
 

 

Vaajakosken perhekeskustapaaminen    Muistio 

Teams-tapaaminen 28.4.2020 klo 12-13 

 

1. Ajatuksia, oivalluksia ja kuulumisia uudessa tilanteessa 

 Nuorisopalvelut: Jalkautumista lähialueille ja jututetaan 

nuoria kun tavataan. Somessa ig ja discord käytössä ja 

niitä on tarkoitus jatkaa poikkeusajan jälkeen. 

 Vaajakosken yhtenäiskoulu: Alusta asti huolena ollut 

”riskiperheiden” lasten ja nuorten tilanne. 1-2h 

lähiopetukseen tullut koko ajan lisää oppilaita. 

Eriarvoistumisen näkyminen huolettaa: jos vanhemmilla ei 

ole mahdollisuutta tukea lasta tai nuorta, saako hän 

tarvittavan tuen. Koulunkäynninohjaajat jopa herättävät 

lapsia ja nuoria etänä. Vastuu vanhemmilla suurempi 

etäkoulunkäynnissä: herättäminen, ruoka, tuki tehtäviin.  

 Koulun pihalla kokoontuu paljon nuoria liikkumaan ja 

tapaamaan toisiaan. Ei ole ollut ilkivaltaa. Nuoret kaipaavat yhdessäoloa. 

 Seurakunta: Diakoniatyö palvelee monella tavalla: keskusteluapua ja taloudellinen avustaminen eri 

tavoin: (perheet voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä diakoneihin) maksukortteja kauppoihin, arjen apu 

-kassien jakaminen, pakastevalmisruokia on tulossa jakoon. Lions Clubin kanssa yhteistyötä: 

avustetaan kolmea vähävaraista perhettä. Lähimmäisen puhelin 041 730 3453 ma-su 8-20. 

Keskustelutukipalvelu perheille tiistaisin klo 13-15: https://discord.gg/AX2NRk4  

 Vanhempainfoorumi: tekee mielellään yhteistyötä koulujen kanssa, tulevaisuudessakin. 

Kerhorahoitusta saatu AVIlta muutamalle koululle. Maailman suurin vanhempainilta tänä iltana. 

 Vaajakummun koulu: Lähiopetuksessa erityisen tuen oppilaita. Ruokakassien jako toteutettu 

yhteistyössä Vaajakosken yhtenäiskoulun kanssa. Etäopetus alkuun haastavaa uutuuden vuoksi, 

mutta nyt pääasiassa sujuu. Osa oppilaista hyötynyt etäopiskelusta. Koulun aikuiset tsemppaavat 

etänä oppilaita. 

 Koulut hakeneet erillistä pienryhmärahoitusta. Lisäksi koulujen nuorisotyöntekijän paikka tulossa 

hakuun.  

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Puistoruokailu  joulupuuro ti 17.11., Hilda 

osallisuuskoordinaattori laittaa kutsun alkusyksystä 

 Liikuntapalvelut: Hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen 

tukemiseksi vuonna 2020 https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

https://discord.gg/AX2NRk4
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta


 

 

 Perhekeskustoiminta: Perhekompassin chat ti, ke, pe klo 8-14 

https://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi 

 Varhaisen tuen palvelut, perheohjaus: Poikkeustilanne näkyy perheiden tilanteissa, kun tilanne 

pitkittynyt. Perheiden tilanteet kärjistyvät, kun jaksaminen on äärirajoilla. Ne, jotka eniten apua 

kaipaavat, haluavat nähdään kasvotusten. Ensisijaisesti tarjotaan tapaamista etäyhteyksillä, mutta 

kasvotusten onnistuu myös, jos perhe on terveenä. Huoli mielenterveys- ja päihdeasioista, miten 

perheet saavat avun oikea-aikaisesti. Verkostoille tiedoksi: jos perheohjaus jo työskentelee 

perheessä, voi olla suoraan perheohjaajaan yhteydessä, ei tarvitse soittaa palveluohjaukseen. Jonoa 

jonkin verran tullut, kiireellisyysjärjestyksessä otetaan työskentelyyn. Jonossa oleville perheille 

soitetaan ja keskustellaan palveluntarpeesta. Tarvittaessa ohjataan tarkoituksenmukaisiin 

palveluihin, ettei tarvitse jonottaa turhaan, jos perheohjaus ei olekaan oikea palvelu.  

 Varhaisen tuen palvelut, kotipalvelu: paljon on asiakkaita. Palveluohjaus: Tällä hetkellä ei ruuhkaa, 

tilanne on vaihteleva. 

 Korona-neuvontapuhelin kauppa-asioissa 014 2660550 

 Kirjasto: Kirjastot ovat kiinni. Asiakaspalvelu siirtynyt verkkoon ja e-kirjoja saatavilla normaalia 

enemmän. 

 EPTT-hanke: Neuvolan th:lle tulossa syksyllä koulutus päihteiden käytön puheeksi ottamisesta. 

2. Verkostolle uusi puheenjohtaja 

 Juha siirtyy eläkepäiville ja syksyksi olisi hyvä saada uusi puheenjohtaja. Puheenjohtajana voi toimia 

kuka tahansa verkoston jäsen. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä perhekeskustyöntekijään ennen 

seuraavaa tapaamista. Jyväskylän vanhempainfoorumi harkitsee asiaa - Vaajakosken vanhempien 

tukemana. 

3. Syksyn tapaamisten ajankohdat 

 22.9.20 klo 13-16  

 25.11.20 klo 13-16 eptt:n kanssa yhdessä  

https://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi

