
 

 

Keljonkangas-Säynätsalo perhekeskusverkoston tapaaminen 

26.5.2021 klo 14-16 Teamskokous 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus 

 Tapaaminen aloitettiin ja toivotettiin osallistujat tervetulleeksi. 

 

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

kouluterveydenhuolto (siirtyi viime tapaamisesta) 

 Verkoston puheenjohtaja toimi puheenjohtajana, sihteerinä toimi perhekeskustyöntekijä. 

Oppilashuollon vuoro siirtyy seuraavaan kokoukseen.  

 

3. Esittäytyminen 

 Edustus: Keljonkankaan koulu, Jyväskylän seudun nuorisoseura, Keljonkankaan yhtenäiskoulun 

kouluyhdistys/ Keljonkankaan koulun kouluyhdistys, Lehtisaaren koulu, päiväkodit, 

kouluterveydenhuolto, perhekeskustyö, neuvola, seurakunta, K-market Kotiväylä, oppilashuolto, 

MLL Säynätsalo, kirjasto. Yhteensä 19 osallistujaa.  

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 Hyväksyttiin muutoksitta. 

 

5. Verkoston kokoonpanon tarkastaminen – kutsuttu lisää jäseniä 

 Verkostoon kutsuttu mukaan Keljonkankaan ja Säynätsalon toimijoita: kauppoja, kahviloita, 

huoltoasema, pizzeriat. Yhteistyö alueella nähdään merkitykselliseksi. Nyt ei uusia tullut mukaan, 

kutsutaan seuraavaan tapaamiseen. 

 Keskustelua: Millaista keskustelua kaupalla ollut alueen nuorten määrän lisääntymisestä? 

Varaudutaan näpistelyyn, henkilökunnalla hyvä keskusteluyhteys nuorisoon.  

 

6. Uuden koulun rakentuminen 

 B –talon luovutus on 31.5. A –talo valmistuu kesäkuun lopussa. Heinäkuun alussa tulee 

irtokalusteita, elokuun alussa tulee opetusmateriaalia. Opettajat ovat suunnitelleet alkuun 

työpajapäiviä, jotta tilat tulevat oppilaille tutuksi. Teknisen työn tilan valmistuminen venyy 

pitemmälle syksyyn. Säynätsalon ja Keljonkankaan koulut jatkavat toimintaansa. Sohlbergintien 

yksikköön tulee 5-9 luokat. Keljonkankaan yhtenäiskouluun tulee noin 1100 oppilasta. Yhteistyö 

kaikkien alueen toimijoiden kanssa on koululle tärkeää.  



 

 

 Bussimatkat Säynätsalosta Keljonkankaalle on mietityttänyt perheitä. Mm. bussimatkakummeja on 

mietitty ratkaisuksi. Facebookin Keljonkangas Jyväskylä –ryhmässä keskustelua koululaisten 

bussimatkoista ja saattoliikenteestä. 

 Ei perinteisiä luokkia, vaan kolmen luokan ryhmittymiä. Tilat mahdollistavat jo9ustavat ryhmittelyt ja 

opettajien keskinäisen tiimityöskentelyn. Esim. 7 luokilla on noin 40 oppilasta/luokka ja 2 opettajaa.  

 Koulun kanssa samaan rakennukseen tulossa myös nuorisotila, hammashoitola ja kirjasto. 

 Jalkautuvaa varhaisen tuen palveluiden tukea vanhemmille (esim. Perhekompassin ohjaus ja 

neuvonta) Keljonkankaan yhtenäiskoululle? Tuumataan. 

 MLL toivoo, että perhekahvila voi kokoontua nuorisotilassa kerran viikossa aamupäivisin. 

Keljonkankaalla ei ole ollut perhekahvilan vetäjää, ja aloitetaan etsimään vetäjää, jos tilankäyttö 

onnistuu.  

 Uusi kuraattori tulossa syksyllä Katja Ruuska-Savonen. 

 Säynätsalon ja Muuratsalon kouluihin kouluterveydenhoitaja on vaihtumassa, Minna Kämäräinen 

siirtyy uuteen kouluun.  

 

7. Ajankohtaisia perhekeskustoiminnan asioita – terveisiä valtakunnallisesta ja maakunnallisesta verkostosta, 

Jyväskylän peke-toiminnan kuulumisia 

 Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita: Kansallinen perhekeskusverkosto kokoontuu lähes 1 x 

kuukaudessa. Painotusta väkivallan ehkäisyyn, kuntoutukseen ja parisuhteeseen.  

o Jyväskylässä Huhtasuolla pilotointi aloitettu monitoimijaisessa tiiissä: lähtöisin neuvolasta, 

kun on koettu perheiden tarvitsevan neuvolan lisäksi muutakin tukea. Monialainen tiimi 

aloittanut 1/2021 ja kokoontunut kahdesti kuukaudessa ja tiimillä on sovittu selkeät 

rakenteet.  

o Parisuhteeseen tukea tarjolla netissä Katajan sivustolla (materiaalia perheille ja 

pariskunnille). Parisuhteen huoltoasema suunnitteilla syksylle (Huhtasuolle), joka tarjoaa 

matalan kynnyksen palvelua. Työparia etsitään: tarkoituksena tarjota keskusteluapua 

palveluohjauksellinen näkökulma -otteella. Tavoitteena ottaa pariskuntia vastaan 1 x vk:ssa.  

o THL julkaissut toimintasuunnitelmaohjeistuksen miten kunnat voivat toimintasuunnitelmaa 

omassa perhekeskustoiminnassaan hyödyntää. Perhekeskusverkostotyöntekijät ovat 

laatineet kyselyn kaikille lapsiperheiden parissa toimijoille: kartoitetaan nykytila ja 

tulevaisuus. Toimintasuunnitelma laaditaan 4 vuodeksi kerrallaan. Kaikkien 

perhekeskustoimijoiden toivotaan vastaavan kyselyyn.  

o Kansallisia perhekeskusverkoston linkkejä; esim. ”Yhdessä selvitään” verkkosivusto tarjoaa 

Koronahuolten hallintaan materiaalia toteutettu keväällä 2020. Kansanterveyspäivää 

vietetään 23.8.2021, teemana lasten terveys. Barnahus-verkkokoulu. THL on julkaissut 

verkkokoulun lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Koulutuksen suorittamisesta saa 1 

opintopisteen + todistuksen.  

o PEKE-toiminnan maakunnallisia ajankohtaisia asioita: -maakunnallinen Tulsote-hanke: Keski-

Suomen sote-uudistuksen kautta on tulossa uutinen Keski-Suomen perhekeskustoiminnasta. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu2021.pdf


 

 

IPC-menetelmään kouluttaminen jatkuu, oppilas- ja opiskeluhuollon työntekijät. LP (lapset 

puheeksi) -menetelmän koulutukset jatkuvat syksyllä. 

o Keski-Suomessa tehtiin 2/2021 Lapset puheeksi-kysely, joka toimitettiin kuntiin vastattavaksi 

ja huhtikuussa oli kysely sivistys-ja sotepalveluista.  

o Jyväskylän perhekeskustoimintaa: ohjaus ja neuvonta Huhtasuon perhekeskuksessa ti klo 

8.30-12. CHAT-palvelu perheille ma klo 8-12.  

o Syksyn suunnitelmaa: Lähitalot-avoin kohtaamispaikka Kankaalla ja keskustassa, jossa 

perheiden mahdollista tavata (leikkitreffit). Parisuhteen huoltoasemaa tarkoitus pilotoida 

syksyllä.  

 

8. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Srk kesätoimintaa tulossa 

 Nuorisoseura: kesäleirejä tulossa. Sirkuspäivä 7.10. lapsiperheille ja ikäihmisille.  

 Varhaisen tuen perheohjaus: vastaava perheohjaaja ti klo 10-12 ja to klo 12-14 p. 040-3587755 

 

9. Muut asiat 

 Seuraavaan kokoukseen kutsutaan liikenneinsinööri Eveliina Jäntti ja poliisi mukaan ja käsitellään 

mm. turvallisuusasioita.  

 Srk oppilaitospapit auttavat opiskelijoita, samoin erityisnuorisotyön ohjaajat tukevat nuoria 

tarvittaessa.  

 Kysymys: Mitä tapahtuu kirjaston vanhoille tiloille? Kirjaston vanhoihin tiloihin on tulossa uusi 

toimija, ei ole kaupungin toimintaa. Neuvola säilyy entisellä paikalla.  

 Syksyn tapaamisten ajankohdat: 22.9. klo 14-16  

 Keljonkankaan alueen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun yhteistyösuunnitelma.  

o Vuosikello laadittu yhteistyölle, johon on kirjattu myös tavoitteet ja vastuualueet. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin ja toivotettiin osallistujille hyvää kesää!  

 Kaikki saavat kutsua seuraavaan tapaamiseen lisää alueen toimijoita ja asukkaita. Seuraavat 

tapaamiset ovat: 22.9.2021 klo 14-16 ja 1.12.2021 klo 14-16. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/keljonkankaan_alueen_varhaiskasvatuksen_esiopetuksen_ja_koulun_yhteistyosuunnitelma_2021.pdf

