
Merijärven monialaisen työryhmän tehtävä on:
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

Lisäksi työryhmä:
 Vaihtaa tietoa Merijärven alueen nuorten elinoloista ja tarpeista
 Sopii yhteisistä toimista alueen nuorten elinolojen parantamiseksi
 Tuo verkoston jäsenten toimintaa tunnetuksi muiden verkoston sisällä 
 Sopii alueen nuorten ohjaamisesta palvelusta toiseen

Työryhmän jäsenet vaihtoivat ajatuksia, huomioita ja näkemyksiä merijärvisten nuorten arjesta. Ryhmän jäseniä paikalla 6.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma: Toimiva arki –hanke:
-Merijärven kunta on mukana sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa, jossa pyritään luomaan paremmat toimintaedellytykset
lapsi- ja perhepalveluille sekä tekemään palveluista enemmän tarvelähtöisiä perheitä ajatellen. Tavoitteena on luoda varhainen tuki
lähemmäksi perheitä. Merijärvellä ryhmään kuuluvat Jari Ylikulju, Tiina Yppärilä, Marjo Jokitalo, Ulla Nivala sekä nuorisovaltuuston
edustaja. Ryhmä on osa Kalajoen työryhmää. Merijärvellä kouluttaudutaan ja otetaan käyttöön lapset puheeksi –menetelmä, jolla
korvataan osa vanhempainvarteista eri koululuokilla.

Lapsiperheiden palvelut:
-4H-yhdistys ja kunta tarjoavat kunnan lapsiperheille ilmaista työpalvelua koteihin perheiden arkea helpottamaan. Palvelu on ollut
kiiteltyä ja toimivaa, joka heijastuu perheen kaikkiin jäseniin vapaa-aikana sekä parempana jaksamisena arjessa.
-Koulu on tekemässä sopimusta Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, jonka myötä koululle järjestetään koulumummo/vaari –
toimintaa, tukioppilaskoulutusta sekä tyttökerho. MLL:n aluetyöntekijää voidaan käyttää apuna myös muissa tapahtumissa ja
toiminnoissa sopimuksen myötä.

Koulu, opiskelu ja työllisyys:
-Koivupuhdon koululla on menossa useita valtakunnallisia kyselyitä, joihin oppilaat ja heidän huoltajansa osallistuvat eri luokka-
asteilta. Kyselyiden perusteella saadaan tietoa lasten ja nuorten terveydestä ja oppilashuoltolain toteutumisesta.
-Alueella näkyvillä koulunkeskeyttämisbuumi. Merijärvellä ei tällä hetkellä ole uusia keskeyttäjiä kevään ajalta. Merijärvisiä alle 25
vuotiaita työttömiä edelleen 5 nuorta.

Päihteet:
-Huolta aiheuttaa edelleen tupakointi. Enenevissä määrin huolenaiheena on kannabis ja myönteinen asenne sen käyttöön nuorten
keskuudessa. Matala kynnys kannabiksen käyttöön heijastuu vahvasti haluttomuuteen sitoutua yhteiskuntaan ja toimintoihin.
Keskusteltiin nuorten asenteista päihteitä kohtaan ja tietämyksestä kannabiksen käytön riskeistä. Suunnitelmissa on pitää Kalajoella
tilaisuus nuorille, jossa keskustellaan päihdetietoisuudesta, käytöstä ja riskeistä nuorten kanssa. Tilaisuudessa kokemusasiantuntija
kertoo omasta käyttöhistoriastaan sekä käytön lopettamisesta nuorten kielellä nuorille.

Toimenpiteet:
-Jelppikahvilan kehittäminen Huoltikselle keväälle 2017.
- Seuraavassa kokouksessa pureudutaan koulun kyselyiden tuloksiin.


