
 

 

Vaajakosken perhekeskusverkoston tapaaminen 

Perhekeskusverkosto 12.4.2021 klo 13-15 

Muistio  

 

1. Tapaamisen aloitus 

2. Puheenjohtajana Paula Huuska ja sihteerinä Jaana Tuominen. Seuraavan kokouksen sihteerin valintaa ei 

tehty. 

3. Esittäytyminen 

Kokouksessa paikalla alkuun seitsemän henkilöä. Koulut, Srk, nuorisopalvelut ja varhaiskasvatus. 

Myöhemmin liittyi vanhempainfoorumin edustaja ja kirjasto. Yhteensä 13 osallistujaa. 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen. Ei ollut lisättävää muistioon. 

5. Ajankohtaisia asioita 

Varhaiskasvatus: Kotimäen päiväkoti päivystää loma-ajat. Huolta herättää lasten loma-ajat. Joillakin lapsilla 

ei lainkaan kesälomaa ja vallankin esikoululaisten koulun aloitus syksyllä, jos lomaa ei ole ollut kesällä 

lainkaan. Tähän vaikuttaa mahdollisesti vanhempien pidetyt lomat korona aikaan tai myöhäinen loma-

aikojen ilmoittaminen, joka näkyy ettei joillakin lapsilla lomaa ole. 

 

Srk: Toiveikkuutta on, että rippileirit päästään järjestämään ja toteuttamaan leireinä. Kaksi kesäleiriä, 

Tikkakosken Sarpatissa. 

 

Nuorisopalvelut: Kesäkuussa leirejä. Kesä ajasta huoli nuorista ja lähinnä päihde mielenkiinnon kasvusta. 

Väkkärän kiinteistön osalta oltu yhteydessä viranomaisiin.  

 

Vaajakosken koulu: Rehtori selvitellyt Savonmäkeen laitettuja siima esteitä ja ollut yhteydessä poliisiin. 

Päihdeasiat huolettaa yläkoululla myös kesänosalta.  

Vaajakosken koululla alkaa kunnossapito remontti ja koulun piha-aluetta uudistetaan. Koululla kesäkuun 

ajan työskentelee koulukuraattori, terveydenhoitaja ja koulupsykologi. Oppilashuollon työntekijät jatkavat 

syksyllä eikä vaihtuvuutta ole.  

tasa-arvohanke jatkuu vuoden loppuun, eikä jatkoa ole rahoituksen osalta saatu. Toive olisi kuitenkin 

kasvatusohjaajan jatkolle.  

Koulun instagram tili on vilkas ja koulunuorisotyöntekijä ja kasvatusohjaaja ovat aktiivisesti sitä ylläpitäneet. 

Tulevien opettajien rekryt on tehty. 

Perhekeskus työntekijät käyneet esittäytymässä koulun henkilökunnalle ja kertomassa toiminnasta. 



 

 

Vaajakoskella aloittaa vaativan erityisentuen pienryhmä, joka koostuu sijoitetuista nuorista. Vaajakosken 

koulu toimii pienryhmälle hallinnollisena kouluna.  

Koulupsykologi: Huoli myös päihde myönteisyydestä ja kannabis keskusteluja käyty terveystarkastuksien 

ohella. Myös haasteena on ohjata nuoria eteenpäin, kun mm. nuorisovastaanotto on aivan tukossa. 

Vaajakumpu: Koululla alkaa kesäkuussa remontti ja koulun alapiha muuttuu rakennustyömaaksi. Jätelavat 

koulunpihalla saattaa aiheuttaa harmia, ettei niihin mennä jätettä tonkimaan tai pahimmoilleen sytytetä 

tuleen. Mopoilijat ovat jo jonkin verran alapihalla kokoontuneet ja asia mietitytti koulua, kun remontti alkaa, 

niin mopoilijat eivät alapihalle enää pääse. 

Toukokuussa koululla ei ole koulupsykologi palveluja.  

Koululla hankkeen kautta kaksi harrasteohjaajaa, jotka ovat kartoittaneet oppilailta toiveita. 

Harrasteohjaajille haettu lisärahoitusta. 

Vaajakummussa toimii myös tasa-arvoa hanke, jolle lisärahoituksen jatko olisi myös toiveissa. Tähän on 

todettu olevan tarve. 

 

6. Kuluneen toimintavuoden arviointia 

Kokosimme padlettiin, miten verkosto on toiminut ja missä ollaan onnistuttu. Kokosimme myös toiveet ja 

kehittämisehdotukset seuraavalle toimintavuodelle. 

Verkosto on kokoontunut poikkeusajasta huolimatta säännöllisesti. Tapaamisissa on tutustuttu palveluihin ja 

työntekijöihin ja vaihdettu kokemuksia sekä sovittu mm. yhteistä työskentelyä. Keskustelimme verkoston 

laajentamisesta ja toiveena on, että neuvola, lastensuojelulaitokset sekä alueen asukkaat (mm. 

vanhempainyhdistykset) voisivat osallistua verkoston tapaamisiin. Jokainen saa kutsu verkostoon lisää 

jäseniä ja ilmoittaa yhteystiedot perhekeskustyöntekijälle, joka ylläpitää yhteyslistaa.  

 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Salatut elämät -tiimin tapaaminen Vaajakosken koululla ma 24.5. klo 8.00 

Perhekeskusverkostolta tulossa kysely toimijoille perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelman laatimiseksi. 

Kävimme läpi diat valtakunnallisesta perhekeskusverkostosta. 

Verkoston laajentamisesta kävimme keskustelua ja jokainen taho voi kutsua uusia jäseniä verkostoon, jos 

kokee sen hyväksi. 

 

8. Muut asiat 

Lapset ja nuoret liikenteessä webinaari 17.5. klo 18-20 

Syksyn tapaamiset ke 1.9. klo 14-16 ja ke 3.11. klo 14-16  

Toivottavasti voidaan tavata jo livenä. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/verkoston_onnistuminen_padlet_12.5.21.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu2021.pdf

