
 

 

Keljonkangas-Säynätsalo perhekeskusverkon tapaaminen 

Aika: keskiviikko 16.11.2020 klo 14-16  

Asialista 

Teams-etätapaaminen 

 

1. Tapaamisen aloitus 
Toivotettiin osallistujat tervetulleiksi ja aloitettiin tapaaminen. 

2. Esittäytyminen 
Läsnäolijat esittäytyivät. Edustus koululta, päiväkodilta, neuvolasta, seurakunnasta, varhaisen tuen 

palveluista, nuorisoseurasta, poliisista, osallisuuspalveluista, oppilashuollosta ja kouluterveydenhuollosta. 

Mukana myös yksi asukas alueelta. Yhteensä 17 osallistujaa. 

3. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteeri kokoukselle 
Todettiin verkoston puheenjohtajan toimivan puheenjohtajana ja sihteerinä toimi perhekeskustyöntekijä. 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta. 

5. Uuden koulun asiat: asukkaiden ja huoltajien osallisuus 
Infotilaisuus tulossa keväällä. Yhtenäiskouluun kuuluu myös nykyinen Keljonkankaan alakoulu, 1-9 lk. 

6. Liikenteen turvallisuus 
Liikenneturvallisuus koulun ympäristössä noussut puheeksi iltakahvit kuntapäättäjien kanssa –tilaisuudessa. 

Valot ja heijastimet lapsille kuntoon ja varovaisuutta autoilijoille. Ehdotus verkostolta: voisiko valaistusta 

parantaa alueella? Osallisuuskoordinaattori on vienyt huolen liikenneturvallisuudesta jo eteenpäin. 

Uuden tunnelin alla alkanut porukka kokoontumaan ja on ollut vaaratilanteita. Keljonkankaan ja Säynätsalon 

koulut laittaneet viestiä koteihin. Kokoontumiset vähentyneet. 

Mopot ja mönkijät ajavat ilman valoja ja kevyen liikenteen väylillä.  

Sähköpotkulaudoilla ajetaan lujaa ja jalankulkijoita pelottaa. 

 



 

 

7. Koronatilannekatsaus 
Nuorisoseura: ryhmät on pieniä. 

Kouluterveydenhuolto: maskit käytössä, oman työn ohessa tehdään koronajäljityspuheluita. Altistumisia ja 

karanteeneja ollut vähän. Influenssarokotteita mennyt paljon. 

Koulu: visiirit käytössä.  

Päiväkodit: Matalalla kynnyksellä työntekijät ja lapset jääneet pois sairastuessa. Perheiden yksinäisyys ja 

syrjäytyminen huolettavat. 

Neuvola: Perheet väsyneitä, kun läheisiä ei voi tavata. Influenssarokotukset jatkuvat, kun rokotteita saadaan 

lisää, sähköinen ajanvaraus. Perhevalmennukset olleet livenä ja osa teemoista videoklippeinä. 

Perheohjaus: Tapaamiset kotikäynteinä, vähäisesti etänä. Perheiden taloudellinen tilanne huonontunut ja se 

vaikuttaa jaksamiseen. Liikkuminen kodin ulkopuolelle vähentynyt ja se vaikuttaa jaksamiseen. 

Perhekeskustyö: Jalkautuvat perhekompassit jatkuneet ja maski käytössä. Perheitä ollut viikon ajan 

enemmän liikkeellä kuin aiemmin syksyllä. Uusi työpari aloittaa vuoden vaihteessa. 

Srk, maahanmuuttajatyö: Asiakkailla epätietoisuutta koronaohjeistusten suhteen. 

Srk: kerhot pyörivät normaalisti, kävijöitä normaalia vähemmän.  

Poliisi: nuorten tekemät henkirikokset nousseet valtakunnallisesti tämän vuoden aikana. Kommentit  

Koululla väkivaltaisuus näkynyt oppilaissa. Päiväkodissa huomattu pienten lasten vanhempien avuttomuutta 

itsesäätelytaitojen opettamisessa lapsille ja rajaamisessa. 

 

8. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 
Nuorisoseuralla taidekahvila. 

Srk suunnitteilla joulurastipolku seurakuntatalojen ikkunoihin ja Neulaskodille joulupakopeli. Kauneimmat 

joululaulut striimataan. 

 

9. Muut asiat 
Sihteerikäytäntö: Pääasiat muistiin. Vuorotellen, yhteyslistastakirjaajataho (lista perhekeskustyöntekijällä). 

Seuraavaksi vuorossa: oppilashuolto, kouluterveydenhoito, Keljonkankaan kouluyhdistys, päiväkoti, 

nuorisoseura, seurakunta, varhaisen tuen perheohjaus, perheneuvola, kirjasto. 

Kevään tapaamiset: ma 22.2.2020 klo 14-16 ja ke 24.5. klo 14-16. 

 



 

 

Päätettiin kutsua verkostoon mukaan edustus K-market Kotiväylästä ja ABC:ltä. Perhekeskustyöntekijä laittaa 

kutsut. 

 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin.


