
 

 

Keljonkangas-Säynätsalo perhekeskusverkoston tapaaminen   MUISTIO  

Aika: keskiviikko 19.2.20 klo 14-16                                                                                                

Paikka: Neulaskoti, Pihkatie 4 

Paikalla: Lapsiperheen vanhempi alueelta, oppilashuollosta, nuorisopalveluista, kirjastosta, 

kouluterveydenhuollosta, seurakunnalta, kouluilta, varhaisen tuen perheohjauksesta, neuvolasta, 

kouluyhdistyksestä, perhekeskustoiminnasta. Yhteensä 13 osallistujaa.  

Esityslista 

1. Tapaamisen aloitus 

Verkoston puheenjohtaja Marja H-H avasi tapaamisen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 

 

2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen täydentäminen 

Esittäydyttiin ja kerättiin kokouksessa läsnäolijat osallistujalistaan.  

 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 

Puheenjohtajaksi todettiin Marja ja sihteeriksi Tanja R. Jatkossa sihteerin tehtävää vaihdellaan kokouksessa 

siten, että jokainen taho toimii sihteerinä omalla vuorollaan.  

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Todettiin ja käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. 

 

5. Neulaskodin toiminnan esittely 

Osmo V aloitti kohdan 7 asialla, jonka jälkeen Tarja M. kertoi neulaskodin toiminnasta.  

Huomioita: 

 Vauvaryhmä, taaperoryhmä ja perhekerhoja kaksi ryhmää. Perhekerholaiset vähentyneet.  

 Ruokailu- ja diakoniapäivystystä, muskaria, mll:ää, puuhakokkikerho nuoret, paljon muitakin ryhmiä. 

Joka päivä jotakin. Tämän lisäksi iltatoimintaa mm. isille. 

 Murroksessa eloa eli tulee miettiä mitä lapsi- ja perhetyö tulevaisuudessa. Vinkkejä voi antaa. 

 Nuorten illassa ollut rauhallisempaa. Nuorisotyössä tammi-helmikuu hiljainen, sama ilmiö Pelisilmässä.  

 Aktiivinen neulastiimi, Tarja M. vie nuorisotoiminnan vapaaehtoistoiminnan idean tiimiin. 

Keskustelu ja päätökset: 



 

 

Ideoita lapsi- ja perhetyön toiminnalle: Koululta on toivottu peuhuiltoja, olisiko siinä ideaa. Vanhemmuuden 

vertaisiltoja, jossa puuhaa ohessa. Yhteistyötä MLL:n kanssa.  

 

 

6. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

 Kansallisia asioita 

 Perhekompassi lapsiperheiden palveluohjaus ja muita paikallisia ajankohtaisia 

Perhekeskustyöntekijä Tiina esitteli, esitys tässä linkissä. Suvantovaihetta sotekeskus-asioissa. Jyväskylän 

kaupungilta Hanna H. kirjoittaa Maakunnan näkökulmasta hankehakemusta. Jos ideoita sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kehittämiseen niin Hannalle voi viestiä (yhteystiedot saa perhekeskustyöntekijältä). 

Tulevaisuuden sote-keskus sisältää perhekeskustyön. Keskusteltiin yleisellä tasolla mielenterveyden haasteista ja 

niiden yleisyydestä. Huomataanko ongelmat esim. lapsilla ja nuorilla ajoissa.  

Perhekompassi perheiden tukena ja apuna edelleen. Siihen liittyvää jalkautuvaa palvelua tarjolla eri puolella 

kaupunkia. Tiina T. esitteli koko kaupungin ja tälle alueelle osuvaa toimintaa. Keljonkankaalla ollaan tavattavissa 

myös seuraavina aikoina: Keljonkankaan päiväkoti ke 29.1., 15.4. ja 27.5. klo 9-11.30 ja Keljonkankaan 

lähikirjasto to 13.2., 19.3. ja 11.6. klo 13-15.30. Säynätsaloon tulossa kesäkuun lopussa puistoruokailu.  

Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen hanke startannut: 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta (sivut valmiit 19.2.20) 

Perhekeskustyöntekijöitä voi kutsua tapahtumiin mukaan.  

Keskustelu ja päätökset:  

Koettu, että vaikka tapahtuu paljon niin silti vanhemmat ei tiedä tarpeeksi lapsiperheiden palveluista ja samaa 

ollut myös ohjaamo-palvelun suhteen. 

Toivottiin, että mahdollisessa hanketyössä huomioidaan myös nuorten näkökulma ja tämän alueen 

problematiikka. Yhteistyön tiivistäminen olisi tarpeellista myös esimerkiksi opettajien koulutuksen 

näkökulmasta.  

Keskusteltiin, että Keljonkankaan lokakuun markkinat olisi perhekeskustoiminnalle hyvä paikka näkyä.  

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Tilat nuorisolle: viime tapaamisen muistiosta ”Seurakunnasta Tarja M. selvittää seurakunnan 

mahdollisuutta tarjota nuorisolle tiloja. Asia jätetään mietintään ja sen parissa jatketaan 

seuraavassa perhekeskusverkostotapaamisessa.” 

 Keskustelua uuden yhtenäiskoulun suunnitteluvaiheesta 

 Tilaisuus alueen huoltajille 

Keskustelu ja päätökset:  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/ke-sa_peke_diat_190220.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fhankkeet%2Fliikunta&data=02%7C01%7C%7Cd2537247baa345aacfc808d7b6168cd1%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637178080273611912&sdata=yGd04aqg0t6HW0oGd1%2FaRWhQg2vMEhn2Fky3cAupZUg%3D&reserved=0


 

 

- Tilat nuorisolle: Neulaskodilla paljon toimintaa ja ahdasta. Tarkasteltu asiaa ja uudessa yhtenäiskoulussa ei 

omaa tilaa seurakunnan toiminnalle tulevaisuudessa. Tarkoitus kuitenkin tehdä yhteistyötä kaupungin 

nuorisotyön kanssa ja pohtia asiaa yhdessä. Sovittiin, että nuoriso-ohjaaja Pia S. ottaa nuorisotyönohjaaja 

Antti P. yhteyttä ja alkavat valmistella yhteistyötä myös uuteen rakennukseen. Todettiin, että Antin kanssa 

on jo luonteva yhteistyö olemassa ja keskustelua on helppo jatkaa.  

Nuoria myös jatkossa paljon, joka näkyy mm. rippikoululaisten kasvavana määränä. Keskustelussa nostettiin 

esiin, että kun uusi koulu tulee, niin pysyykö Säynätsalossa Pelisilmän toiminta vai tuleeko pelkästään 

Keljonkankaan toiminta. Seurakunnalla haaveena, että myös Säynätsalossa nuorten toimintaa jatkossa, 

kaupungin puolella asiasta ei ole vielä tehty päätöksiä. Todettiin, että on pitkä aika odottaa uutta koulua, 

jotta Keljonkankaallekin saadaan lisää nuorten toimintaa. Yritetty saada kasvatettua Keljonkankaan nuorten 

toimintaa jo tähän mennessä, mutta toimijoiden resurssit eivät ole riittäneet. Toiveena kuitenkin vielä 

seurakunnan ja kaupungin nuorisotyön resurssien tarkastelu. Todettiin, että on harmittavaa, että jos 

johonkin halutaan lisää toimintaa, niin se on muualta alueelta mahdollisesti resurssina pois. 

 

Pohditaan vanhempien mahdollisuutta olla apuna, jos tila löytyisi. Perjantai (yläkoululaisten ilta) voisi olla 

mahdollinen neulaskodin näkökulmasta, jos työvoima löytyisi vanhemmista. Ideoitiin, että Wilman kautta 

saataisiin viestiä vanhemmille, että löytyisikö sitä kautta vapaaehtoisia. Sovittiin, että nuorisotyö (kaupunki, 

seurakunta) tekee wilma-tekstin ja koulut välittävät eteenpäin vanhemmille. Alustavissa kyselyissä 

vanhemmillekin ollut haasteena sitoutua jokaiseen perjantai-iltaan. Pohdittiin, että voisiko olla 

yhteisponnistus ja töissä illassa esim. ammattilainen ja vaikka yksi vapaaehtoinen.  

 

Facebookissa ja ilmoitustauluilla voisi jakaa myös ilmoitusta. Laura P. kouluyhdistyksestä voi laittaa alueen 

sivuille facebookiin ja kouluyhdistyksen sivuille. Varhaiskasvatukseen ja ilmoitustauluille laittaa Tarja M. 

 

- Yhtenäiskoulu: Tarja S-P ja Marja H-H olleet arkkitehdin luona ja nähnyt tulevan koulun värimaailmaa. 

Selkeitä värejä, mutta myös luonnosta tulleita ajatuksia. Suunnitelmat on hyväksytty tilapalvelussa. Sisäosien 

suunnittelu jatkuu aiemmilla työryhmillä.  

Tanja R. kertoi valmistelijan terveiset liittyen alueen perusopetuksen palveluverkon suunnitteluun. Koko 

kasvun ja oppimisen palvelujen palveluverkko menossa esittelyyn Sivistyslautakunnan iltakouluun 26.2. (vain 

tietopohjan esittelyä, ei päätöksiä), jonka jälkeen palveluverkon päivitys /päätöksenteko käsittelyssä 

sivistyslautakunnan myöhemmin määrittyvässä kokouksessa. Lopullinen päätöksenteko 

kaupunginvaltuustossa huhti-toukokuussa 2020. Tulevan lukuvuoden 2020-2021 kaikki Säynätsalo-

Keljonkangas koulut jatkavat toimintaansa kuten ennenkin, paitsi, että yhdessä Tilapalvelun kanssa 

kartoitettu tulevien 4.luokkalaisten sijoittuminen Muuratsalon ja Säynätsalon päiväkotikouluun. Mahtuvat, 

joten Muuratsalon ja Säynätsalon päiväkotikoulussa opiskelee ensi vuonna 1.-4. lk. 



 

 

- MLL Säynätsalo: laskiaistapahtuma Table en Bois -kahvilassa 23.2. klo 10.30-12.30. Maaliskuussa tulossa 

Keljoon mahdollisesti lastenvälinekirppis. Mielellään ottavat kumppaniksi Säykkipäivien järjestelyihin. MLL 

yhteystiedot löytyvät jakelulistasta. Lokakuussa (4.10.) MLL 100 vuotta ja sinne voi myös halutessaan tulla 

mukaan järjestämään. 

 

8. Muut asiat 

- Kunnantalolla puistojuhla alustavasti suunniteltu 12.6. Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut päävastuussa 

järjestämässä, verkoston toimijoita otetaan mielellään mukaan. Yhteys osallisuuskoordinaattoriin tai 

perhekeskustyöntekijään. 

- Jyväskylän perheneuvolassa puhelinneuvonnan ajat muuttuneet. 

- Eeva Hintikka toi esille, että nuorisovastaanotolla tulossa murrosikäisten vanhempien ryhmä, johon 

mennäkseen ei tarvitse olla asiakkuutta nuorisovastaanottoon. 

 

9. Seuraava tapaaminen 

18.5. klo 14-16, neulaskodilla, teemana: Keljonkankaan yhtenäiskoulun suunnittelun eteneminen ja mahdollinen 

ajankohtainen tieto koskien tulevaisuuden palveluverkkoa, nuorisotila-asia (pyydetään paikalle nuorisopalveluilta 

Risto K./ Katariina S.) 

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

