
 

 

Tikkakoski-Puuppola alueen perhekeskusverkoston tapaaminen 

17.2.2021 klo 14-16 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

Tapaamisen aloitus  

Puheenjohtajan toteaminen tapaamiselle, sihteerin valitseminen 
 todettiin puheenjohtaja, sihteerinä toimi liikuntapalvelut. Sihteerivuoroa kierrätetään jatkossa 

perhekeskustyöntekijän yhteystietolistan mukaisessa järjestyksessä. 

 Esittäytyminen 
 Paikalla: perhekeskustyöntekijät, helluntaiseurakunnan nuorisotyöntekijä, seurakunnan nuorisotyönohjaaja, 

Kehittyvä Tikkakoksi ry:n puheenjohtaja, varhaisen tuen palvelut, MLL, seurakunnan lastenohjaajia, 

liikunnanohjaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, nuorisonohjaajia, koulukuraattori, kirjasto, 

koulupsykologi, kasvatusohjaaja, koulunuorisonohjaaja. Yhteensä 20 henkilöä. 

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin ilman muutoksia. 

Tikkakosken alueen ajankohtaisia asioita: 

 
Kehittyvän Tikkakosken esittäytyminen 

 Pyrkivät toimimaan kattoyhdistyksenä ja ajamaan asioita kaupungin suuntaan esim. tieasiat 

 Viime vuonna teemana on ollut lapset ja nuoret. Tapahtumina mm. Tikkakosken Tohinat, Joulumyyjäiset ja 

joulukuusen valojen syttyminen -tapahtuma 

 Yhteistyötä tehty Tikkakosken koulun kanssa 

 Verkkosivut ja facebook-sivut löytyvät 

Koulun vanhempainilta 

 Vanhempainilta teamsilla 10.3. klo 18.00. Mukaan tulossa mm. Poliisi ja nuorisotoimi. Seurakunta myös 

mukaan 

 Jos vielä joku muu haluaisi tulla mukaan, niin verkostolle voi laittaa viestiä 

 MLL ottaa yhteyttä rehtoriin ja aloittaa järjestämään tapaamista, joka olisi suunnattu nuorille  

 



 

 

Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 
Nuorisotilan kuulumisia 

 Tilat auki normaalisti 

 Nuorisonohjaajien paikkoja haussa 

 Nuorisonohjaajat jalkatuvat kylille koulujen etäviikon aikana 

 Tällä hetkellä leffakerho, kerran viikossa välipalaa, koululla pienryhmä tytöille 

 Atrialta 500 euron lahjoitus. Nuorten toiveiden mukaan käytetään rahat. 

 Max. 17 nuorta mahtuu koronan aikana tilaan yhdellä kertaa koronasuositukset huomioiden (talvi ollut 

vähän hiljaisempaa aikaa) 

 Kerran kuussa perjantaisin iltakahvila (joka kuun viimeinen perjantai) 

 MLL ottaa apuna olemisesta koppia ensimmäisinä iltoina 

 Jos kahvilaan löytyy avuksi vapaaehtoistyöntekijöitä, saa ilmoittautua mukaan 

 Kehittyvä Tikkakoski pohtii mukaantuloa avuksi kahvilaan.  Ottavat asian esille kokouksessaan. 

 Talvilomaviikko Nuorisotilalla: MA: Ulkoilua ja makkaranpaistoa alakoululaisille noin klo 12-18, TI: Ulkoilua ja 

makkaranpaistoa yläkoululaisille klo 12-18, KE: Lautapelipäivä. Alakoulu klo 13-15:30, yläkoulu klo 16-20, TO: 

Kädentaitoja (makrame avaimenperä tms.). Alakoulu klo 13-15:30, yläkoulu klo 16-20, PE: Nuotikka kiinni 

Seurakunta 

 Tällä hetkellä koronarajoitukset vaikuttanut toimintaan esim. ei perhekerhoja 

 Hurme Maria, kävi Anette Henttisen Salatut elämäntaidot -koulutuksen “Tunne- ja ryhmätaitojen treeni 4.-

6.-luokkalaisille”. Maria pohti, että jos saavat tähän tästä verkostosta muita aikuisia apuun, niin voisivat 

aloittaa toiminnan Luonetjärven koulun 5. luokkalaisten kanssa 

 Lasten päiväkerhot pyörivät 

 Jos on perheitä, jotka tarvitsevat apua arjen askareisiin, niin seurakunnalle voi ilmoittautua. Seurakunnalta 

saa apuja 30-60 minuutin ajaksi. 

 Kirkon yläpihalle on rakenteilla Jäälinna. Seurakunta tekee linnan pohjaa ja sitten jokainen halukas saa 

jäädyttää kotona jääkuutioita esim. maitopurkkiin ja viedä linnaan. Kaikenikäiset saa osallistua. Mainosta 

tulossa. Saa jakaa somessa. 

Liikuntapalvelut 

 Lasten ja nuorten ryhmät pyörivät taas parin viikon koronatauon jälkeen 

 Tikkakoskella nuorten LiikuntaLaturin maksuton kuntosali ti klo 17-18. Puuppolassa höntsäpalloilua torstaisin 

klo 19-20. Nuorille maksutonta, ei tarvitse ilmoittautua. 

 Etäliikuntaryhmiä, joihin kaikki voi vapaasti osallistua. Linkin kautta pääse mukaan live etäjumppiin. 

Lisätietoja: www.jyvaskyla.f/liikunta/etalliikuntaryhmat 



 

 

 Liikuntapalvelut ovat mukana Harrastamisen Jyväskylän -malli hankkeessa. Hankerahaa saatu puoleksi 

vuodeksi. Jatkohaku keväällä. Edistetään lasten ja nuorten harrastamista koulupäivän aikana tai heti 

koulupäivän jälkeen. Nyt neljälle koululle saatu kevääksi harrastusohjaajat 

Perhekeskusverkosto 

 Sähköistä perhekompassia on päivitetty. Perheille on maanantaisin chat klo 8-12. Voi keskustella 

nimettömänä. Jalkautumiset päivitetty ajan tasalle. 

 Päiväkodeille ja muille halukkaille tarjolla puolen tunnin tietoiskuja Perhekompassista ja varhaisen tuen 

palveluista. 

 Huhtasuolle avautuu yhteistoimintapiste. 9.3. alkaen perhekeskustyöntekijät tiistaisin paikan päällä. 

Aamupäivä avoinna kaikille. Iltapäivälle ryhmätoimintaa, mahdollisesti vasta ensi syksynä. Yhteispalvelupiste 

pilottikokeilu perhekeskustoiminnalle fyysisessä paikassa. Pisteen muita toimijoita ovat mm. 

Työllisyysneuvontaa, sosiaalipalveluja InfoGloriaa yms. myös alueen yhdistykset on varannut tiloja. 

 Nuorten Talo avautumassa toukokuussa. Ajatuksena että tulee yksi talo, jossa nuoret voi asioida. 

Varhaisen tuen palvelu 

 Korona vaikuttanut myös perhetyöhön. Ollut rauhallista. Perheet ei uskalla ottaa apua vastaan korona-

aikana. Ennen ollut jonoa paljon enemmän. 

 Yhteydenotot tulee perheiltä suoraan 

 Yhteydenottoja myös neuvoloista, kouluista ja perhekeskusverkostosta 

 Neuvola yhteistyö. Kerran kuukaudessa tulossa neuvoloihin vastaanotot, johon voi varata aikaa. Asiakkaina 

suhteellisen helposti ennaltaehkäistävät asiat 

 Tänne voi soittaa, jos esimerkiksi kouluikäisen vanhemmat, jos tarvitsevat perheohjausta. Palvelutarpeen 

tiimin yhteystiedot p. 014 266 0135, arkisin klo 8-15.30 

Muut asiat 
 Liikkuva perhe –webinaari  

 Ilo lasketella -kampanja 

 Samalla viivalla –hanke 

 

Seuraava tapaaminen Teamsissa 5.5. klo 14.00-16.00. Mukaan saa tulla uusia alueen toimijoita. Tapaamiset ovat 

voimia kaikille. 

 

Kokouksen päättäminen

www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
•%09https:/www.liikkuvaperhe.fi/fi/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe-webinaari.html
https://kohnio-kyparamaki.mll.fi/
https://www.synsam.fi/samallaviivalla

