
 

 

VAAJAKOSKEN PERHEKESKUSVERKOSTO 

Aika: maanantai 22.9.20 klo 13-16 Teams-etätapaaminen 

Muistio 

 

1. Tapaamisen aloitus 

2. Esittäytyminen 
Paikalla 12 osallistujaa. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Puheenjohtajana perhekeskustyöntekijä Tiina, sihteerinä liikunnanohjaaja Sirkku. 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 

5. Puheenjohtajan valinta verkostolle 
Päätettiin tämän lukuvuoden palavereihin puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii tästä eteenpäin Paula 

Huuska, Vaajakosken yhtenäiskoululta. 

 

6. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

 
Ajankohtaisia perhekeskusasioita: 

valtakunnallisesti 

-perhekeskustyön kehittäminen ja työ jatkuu. Julkaisu on nyt julkaistu 

-valtakunnallinen perhekeskuskonferenssi työntekijöille 26.11.2020 

Maakunnallisesti 

-tulevaisuuden sotekeskus-hanke, jossa tavoite esim. Vahvistaa hoitoonpääsyä, saada aikaan kustannus 

säästöjä, kehittää käytännön asioita, perhetyön yhdenmukaistaminen, Huhtasuo pilotoi 

perhekeskustoimintapiste asiaa. 

Jyväskylä 

-perhekompassi 5:ssä paikassa Jyväskylässä, ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille ja toimijoille sekä chat 

-Peke-toiminnan ohjausryhmä 

-kumppanuusfoorumi; seuraava palaveri Palokassa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alkusyksy_20_peke_diat.pdf


 

 

 

7. Osallistujien ajankohtaiset – ja tiedotettavat asiat 
 

Vaajakosken yhtenäiskoulu 

Koululla tänä vuonna 567 oppilasta. Määrä on suurempi kuin edellisenä vuonna. Syksyn aloitus on ollut levoton. 

Vaajakosken alue on päässyt mukaan tasa-arvoa 5 –hankkeeseen. Välituntitoiminta aktiviteettejä aloitellaan. 

Välituntivälineisiin on hankkeen kautta rahaa. Korona näkyy kouluissa esim. tehostettuna käsien pesuna, 

koulutuntien sijoittelussa, ruokailujen porrastamisessa ja välitunti eri alueille jaotteluina. Kouluterveydessä on 

ollut kiireistä. 

Koulun alueella oleilu kesällä ja iltaisin on tuonut huolta lähialueen asukkaille. Tähän liittyvä mopoilu 

nimenomaan. Tämä asia herätti paljon keskustelua. Tästä nousi että pitäisikö nuoret ottaa mukaan 

keskusteluihin. Tai olla nuorten kanssa mopomeet? Korpilahdella on ollut mopomeet. Miten siellä meni? Miten 

se jatkuu? Jaana kyselee.  

Liikenneturvalta saisi mahdollisesti apua mopo asiaan. 

Vaajakumpu 

Koulussa oppilaita 573 eniten oppilaita luokissa 1-6. 1 ypri luokka,2 autisti opetusluokkaa ja pienryhmäopetusta. 

Korona avustuksella pyritään kattamaan aukkoja, jotka etäopetuksesta on tullut. Harjurinteen 

nuorisokotiosallistuu koulunkäyntiin, joka on tuonut alkuun pieniä haasteita opetuksen suhteen. Rauhallisesti 

muuten alkanut kouluvuosi. 

MLL 

Selviydytään kiusaamisesta- hanke. Hanke keskittyy kiusaamisen jälkihoitoon. Hankkeen puitteessa tarjotaan 

myös ammattilaisille tukea koulutuksien muodossa. Ryhmä alkaa syyskuussa ja mukaan mahtuu vielä. Jos 

tiedätte henkilöitä, joille tästä voisi olla hyötyä olkaa yhteydessä tai pyytäkää olemaan yhteydessä p. 050 

3416945 tai jenny.saksola@mll.fi 
 

Liikuntapalvelut 

Lasten 7-12 vuotiaiden veturi ryhmissä ja nuorten 13-19 vuotiaiden Laturi ryhmissä Vaajakoskella on vielä tilaa. 

Ryhmät löytyvät kaupungin sivuilta www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan. 

Kirjasto 

Koronan myötä yleisötilaisuudet on peruttu tai siirretty kevääseen. Näillä näkymin pidetään kaksi tapahtumaa, 

joihin otetaan sisälle 20 henkilöä. Vinkkaukset kouluille siirretään kevääseen. Koulut voivat käydä lainaamassa ja 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/selviydytaan_kiusaamisesta_-projekti_jkl_peke-verkostot2020.pdf
mailto:jenny.saksola@mll.fi
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan


 

 

palauttamassa kirjoja. Nyt on pyydetty kouluilta etukäteisilmoittautumista, jottei tule montaa ryhmää 

yhtäaikaisesti. 

Nuorisopalvelut 

Nuorisopalveluille kuuluu hyvää. Koronan takia sisätiloihin on kävijä rajoitus, 20 henkilöä pääsee kerralla sisälle 

tällä hetkellä. Tulijoita olisi paljon enemmän kuin pystytään ottamaan. Jonkin verran vaihtuvuutta illan aikana. 

Tekemiset on vähän vähissä, mutta illat on saatu kuitenkin hyvin menemään. 

Koululaisten vanhemman puheenvuoro/Vanhempainfoorumi 

Miten on pystytty järjestämään vanhempainiltoja? Miten pidetään yhteyttä vanhempiin? Voitaisiinko rakentaa 

aitoa yhteistyötä vanhempiin?  

Vastauksia: vanhempainiltoja on järjestetty, kävijä määrä ollut pieni. 

Vanhempia on kutsuttu sokkelin järjestöiltaan. Sokkelin vanhempainilta ke 30.9 klo 18 koulun ruokalassa, 

Vaajakosken yhtenäiskoululla. 

 

8. Muut asiat 
-Päiväkodit nousi keskusteluissa moneen kertaan. Pyydetään päiväkodit mukaan verkostoon 

(perhekeskustyöntekijä lähettää kutsun). 

Puistoruokailu koronan takia peruuntui. Tilalle suunnitteilla joulu puuro 17.11.2020. Paikka on vielä auki. 

Tapahtuma olisi illansuussa 16-18. Mukana mahdollisesti nuokkari, kirjasto ja liikuntapalvelut, riippuen korona 

tilanteesta. 

 

9. Seuraava tapaaminen 
  

25.11.20 klo 13-14.30 Teams, jonka jälkeen EPTT-hankkeen tapaaminen 


