
 

 

Vaajakosken perhekeskusverkoston tapaaminen   MUISTIO 

Aika: maanantai 7.10.2019 klo 13.30-15.50  

Paikka: Vaajakosken yhtenäiskoulu 

 

1. Kokous avattiin. 

 

2. Osallistujia oli kouluilta, kouluterveydenhuollosta, oppilashuollosta, neuvolasta, kirjastosta, kulttuuri- ja 

osallisuuspalveluista, perheneuvolasta, nuorisopalveluista ja perhekeskustoiminnasta yhteensä, 12 

osallistujaa. 

 

3. Puheenjohtajaksi valittiin Vaajakosken yhtenäiskoulun rehtori ja sihteeriksi osallisuuskoordinaattori. 

 

4. Hyväksyttiin edellinen muistio. 

 

5. Muutama ajankohtainen sana perhekeskustoiminnasta 

 Perhekeskustoiminta on yhteistyötä. Tavoitteena on, että perheet, lapset, nuoret ja 

lapsiperhetoimijat toimivat yhdessä niin, että perheiden arki sujuu ja tukea saa oikealla hetkellä.  

 Jyväskylässä perhekeskusverkostot toimivat asuinalueilla. Perhekeskusverkostot kokoontuvat 

säännöllisesti tapaamaan toisiaan, suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa.  

 Uudessa hallitusohjelmassa toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja 

ennaltaehkäisevään toimintaan, palvelut ovat yhteen sovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset 

saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti ja perustason sosiaali- ja 

terveyspalvelut tuotetaan lähellä ihmistä.  

 Lapsiperheiden kanssa yhteistyössä on tehty flyer perhekeskustoiminnasta, jota saa jakaa.  

 

6. Perhekompassi lapsiperheiden palveluohjaus Vaajakoskella ja koko Jyväskylässä 

 Palveluohjausta järjestetään Vaajakoskella Sampoharjun terveysasemalla. Kävijöitä on ollut hyvin 

vähän. Kaikkien apua markkinoinnissa tarvitaan. Mainosta saa levittää ja kertoa lapsiperheille ja 

lapsiperhetoimijoille.  

 

7. EPT – ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke: Vaajakosken pajapäivän kuulumiset 

 seuraavassa perhekeskusverkoston tapaamisessa kuulemme lisää 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/vaajakoski_peke_071019.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_flyer_220819_0.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpot_syksy19_vaajakoski.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpo_syksy_2019_kaikki_paivitetty_180919.pdf


 

 

8. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 varhaisen tuen perheohjauksesta ei ole tällä hetkellä pitkiä jonoja, asiakkaita voi ohjata 0-17v lasten ja 

perheiden arjen pulmatilanteissa  

 avoin isäryhmä alkanut, seuraava tapaaminen tiistaina 29.10. Sepänkeskuksessa (Kyllikinkatu 1-3) 

kello 17.- 18.30  

 Kirjasto: Vaajakosken kirjasto siirtyy omatoimikirjastoksi vuodenvaihteen jälkeen. Ikärajattomuus 

tulee koskemaan kaikkia Jyväskylän omatoimikirjastoja ensi vuonna.  

 Nuorisopalvelut:  

o viikolla 45 (valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön viikko) pidämme Vaajakosken koulujen 

7.luokkalaisille Vaajakosken koululla päihdepolun. Polulla käydään läpi nuuska, tupakka, alkoholi, 

kannabis ja elämänhallinta pisteet. Tässä ovat mukana hammashuolto, nuorisopalvelut ja koulun 

terveydenhuolto.  

o Koulun kanssa tehtäviä yhteistyö juttuja tälle syksylle oli lisäksi isänpäiväkortti pajat 5.luokkalaisille   

nuokkarin tiloissa.  

o Nuokkarilla on myös maanantaisin 7. luokan oppilaista koostuva kotitauloden pienryhmä. Luokka 

kohtaisia   ryhmäytyksiä on käynnissä tällä hetkellä yhdelle 8.luokalle. 

o Myös opiskelijamme olisi tarkoitus järjestää 8.luokkalaisille valtakunnallisella mielenterveys viikolla 

(47) tunnit, joissa käsiteltäisi mielen hyvinvointia arkisista lähtökohdista, uni, ravinto, liikunta.  

o Meitä myös huolestuttaa nuorten nikotiini tuotteiden käyttö ja alkoholin ja kannabiksen 

myönteisyys.  

 Perheneuvola: Perheneuvolalle kuuluu sellaista ajankohtaista, että vuoden alusta päivystysaikamme ja –

käytäntömme muuttuvat. Lisäinfoa löytyy perheneuvolan nettisivuilta, kunhan saadaan päätökset tehtyä. 

Tarkoitus on tehostaa vastaanottokäytäntöjämme ja lyhentää asiakkaan ensimmäisen ajan odottelua.  

 Psykososiaalisten palveluiden lapsioikeudelliset palvelut on aloittanut Walk in –palvelun tiistai-iltapäivisin. 

Asiakas voi tulla suoraan paikanpäälle ja saada infoa esim. lapsen asioiden järjestämiseen erotilanteessa; 

tapaamis- huolto-, asumis- ja elatusasioihin. Tarkemmat ajat nettisivuilla.  

 Neuvola: neuvolan puolelta ajankohtaisia asioita olivat äitiyshuollon uusi toimintaohjelma /segmentointi, 

joka on myös tulossa lastenneuvolaan. Maakunnalliset perhevalmennukset alkaneet, jotka koostuvat 

Avaimia hyvään vanhemmuuteen, Vauvan hoito, Imetys- ja synnytysvalmennusosioista. 

Verkkoperhevalmennusta on myös saatavilla. Vauvan kaa- hyvinvointitapahtuma järjestetään 3 krt. vuodessa 

odottaville ja lapsiperheille.  

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Vaajakummun koululla Linnateatteri: TATU JA PATU SYÖMÄÄN! 8.11.2019  

kello 17 ja 18.30 

Tämän syksyn alusta osallisuuskoordinaattorit ovat mukana mahdollisuuksien mukaan kaikkien alueiden 

perhekeskusverkostojen tapaamisissa.  

 

 



 

 

9. Vaajakosken lapsiperhetoimintakooste/kalenteri 

 Vaajakosken lapsiperhetoimijat –kooste/ Perhekompassi/ Uusi harraste- ja tapahtumakalenteri  

 Keskustelussa on aiemmin ollut koota Vaajakosken alueen lapsiperhetoimijat yhteen lehtiseen. 

Tämän tulisi olla yleisluontoinen: sellainen, joka ei vaadi päivittämistä. Sovimme, että kokoamme 

yhdessä tätä seuraavalla tapaamisella. Mallia voi katsoa Perhekompassi  perhekeskusverkostot 

ja palveluja alueittain  Korpilahti alta, johon koottu Korpilahden toimijoita. 

 Vaihtoehtona olisi ollut Jyväskylän kaupungin uusi harraste- ja tapahtumakalenteri, jota voi kukin 

toimija päivittää ja josta näkee ajantasaisen tiedon. Uudesta kalenterista on joka tapauksessa 

syytä kaikkien tiedottaa toimijoita ja järjestäjiä. kalenteri.jyvaskyla.fi 

 Lisäksi toivottiin, että Perhekompassiin Vaajakosken alle nostetaan yhdistyksiä, jotka järjestävät 

harrastustoimintaa. Perhekeskustyöntekijä päivittää Perhekompassia ja tarvitsee tiedot verkoston 

jäseniltä, mitä toimijoita on ja mitkä laitetaan sivuille.  

 

10. Seuraava tapaaminen 

 maanantai 2.12. klo 13-16 Vaajakummun koululla 

 

Muistion kokosi Satu Altén 

 

 

  

http://www.kalenteri.jyvaskyla.fi/


 

 

 


