
 

 

Keltinmäki-Myllyjärvi perhekeskusverkoston tapaaminen   Muistio            

Aika: 14.11.2019 klo 14-16 

Paikka: Keltinmäen hyvinvointikeskus

1. Kokous avattiin ja osallistujat toivotettiin tervetulleeksi. 

 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen päivittäminen 

Edustus: Keltinmäen asukasyhdistys, Jälkkäri, Kannustaen kouluun -hanke, Jyvälän iltapäiväkerhotoiminta, 

seurakunta, hyvinvointikeskus, nuorisopalvelut, varhaisen tuen palvelut, kirjasto, liikuntapalvelut, 

varhaiskasvatus, osallisuuspalvelut, yhteensä 14 osallistujaa. 

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valitseminen kokoukselle 

 Hanna pj, Tiina T. sihteeri 

 

4. Hyväksyttiin edellisen tapaamisen muistio. 

 kohta 7: asukastalo korjattiin kylätaloksi. 

 

5. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta 

 Perhekeskuskehittäminen tullaan liittämään osaksi Tulevaisuuden sote-keskus kehittämistä. 

Kansallisena painopisteenä on mm. matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluiden saatavuuden 

lisääminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä. Jyväskylän peke-työntekijät edistävät 

vuonna 2020 yhteistyötä erityisesti neuvolan, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilashuollon 

ja varhaisen tuen välillä. Perhekompassi palveluohjausta tullaan jatkamaan, suunta enemmän pop 

up tyyppisesti sinne missä perheet ovat, tapahtumiin yms. 

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Turvallisuus Keltinmäen alueella 

o Tukialus-hanke kutsutaan verkostoon vierailemaan keväällä 

o Koulu: Hankaluuksia ei ole nyt ollut, keväällä oli tilanne hävikkiruokailun yhteydessä 

(päihteiden käyttäjä). Koulun tietoon on tullut, että huumeiden käyttäjä oli tarjonnut 

huumeita koululaiselle. Koululaiset tietävät huumeiden käyttäjät. Poliisi vieraillut koululla 

ja kannustanut ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä ja pyytämään apua.  

o Päiväkoti: Työntekijä nähnyt poliisit täysissä varustuksissa, mutta muuten ei ole ollut 

näkyvää päihteiden käyttöön liittyvää. 

o Kylätalo: Ei ole ollut häiriöitä syksyn aikana.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_marraskuu_2019.pdf


 

 

o Kirjasto: Tänään viimeksi ohjattu pois kirjastosta henkilö kahden juomatölkin kanssa. 

Henkilö oli halunnut lämmitellä kirjastossa. Ikärajattomuus on tulossa Keltinmäen 

kirjastoon ja se mietityttää.  

o Hyvinvointikeskus: On tullut päihteiden käyttäjiä sisälle taloon ja ohjattu ulos.  

 Keltinmäki-tiimi 

o Keltinmäki-tiimi on alueen ikäihmisten asioihin painottuva. Tiimissä on ollut keskustelua 

voisiko Keltinmäki-tiimi ja perhekeskusverkosto yhdistyä. Keskustelua yhdistämisestä: 

järkevöittämistä, päällekkäisyyksien poistamista. Päätetään yhdistää verkostot ja 

keskustellaan, että voidaan kokeilla ja jos ei toimi, palataan takaisin vanhaan. 

Keskustellaan myös, että jos asiat koskettavat vain tietynikäisiä, voi se porukka esim. 

aloittaa aiemmin. 

 Lasten Keltinmäki –tapahtuma 

o Lapsilta tullut terveisiä viime vuodesta: eivät olleet kokeneet, että olisivat päässeet 

vaikuttamaan päivän sisältöön. 

o Siivouspäivän yhteyteen voisi liittää tapahtuman (toukokuussa), teemana esim. 

ilmastoasiat. Hanna selvittää pvm Japa ry:ltä. 

o Kevään ensimmäisessä tapaamisessa suunnitellaan tapahtumaa tarkemmin. 

o Kukkulan Kaikuun saattaisi ehtiä juttu tapahtumasta ja kysyä lasten toiveita tapahtumaan. 

Tuulikki selvittää, ehtiikö lehteen juttu. 

o Koululta selvitetään oppilaiden ideoita tapahtumaa varten. 

 Kuulumiskierros 

o Jälkkäri: Toimii koululla, pääpiste ruokalassa ja muita tiloja käytetään, salia aina kun se on 

tyhjä. Koulun uima-allas on myös käytössä. Jalkapallo- ja sählykerhot toimivat. Ulkoillaan 

koulun pihalla ja metsässä. Mäenlasku oli toiveena heti kun lunta satoi. Päivittäin 35-42 

lasta, kirjoilla 52. Työntekijöitä on 5 + koulunkäynninohjaaja. Tehty mm. taideteoksia ja 

katsottu Otsoa ja sopulia Yle Areenasta. Kylätalo kutsui taideteokset näyttelyyn. 

Jälkkärimaksuissa Jyväskylän kaupunki ottanut käyttöön maksuvapautus- ja 

puolitusohjelman vähävaraisille perheille, ohjeet löytyvät kaupungin nettisivuilta. 

o Kannusten kouluun –hanke: Kasvatusohjaaja läsnä koululla, kohtaa lapsia ja vetää ryhmiä 

mm. tunne- ja kaveritaidoista. Ryhmiä suunnitteilla lisää. Hankkeessa tehdään Jyväskylän 

kaupungille poissaolomallia, jonka tavoitteena on vähentää oppilaiden poissaoloja 

ennaltaehkäisemällä ja puuttumalla ajoissa. Hanke kestää heinäkuuhun 2020 saakka ja 

hankkeen rahoittaa Opetushallitus. 

o Keltinmäen asukasyhdistyksen kylätalo: Kylätalo auki ma-pe klo 8-14.30. 

o Seurakunta: ensi tiistaina 19.11. kirkolla lyhtyilta klo 17.30 alkaen. Illassa yhdessä oloa ja 

erilaisia toimintapisteitä. Tarkoitettu kaikenikäisille. Kirkolla toimii kuoro, lisää tietoa 

seurakunnalta. Ma ja ke kirkkis klo 13-16 1-6. luokkalaisille. Kirkkisjatkot keskiviikkoisin 

kokkikerhon puitteissa klo 16 jälkeen. Nuorten ilta keskiviikkoisin 7. luokkalaisista 

ylöspäin. Torstaisin klo 17-20 kahvila yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.  



 

 

o Hyvinvointikeskus: Talossa tapahtuu paljon kaikenlaista. Eilen ollut pimeän karkoitus –

tapahtuma. Ostosmatka Tuuriin tulossa ensi viikolla. Erilaisia esiintyjiä vierailee talossa. 

Uutena aloitettu hulahulavanteen pyöritys, liikunnanohjaaja Tiina neuvonut alkuun 

liikkeissä. Pohditaan yhdessä millaista yhteistyötä koulu ja hyvinvointikeskus voisi tehdä. 

Lapsiryhmät voisivat vierailla hyvinvointikeskuksessa esim. laulamassa ja keskustelemassa. 

o Nuorisopalvelut: Nuorisopaku vierailee Keltinmäessä ja kävijöitä on ollut. Nuorisopaku 

liikkuu ti-to kaupungin eri alueilla. Nuorisotilaa ei ole käytettävissä alueella. Alueella 

toivotaan liikuntalaitteita. Liikunnanohjaaja ottaa asiasta kopin ja vie viestiä eteenpäin 

liikuntapalveluille. Nuorisopakussa varusteena erilaisia pelejä ja sumopainipuvut.  

o Varhaisen tuen palvelut: Ennaltaehkäiseviä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita 

perheille. Perheohjausta tarjotaan kaiken ikäisten lasten perheille erilaisiin elämän 

tilanteisiin. Yksin äitinä –ryhmä, vanhempana vahvemmaksi –ryhmä, nuorten äitien –

ryhmä ja isäryhmä. 12 perheohjaaja, 4 kotipalvelun perhetyöntekijää. 3 palveluohjaajaa 

vastaa puheluihin ma-to 8-14. Yksikössä lisäksi 3 perhesosiaalityöntekijää, 2 

perhekeskustyöntekijää ja palveluesimies. Tällä hetkellä jonkun verran jonoja, noin 2-3 

viikkoa, riippuu toki, miten tarjottu aika sopii perheelle.  

o Kirjasto: Satutunnit pyörivät ja niissä käy enimmäkseen päiväkotiryhmiä. Myös kotona 

olevat perheet ovat tervetulleita. Koululaisia käy viettämässä aikaa kirjastossa koulun 

jälkeen.  

o Lastenlandia päiväkodit: Muutama lisäpaikka saatu syksyllä ja ryhmät ovat lähes täynnä. 

Keväälle on 4 paikkaa vapaana, lapsia voi ohjata. Lasten kokonaismäärä on 32. 

Varhaiskasvatuksen opettajan työpaikka on auki.  

o Liikuntapalvelut: yhteistyötä tehdään hyvinvointikeskuksen kanssa aktiivisesti ja samoin 

Kylätalo keitaan kanssa. Myös koulun kanssa tehdään yhteistyötä. Liikunnanohjaaja 

selvittelee entisen nuorisotilan tilaa, voiko sinne saada jumppalaitteita asukkaiden 

käyttöön.  

o Osallisuuspalvelut: soppatykki 29.11., joulupuuro + myyjäiset 16.12. Huhtasuolla on tehty 

yhdessä eri ikäisten ihmisten kanssa yhteinen biisi ja Kuokkalassa on tekeillä. Koululla on 

tehty Keltinmäen oma biisi. Jää pohdintaan tehdäänkö yhteinen biisi myös Keltinmäessä.  

 Kotalammen puistopäivät 3.-4.6.20, suunnittelupalaveri 14.2.20 klo 12.30-14 

kirkolla 

o Positiivisen diskriminaation edistäminen Jyväskylän varhaiskasvatuksessa –hanke alkanut, 

Myllytuvan päiväkotiin tullut kaksi työntekijää. Kutsutaan mukaan 

perhekeskusverkostoon. 

 

7. Kevään tapaamiskertojen ajankohtien ja aiheiden sopiminen 

 Verkoston puheenjohtajuus vuonna 2020  

 Hyvinvointikeskuksella: 

o 6.2. klo 14-16 ja 16.4. klo 14-16 


