
 

 

Vaajakosken perhekeskusverkoston tapaaminen 

10.3.2021 klo 13-15 Teamskokous 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle, sihteerivuorossa oppilashuollon edustaja, varalla 

kouluterveydenhuolto edellisen muistion mukaisesti 

Puheenjohtajaksi valittiin Paula Huuska ja sihteeriksi seurakunnan edustaja Satu Harjula. Seuraavaan kokoukseen 

sihteeri tulee nuorisopalveluista. 

 

3. Esittäytyminen 

Kokouksessa oli paikalla koulun, kirjaston, nuorisopalveluiden, seurakunnan, vanhempainfoorumin, päivähoidon ja 

perhekeskuksen työntekijöitä. Yhteensä 15 osallistujaa. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Siihen ei löytynyt lisättävää. 

 

5. Vaajakosken PikkuParlamentin viesti aikuisille 

Kuulimme PikkuParlamentin viestin, jonka mukaan jokaisella lapsella pitäisi olla turvallinen kotiympäristö. 

Katsoimme diat, joissa oli lasten omia ajatuksia turvallisuudesta. Pienryhmissä keskustelimme lasten ajatuksista ja 

kirjoitimme lapsille terveisiä takaisin padlet-pohjalle kysymyksiin: 

- Mitä ajatuksia lasten viesti herätti? 

- Mitä toimenpiteitä on tehty tai on tekeillä? 

Aikuisten vastineessa lapsille pohdittiin, että turvallisen kotiympäristön luomisen on useille aikuiselle luonnollinen 

asia. Siinä tulee kuitenkin entistä enemmän asettua lapsen asemaan ja tarkastella turvallista ympäristöä lapsen 

näkökulmasta. Aikuiset pohtivat, että on tärkeää, etteivät lapset jää yksin. Kaverisuhteisiin tulee panostaa ja 

kannustaa. Myös perheen jäsenten yhteinen aika on tärkeää ja lapset suosittelivat kivoja tehtäviä aikuisille.  

6. Salaiset elämäntaidot-kurssi 4-6-luokkalaisille 

Jyväskylän seurakunnan nuorisotyönohjaaja Satu Harjula esitteli Salaiset elämäntaidot -työskentelymallin. 

Työskentelymallissa vahvistetaan 4-6-luokkalaisten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Tarkoituksena on kerätä 

Vaajakosken toimijat yhteen ja vetää kouluilla tiimeissä Salatut elämäntaidot -oppitunteja vuoden aikana noin 8 

oppitunnin verran. Toimintamalli sai kannatusta ja Satu lupasi toimittaa rehtoreille lisäinfoa ja diasarjan, jotta 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/vaajakosken_pikkuparlamentti_turvallinen_kotiymparisto_2021.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pekeverkoston_ajatuksia_pikkuparlamentille_10.3.21.pdf


 

 

aiheeseen voidaan tutustua paremmin. Kokoamme kevään aikana tiimit, jotka toivon mukaan pääsevät syksyllä 

aloittamaan Salatut elämäntaidot- työskentelyjä kaikilla Vaajakosken alueen 5-luokilla. 5-luokkalaiset todettiin 

olevan hyvä ikäryhmä Vaajakoskella tällaiseen toimintaan. 

 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Kirjasto; omatoimikirjasto suljettu, muuten lainaamaan pääsee, oleskelu kielletty, suositellaan pikaista käyntiä. 

Koulut ja päiväkodit ilmoittavat, jos ovat tulossa, vältetään ryhmien päällekkäisyys, ei tapahtumia tällä hetkellä 

Seurakunta; Mietittiin koulujen linjaa vierailijoiden suhteen, johon rehtorit vastasivat, että opetussuunnitelman 

mukaista toimintaa järjestetään, ei muuta. Vaajakosken kirkon remontti alkaa, kirkko poissa käytöstä syksystä 

lähtien. 7-luokan ryhmäytykset täytyy kevään aikana sopia toiseen paikkaan. 

Nuorisopalvelut; tilat saavat olla auki eli sen suhteen kaikki hyvin. Tosi hiljaista ja rauhallista, eli missä nuoret? 

Alkutalvella oli ilmassa, että sukupolven vaihdos menossa. Junnuja eli 5-6-luokkalaisia tiloilla käy noin 10-15. 

Koulunuorisotyönohjaaja on aloittanut syksyllä, 6-luokkalaisille ryhmäytystä syksyä ajatellen, pienryhmiä, koulussa 

arki pyörii normaalisti, Instatili on löytänyt myös paikkansa. 

Päiväkoti; lapset ovat iloisia ja energisiä eli korona ei näy. Vasut ja palaverit käydään etänä. Mietinnässä miten 

eskareiden tutustuminen kouluun tapahtuu? Lapset kaipaavat paljon aikuisia ja syliä. 

Koulut; Tasa-arvohanke, on saatu aikuisia lisää, 1 erityisopettaja ja kasvatusohjaaja. Kasvatusohjaajalle on ollut suuri 

tarve eli paljon työsarkaa riittää. 

Vaajakumpuun 3 ekaluokkaa ensi syksylle. 3 nuorisokotia Vaajakosken alueella eli näistä tulee oppilaita koululle, 

jotka tarvitsevat enemmän tukea koulunkäyntiin, johon koulu tekemässä suunnitelmia. SOS-lapsikylään tulossa 

erittäin haastavien nuorten yksikkö. Koulun keittiössä alkaa kesällä remontti, kestää pari vuotta. Vaikuttaa ehkä 

myös koulun toimintaan. 

Vaajakosken koulu on kasvava koulu, pieni ikäryhmä lähtee pois ja hieman isompi ryhmä tulee. Jopo-ryhmä, johon 

haku käynnistyy 7-8-luokan oppilaille.  

Vanhempainfoorumi, kuntalaisaloite liikenneturvallisuudesta. Toivovat hyvää yhteistyötä alueen muiden toimijoiden 

kanssa ja tulevat mieluusti mukaan erilaisiin yhteistyökuvioihin 

Varhaisen tuen palvelut; palvelutarpeen arviointi tiimi, sama puhelinnumero kaikenlaisiin huoliin. 

Perhekeskustyöntekijät voi tulla pitämään tietoiskuja yksiköille perhekompassista ja matalankynnyksen palveluista. 

Myös tietoa päiväkoteihin ja kouluille tästä palvelusta. 

 

8. Muut asiat  

 Liikkuva perhe –webinaari lapsiperheiden liikkumisesta kiinnostuneille 16.3.2021  



 

 

 Ilo lasketella –hanke: MLL Köhniö-Kypärämäki tarjoaa yhteistyökumppaneiden kanssa Laajiksen 

laskettelukorttia käyttöön 3h kerrallaan lapsiperheille, joiden harrastamista korona vaikeuttaa.  

Voimassa kevään 2021. 

 Samalla viivalla –hanke tarjoaa näönkorjausta tarvitseville 5-12 –vuotiaille lapsille ilmaiset 

urheilulasit 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin. 

 


