
 

 

Keljonkangas-Säynätsalo perhekeskusverkoston tapaaminen 

22.2.2021 klo 14-16 Teamskokous 

Asialista ja kokouksen muistio: 

 

1. Tapaamisen aloitus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00. 

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen tapaamiselle, sihteerivuorossa oppilashuollon edustaja, varalla 

kouluterveydenhuolto edellisen muistion mukaisesti 

Sihteerivuorossa olevat tahot ovat joutuneet olemaan poissa. Sihteeriksi valittiin Jyväskylän seudun Nuorisoseura. 

 

3. Esittäytyminen 

Esittäydyttiin vuorollaan ja kerrottiin kuulumisia: 

- Nuorisoseuralla mennyt olosuhteisiin nähden oikein kivasti, kerhotoiminta pyörii melkein normaalisti. 

- Poliisin ennalta ehkäisevässä toiminnassa on onneksi ollut hiljaista Keljonkankaan alueella. 

- Kouluterveydenhuolto joutuu välillä hyppäämään koronatehtäviin, esimerkiksi rokotuksiin. Kaikkia oppilaita 

ei voida tänä vuonna tavata, vaikka se on tavoite. 

- Varhaisen tuen perheohjaus tekevät välillä myös asiakastyötä Teamsissa, mutta myös kotikäyntejä ja 

ulkotapaamisia tehdään. 

- Perhekeskustyöntekijä Hanna-Leena Leveelahti esittäytyi. 

- Säynätsalossa neuvolassa on ollut hiljaista, myös sieltä on sijoitettu työntekijöitä rokotuksiin. 

- Jyväskylän seurakunnan maahanmuuttajaperheistä vastaava työntekijä pohdiskeli työntekijöiden 

jakautumista koronatehtäviin. Liekö muualta kysytty, myös seurakunnissa voi olla sairaanhoitajia töissä.  

- Säynätsalon alueseurakunnan lastenohjaajan mukaan perhetoiminta pyörii, mutta avoin toiminta on tauolla. 

Myös tapaamisia järjestetään ulkona tai seurakunnan tiloissa. 



 

 

- Perhekeskustoiminta painottuu Teamsiin, ei ole tapahtumia eikä jalkautumisia perhekahviloissa. Huhtasuon 

perhekeskuksen piti aloittaa nyt, mutta sitä lykättiin. Jalkautuva perhekompassi aloittaa kuitenkin 

maaliskuussa Huhtasuon yhteispisteessä ja Mäki-Matin perhepuistossa ajanvarauksella. Tietoiskuja on 

pidetty varhaiskasvatuksen väelle: sähköinen perhekompassi ja varhaisen tuen palvelut.  

- Jyväskylän vanhempainfoorumi painottaa kiusaamisesta keskustelemisen tärkeyttä. Tavoitteena on aktivoida 

vanhempia ympäri Jyväskylää, kuten Huhtasuon alueella. Korona hidastaa toiminnan jalkautumista. 

- K-Market Kotiväylästä ja Kinkomaan kaupalla on mennyt hyvin. Nuoria toivotaan kannustettavan käsidesin ja 

maskien käytössä. Pääsääntöisesti nuoret ovat käyttäytyneet hyvin ja asioista on pystytty sopimaan joko 

nuorten tai heidän vanhempien kanssa. Uuden koulun rakentuminen todennäköisesti lisää näpistelyä. 

- Varhaiskasvatuksella arki rullaa, päällimmäisiä ajatuksia tunne- ja kaveritaitojen tukeminen sekä alueen 

yhteistyöasiat. Alueen päiväkodit, neuvola, varhainen tuki ja koulut suunnitelleet yhteistyötä. 

- Varhaisen tuen psykologi kertoo kuulumisia kohdassa 6. 

- Keljonkankaan koululla iso yhteistyö Lehtisaaren koulun kanssa: koulut yhdistyvät Keljonkankaan 

yhtenäiskouluksi. Rakennuksia säilyy: Muuratsalo, Säynätsalo ja Keljonkankaan koulu sekä uusi koulu. 

- Terveydenhoitajalla ei kummempia kuulumisia, porukkaa on koronajäljityksissä ja -rokotuksissa. Laajat 

terveystarkastukset yritetään hoitaa. Oppilashuoltohenkilöstöä on vähemmän paikalla koululla keväällä, 

vaikka todettiin että oppilaat tarvitsevat paljon tukea. Tämä on ristiriitaista. 

Keskusteltiin myös koronarokotteista ja niiden järjestelyistä sekä ABC Keljonkankaan kutsumisesta mukaan 

verkostoon, sillä uudella koululla voi olla vaikutuksia ABC:n toimintaan. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Katsottiin muistio läpi ja hyväksyttiin. 

 

5. Uuden koulun rakentuminen 

Keljonkankaan koulun rehtori avasi mahdollisuuden kysellä ja hän vastaa: 

- Onko aikataulussa? – Kyllä. Kesäkuussa valmistuu osa ja heinäkuussa osa. Elokuussa alkaa koulu. 

- Miten hallinnollisesti tulee jakautumaan? – Ei ole vielä tietoa. Työtä kuitenkin riittää. 



 

 

Tällä hetkellä käynnissä kilpailutukset. Uuteen rakennukseen tulee n. 60 työntekijää, 650 oppilasta. Samaan syssyyn 

tulee kirjasto ja nuorisotilat.  

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Osa osallistujista käytti puheenvuoron: 

- Alueen pikkulapsiperheiden psykologi kertoo kuulumisia. Viime vuonna kertyi jonoja työntekijäresurssien 

tähden. Korona alkaa näkyä perheiden arjessa. 

- Poliisin mukaan muutosta on ollut, asia ei välttämättä liity koronatilanteeseen. Ei ole tietoa, onko koronalla 

ollut vaikutusta nuorten päihtymiseen. Ankkurin puolella (alle 15-v rikokset) jostain syystä lokakuussa oli 

todella paljon rikoksia, ei tietoa miksi. 

- Keskusteltiin ylipäätään koronaväsymyksestä. 

- Keskusteltiin kiusaamisesta ja Koskelan tapahtumasta, että olisiko se mahdollista alueella: 

o Alle kouluikäisillä kiusaaminen ei ole korostunut ilmiönä, mutta asiasta keskustellaan. Itsesäätelyn 

taitoja ja tunne- ja kaveritaitoja pitää tukea paljon. 

o Myös uuden koulun suunnittelussa on pidetty kaveruutta todella tärkeänä arvona. 

o Peräänkuulutetaan lasten ja nuorten huomaamista, ettei kukaan putoaisi systeemistä pois. 

o Puuttumattomuuden kulttuuriin vastaiskuna toisiimme tutustuminen, kodin ja päiväkodin ja koulun 

yhteistyön tiivistäminen. Jyväskylässä tehdään parhaillaan kiusaamisen mallia siihen puuttumiseen ja 

sen seurantaan. Keos-tapahtuman turvallisuuspaneelissa pohdittiin tuntemisen merkitystä. 

o Koululla ja kouluyhdistyksellä hyvä yhteistyö. Keljonkankaan koulun kapu-malli on viety eteenpäin. 

o Kaupalla on myös päätetty henkilökunnan kesken puuttua kiusaamiseen. Lapset saattavat 

esimerkiksi periä toisiltaan velkoja. Yhteistyötä koulun kanssa halutaan lisätä. 

o Uuteen kouluun lähtee kiinteitä luokkia ja vanhat opettajat saattavat heidät sinne, esimerkiksi 

kuudesluokkalaisten opettajia siirtyy seitsemäsluokkalaisten luokanvalvojiksi. 

o Vanhempainfoorumi ollut yhteydessä kouluyhdistykseen. Toivotaan, että myös vanhemmat ajetaan 

kunnolla sisään kapu-malliin. 

- Seurakunnalla tulossa pääsiäisvaellus. Koulu toimittaa löytötavarat seurakunnalle. 

- Nuorisoseura suunnittelee lapsiperheille ulkotapahtumaa, kun koronatilanne hellittää. 



 

 

- Vanhempainfoorumi kertoo kuntalaisaloitteesta, joka on tullut Vaajakosken vanhempaintoimikunnan ja 

asukasyhdistysten alueelta. Aloite pyrkii saamaan hankkeen, jotta alueen asujat ja toimijat pääsisivät 

kaupungin osallisuuspalveluiden kautta osallistumaan liikennesuunnitteluun. Keskusteltiin alueen liikenteen 

sujuvuudesta uuden koulun myötä, asia kyllä kiinnostaa Keljonkankaan aluetta.  

 

7. Muut asiat: 

 Liikkuva perhe –webinaari lapsiperheiden liikkumisesta kiinnostuneille 16.3.2021  

 Ilo lasketella –hanke: MLL Köhniö-Kypärämäki tarjoaa yhteistyökumppaneiden kanssa Laajiksen 

laskettelukorttia käyttöön 3h kerrallaan lapsiperheille, joiden harrastamista korona vaikeuttaa.  

Voimassa kevään 2021. 

 Samalla viivalla –hanke tarjoaa näönkorjausta tarvitseville 5-12 –vuotiaille lapsille ilmaiset 

urheilulasit 

Pohdittiin myös perhekeskusverkoston toimintaa ja alueen verkoston kokoonpanoa. Pohdittiin esimerkiksi, että onko 

edustusta Säynätsalon alueelta. Päätettiin, että tarkistetaan ensi kerralla onko verkostossa kaikki olennaiset toimijat. 

 

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous: 

Seuraavan kokouksen ajankohta on 24.5. klo 14-16. 

Kokous päätettiin klo 15:03.  

https://peda.net/jyvaskyla/vanhempainfoorumi
https://www.liikkuvaperhe.fi/fi/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe-webinaari.html
https://kohnio-kyparamaki.mll.fi/
https://www.synsam.fi/samallaviivalla

