
 

 

Tikkakoski-Puuppola perhekeskusverkosto    Muistio 

Aika: 13.11.2019 klo 13-15 

Paikka: Tikkakosken kirkolla, Kirkkokatu 18, seurakuntasalissa  

 

1. Tapaamisen avaus 

Sari toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi tapaamisen. 

2. Esittäytyminen ja osallistujalistan kierrättäminen 

Käytiin esittäytymiskierros ja kierrätettiin osallistujalista. Läsnä oli yhteensä 10 osallistujaa 

varhaiskasvatuksesta, MLL:sta, seurakunnan nuorisotyöstä, kirjastosta, osallisuus- ja kulttuuripalveluista, 

helluntaiseurakunnasta, neuvolasta, seurakunnan varhaiskasvatuksesta, varhaisen tuen palveluista sekä 

opiskelija 

3. Verkoston puheenjohtajuus ja muistion kirjoittaminen 

Edellisellä kerralla jätettiin hautumaan, kuka voisi olla verkoston uusi puheenjohtaja. Kirsi Lehtimäki osoitti 

tehtävään kiinnostusta ja häntä kannatettiin, joten Kirsi on verkoston puheenjohtaja. Onnea! Keskusteltiin 

sihteeriydestä jatkossa. Sari lupasi olla sihteeri, ellei tapaamisen alussa asiasta muuta sovita, esim. opiskelijat 

voivat toimia sihteerinä. 

4. Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi edellinen muistio ja hyväksyttiin se sellaisenaan. 

5. Kuulumiskierros: 

Varhaiskasvatuksen kuulumisia: 

-Varhaiskasvatuksessa päiväkotipaikat ovat täynnä, lapsia paljon 

-Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus näkyy päiväkotipaikoissa 

-Sijaisia hankala saada Tikkakosken alueelle, varhaiskasvatuksen opettajia hankala löytää 

-Liinalammella kerhopaikkoja vapaana, niistä voi infota perheille 

-Siirtyminen Daisy –sovelluksesta uuteen Tietoedu -sovellukseen vaatinut opettelua 

-Liinalammen päiväkoti kehittämispäiväkotina, kehitetään opiskelijoiden ohjausta 

Kulttuuri/osallisuuspalvelujen kuulumisia: 

-lltakahvit Jyväskylän kunnan päättäjien kanssa syksyllä ollut 

-Kahvitilaisuudessa puhetta mm. nuorisotilojen aukioloajoista, kevyenliikenteenväylän rakentamisesta, 

uimahallista, bussiliikenteestä, tilojen yhteiskäytöstä. Muistio tilaisuudesta löytyy Jyväskylän kaupungin 

sivuilta. https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/osallisuus-asuinalueilla/asukasyhteistyo 

 

Kirjaston kuulumisia: 

-Tulossa ennen joulua Elävä joulukalenteri –tapahtuma, joka on suunnattu lapsiperheille ja päiväkotiryhmille 

https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/osallisuus-asuinalueilla/asukasyhteistyo


 

 

-Satutunnit jatkuvat entiseen malliin joka torstai 

-Kirjaston palveluja käyttää melko harva nuori, lapsia kirjastossa vierailee jonkin verran 

MLL:n kuulumisia: 

-Tikkakoskella MLL:n perhekahvila Nuotikan tiloissa 

-Tukioppilaistoimintaa 

-MLL:n Järvi-Suomen piirin hankkeita tällä hetkellä Selviydytään kiusaamiselta –hanke (vertaisryhmä 

kiusatuille ja kiusattujen vanhemmille) sekä Tartu tarinaan –hanke (lukuilon vahvistamishanke). 

-Lapset puheeksi –menetelmäkoulutusta 

-Hyvä joulumieli – keräys vähävaraisille perheille tulossa (lahjakortti ruokakauppaan) 

https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/   

https://tikkakoski.mll.fi/  

Seurakunnan varhaiskasvatuksen kuulumisia: 

-Syksy mennyt vähän pienemmillä ryhmillä, keväälle tulossa taas enemmän väkeä 

-Ensimmäisen lapsen saaneiden perheiden vauvaryhmiin ei ollut kannatusta, perhekerhoon riittänyt 

osallistujia 

-Tukea arkeen – toimintaa jatkettu 

-Seiminäyttely ja joululauluilta tulossa 

-Seurakunta ja koulu pyrkinyt tekemään yhteistyötä 

https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/tikkakoski 

Neuvolan kuulumisia: 

-Influenssarokotukset alkaneet 

-Kolme rokotuspäivää lapsiperheille Palokan neuvolassa 30.11., 14.12. ja 11.1. 

Helluntaiseurakunnan kuulumisia: 

-Aloiteltu pyhäkoulu/nuorteniltatoimintaa pidemmän tauon jälkeen 

-Perhekirkko tulossa 

Nuotikka ja nuorten toiminta: (ei edustajaa paikalla, puheenjohtaja kertoi tilanteesta) 

Nuotikka auki tällä hetkellä pääsääntöisesti ti-to klo 16-20 ja 5.-6. –luokkalaisille lisäksi to klo 14-15.30. 

Kerran kuukaudessa perjantaisin kahvila ja kerran kk:ssa perjantaisin helluntaiseurakunta pitää tilaa auki. 

Suunnitelmia aukiolojen laajentamisesta toimijoiden yhteisvoimin. 

Hyvinvointikeskus ja asiointipiste: Kaupunginjohtaja esittänyt Hyvinvointikeskusta ja asiointipistettä 

lakkautettavaksi. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta. 

 

 

6. Suuntaviivoja  Lape/peke kehittämiselle vuosille 1920-22 hallitusohjelman pohjalta 

Käytiin läpi tarkentunut LAPE –muutosohjelman jatko v. 2020-2022. Perhekeskuskehittäminen tullaan 

liittämään osaksi Tulevaisuuden sote-keskus kehittämistä. Kansallisena painopisteenä on mm. matalan 

kynnyksen ja varhaisen tuen palveluiden saatavuuden lisääminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/
https://tikkakoski.mll.fi/
https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/tikkakoski
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_marraskuu_2019.pdf


 

 

yhteydessä. Jyväskylän peke-työntekijät edistävät vuonna 2020 yhteistyötä erityisesti neuvolan, 

varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilashuollon ja varhaisen tuen välillä. 

 

7. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus kokemuksia, tilastoja ja kevään 2020 suunnittelua 

Käytiin läpi perheiden kokemuksia ja tilastoja. Perheet ottaneet myönteisesti palvelun vastaan, mutta 

palvelua ei vielä osata kovin hyvin hyödyntää. Havaittu, että paikalla/tilalla on merkitystä ja sisäänheittäjälle 

on tarvetta. Pohdittiin kehitysideoita keväälle 2020. Tultiin siihen tulokseen, että palvelun olisi hyvä olla 

tarjolla siellä missä perheetkin ovat. Tarvetta on lisäys POP UP –tyyppiselle toiminnalle. Jos asiointipiste 

jatkaa, voisiko siinä olla jonakin päivänä palveluohjausta? Seurakunnan kerhojen yhteyteen? 

 

 

8. Muita ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Jyväskylän kaupungin nettisivuilla käytössä uusi tapahtuma/harrastekalenteri  

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

 Kehittyvä Tikkakoski: Yritysmessut 25.1. liikuntahallilla 

 15.1.2020 Kehittyvä Tikkakoski ry:n yhteistyöpalaveri, jossa mietitään mitä voisi tehdä 

paikkakunnan nuorten nuorilta itseltään kysymällä 

  kaupungin vanhuspalveluihin voi toimittaa lasten tekemiä joulukortteja ilahduttamaan vanhuksia. 

Yhteydenotot outi.savonen@jyvaskyla.fi tai toimitus Outille pääkirjastolle. 

 

9. Sovittiin keväälle kaksi tapaamiskertaa 

 15.1.2020 klo 17:30 Kehittyvän Tikkakosken ja perhekeskusverkoston yhteispalaveri, Teollisuustalon 

2.kerros, sisään talon päädystä. Kehittyvä Tikkakoski ry:llä ensi vuoden teemana on lapset ja 

perheet. Yhteispalaverissa tämän teeman ideointia. 

 15.4.2020 klo 13-15 Helluntaiseurakunnan tilat/Koivulammenkatu 1. 

 

10. Tapaamisen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia ja päätti tapaamisen. 

 

 

 

 

 

https://kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kehittyva_tikkakoski_kutsu_yhteistyopalaveri_150120.pdf

