
 

 

Tikkakoski-Puuppola perhekeskusverkosto 26.4.2019  MUISTIO, LUONOS 

Nuorisotila Nuotikassa 

1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 

2. Esittäytyminen 

Käytiin esittäytymiskierros. Läsnä oli äitejä, edustajia varhaisen tuen palveluista, varhaiskasvatuksesta, 

oppilashuollosta, neuvolasta, kirjastosta, perheneuvolasta, Tikkakosken yhtenäiskoululta, 

Hyvinvointikeskuksesta ja opiskelija, yhteensä 13 henkilöä. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajana toimi Kirsi Jokitalo ja sihteerinä kuraattoriharjoittelija. 

4. Edellisen kokouksen muistio 

Katsottiin läpi edellisen kokouksen muistio, joka löytyy Perhekompassi-sivustolta. Muistio hyväksyttiin. 

5. Tiedotettavia perhekeskus asioita 

 Lyhyt kertaus: mistä perhekeskustoiminnassa on kysymys? 

Perhekeskustoiminnan pääajatuksena ja tavoitteena on koota yhteen kaikki toimijat, jotta 

perheiden kanssa toimivien tahojen voimavarat yhdistyvät asiakkaiden hyväksi. Aikaisemmin 

toiminta on ollut sirpalemaisempaa. Tarkoituksena on siis saada aikaan toimiva yhtenäinen 

kokonaisuus, jonka keskiössä ovat asiakkaat ja alueen asukkaat. Perhekeskuksen toiminnan on 

tarkoitus myös liikkua kunkin alueen ilmiöiden ja asiakastyön tasolla ja perhekeskustyön 

tavoitteena onkin tarjota apua ja tukea tarpeenmukaisesti, oikea-aikaisesti ja mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tavoitteena on tarjota sujuvia tukiprosesseja.  

Jyväskylässä perhekeskus muodostuu 11 alueesta, joista Tikkakoski-Puuppolan alue 

muodostaa yhden. Perhekeskus muodostuu verkostoista, joissa on toimijoina niin kaupunki, 

seurakunta, järjestöt, yksityisen sektorin lapsiperhetyössä toimijat sekä asukkaat. 

Perhekeskuksen kokoukset ovatkin avoimia kaikille, myös alueen asukkaille. Alueen asukkaat 

voivat siis osallistua Peke-toimintaan sekä olla kehittämässä sitä. Tavoitteena on myös 

tiedottaa perhekeskustyöstä muille yhteistyötahoille, jotta toimintojen mahdolliset 

päällekkäisyydet jäisivät pois (esimerkiksi erilaisten toimintojen, kuten perhekerhojen, 

järjestämisen suhteen.)  

 Perhekeskustyöntekijät aloittaneet 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/15042019_peke_ajankohtaista.pdf


 

 

Jyväskylän perhekeskustyössä kokonaiskoordinaattoreina toimivat Tiina Tuukkanen ja Sari 

Paananen, jotka toimivat Jyväskylän kaupungin varhaisen tuen palveluissa. Toivottiinkin, että 

heidän yhteystietonsa löytyvät tarkemmin Perhekompassin sivuilta. 

 Alueelliset palveluohjausvastaanotot tilanne  

Verkostossa käytiin läpi myös lapsiperheiden palveluohjausta ja neuvontaa, joka on yksi osa 

peke-työtä. Perhekeskus toimii matalalla kynnyksellä ilman ajanvarausta ja sieltä voidaan 

ohjata perhe myös eteenpäin, jollei se tiedä, kehen asian tiimoilta olla yhteydessä. 

Palveluohjaukseen voi olla yhteydessä esimerkiksi omaan jaksamiseen, parisuhteeseen, lapsen 

kasvatukseen, päivähoitoon ja harrastuksiin liittyvissä kysymyksissä. Perhekeskuksen 

työntekijöillä on mahdollisuus myöntää akuuteissa tilanteissa myös lyhytaikaista kotipalvelua 

sekä tehdä esimerkiksi perheohjauksen vireillepano.  

 

 Peke-toiminta oli esillä myös Kids&Pets messuilla Paviljongissa 23.-24.3.19 

 Muistiot ja kokousaikataulut löytyvät Perhekompassissa, 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perhekompassi/perhekeskusverkostot-ja-

palvelut-alueittain 

Verkostossa käytiin läpi Perhekompassi-sivusto, josta löytyy siis edellisten 

perheverkostokokousten muistiot sekä kokousaikataulut. 

 

 Facebook sivu auennut 

Perhekeskusverkostolla on myös omat facebook-sivut, jonka nimi on Jyväskylän 

perhekeskusverkostot. https://www.facebook.com/Jyväskylän-perhekeskusverkostot-

2439154462826265/?eid=ARApbwLfL8ZhXeorABXCJHMGzjDYOVSmmyn-

Rx3iuOyBNg366YC1LSJEJAD9ci9Ffb9gPj5_tetrqa8i 

 

 Puheenjohtajan, peke-työntekijän ja verkoston jäsenen roolit ja vastuut 

Perhekeskustyöntekijän, puheenjohtajan ja verkoston jäsenten rooleja on tarkennettu ja 

jatkossa tärkeintä onkin, että alueen ajankohtaisia asioita tuodaan kokouksiin (ja jo kokousten 

esityslistoille), jotta tieto saavuttaisi kaikki peke-verkoston jäsenet. Toiveena myöskin on, että 

perhekeskustyöstä vietäisiin tietoa myös muille työntekijöille. 

 

 Kumppanuusfoorumin toinen tapaaminen oli 11.3.19, jatkuu syksyllä 

Kumppanuus-foorumi on asukkaiden ja lapsiperhetoimijoiden yhteisen kohtaamisen ja 

kehittämisen areenana. Kumppanuusfoorumin toinen tapaaminen oli 11.3.19, seuraava 

järjestetään 28.10. klo 16 Jyväskylän Superparkissa. 

 

 Peke-toiminta oli esillä Kids&Pets messuilla Paviljongissa 23.-24.3.19 



 

 

 

 

6. Yhteistyön ideointia: Mitä lapsiperheille Hyvinvointikeskuksessa (entinen päiväkeskus) voisi olla? 

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

kulttuurikeskukset 

Verkostossa nousi esille toive ilta-aikaisen toiminnan järjestämisestä lapsiperheille. Myös lapsiparkkia sekä 

perhekahvilaa toivottiin Tikkakoskelle. Toiveissa oli myös harrastustoimintamahdollisuuksien lisääminen 

etenkin nuorille ja vähävaraisille. Käyty keskustelua koulun ja seurakunnan tarjoamasta maksuttomasta 

kerhotoiminnasta sekä Liikuntalaturin tarjoamista mahdollisuuksista. Liikuntalaturin osalta toivottiin erilaisia 

liikuntatapahtumia järjestettävän myös Tikkakoskella. Keskusteltu myös siitä, ettei lasten omatoimiselle 

liikkumiselle ole Tikkakoskella juuri tiloja tai mahdollisuuksia, vaan lapset leikkivät useimmiten koulujen 

pihoilla. Lapsille ja nuorille toivottukin ryhmien vetäjiä ja vuoroja liikuntaharrastuksille. Puhuttu myös 

perhekahvilamahdollisuudesta Hyvinvointikeskuksella. Muistutettu myös Hyvinvointikeskuksen tilojen 

käyttöä esimerkiksi yhteisten tapahtumien kokoontumispaikkana. Hyvinvointikeskukselta voi varata tilan 

esimerkiksi syntymäpäiväjuhlia varten. Myös esimerkiksi perhepäivähoitajat sekä kotiäidit lapsineen voisivat 

kokoontua Hyvinvointikeskuksessa. Välillä nämä tapaamiset voisivat olla myös teemallisia, kuten jumppaan 

ja pelaamiseen keskittyviä tapaamisia.  Myös kokkikerhoa toivottiin lapsille/ nuorille sekä hyvinvointi-iltoja 

äideille. Myös isien mukaan ottamisesta toimintaan puhuttiin, jolloin tapaamiset voisivat olla 

toimintapainotteisempia, kuten linnunpöntön rakentamista tai isä-lapsi retkiryhmiä. 

 

7. Vanhempainillan palautetta 

Vanhempainillassa oli poliisi kertomassa some-asioista ja niiden riskeistä, mm. seksuaalisen hyväksikäytön 

mahdollisuudesta. Vanhempainiltaan osallistuneet vanhemmat olivat aktiivisesti kyselleet ja keskustelleet 

aiheesta poliisin kanssa. Yhteistuumin oli todettu, että kyseinen aihe on tehtävä näkyvämmäksi ja oltava 

tietoinen siitä (some)maailmasta, jossa nuoret liikkuvat. Todettiin myös, ettei lasta saa jättää yksin someen. 

Vanhempainillassa oli puhuttu myös välittömän puuttumisen tärkeydestä sekä vanhemman oikeudesta 

katsoa, millä sivuilla lapsi tietokoneella käy ja kenen kanssa viestittelee. Tätä oikeutta perusteltu mm. sillä, 

että vanhempi maksaa lapsen puhelinlaskut. Myös poliisi kannustanut vanhempia seuraamaan aktiivisesti 

lastensa netin käyttöä. 

 

8. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

 Perheneuvonnan tilastot  

Käyty läpi myös perheneuvontaa ja mahdollisia syitä perheneuvontaan tulolle. Näitä voivat olla 

lapsen käyttäytymisen ja oppimisen pulmat, perheisiin tai esimerkiksi eroihin liittyvät tilanteet, 

kasvatukseen liittyvät pulmat ja lapsen tunneasiat. Koulun puolella herännyt toivetta lasten 

eroryhmien järjestämisestä ja muutenkin toivottu lisää tietoa ja tukea vanhemmille erotilanteissa. 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset


 

 

Tämän tarpeen on nähty kasvaneen. Perheneuvonnan puolella eroasiat eivät vielä tällä hetkellä 

juurikaan näy ja jono perheneuvontaan on tällä hetkellä noin kuudesta viikosta eteenpäin. 

Perheneuvontaan tulosyytä ja toimintaa määritteleekin perheen oma toive. Tällä hetkellä 

perheneuvonta tarjoaa erilaisia ryhmiä, kuten haastavasti käyttäytyvien lasten ryhmä, eroryhmät 

sekä kaveritaitojen opettelu-ryhmät. Tapaamisessa esitettykin toive, että perheneuvolan 

sivukonttori olisi mahdollista saada Tikkakoskelle. Toki muistutettu mahdollisuudesta sopia 

perheneuvolan työntekijöiden kanssa kotikäynneistä tai varata näiden kanssa tapaamispaikkaa esim. 

Tikkakosken Hyvinvointikeskuksesta (Veteraanitalo). 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola 

 

  Miltä palvelut, toiminnat ja yhteistyö näyttävät asukkaan ja asiakkaan silmin 

Tässä Peke-verkoston tapaamisessa mukana olleet äidit todenneet Tikkakoski-Puuppolan 

palveluiden toimivan hyvin ja perheohjaus sekä koulu saivatkin äideiltä erityiskiitokset. Näiden 

tahojen kautta perheet ovat saaneet tietoa mm. varhaisen tuen palveluista. Äidit tuoneet esiin 

tyytyväisyyttä eri toimijoiden voimavarojen yhdistämisestä verkoston myötä, mutta äidit toivoneet, 

etteivät sitä käyttävät perheet leimaudu ongelmaperheiksi, vaan korostetaan sitä, että Peke-

verkoston palvelut on tarkoitettu kaikille. 

  

Varhaiskasvatus: Syksyllä 2019 Tikkakoskella aloittaa aikaisempaa huomattavasti vähemmän 

eskareita. 

Neuvola: Myös neuvolan mukaan alueen syntyvyys on laskussa.  

Hyvinvointikeskus: Juhannusjuhlat järjestetään Hyvinvointikeskuksessa 18.6 klo 12.30 alkaen. 

Elokuussa 2019 Hyvinvointikeskuksessa järjestetään avoimet ovet ja syksyn kokouksia suunnitellaan 

Esiin nousi myös toive Tikkakosken nuorisotilojen aukiolosta myös perjantaisin, nykyisinhän 

nuorisotila on usein perjantaisin suljettu.  

9. Muut asiat 

Muita asioit ei ollut. 

 

10. Syksyn kokousten sopiminen ja suunnittelu 

ke 11.9. klo 13 Hyvinvointikeskuksessa (Veteraanitalo) 

13.11.19 klo 13, paikka avoin 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola

