
 

 

Vaajakosken perhekeskusverkoston tapaaminen 

Tiistai 25.11.2020 klo 13-14.30 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus 

2. Esittäytyminen 

Paikalla 16 osallistujaa. 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja muistion kirjaaja 

Puheenjohtajana Vaajakosken yhtenäiskoulun rehtori Paula Huuska ja muistion laatija tässä 

tapaamisessa koulukuraattori Kati Ekman. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin muistio muutoksella kohtaan 7 osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita koululaisten 

vanhemman puheenvuoroon Vanhempainfoorumin puheenvuoro. 

5. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 

Nuorisopalvelut: Korona aiheuttaa jonkin verran muutoksia ja rajoituksia (maski yli 15-vuotiaille ja 

max.20 nuorta tilaan kerrallaan). Kaupungin säästöpaineet nuorisotilojen lakkautuksista 

pohdituttaa. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäämiseksi luotu ”Yhteisöllinen Vaajakoski” Facebook-

ryhmä. 

 

Vanhempainfoorumi: 

Toiveissa ennaltaehkäisevä ja yhteistyötä vahvistava toiminta eri toimijoiden välillä. 

Vanhempainfoorumi järjestänyt syyslomalla ulkoilutapahtuman ja pohtinut erilaisia keinoja mm. 

tukemaan ensimmäisen luokan ryhmäytystä.   

Vanhempainfoorumin tavoitteena, että perusopetuksen kouluissa otetaan lv 21-22 käyttöön 

ohjeistus ” 10 askelta kohti parempaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä”, tätä kehitetään yhdessä 

koulujen kanssa 



 

 

 

Seurakunta: 

Viime viikolla tehty kriisityötä mopoturmaan liittyen. Työntekijöillä valmius ja koulutus nopeaan 

toimintaan. 

 

Varhaisen tuen perheohjaus: 

Toivotaan perheiden ohjautuvan avun piiriin matalalla kynnyksellä, joko itse yhteyttä ottamalla tai 

työntekijän kautta. Varhaisen tuen palveluohjaus ja lastensuojelun alkuarviointi yhdistyvät vuoden 

vaihteessa. Tämä mahdollistaa palvelun hakemisen yhden yhteystiedon kautta. 

 

Ehkäisevä päihdetyö: 

Tarjolla ilmaisia verkkokoulutuksia. Löytyvät EHYT ry:n sivuilta.  EHYT ry järjestää myös ilmiökahvila-

toimintaa mm. nuuskateemaan liittyen. Kyse matalan kynnyksen keskusteluhetkistä yhteisen ilmiön 

tarkasteluun ja konkreettiseen toimenpiteeseen mistä yhdessä sovitaan. 

 

Vaajakosken alueen koulut: 

Vaajakummussa tarve psykologille ja kuraattorille, jonoa purettu ostopalveluna. Vaajakosken 

yhtenäiskoulussa oppilashuollolla paljon työtä ja yksilötapaamisia. Huolena koulussa esiintyvää 

levottomuutta ja vastakkainasettelua oppilaan ja opettajien välillä. Henkilökunnassa näkyy 

kuormittuminen. 

 

6. Osallisuuden lisääminen 

Vaajakosken yhtenäiskoululla teemana hyvinvoiva oppilas ja osallisuuden lisääminen. Tavoitteena 

mahdollistaa kaikille osallistuminen koulun toimintaan. Tällä hetkellä menossa 8.lk 

hyvinvointiviikko, johon kuuluu unelmien koulupäivän suunnittelu (oppilaiden osallisuuden 

lisääminen). 

 

Nuorisopalveluissa haastetaan nuoria suunnittelemaan toimintaan.  

 

Vanhempainfoorumi suosittaa osallistamiseen ”Nuorten Suomi - vaikuta!” teemapäiväkonseptia. 

 

7. Muut asiat 

Sihteerikäytäntö sovitaan jatkossa palveluittain (koulu, nuorisopalvelut, srk). Seuraavan kokouksen 

muistion kirjaa nuorisopalvelut 



 

 

 

8. Kevään tapaamisten ajankohdat 

10.3.2021 keskiviikkona klo 13-15.00 

12.5.2020 keskiviikkona klo 13-15.00 

 

9. Perhekeskusverkoston kokouksen päättäminen 

Paula Huuska toteaa kokouksen päättyneeksi klo.14.35. 


