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Kortetalo

MITEN SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUT TUKEVAT LASTEN 

JA VANHEMPIEN SELVIYTYMISTÄ



■ Neuvolat

■ Kouluterveydenhuolto

■ Opiskeluhuolto
▪ Koulukuraattorit, koulupsykologit, sairaanhoitajat

▪ Opiskelijaterveydenhuolto

■ Varhaisen tuen sosiaalihuollolliset palvelut
▪ Kotipalvelu

▪ Perhetyö

▪ Tukihenkilö- ja tukiperhetyö

▪ Perhesosiaalityö

▪ Pikkulapsiperheiden psykologit

▪ Perhekeskustyö

Päivi Kalilainen



Päivi Kalilainen



■ Perheneuvola
▪ Ml. Lastentutkimusklinikka ja nepsy-tuki

■ Lastenvalvojapalvelut

■ Lastensuojelu
▪ Avohuollolliset palvelut

▪ Sijais- ja laitoshuolto

Nuorten palvelut

- nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Linkki päihdepalvelupolkuun https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/nuorisovastaanotto

Erikoisairaanhoito
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■ Taloustuki Syksyn talousneuvoloiden aikataulut -uutinen https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2022-08-

15_rahat-eivat-riita-laskut-maksamatta-talousneuvolasta-neuvontaa-ja-ohjausta

■ https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/talous-ja-toimeentulo/talousneuvola

■ Järjestöjen tuki ja srk:n tuki

▪ esim. lastenhoitoapu srk https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/uutiset/-
/news/108767730
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DIGITAALISIA PALVELUJA

■ https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/perhekompassi

■ https://omaks.fi/
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PERHEKOMPASSIN OHJAUSTA JA 
NEUVONTAA LAPSIPERHEILLE■

■ Perhekompassin ohjaus ja neuvonta -tapaamisilla voi keskustella lasten kasvatukseen, 
vanhemmuuteen tai lapsiperheiden palveluihin liittyvistä asioista.

■ Perhekeskustyöntekijät ovat perheiden tavattavissa Kuokkalan ja Huhtasuon 

perhekeskuksissa sekä Kortetalossa ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella. Lisäksi 

perhetyöntekijät kohtaavat perheitä myös Monikulttuurikeskus Gloriassa, Mäki-Matin 
perhepuistossa sekä Lähitaloilla eli Piippurannan klubilla ja Kortteli klubilla.

■ Apua parisuhteen haasteisiin

▪ Parisuhteen huoltoasemalla on mahdollisuus keskustella parisuhteen tilasta ohjatusti. 

Huoltoasemalle voi tulla yksin tai yhdessä puolison kanssa. Tapaamisia voi olla yhdestä 
kolmeen kertaan.

▪ Huoltoasema on avoinna tiistaisin kello 12.30–16 vuoroviikoin Kortetalossa ja Kuokkalan 

perhekeskuksessa 23.8. alkaen. Varaa maksuton huoltoaika etukäteen numerosta 050 380 
0583 tai 050 338 9810.
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ALUEELLISTA TOIMINTAA
■ Huhtasuon perhekeskus, Nevakatu 2:

• 16.8. alkaen parittomien viikkojen tiistaisin kello 9.30–12 ilman ajanvarausta tai 
ajanvarauksella, p. 050 351 8621 tai perhekompassi(a)jyvaskyla.fi.

■ Kuokkalan perhekeskus, Polttolinja 9:

• 22.8. alkaen maanantaisin klo 12.30–15 ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella, p. 050 
338 9810 tai perhekompassi(a)jyvaskyla.fi.

■ Kortetalo, Kartanonkuja 4, X-ovi, 2. krs:

• 18.8. alkaen parittomien viikkojen torstaisin klo 9–11 ilman ajanvarausta tai 
ajanvarauksella, p. 050 338 9810 tai perhekompassi(a)jyvaskyla.fi.
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ALUEELLISTA TOIMINTAA

■ Monikulttuurikeskus Gloria, Matarankatu 6:

• perjantaisin 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. klo 10–12

■ Mäki-Matin perhepuisto, Oikokatu 7:

• maanantaisin 12.9. ja 17.11. klo 10.30–12.30

• keskiviikkoisin 5.10. ja 14.12. klo 9.30–11.30

■ Lähitalojen leikkitreffit:

■ Lähitalo Kortteli klubi, Vapaudenkatu 48–50:

• keskiviikkoisin 31.8. ja 2.11. klo 9.30–12

■ Lähitalo Piippurannan klubi, Paperitehtaankatu 1:

• torstaisin 22.9. ja 24.11. klo 9.30–12
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NEPSY-PYSÄKKI
■ Nepsy-pysäkki avoinna kerran viikossa ajanvarauksella

■ Jyväskyläiset lapsiperheet saavat tukea ja ohjausta perheenjäsenen neuropsykiatrisiin haasteisiin kerran viikossa 
avoinna olevalta Nepsy-pysäkiltä.

■ Pysäkille voi tulla keskustelemaan, kun perheenjäsenellä on keskittymisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden, toiminnan 
ohjauksen tai aistisäätelyn haasteita. Nepsy-haasteet voivat ilmetä esimerkiksi lapsen suurina tunteina, normaalin 
arjen takkuisuutena tai hankaluuksina lähtö- tai muutostilanteissa.

■ Nepsy-pysäkki avautuu 23.8. ja on avoinna tiistaisin kello 8.30–11.45 vuoroviikoin Kortetalossa, Kartanonkuja 4, X-
ovi, 2. krs ja Kuokkalan perhekeskuksessa, osoitteessa Polttolinja 9.

■ Pysäkillä voi myös tutustua nepsy-tukimateriaaliin kuten aistivälineisiin, visuaaliseen materiaaliin ja kirjallisuuteen.

■ Nepsy-pysäkki on perheille maksuton palvelu. Aika tapaamiseen varataan numerosta 050 351 8621.
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ONKO VÄKIVALTA KOSKETTANUT LAPSEN, 
NUOREN TAI PERHEESI ELÄMÄÄ?
■ Barnahus-hankkeen tavoitteena Jyväskylässä on muun muassa kehittää ja parantaa väkivaltaa kokeneiden lasten, nuorten ja perheiden palvelupolkuja sekä 

turvata oikea-aikaisen tuen ja hoidon piiriin ohjautuminen tarvittavien viranomaistoimenpiteiden rinnalla. 

■ Milloin perheen kannattaa ottaa yhteyttä Barnahus-hanketyöntekijään? 

■

■ Ota yhteyttä Barnahus-hanketyöntekijään

■ Näin perhe voi ottaa yhteyttä 

■ Yleinen ohjaus ja neuvonta 

■ • Soita maanantaisin klo 12–14 numeroon 050 325 4748, hanketyöntekijä/sosiaalityöntekijä Sari Pöyhönen. Tavoitella voi muinakin aikoina ja jättää vastaajaan 
yhteydenottopyynnön yhteystietoineen. 

■ Asiakkaaksi ohjautuminen 

■ • Soita maanantaina tai tiistaina klo 9–12 perheneuvolan päivystysnumeroon 

■ 014 266 3590. Perhe ja alkutiimin ammattilainen pohtivat yhdessä sopivinta tapaa edetä asiakkuudessa.
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LÄHIPALVELUT
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PERHEKESKUKSEN TEHTÄVÄT



VISIO JYVÄSKYLÄN 
PERHEKESKUSKOKONAISUUDESTA

Alueelliset perhekeskusten 
toimipisteet:
Väestöpohja kohtuullinen (n.+/- 20 
000 hlöä)
Toiminnan taso:
• Ohjausta ja neuvontaa
• Ryhmätoimintoja ja 

kohtaamispaikat
• Jalkautuvia vastaanottoja
• Monialainen tiimi
• Muu toiminta
Huhtasuon ja Kuokkalan 
perhekeskukset
Kortepohjan päiväkotikoulu

Keskitetyt lapsiperhepalvelut 
mm.
• Perheneuvola
• Varhaisen tuen palvelut
• Perheoikeudellinen yksikkö
• Nuorten talo
• Lastensuojelun avohuolto
• Vammaispalvelut

Erityispalvelujen tuki,
konsultaatiot ja 
jalkautuvat palvelut.
mm. erikoissairaanhoito ja 
lastensuojelu

Perhekeskustoimijoiden 
toimipisteet
Koulut, päiväkodit, nuorisotilat, 
kirjastot, liikuntatilat, 
yhdistysten ja seurakuntien tilat

Sähköinen palveluopas 

Perhekompassi

Perhekeskusverkostot
11 alueellista verkostoa

https://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi


PERHEKESKUS
VERKOSTOT

Palokka



Nuorisopalvelut
Nuorisotila, etsivä 

nuorisotyö 

Liikuntapalvelut
Liikuntahalli, uimahalli, 

urheilukentät

VARHAISKASVATUS
kunnalliset, yksityiset, kerhot, 

kahvilat

Vaajakosken 
perhekeskusverkosto

Puheenjohtajana yhtenäiskoulun 
rehtori

Sampoharjun 
terveysasema
neuvola, lääkäri, 

hammashuolto, terapiat, 
pikkulapsiperheiden psykologi

4H, MLL, SPR, 
Unicef, Pela ja 

muut 
yhdistykset

Kulttuuri- ja 
osallisuuspalvelut

Poliisi

Aluesosiaalityö 

24.9.2021 Hanna Leveelahti & 
Tiina Tuukkanen

Yksityiset 
lastensuojelulaitokset

LeikkipuistotAlueen 
yritykset

KOULUT
Janakka, Jyskä/Tammirinne, 

Oravasaari, Vaajakoski, 
Vaajakumpu, Haapaniemi

Kouluterveydenhoito, 
oppilashuolto,

kasvatusohjaaja,
koulun nuorisotyö

Kirjasto ja 
kansalaisopisto

Kirkko

Lastensuojelu

Varhaisen tuen 
palvelut

Perheneuvola,

Erityistason 
palvelut

Vaativan 
erityistason 

palvelut


