
 

 

  

Aika: Maanantai 8.4.2019 Klo 13-16 

Paikka: Vaajakummun yhtenäiskoulu, Harjutie 2a 

 

Esityslista 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2. Esittäytyminen 

 edustus kouluilta, kouluterveydenhuollosta, oppilashuollosta, vanhempainyhdistyksestä, 

kirjastolta, hyvinvointikeskukselta, nuorisopalveluilta ja varhaisen tuen palveluilta. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja valittiin sihteeri. 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

5. Ajankohtaista Jyväskylän perhekeskusverkostotyössä 

 Perhekeskustyöntekijät aloittaneet 1.3.2019 Varhaisen tuen palveluissa. 

 Lapsiperheiden palveluohjausvastaanotot osana perhekeskustyötä 

o Sampoharjussa 16.4., 21.5. ja 18.6. klo 8.30-11.30. Keväällä aloitetaan myös 

Kuokkalassa, Tikkakoskella ja Myllyjärvellä ja muilla alueilla on tarkoituksena 

aloittaa syksyn aikana.  

 Viestintäasioita: Muistiot ja kokousaikataulut löytyvät Jyväskylän kaupungin nettisivuilta 

Perhekompassista ja Facebooksivu auennut: Jyväskylän perhekeskusverkostot. 

 Kumppanuusfoorumin toinen tapaaminen oli 11.3.19 klo 17.30-19.30 Pääkirjastolla. 

Keskusteluissa mm. harrastaminen, liikunta ja kohtaamispaikat. Seuraava 

Kumppanuusfoorumi syksyllä syysloman aikoihin yhdessä Vanhempainfoorumin kanssa. 

 Perhekeskusverkostot olivat esillä Kids & Pets –messut Paviljongissa 23.-24.3.19. 

 Alueiden puheenjohtajien tapaaminen oli 27.3. klo 14. Keskusteltiin mm. työnjaosta 

puheenjohtajien ja perhekeskustyöntekijöiden kesken. Perhekeskustyöntekijät ovat 

puheenjohtajien tukena. 

 Sähköpostikäytännöstä sopiminen: Virallisen ohjeen mukaan, silloin kun sähköpostilistalla 

on kaupungin ulkopuolisia vastaanottajia, pitäisi ne lähettää piilosähköpostina. Tästä 

voidaan poiketa, jos kaikki vastaanottajat antavat luvan sp:n näkymiseen. 

Verkostoitumisen ja yhteydenpidon kannalta olisi hyvä, että yhteystiedot olisi kaikkien 

tiedossa.  

Vaajakosken perhekeskusverkoston kokous, muistio 

 



 

 Perhekeskustoiminta Vaajakosken alueella –kooste lapsiperhepalveluista, valmis pohja on 

verkoston käytettävissä. 

o Keskusteltiin koosteen tarpeellisuudesta ja tutkittiin Perhekompassin sivuja. 

Keskusteltiin, että jos Perhekompassi on ajan tasalla ja kattava, tarvitseeko 

erikseen koostetta, koska palvelut ja toimijat löytyvät Perhekompassista. Sovittiin, 

että seurataan Perhekompassin päivittymistä syksyyn saakka ja seuraavassa 

kokouksessa palataan asiaan.  

o Perhekompassiin tulevat tiedot ja päivitykset voi lähettää 

perhekeskustyöntekijöille, jotka päivittävät Perhekompassin sivuja. 

o Toivottiin, että Perhekompassista löytyisi alueet etusivulta: asiakasystävällisempi, 

lähestyminen, asukkaat löytäisivät helpommin oman asuinalueen palvelut.  

 

6. Mahdollisesti ylilääkäri Pertti Peltonen kertoo Vaajakosken terveysaseman asioista. 

 Peltonen ei päässyt paikalle kertomaan terveysaseman asioista.  

 

7. Perhekeskuskortin/pelikirjan täyttäminen 

 Päätettiin, ettei täytetä nyt pelikirjaa, koska se on pdf-muodossa eikä siihen saa kirjoitettua. 

Pohdittiin, että joitain osioita on täytetty jo aiemmin. Sovittiin, että perhekeskustyöntekijä 

selvittää mitä on täytetty aiemmin ja milloin pelikirja on valmis ja sen jälkeen päätetään 

täyttämisestä.  

 

8. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

 Koulu: Vaajakummun koululla tulossa keittiöremontti parin vuoden sisään. Keittiö lähtee pois 

ja tilalle tulee jakelukeittiö. Ruokala tehdään uusiksi. Keittiöltä vapautuvista tiloista tulee 

opetustiloja. Toiveena nousi pienryhmätiloja ja tila rauhoittumiseen. Anne Heinoon voi olla 

yhteydessä toiveista.  

 Kirjasto: Huomattu, että nuorilla ei ole tekemistä ja häiriökäyttäytymistä havaittu. 

Vahtimestari joutuu välillä ohjaamaan nuoria pois kirjastosta, jolloin vahtimestari on saanut 

osakseen huonoa käytöstä. Keskusteltiin, että huonoa käytöstä on havaittu muuallakin, mm. 

kaupat ovat joutuneet antamaan porttikieltoja. Nuorisotyöntekijä kertoo, että nuorisotilalla 

nuorisokortista on ollut hyötyä: siihen on talletettuna nuoren vanhempien tiedot. Jos tietää 

kuka huonosti käyttäytyvä nuori on, saa vanhempiin yhteyden. Saisiko kirjastokorttiin myös? 

Huomattu, myös, että jämäkät rajat ovat hillinneet huonoa käytöstä, esim. porttikiellon 

jälkeen käytös on ollut asiallista.  

 Keskusteltiin liikuntakerhoista koulun jälkeen. Esim. liikkuva koulu järjestää. Jos perheet 

haluavat varata vuoroja, tulee perheillä olla omat vakuutukset. Varattu vuoro tarvitsee aina 

vastuuhenkilön. Nousi esille, että myös Hyvinvointikeskus Väkkärässä on pieni liikuntasali, 

jota saa varata. Jos toiminta on alueen yleishyödyllistä toimintaa, on tila ilmainen.  

 Partio: Kirkko on menossa remonttiin ja partiolle ei ole tiloja tiedossa. 

 Nuorisotila: On huomattu, että jo 7. luokkalaisilla on päihdemyönteisyyttä kaljaa, 

tupakkatuotteita ja kannabista kohtaan. Todettu, että yläkouluikäisillä ei kannata päästää 

keskustaan: siellä päihteet liikkuvat.  



 

 

 

Haapatieltä on löydetty verisiä ruiskuja: lapsia ei kannata päästää leikkimään sulaviin 

lumikasoihin.  

Todettu, että alle 18-vuotiailla ei saa olla edes tulentekovälineitä ja jos huomaa olevan, ne 

voi pyytää pois. 

Tyttöjen kanssa keskustellaan nuorisotilalla viikoittain seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. 

Pelkona on, että tytöt hakeutuvat itseään vanhempien nuorten miesten seuraan.  

  

9. Muut asiat 

 Katsottiin aikuissosiaalityön sivuilta yhteydenottolomake, jolla voi tehdä sosiaalihuoltolain 

mukaisen huoli-ilmoituksen.  

10. Sovittiin seuraavat kokoukset  

 7.10.19 klo 13-16 Vaajakosken koululla 

 2.12.19 klo 13-16 Vaajakummun koululla 

 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

 

 


