
 

 

Tikkakoski-Puuppola perhekeskusverkosto    Muistio 

Aika: ke 11.9.2019 klo 13-15 

Paikka: Tikkakosken Hyvinvointikeskus (Veteraanitalo), Myllylammenkatu 6 

1. Tapaamisen avaus 

2. Esittäytyminen ja osallistujalistan kierrättäminen 

Koolla laaja joukko alueen toimijoita varhaiskasvatuksesta, neuvolasta, seurakunnasta, oppilashuollosta, 

koulusta, nuorisotyöstä, hyvinvointikeskuksesta, Tikkakosken Tikasta, kulttuuri- ja osallisuuspalveluista, 

helluntaiseurakunnasta, kehittyvä Tikkakoski Ry:stä. 

3. Puheenjohtaja ja sihteeri tälle tapaamiselle 

o Yhtenäiskoulu on luopunut puheenjohtajuudesta henkilöstövaihdosten vuoksi, kenestä uusi 

puheenjohtaja? Tämä jäi pohdintaan ja palataan asiaan seuraavalla kerralla. 

o Hanna Tenhunen sihteeri. 

4. Edellisen kokouksen muistio 

o Käytiin läpi ja hyväskyttiin. 

5. Jutellaan nuorten asioista Tikkakoskella 

 nuorten toiminta 

o NuoTikka nuorisotilat (kaupungin toimesta) auki ti, ke ja to iltaisin. Enempään aukioloon ei 

alueen nuoriso-ohjaajilla ole mahdollisuuksia. 

o tilat on vapaita ma & pe iltaisin 

o Helluntaiseurakunta on pitänyt tilassa nuorteniltoja perjantai-iltaisin, nyt alkuun ainakin yksi 

ilta/kuukausi jatkossa mahdollisuus pitää 

o Kehittyvä Tikkakoski ry:n asukasillassa (syyskuussa -19) on myös keskusteltu asiasta, 

pohdittu saataisiko yhdessä tuumin tilaa auki useamminkin perjantai iltaisin. 

o MLL voisi pitää alakoululaisille tilaa auki yksi perjantai/ kuukausi 

o evankelisluterilaisen seurakunnan nuorten illat on torstai-iltaisin kirkolla, ne ovat avoimia 

kaikille nuorille 

o syksyn mittaan NuoTikan tilaan on tulossa vanhempien olkkari- ilta, jotta vanhemmat voivat 

tiloihin tutustuttuaan ohjata nuoriaan sinne 

o Nuoriso-ohjaaja Jarkko Pihlaja kokoaa ja koordinoi iltojen toteuttamista 

 

6. Hyvinvointikeskuksen tilat ja toiminta, os. Myllylammenkatu 6 

o tilat ovat kaikkien tikkakoskelaisten käytössä, hyvinvointikeskuksen tilasta toivotaan 

muodostuvan tikkakoskelaisten oma olohuone 



 

 

o Tilat tyhjillään tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai iltaisin sekä viikonloppuisin, varaaminen 

tapahtuu soittamalla hyvinvointikeskuksen työntekijöille. Maanantai aamupäivisin klo 12.30 

asti myös tila vapaana. Tilat on maksutta käytössä alueen yhdistyksille ja yhteisöille. Yksityiset 

tilaisuudet kaupungin hinnaston mukaan. 

o seniori-ikäisille järjestetään hyvinvointi-iltoja tiistaisin 1x/kk, jotka ovat avoimia myös muun 

ikäisille 

o tiloihin toivotaan paljon uusia toimijoita (kaikenikäisiä), jotta tiloihin saataisiin lisää käyttöä 

o alueen seniori-ikäisiäkin toivotaan lisää hyvinvointikeskuksen ohjelmiin 

o tiedotusta talon ”omasta toiminnasta” toivotaan lisää, uusia väyliä nousikin esiin. mm. 

Kehittyvä Tikkakoski ry:n kanavat 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-

palvelut/paivatoiminta/paivakeskukset/tikkakosken 

 

7. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta 

o Hallitusohjelman kirjauksissa korostetaan mm. ennaltaehkäisevää työtä, toimijoiden 

välistä yhteistyötä ja sujuvaa asiakastyötä. Lape-työ eli lasten, nuorten ja perheiden 

kehittämistyö on saamassa jatkorahoitusta.  

o Toiminnasta on tehty pieni esitelehtinen 

 Instagram otettu käyttöön 

o instassa löytyy nimellä jklperhekeskusverkostot 

o facebookissa: Jyväskylän perhekeskusverkostot 

 Peke-Flyer on olemassa ja jaossa 

 

8. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus Tikkakoskella ja koko Jyväskylässä 

o Perhekompassi on sähköinen palveluohjauksen väline 

o Perhekeskustyöntekijät (Tiina Tuukkanen ja Sari Paananen) tekevät myös jalkautuvaa 

perheohjausta sekä suoraan perheille että toimijoille. Ilman ajanvarausta eri puolilla 

Jyväskylää (17 eri paikkaa). Tämä palvelu on tässä laajuudessa alkanut syksyllä 2019. Paikat 

ja ajat liitteessä. 

 

9. Tikkakosken Tikka kertoo toiminnastaan 

o lajeina ringette (myös aikuisille), jalkapallo (lapsille) 

o SISU Paraicehocey -joukkue (kelkkajääkiekko) kuuluu myös Tikkakosken Tikkaan 

o aikuisten harrastekaukalojääpallojoukkue aloittanut tänä syksynä 

o jalkapallo- ja ringettekoulutoimintaa, ringettekoulu on alkamassa tulevan lauantaina (14.9.) 

Tikkakoskelle, Buugissa Killerillä lokakuussa 

o tukiohjelmaa vähävaraisille perheille ei seuralla tällä hetkellä ole, ringette- ja 

jalkapallokoulujen hinnat on pyritty pitämään alhaisina 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/paivakeskukset/tikkakosken
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/paivakeskukset/tikkakosken
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_ajankohtaista_10092019.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_flyer_220819.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/palveluohjaus_tikkakoski_syksy19.docx_.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpo_syksy_2019_kaikki_paivitetty_180919_0.pdf


 

 

o Kaupungilla on tekeillä hankehakemus vähävaraisten perheiden harrastustoiminnan 

tukemiseen liittyen. 

o https://www.tikkakoskentikka.fi/ 

 

10. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Isien Varpajaiset 4.11. klo 16.30-20 Matarassa, tarjolla mm. ruokaa ja stand uppia. Maksuton 

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

  Kehittyvä Tikkakoski ry pohtii / ehdottaa vuoden 2020 teemakseen lapsiperhe/ nuoriso asioita. 

Kyläyhdistyksenä pyrkivät katsomaan alueen kehittämisen perään esimerkiksi kaava-asiassa. Tänä 

vuonna alueen yritykset ovat olleet toiminnan keskiössä. Palokka lehti on ollut mukana 

toiminnassa esittelemällä alueen yrityksiä. Ensi vuonna teemaksi on esitetty ”nuorisohommaa”. 

Yhdistys voisi teemavuonna esimerkiksi innostaa vapaaehtoistoimijoita alueen toimintoihin. 

Tikkakosken Tohinat on yhdistyksen päätapahtuma. 

 Päiväkodit Tikkakoski/ Puuppola alueella ovat täynnä. Vuodenvaihteen jonotilanne näyttää myös 

täydeltä. Kunnallinen perhepäivähoito on alueella vähentynyt, yksityinen perhepäivähoito on 

lisääntynyt. Päivähoitopaikkoja haetaan päivähoidon Palveluohjausyksikön kautta.  

 Tikkakosken yhtenäiskoululla tilaa on kaikille alueen koululaisille. Kouluvuosi on alkanut 

tyypilliseen tapaan. Koululla toimii kasvatusohjaaja opettajien, rehtorien, vanhempien ja lasten 

tukena monenlaisissa asioissa. 

 seurakunnalla on 26.10. Sata vuotta iloa-tapahtuma koululaisille Veturitalleilla 

 Hyvinvointikeskuksella 11.10 alueen äideille ja lapsille yhteinen aamupala palveluohjauksen 

kanssa yhtä aikaa. 

 28.9. Vauvankaa -tapahtuma Palokan neuvolassa 

 Alueella on paljon ja monen toimijan järjestämää toimintaa. Tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa 

on haasteita. Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenteri on uudistumassa, jatkossa samassa 

kalenterissa on näkyvissä myös harrastustoiminnat. Kalenteriin voivat viedä tapahtumia / 

harrastustoimintoja kaikki toimijat ilman kirjautumista. 

https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar 

 

11. Seuraava kerta 

 13.11.19 klo 13, Tikkakosken kirkolla, Kirkkokatu 18, seurakuntasalissa  

 

12. Tapaamisen päättäminen 

https://www.tikkakoskentikka.fi/
https://www.facebook.com/events/382275532447649/
https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar

