Keljonkangas-Säynätsalo perhekeskusverkoston tapaaminen

Muistio

Aika: 20.11.2019 klo 14-16
Paikka: Säynätsalon nuorisotila Pelisilmä
Kokouksen muistio
1. Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Esittäytyminen, osallistujalistan kierrättäminen ja sen päivittäminen
 edustus kouluilta, varhaiskasvatuksesta, kirjastosta, nuorisopalveluista, varhaisen tuen palveluista,
oppilashuollosta, seurakunnasta, nuorisoseurasta. Poliisi vieraili tapaamisessa. Yhteensä 16
osallistujaa
3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valitseminen kokoukselle
 Puheenjohtajana Keljonkankaan päiväkodin johtaja Maija Kontro
 Verkoston puheenjohtaja, Keljonkankaan koulun rehtori Marja Hänninen-Helin oli estynyt
osallistumaan kokoukseen
 Sihteerinä Keljonkankaan päiväkodin varhaiskasvatuksen erityisopettaja Iira Honkonen
4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 Muistio hyväksyttiin ilman muutoksia
5. Poliisin vierailu
 Poliisin näkökulmasta Keljonkangas-Säynätsalo turvallista asuinaluetta
 Keskustelua alueen ajankohtaisista ilmiöistä, mm. alueella tapahtuvasta ilkivallasta,
liikennesääntöjen rikkomisesta ja päihteistä. Keskustelua siitä, miten tärkeää aikuisen on tarvittaessa
puuttua lapsen/nuoren toimintaan
 Tehdään lapsille/nuorille näkyväksi se, että aikuiset välittävät.
 Poliisi mahdollista saada vierailemaan esim. koululla, jos sille on selkeästi jokin peruste.
 Nuorisolta puuttuu Keljonkankaan alueella kokoontumispaikka, minkä seurauksena nuoret
kokoontuvat mm. koulun pihalla.
 Uuden koulun myötä nuorisolle tulossa kokoontumistilat. Tähän kuitenkin on vielä aikaa, minkä vuoksi
kokouksessa keskusteltiin, mitä vaihtoehtoja nuorisolle voitaisiin tarjota ennen koulun valmistumista.
 Keskustelua, minkälaista toimintaa ja missä nuorisolle voitaisiin tarjota, kuka asiaa koordinoisi, ja
miten asiat järjestettäisiin vastuun näkökulmasta.




Säynätsalossa toimiva konsepti nuorison vapaa-ajan toiminnasta ja tiloista, tästä voisi saada
Keljonkankaalle mallia.
Seurakunnasta Tarja Masalin selvittää seurakunnan mahdollisuutta tarjota nuorisolle tiloja.
Asia jätetään mietintään ja sen parissa jatketaan seuraavassa
perhekeskusverkostotapaamisessa.

6. Muutama sana ajankohtaista perhekeskustoiminnasta
 Kohtaa ei käsitelty kokouksessa.
 Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita koskevat diat
7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita
 Hyvä arki –tapahtuman kokemukset
 Paikalla monipuolisesti eri toimijoita, jotka olivat panostaneet omaan pisteeseensä. Kiitos tästä
kaikille!
 Paikalla olleiden vanhempien kanssa syntyi aktiivista keskustelua lapsiperheitä koskevista aiheista,
mm. lasten unesta, itsesäätelystä ja ruutuajasta. Paikalle olisi toivottu vielä enemmän vanhempia
 Tarkoituksena tehdä jokavuotinen tapahtuma, joka toteutuu aina syksyisin
 Alueen lapsiperhetoimijat –lehtisen koostamista
 Verkkoalusta lapsiperhetoimijoiden kokoamiselle on jo olemassa. Lisäksi keskusteltiin, että toimijat
voisi koota myös lehtiselle, minkä voisi antaa vanhemmalle suoraan, esim. neuvolassa
 Toimijoiden kuulumisia
 Varhaisen tuen palvelut: Asiakasmäärät ovat koko ajan kasvussa
 Neuvola: Loppuvuosi on näyttää kiireiseltä, influenssarokotukset ajankohtaisia
 Varhaiskasvatus: Kunnalliset päiväkodit ovat täynnä, yksityiset päiväkodit täyttyvät hyvää vauhtia
 MLL: Perhepeuhu maanantaisin Neulaskankaan päiväkodilla klo 18-19
 Nuorisotoimi: Säynätsalon nuorisotila Pelisilmä täytti 20 vuotta, tätä on juhlittu nuorten kanssa
 Koulu: Koululaisten itsesäätelyasiat mietityttävät. Koululaiset käyvät myymässä kinkkuarpoja
 Seurakunta: Kotikäyntikampanjan tiimoilta alueen asukkailta on kysytty, minkälaisia tapahtumia he
toivovat. Paljon tapahtumia tulossa, mm. jouluaskarteluilta. Koululaisten iltapäiväryhmä Näkkäri on
saanut paljon positiivista palautetta
 Kirjasto: Keljonkankaan uudesta kirjastosta tulossa omatoimikirjasto. Ajankohtaisena aiheena
mietityttävät omatoimikirjastoon liittyvät vastuukysymykset
8. Kevään tapaamiskertojen ajankohtien ja aiheiden sopiminen
 Seuraava tapaaminen 19.2. klo 14-16 Keljonkankaalla, Neulaskodilla. Kevään viimeisen tapaamisen
ajankohta sovitaan seuraavassa tapaamisessa
9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

