
 

 

KELTINMÄKI-MYLLYJÄRVI PERHEKESKUSVERKOSTO 

Keltinmäki- Myllyjärvi perhekeskusverkoston tapaaminen 

Teams kokous torstaina 17.9.2020 kello 14-15.35 

 

1. Esittelykierros 

2. Edellisen peken muistioiden tarkastus 
Perhekeskusverkosto 6.2.2020 

Perhekeskusverkosto 16.4.2020 

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Tämän tapaamisen puheenjohtajana toimii Tiina Tuukkanen ja sihteerinä Satu Altén. 

4. Verkoston puheenjohtajan valinta 

Valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi (yleensä 4 kokousta) liikuntapalveluista Tiina Päivärinta. 

Seuraavan tapaamisen sihteerinä (19.11.) toimii seurakunnan edustaja ja sitä seuraavalla kerralla 

Varhaisen tuen edustaja. 

5.  Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 
Tiina esitteli ajankohtaiset asiat perhekeskustoiminnan osalta sekä hankkeen Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyspalvelukeskus ohjelma Keski-Suomessa vuosina 2020- 2022.  

6. Osallistujien ajankohtaiset asiat 

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut:  

Alkukesälle suunniteltu Kotalammen puistopäivät ja siellä perinteiset puistoruokailut jouduttiin 

perumaan ja nyt suunnitellaan Keltinmäki- Myllyjärvi alueelle torstaille 3.12. 

Joulupuurotapahtumaa.  Tapahtuman perusidea on sama kuin kesän tapahtumassa olisi ollut: 

paikalliset toimijat järjestävät ohjelmaa ja kävijöille tarjotaan maksuton ruokailu.  

Seuraava suunnittelupalaveri Teamsissa perjantaina 13.11.20 kello 13.00. 

Tapahtuma voidaan järjestää seurakunnan tiloissa ja pihalla. Tiloissa voidaan myös valmistaa puuro, 

jota tapahtumassa tarjotaan.  

 

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


 

 

Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa tapahtuma on Keltinmäki- Myllyjärvi suuralueella 

keskiviikkona 21.10. kello 18.- 20.00.  Tapahtumat ovat nyt ensisijaisesti etänä, mutta tarvittaessa 

ollaan myös paikan päällä Keltinmäen koululla. Iltakahvit tapahtumaan on ilmoittautumislinkki 

tässä: tällä lomakkeella  tai osoitteessa www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat.  
Ilmoittautuminen on tärkeää, osallistuu paikan päälle tai on etänä. 

 

 Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvisuomen piiri: 

Mukana Selviydytään kiusaamisesta 2017-2020 hankkeessa.  

Mll on kiinnostunut tukemaan Keltinmäen perhekahvilan toimintaa. Satu A. vie viestiä 

Perhekahvilan yhteyshenkilölle. Perhekahvila on tauolla loppu vuoden. 

 

 Varhaisen tuen palvelut: 

Perhekeskusyhteistyössä on tällä hetkellä hyvä tilanne ja perheiden kanssa päästään asioimaan 

nopeastikin. Perheeltä tuleen yhteydenotto ensin puhelimitse ja yhdessä mietitään, miten 

jatketaan. Tavataan joko livenä tai skypen tai teamsin kautta. 
 

 Liikuntapalvelut: 

Keltinmäen koululla on Liikuntalaturin ja liikuntaveturin järjestämänä salibandyryhmä 11-16 

vuotiaille nuorille. Ryhmä kokoontuu torstaisin kello 16.30-17.30. Lisää osallistujia toivotaan, joten 

viettehän viestiä eteenpäin. 

Perjantaina 25.9. kello 12.-12.30 järjestetään Kotalammen toimintapuistossa puolen tunnin jumppa 

kaiken ikäisille. 

 Keltinmäen seurakunta 

Kypärämäki-Köhniön perheolkkari ja lasten päiväkerhot toimivat osoitteessa Erämiehenkatu 6, 
olohuonetoiminta Saihokatu 4:ssä. Partiolaiset kokoontuvat Salokatu 20:ssä. Myös Keltinmäen 
kirkolla kokoontuu partioryhmiä. 
 
Varhaisnuoret: perheolkkari 9- 11 (pääsee jo 8.30) 

Lasten kerhot alkaneet, jopa jo 2 vuotiaita on mukana isompien sisarusten mukana 

Nuorille nuorten ilta keskiviikkoisin ja kahvila torstaisin.  
Kummin kaa päivä 3.10. Ilmoittautuminen menossa vielä viikolla 39. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHCsypbn81IZPlK7NPYi3c9FUQjgwWVpQRVRJV1ZORDJKNTVBUUowN1RWTS4u
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/selviydytaan_kiusaamisesta_-projekti_jkl_peke-verkostot2020.pdf


 

 

Markkinointia ei ole tehty nyt paljon poikkeustilanteen takia. Kaikki halukkaat ovat mahtuneet 
mukaan. 
 

 Kouluterkkari 

Koronan vaikuttaa edelleen. Uudet toimintatavat ovat käytössä. Tänä syksynä on huomattu, että 

levottomuus on lisääntynyt. Koulukuraattori on vaihtunut: uutena Hanna Auvinen.  Koulupsykologia vielä 

odotellaan.  

 Neuvola 

Terveydenhoitajien vastaanotot toimivat tällä hetkellä normaalisti ja asiakkaiden määriä 
vastaanoton aikana ei tällä hetkellä rajoiteta. Asiakkaille ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta varata 
aikoja sähköisesti yli 1-vuotiaille lapsille, mutta neuvolan puhelinpalvelun kautta aikoja voi varata 
normaalisti. Kevään ja kesän aikana lastenneuvolalääkäriaikoja jouduttiin perumaan ja siirtämään 
koronatilanteen takia, mutta nyt lääkärikäynnit taas onnistuvat. Neuvolan perhevalmennuksia on 
jouduttu perumaan keväällä ja nyt syksyllä. Jatkossa perhevalmennuksia järjestetään joko videoiden 
avulla, Teamsin avulla tai hybridivalmennuksina, eli pieni määrä asiakkaita voi tulla paikalle ja livenä 
samaa valmennusta voi seurata kotoa käsin.  

 Kirjasto  

Koronan vaikutukset toiminnassa ovat ehkä ne päällimmäiset asiat tällä hetkellä. Kaikissa 
kaupunginkirjaston toimipisteissä on koronan takia lähdetty karsimaan loppuvuoden suunniteltuja 
tapahtumia, sekä lasten että aikuisten, tai siirtämään niitä verkkoon, jos vain 
mahdollista.  Keltinmäen/Keljonkankaan lähikirjaston syksyn satutunnit on peruttu kokonaan. 
Koululuokat ovat tervetulleita kirjastoon lainaamaan aineistoa, mutta pitempää oleskelua 
lukutunnin merkeissä kirjastossa ei nyt suositella luokille. Perinteisiä kirjavinkkaustunteja luokille on 
siirretty keväälle 21. Kaupunginkirjastossa valmistellaan myös 
kirjastotuntitallenteita/etävinkkauksia, jotka mahdollistavat kirjallisuuteen sekä verkkokirjastoon 

tutustumisen koululuokista käsin. 

 Liisa, alueen asukas 

Ihana kuulla, että perheille, lapsille ja nuorille on toimintaa. Mites ikäihmiset? 

 Tuulikki Väliniemi 

nimimuutoksia: 

Kylätalo Keidas 

Keltinmäen ja Myllyjärven asukkaat ry 



 

 

 

Kylätalo on perhekeskus, löytyy mm. pelejä, puutarha, jonne voi mennä vaikka eväitä syömään. 

Kylätalo Keidas on avoinna ma – pe klo 10.00 – 14.30. 

Kylätalo Keitaalla on toimintaa Vauvasta Vaariin. Siellä käy kaiken ikäisiä. Liikuntapaikalle talon takana 

kaivataan liikuntaryhmiä.  

Nyt Kylätalo Keitaalla paikallisen taiteilijan, Minja Revonkorven näyttely: ”Kasvukausi”. Se kannattaa käydä 

katsomassa. Seuraavaksi tulee Kultalakin päiväkotilaisten näyttely lokakuuksi. 

Torstaisin tiloissa on kansalaisopiston taidepaja lapsille ja aikuisille. 

Sunnuntaina 27.9. luento: Kokemusmatka kipuun.  

Kylätalo Keitaalla löytyy myös jalkahoitaja ja hieroja. 

Lounas päivittäin. 

Sienitien syysmarkkinat järjestetään perjantaina 25.9. Ohjelmassa: kirpparia, karaokea, musiikkia 

alttoviululla. 

Kylätalo Keitaalla voi myös kokoontua varaamalla tiloja Tina Lingreniltä 

 Tuula (vanhempainfoorumi) 

Miten saataisiin tietoa pekestä ja muistakin tapahtumista  

Kylätalo kokoontumispaikaksi. Perhekahvila sinne myös. 

Tärkeää työtä perhekahvila, työelämään päässeet vanhemmat tarvitsevat myös tukea, vanhempain foorumia 

rakennetaan ja saadaan tietoa eteenpäin, miten se saataisiin 

 Tiina Tuukkanen totesi, että yhteistyössä viemme tietoja ja viestejä viedään eteenpäin alueiden asukkaille 

7. Muut asiat 

 Tukialushankkeesta kutsutaan vierailija paikalle. 

 Tiinan työparin paikka on tulossa auki lähiaikoina 

 Joulupuuropalaveriin kutsu Tuulikille ja Tiina P:lle. 

8. Seuraava tapaaminen 
Perhekeskusverkosto kokoontuu 19.11. kello 14.-16.00 Teams palaverina. Puheenjohtajana Tiina Päivärinta 

ja sihteerinä seurakunnan edustaja.


