Monialainen työryhmä
Taustatiedot
Päivämäärä:
Ryhmän nimi:
Ryhmän
tarkoitus
lyhyesti:

28.1.2019 klo 13.30-15.10
Merijärven monialainen työryhmä
Toteuttaa neljää tehtävää:
1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta
nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja
vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus
3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin
ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi
4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon
sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken





Vaihtaa tietoa Merijärven alueen nuorten elinoloista ja tarpeista
Sopia yhteisistä toimista alueen nuorten elinolojen parantamiseksi
Tehdä jäsenten toiminta tunnetuksi muiden verkoston jäsenien keskuudessa
Sopia alueen nuorten ohjaamisesta palvelusta toiseen

Muistion laati:
Ryhmän
jäsenet,
paikalla:

Raili Esko
Jari Ylikulju, opetustoimi
Maria Peltokoski, koulukuraattori
Raili Esko, vapaa-aikatoimi
Ossi Männistö, TE-toimisto
Harri Hiitola, poliisi
Hannele Aho, seurakunta

Poissa:

Kaisa Saukko, Eteenpäin -hanke
Niina Nivala, Jelppiverkko
Maila Rasmus, terveystoimi
Tiina Yppärilä, 4H
Kirsti Rahkola, sosiaalitoimi
Jari Arvio, pelastuslaitos

Pöytäkirja
Toimintaympäristön hahmottaminen





Kuulumistiedon
vaihto
Kunkin tahon
toimintojen
viimeaikaiset
tapahtumat
Havainnot
asiakaskunnasta

Jari: - Kalajoen kaupungin kanssa tehty kirjallinen ostosopimus etsivästä
nuorisotyöstä. Palvelut tuottaa Jelppiverkko.
-Kirsti Rahkola edustaa jatkossa Kalajoen kaupungin sosiaalitoimea
Merijärven monialaisessa työryhmässä.
-Koulussa laadittu oppilaille poissaolojen toimintamalli. Poissaolojen
kasvaessa tiettyjen tuntimäärien suuruiseksi seuraa ennakkoon sovitut
seuraukset, ns. porrasmalli. Mallissa otetaan huomioon myös oppilaan
ikä ja luokkataso. Mallista on tiedotettu oppilaille ja huoltajille.
-Koululla päivitetty kriisisuunnitelmaa.
-Kouluterveyskysely tulossa keväällä 2019.
-Koulun vanhempainilta järjestetään 6.2.19 somen turvataidoista.
Tilaisuudessa puhuvat nuoret, koulupoliisi, sekä Susanna Hihnala
Kalajoen mielenterveys- ja päihdeyksiköstä kiusaamisen seurauksista.
-Koivupuhdon koululla tukioppilaiden ohjaamana välkkäritoiminta ja
kaverikioski.
-Poikkeuksellisen hyvä tilanne tupakoinnin suhteen.
-Nuuskaa löytyy silloin tällöin, mutta tänä lukuvuonna ei ole löytynyt
yhtään.
-Sähkötupakasta epäilyksiä.
Maria: Virta-salissa jatkuvat voimaannu vanhempana -illat, myös live
striimauksena.
-Mielenterveysongelmat kasvavat nuorten parissa.
-Merijärvellä helpompi vuosi verrattuna viime vuoteen, poissaolot ovat
työllistäneet, sekä kaveriasiat ja ahdistuneisuus.
Ossi: -Merijärven työttömyys% on tällä hetkellä 6,6 Ei yhtään alle 26v.
työtöntä. Nuoret kohti työtä -hanke on työllistänyt ainakin 2 Merijärven
nuorta.
-Alkoholiongelmaiset eivät huolehdi työnhaun voimassaolon
jatkumisesta.
-Ossi kertoi ohjaamo -palvelun toiminnasta, ns. ”yhden luukun palvelu”
Nuorille tarjotaan kaikki palvelut samassa paikassa. Nuoret tulevat
mieluummin ohjaamoon kuin te -toimistoon. Kalajoelle on tulossa ko.
palvelu.
-Yli 25 vuotiaat saavat opiskella korkeintaan 6kk työttömyysavustuksella
Harri: -Viime aikoina some -ahdistelu ollut eniten esillä. Valistaminen
paras keino estää.
-Jo peruskoulussa ongelmia olleella on usein ongelmia peruskoulun
jälkeenkin -myös Merijärvellä. Ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää!
-Nuoret kuskit hurjastelevat ja ovat riskiryhmä liikenteessä.
Hannele: -Seurakunnan kriisityön ryhmä Ylivieskan kautta voi tarvittaessa
toimia ja tukea Merijärvellä.
-SRK tavoittelee 8-luokkalaisia rippikouluun, kolme Merijärveltä on
menossa SRK:n rippikouluun.
-Törmälässä mahdollisuus pitää leirikouluja tai ryhmäyttämistä.

Kysymykset, joihin toivotaan ratkaisua joltain muulta taholta

Kysymykset ohjaus- ja
palveluverkostolle (tai
jollekin muulle taholle), joihin
toivotaan ratkaisua
Seuraavan kokouksen paikka
ja aika

Merijärven kunnantoimisto keskiviikko 2.10.2019 klo 13.30

