
 

 

Keltinmäki-Myllyjärvi perhekeskusverkoston tapaaminen 

Aika: 19.11.2020 klo 14-16 

Teams-etätapaaminen 

Muistio 

 Tapaamisen aloitus 

Tiina avasi kokouksen. 

 

 Esittäytyminen 

Paikalla oli edustus Kultalakin päiväkodista, Tukialus –hankkeesta, liikuntapalveluista, kulttuuri- ja 

osallisuuspalveluista, pikkulapsiperheiden psykologipalveluista, varhaisen tuen palveluista (perheohjaaja), 

alueen asukkaista ja seurakunnasta.  Yhteensä 10 henkilöä. 

 

 Puheenjohtajan toteaminen tapaamiselle, muistion tekee edellisen muistion mukaisesti seurakunta.   

Puheenjohtajan toimii Tiina Päivärinta ja muistion tekee Leena Noronen. 

  

 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

 Tukialus –hanke esittäytyy 

Tukialus –hanke esittäytyi. Hanke on Helsingin Diakonissalaitoksen järjestämää ja Sovatek- 

säätiön koordinoimaa. Se tarkoittaa jalkautuvaa mielenterveys- ja päihdetyötä keskustassa ja lähiöissä. 

Hanke tarjoaa mm. palveluohjausta ja tukea arjessa elämiseen. Työntekijöillä on mukanaan mm. ruokaa, 

vaatteita, puhdistusaineita ja pistovälineitä. Tukialus toimii keskiviikkoisin ja torstaisin sekä joka toinen 

perjantai klo 9-17 välisenä aikana. Keltinmäessä ollaan yleensä iltapäivällä. Mukana voi olla myös 

vertaistoimijoita.  

Todettiin myös, että VisiittiAuto pysähtyy Keltinmäen kaupan pihassa torstaisin klo 12-12.45.  Autossa voi 

vaihtaa käytetyt neulat puhtaisiin. 

 Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Kultalakin päiväkoti: korona on vaikuttanut eniten yhteistyötahojen kanssa tehtävään toimintaan. Nyt ei 

yhteistyötä esim. kylätalon, kirjaston eikä päiväkeskuksen kanssa. Liikutaan paljon ulkona. Lapsia riittää (yksi 



 

 

yksityinen pk on lopettamassa). Vanhemmat eivät tule sisätiloihin, käyttävät maskeja. Ei joulujuhlaa, ei edes 

pihassa. Piristetään syksyä juhlalla lapsen oikeuksien päivänä. 

 Perhekeskusverkosto: Huhtasuon kanssa pilotoidaan fyysistä perhekeskusta, joka voisi tulla ehkä 

hyvinvointikeskuksen tiloihin. Se olisi käytössä 1 pv/viikko. Uusi työpari (Hanna Leveelahti) aloittaa Tiinan 

kanssa vuoden vaihteessa. Pilottihankkeena Harrastamisen Suomen malli, jolla joillekin kouluille saataisiin 

harrastetoimintaa koulupäivän aikana. Ennakkotietona: palvelutarpeen arviointi -tiimiä kootaan. 

 Varhaisen tuen palvelut: asiakasmäärä on maltillinen, ei jonoja. Palveluohjaajalle soittoaika ma-to 8-14, 

kannattaa ohjata perheitä soittamaan. Ryhmätoiminnan alkamisesta ei ole vielä tietoa. Neuvolavastaanotto 

voitaneen käynnistää alkuvuodesta. 

 Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: iltakahvit muuttuvat erilaisiksi, on kerätty tietoa, jonka pohjalta sisältöä 

uudistetaan. Kaupunki tekee hyvinvointikyselyä Keltinmäen alueen asukkailta, jotta saataisiin yleiskuva 

alueesta. 

 Pikkulapsiperheiden psykologipalvelut: Koko vuosi on menty vajaalla resurssilla. Jono on kasaantunut 

loppuvuoden osalta. Toivoa on helpotuksesta, täyttölupa sijaisuuteen alkuvuodesta. 

 Seurakunta: päiväkerholaisia tuodaan kerhoihin normaalisti, mutta avoimessa perheolkkarissa käy vähän 

perheitä. Alakoululaisten avoimissa ovissa käy kaksi kertaa viikossa normaalimäärä (20-30) lapsia. Tänä 

vuonna ei joulukirkkoja, vaan jouluvideot päivähoidolle ja koululle. Kaikille avoin joulupolkuikkuna kirkon 

takapihalla ajalla 15.12.-3.1., sitä voi kierrellä omatoimisesti 24/7. Nuorten iltakahvila ja nuortenilta kerran 

viikossa. 

 Koulun terveiset: 1. luokka on ollut karanteenissa. Vanhempainillat ja arviointikeskustelut toteutetaan etänä. 

Ei yhteisiä tapahtumia, ei joulujuhlia. Vanhempainyhdistys toimii. 

 Neuvolan terveiset: Tällä hetkellä ei rajoituksia henkilömäärille neuvolakäynneillä. Terveystarkastukset 

hoidetaan. Influenssarokotukset ajanvarauksella. 

 Liikuntapalvelut: Senioreiden tasapaino- ja lihaskuntotestiin (16.12.) ilmoittaudutaan ennakkoon. 

Liikuntalaturi on loppunut. Ensi vuonna Unelmista totta –harrastetukihanke.  

 

 Osallisuuden vahvistaminen perhekeskustoiminnassa 

Osallisuuden vahvistaminen on tämän vuoden teema ja kokouksen osallistujat kävivät antamassa ehdotuksia 

mentimeterin avulla. Kysymykset olivat: 1. Miten lisätä toimijoiden osallisuutta peke-toiminnassa? 2. Miten 

lisätä asukkaiden osallisuutta peke-tominnassa? Ehdotuksia tuli jonkin verran ja ensi vuonna jatketaan asian 

pohtimista. Tiedottaminen nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi. 

 

 Muut asiat 

 Senioreiden testauspäivä keskiviikkona 16.12. klo 14.00-16.00 Kylätalo Keitaalla 

 

 Kevään tapaamisten ajankohdat 

tiistai 23.2. klo 14-16 ja torstai 6.5. klo 14-16 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/osallisuus_keltimaki-myllyjarvi.pdf


 

 

 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.


