
 

 

Perhekeskusverkoston ja EPTT-hankkeen alueryhmän yhteistilaisuus   Muistio 

Aika: 10.2.2020 klo 13.15-16 

Paikka: Vaajakoski Vaajakummun koulu 

Osallistujia koululta, seurakunnasta, kirjastolta, nuorisopalveluilta, vanhempainfoorumista, kulttuuri- ja 

osallisuuspalveluista, eptt-hankkeesta ja perhekeskustyöstä, yhteensä 15. 

 

1. Peke-verkoston kuulumisia ja tulevaisuuden suuntalinjoja 

Tulevaisuuden SoTe-keskus on tavoitetila. Tarkoituksena tulevaisuuden Sote-keskuksessa olisi, että moni saisi avun 

”yhdeltä luukulta”. Toiveena myös yhteistyön tiivistämistä, asiakasosallisuutta sekä digitalisaation lisääntymistä. 

Kehittämistä tukevat valtionavustukset ovat haettavissa.   

Paikallisesti Peke mukana mm. mäenlaskutapahtumissa, Pop Up-tapahtumissa, Perhekompassissa, puistoruokailuissa 

ensi kesänä, hyvinvointi-iltaa, kevätkekkereitä jne.. Mukaan voi pyytää myös verkoston omiin tapahtumiin.  

Puistoruokailun päivämääräksi sovittiin 9.6.20. Tapahtumapaikka on vielä auki.  Sovittu suunnittelupalaveri 10.3. klo 

10 kirjastolle, jossa viedään ajatusta eteenpäin. 

Kotalammen puistopäivissä on aiempina kesinä järjestetty puistoruokailu. Se on yhteistuumin järjestetty tapahtuma, 

jossa tarjotaan mm. ilmainen ruokailu muun toiminnan ohella. Mukana myös kirjasto, pihapelejä, jumppatuokioita, 

viimeksi seurakunta tarjosi keksiä ja mehua, osallisuuspalvelut tarjoilivat ruokaa ja lettuja jne. Perhekompassi oli 

mukana sekä itsepalvelukirppari. Osallistujia paljon ja oli toivetta, että puistoruokailu voisi olla kiva tapahtuma myös 

jatkossa. Tänä vuonna puistoruokailuja voidaan järjestää Kotalammen lisäksi viidellä eri asuinalueella, Vaajakoski 

yhtenä näistä.  

Perhekompassi ohjausta ja neuvontaa eri asuinalueilla. Vaajakoskella kirjastossa kerran kuukaudessa. Arjen asioista 

voi tulla juttelemaan matalalla kynnyksellä. Mietitään yhdessä kuinka edetään, yhteistyössä perheen kanssa. Esiin 

noussut perheiden haasteina mm. nukkuminen, jaksaminen ym.   

Vähävaraisten lasten tukea on myönnetty 31 000e kaupungille. saamiseen tulorajat, mutta tuki on myös 

harkinnanvarainen. tarkoitettu perheille harrastusmaksujen kattamiseen liikuntaseurassa 50e/kk max.10kk ajan.  

Perheet voivat hakea tukea verkkosivujen kautta. Seuraavaan Jyväskylä-lehteen tulee asiasta artikkelia. Lisätietoa saa 

Peke:n kautta.  

Perheneuvolassa uusi puhelinneuvonta ma-ti klo 9-12. Saa ensimmäisen vastanottoajan saa pikaisesti jo puhelun 

aikana. Nopeuttaa asiakkuuden alkamista. Perheneuvolan nettisivuilta saa myös tietoa.  

 



 

 

 

2. Osallistujen kuulumisia 

Nuorisotila:  

Nuorisotiloilla käy n klo 16-18–vuotiaita, vaikka kohderyhmä on yläkoululaiset. Tämä tuo haastetta yhteistyölle 

yläkoululaisten kanssa. Nuorisotilalta kerrotaan, että yläkoululaisten kuulumiset ei niin vahvasti tällä hetkellä 

tiedossa. Huomenna pidetään palaveria aiheesta yhteistyötahojen kanssa. Nuorisotilalla on käytössä vapaaehtoinen 

Nuorisokortti, jossa esim. vanhempien yhteystiedot. Se on mahdollista täyttää kotona ja palauttaa nuorisotiloille. 

kaikilla sitä ei ole. Vanhempain Olkkari-nuorisotiloilla kerran kuussa tiistaisin (saattaa muuttua). Tällöin on 

vanhemmilla mahdollista tulla juttelemaan vanhemmuuden asioista ja mielellä olevista asioista lasten kanssa.  

Tapahtuma Kirjaston ja Kurwin hiihtolomahulinat Vaajakosken kirjastossa ja nuorisotila Kurwissa ke 26.2 klo 10–17. 

Diakoniatyö:  

Diakoniatyön kuulumisista Yhteisvastuutapahtuma 29.2 klo11-15 kauppakeskus Sepässä, toinen tapahtuma 

kompassilla keväällä yhteistyötahojen kanssa.  

14.2.20 klo 13–17 Vaajala & Diakoniatyö yhteistapahtuma. 

Vaajakummun koulu:  

Rehtori kertoo, että levottomampi lukuvuosi menossa. Erityisesti työllistävät erilaiset selvittelytilanteet ja 

tönimistilanteet. Erityisesti 9-luokkalaiset ovat olleen normaalia levottomampaa. Lasten keskinäinen kielenkäyttö on 

pöyristyttävää, kertovat nuorisotilojen työntekijät. Omien ja toisten tunteiden tunnistamisen haasteet ovat 

nostaneet päätään. Laillisuuskasvatukset on tehty koululla poliisin taholta tilanteen hillitsemiseksi. Wilma-viesti 

haastavasta tilanteesta lähdössä asiasta vanhemmille pikapuoliin. 

Kirjasto:  

Kirjastolla Vaajakoskella uusi palvelu: omatoimisesti sisään 7 päivänä viikossa klo 8-9, alle 15-vuotiaat pääsevät myös 

vanhemman luvalla.  

3. Mentimeter- työskentely 

Pohdittu www.mentimeter.com avulla yhteisöllisyyden sisältöä. Pohdittu kuinka hyvin yhteistyö, luottamus, ilo, 

välittäminen ja eri sukupolvien tekeminen toteutuu Vaajakoskella. Nostettu esiin ryhmässä myös konkreettisia 

asioita, joilla yhteisöllisyyttä voisi edistää Vaajakoskella.  

Mentimeter-tulokset katsottavissa: 

https://static.mentimeter.com/screenshot/pdfs/Kokemukseni%20yhteis%C3%B6llisyydest%C3%A4%20Vaajakoskella

http://www.mentimeter.com/
https://static.mentimeter.com/screenshot/pdfs/Kokemukseni%20yhteis%C3%B6llisyydest%C3%A4%20Vaajakoskella.pdf?seriesId=d13d48a1c0c040596f7719a68279f8bb&_ga=2.61749604.933727245.1581331679-1206760162.1571221762


 

 

.pdf?seriesId=d13d48a1c0c040596f7719a68279f8bb&_ga=2.61749604.933727245.1581331679-

1206760162.1571221762  

4. Yhteisöllisyys ja hyvinvointi - Mitä yhteisöllisyys on ja voidaanko sitä mitata? 

Mitä yhteisöllisyys sitten on? Yhteisöllisyys on mm. sujuvaa yhteistyötä, solidaarisuutta, mahdollista yhteistä 

arvopohjaa, luottamusta, halu kuulua porukkaan mukaan, tasa-arvoisuutta, välittämistä ja huumoria jne.  

Rakenteet pohjautuvat yhteisöllisyyteen ja se, että ne tunnetaan yhteisössä. Perinteisesti ihmiset mieltävät 

yhteisöksi oman perheen, suvun, kylän jne. Kaupungistuminen on lisännyt persoonattomuutta, monet ovat 

kadottaneet yhteisöllisyyden tunteen. Yhteisöjä voi taas toisaalta löytyä nykyään mm. verkosta, vapaa-ajan piiristä 

tai muusta netin virtuaaliyhteisöstä. Yhdessäolo ja vuorovaikutus luovat viestinnän kautta yhteisön. Sosiaalisesti 

vahvistavassa työssä ja toimintamallissa painottuu myös yhteisöllisyys ja osallistaminen.  

Käyty läpi Sola-mallin indikaattoreita. Sosiaalisen laadun malli (Sola-malli) jakautuu neljään alueeseen: 

sosioekonominen turvallisuus, sosiaalinen valtaistuminen, sosiaalinen osallisuus, koheesio eli ns. yhteiskunnan 

eheys. Esitelty myös Common Approach- malli, joka koostuu samoista asioista kuin Sola-malli. samalla nostettu esiin 

alustavia poimintoja jokaisesta neljästä eri alueista ja yhteisön sosiaalista laatua kuvaavista mittareista Jyväskylän 

alueella.  

Yhteisöllisyyden edistäminen 

Kylä Kaupungissa-hankkeessa on järjestetty kuntosalitoimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, Torstai-treffejä 

(vanhempien ja koulun yhteistyön parantaminen), elämänkaarikahvila (eri ikäryhmät opettavat toisille taitoja joita 

osaavat).  

Ehkäisevään päihdetyön lupaavat käytännöt (lapset ja nuoret) työkalupakki löytyy verkosta. Linkki materiaaleissa.  

 

5. Kehittämistyöskentely  

Työskennelty yhdessä kolmessa ryhmässä. Viety eteenpäin aiemmin työstettyjä Vaajakosken alueryhmän 

ehdotuksia.  

 

6. Jatkosta sopiminen 

Seuraava kevään yhteistapahtuma on 28.4.2020 klo 12–15 Nuokkarilla.  

 

https://static.mentimeter.com/screenshot/pdfs/Kokemukseni%20yhteis%C3%B6llisyydest%C3%A4%20Vaajakoskella.pdf?seriesId=d13d48a1c0c040596f7719a68279f8bb&_ga=2.61749604.933727245.1581331679-1206760162.1571221762
https://static.mentimeter.com/screenshot/pdfs/Kokemukseni%20yhteis%C3%B6llisyydest%C3%A4%20Vaajakoskella.pdf?seriesId=d13d48a1c0c040596f7719a68279f8bb&_ga=2.61749604.933727245.1581331679-1206760162.1571221762

