
 

 

Tikkakoski-Puuppola alueen perhekeskusverkoston tapaaminen 

5.5.2021 klo 14-16 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

Tapaamisen aloitus  

Puheenjohtajan toteaminen tapaamiselle, sihteerin valitseminen 
Todettiin puheenjohtaja ja sihteeriksi valittiin varhaiskasvatuksen edustaja 

Esittäytyminen 
Paikalla: puheenjohtaja, perhekeskustyöntekijä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, liikuntapalvelut, 

perheneuvolan psykologeja, pikkulapsiperheiden psykologi, koulukuraattori, nuorisotyö, kasvatusohjaaja, 

koulupsykologi, kirjasto, seurakunnan nuorisotyö, neuvola, seurakunnan lastenohjaaja, Kehittyvä Tikkakoski ry. 

Osallistujia yhteensä 16 kpl.  

Edellisen kokouksen muistion hyväksyttiin 

Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita  
perhekeskustyöntekijä kertoi kevään kuulumisista kansallisesta, maakunnallisesta ja paikallisesta 

perhekeskustoiminnasta. 

 Kansallisen perhekeskusverkoston kuulumisia 

 - viimeaikaisia teemoja: väkivallan ehkäisy, kuntoutus ja monialaiset tiimit ja parisuhde  

- THL:n perhekeskuksen toimintasuunnitelma –ohjeistus on julkaistu  

- suunnitelmana, että jokainen kunta tekisi oman toimintasuunnitelman perhekeskusverkoston 

työhön  kysely kaikille Jyväskylän peke-toimijoille toukokuussa 

- Voimaperheet-työryhmän Yhdessä selviydytään -verkkosivusto koronahuolten hallintaan 

lapsiperheissä 

- Kansanterveyspäivä 23.8.21, teemana lasten terveys. Maksuton valtakunnallinen tilaisuus. 

- THL on julkaissut Barnahus-verkkokoulun lapsiin kohdistuvasta väkivallasta 

 Maakunnallisia perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita:  

 -IPC-menetelmän toinen koulutusaalto 3.-4.5.21 

 -Lapset puheeksi -koulutukset jatkuvat syksyllä 

 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu_2021.pdf
https://www.julkari.fi/handle/10024/141560
https://yhdessaselviydytaan.fi/
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke/barnahus-verkkokoulu


 

 

 Jyväskylän perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita: 

- Perhekompassin ohjausta ja neuvontaa tiistaisin Huhtasuon perhekeskuksessa klo 8:30-12 

- Chat maanantaisin 8-12 

- Toimintasuunnitelman kysely 

- Syksyn toiminta suunnitteilla: parisuhteen huoltoasema, leikkitreffit lähitaloilla 

 Syksyn tapaamisten ajankohdat:  

 ke 15.9. klo 14-16 (Teams) 

 ma 8.11. klo 14-16 (sovitaan paikka syyskuun tapaamisessa) 

 

Tikkakosken ja Puuppolan alueen kuulumisia ja ilmiöitä 
 Yhtenäiskoulun Teams-vanhempainillasta kuulumisia (5 lk-9 lk), jossa oli mukana ainakin poliisi ja Saapas-

toiminnan edustaja 

- päihdeteemasta keskustelua  

- sujui todella hyvin, aktiivista keskustelua, huoltajat toivoivat lisää ja ovat jälkikäteen kiitelleet 

- huoltajien lisäksi myös nuorisoa oli jonkun verran kuulolla 

- tavoitti n. 100 henkilöä  etäosallistumisessa kynnys osallistumiseen madaltunee 

- jatkoa mahdollisesti luvassa 

- syksyllä suunnitteilla vähän vastaava vanhempainilta hybridimallilla hyvinvointiteemalla 

eskarivanhempien  

 Puuppolan päiväkoti osallistuu valtakunnalliseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun elokuusta 2021 alkaen 

- osallistumiskunnat ja -yksiköt valikoituneet satunnaisotannalla 

- kokeilussa mukana olevat viisivuotiaat kuuluvat oppilashuollon ja esiopetukseen kuuluvan 

kolmiportaisen tuen piiriin  

- oppilashuoltojärjestelyt vielä suunnitteilla 

 Nuotikan kuulumisia 

- jonkin verran meno rauhoittunut syksystä, jolloin päihteitä ja ilkivaltaa oli enemmän 

- kevät ja kesä toki voi lisätä häiriökäyttäymistä -> Poliisiin ollaan herkästi yhteydessä 

- heinäkuun kiinni  

- Saapas on juuri aloittanut toimintansa: jalkautuvat läpi kesän nuorten joukkoon myös Tikkakoskella. 

 Seurakunnan nuorisotyön kuulumisia: 

 - korona vaikuttanut yhdessä tekemisen mahdollisuuksiin 

 - rippileirit pyritään järjestämään 



 

 

 Seurakunnan varhaiskasvatuksen kuulumisia: 

 -  perhekerhot alkoivat pitkästä aikaa tällä viikolla 

 -  alle kouluikäisten leirejä ja perhepäiviä päästään toivottavasti kesällä järjestämään 

 Liikuntapalvelujen kuulumiset:  

- Kehä Vihreä – kaupunkia syleilevä keskuspuisto. Kehä Vihreä on uudenlainen keskuspuisto, jossa 

kehämäinen muoto tuo viheralueiden virkistys- ja liikkumismahdollisuudet lähelle kaikkia 

kaupunkilaisia. Monimuotoinen Kehä Vihreä on tarkoitettu niin ulkoiluun, luontoretkiin, 

tekemiseen, oleskeluun ja vaikkapa leikkimiseen. 

- etäliikuntaryhmät jatkuu.  

  

 

Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
 Nuorisovastaanotto järjestää 19.5. klo 18 nuorten vanhemmille Päihteet-teemaillan etäyhteyksillä 

 Tavoitteena järjestää Tikkakosken Tohinat 18.-22.8. (Kehittyvä Tikkakoski ry:n päätapahtuma). 

suunnittelupalaveri ma 24.5. klo 17:30 tehtaalla (Kirkkokatu 15). Löytyy myös facebook-sivuilta  

 Tikkakosken Tohinoissa olisi alustavana ajatuksena pitää jotain avoimia Nuotikassa ovia, jos saa.  

 Perheneuvola: Tavallisesti oltu auki, etäyhteyksin ja paikan päällä. Ryhmätoiminta ja theraplay tauolla. Samaan 

tahtiin asiakkaita ollut. Kesäaikana supistetusti auki, pääosin päivystysluonteisesti. Korona ei suoranaisesti näy 

uusissa asiakkaissa. Vuosi sitten etäkoulun aikaan vanhemmilta tuli enemmän yhteydenottoja.  

 Pikkulapsiperheiden psykologit: Korona on lisännyt monen pikkuasian summasta johtuvaa ahdistusta. Varsinkin 

pienten vauvojen äidit ahdistuvat. Korona ei suoraan vaikuta, mutta pidemmän ajan kuluessa vaikuttaa paljon 

hyvinvointiin. 

 

Muut asiat 
 puistoruokailu Tikkakoskelle. Osallisuuspalvelut ilmoitti, että ainakaan tämän vuoden puolella ei järjestetä 

puistoruokailuja. 

 

Kokouksen päättäminen 

https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keha-vihrea
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/etaliikuntaryhmat

