivet.  

o Perheohjaus: Terkkuja, jatkuu normaaliin tapaan, osa etänä, osa livenä. Kotipalvelu toimii terveissä 

perheissä. Varhaisen tuen netti 

o Helluntaiseurakunta: Lasten toiminta vielä vähäistä, tilat ahtaat esim pyhäkoululle pitää turvallisin 

rajoin. Lapsiperheitä vielä vähän liikenteessä.  

 

7. Muut asiat  
- Millaiseksi koet näiden tapaamisten hyödyn?  

Tiedetään, mitä toiset toimijat tekee, missä itse kukin toimija menee, tietää mitä perheille tarjolla,  ei keksitä 

pyörää uudestaan, mitä tarpeita muilla 

- Yhteistyökuvioiden kehittäminen: mikäli tarvetta kehitellä jotain yhteistyökuvioita, voi olla yhteydessä 

Tiinaan. Mahdollisuus työajan puitteissa olla mukana. 

- Mietitään ensi kerralla jotain muuta päivää kuin tiistai. 

8. Tapaamisen päättäminen 
Päätettiin tapaaminen ja muistutettiin, että seuraava tapaaminen 10.11. klo 14 Teamsissä 


