
 

 

Keltinmäki-Myllyjärvi perhekeskusverkoston tapaaminen   MUISTIO 

Aika: torstai 6.2.2020 klo 14-16      

Paikka: Keltinmäen keidas, Sienitien päässä 

 

1. Tapaamisen aloitus 

- Kokous avattiin klo 14.05 

 

2. Paikalla olleet esittäytyivät. Tapaamisessa oli mukana edustajia Lastenlandiasta, kirjastolta, 

liikuntapalveluista, hyvinvointikeskukselta, koululta, kylätalolta, varhaisen tuen palveluista, 

seurakunnalta, Positiivinen diskriminaatio -hankkeesta ja kulttuuri- ja osallisuuspalveluilta. 

 

3. Tapaamisen puheenjohtajaksi valittiin Tiina T., sihteeriksi Hilda H. 

 

4. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta 

 

5. Keltinmäen keitaan lyhyt esittely 

- Keltinmäen keidas on 44 vuotta vanha kylätalo, toiminut aikaisemmin kouluna 

- Halu edistää alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä – tavoitteena pahoinvoinnin minimointi 

o yhteistyötä yritysten, organisaatioiden (koulu, päiväkoti) sekä myös muiden 

asunalueiden kanssa  

o kolmesti vuodessa Kukkulan kaiku -aluelehti 

- Keitaalla järjestetään monipuolista toimintaa 

o 6-7 henkilöä kerrallaan töissä 

o lounasruokailu 

o  kuukausittainen taidenäyttely 

o talkootoiminta 

o ilmaisohjelma 

- Keitaan pihapiirissä kuntoilulaitteita, jotka ovat varsinkin kesäisin kovassa käytössä 

o ohjattua liikuntaa (myös lapsille) 

- Kulttuurikyyti-tapahtuma vuonna 2019 ensimmäisen kerran  

o kulttuuriohjelmaa sekä keitaalla, että bussissa (ukulele + laulua) 

o Onnistunut tapahtuma, uudestaan aiempaa laajempana 26.2.20  

- Kesäpaita – mukava Keltinmäki  



 

 

 s-kauppa hoitaa kulut, maksuton muille (ei s-ryhmän mainosta) 

 kassatyöntekijöille paidat 

 paita tulee saataville vapun aikaan 

 tavoitteena positiivista mieltä, parannetaan Keltinmäen kuvaa 

 

6. Tukialus –hankkeen vierailu peruuntui, esittely mahdollisesti seuraavassa tapaamisessa 

 

7. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

- Kansallisia asioita 

o tulevaisuuden sote-keskus: 

  kansalainen saa avun yhdellä yhteydenotolla 

 perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa 

 matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut 

- Perhekompassi lapsiperheiden palveluohjaus – tukevat perheiden lisäksi eri toimijoita 

o haasteita tavoittaa perheet – markkinointi, facebook, lasten tapahtumiin 

osallistuminen, mahdollisesti kouluihin?  

o keskustelujen mukaan kouluista osataan ohjata lastensuojeluun muttei varhaisen tuen 

palveluihin (tavoitteena tehdä varhaisen tuen palveluista ’’normi’’: ennaltaehkäisy 

parempi kuin vahinkojen korjaus) 

o kaikille lapsiperheille mahdollisia kohtaamisen paikkoja 

 

8. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

- Kotalammen puistopäivät 

o kulttuuri- ja osallisuuspalvelut järjestävät puistoruokailun 3.6., useita toimijoita 

mukana järjestämässä tapahtumaa, maaliskuussa suunnittelupalaveri, kutsu mennyt 

toimijoille 

- Vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen seuratukihanke – mahdollisimman pian 

tiedotetaan lisää 

- Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö  

o työryhmä tutustunut Helsingin neuvola päiväkodissa -malliin, Kallion perhekeskus (3-

vuotiaiden tarkastus päiväkodissa tai neuvolassa, varhaiskasvattaja ja hammashoitaja 

mukana tarkastuksessa) 

- Lasten Keltinmäki -tapahtuma järjestetään 

o Roskien keräyspäivä 5.5., mahdollisesti tämän yhteydessä 

o teema: ilmasto, ympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen  

o mukana ainakin päiväkoti, seurakunta jollain tavalla, varhaisen tuen palvelut, 

kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 

o jokainen toimija miettii ilmastoasian ympärille omaa pistettä  



 

 

o Tiina ottaa yhteyden opettajaan ja kutsutaan verkoston suunnittelutapaamiseen  

- Perheneuvolalla alkanut puhelinneuvonta ma ja ti aamuisin  

o jo puhelun aikana saa ajan, tarkoitus sujuvoittaa ja nopeuttaa ensikäynnille ja hoitoon 

pääsyä 

- Lastenlandia-päiväkodilla sujuu hyvin, paikkoja tullut lisää ja toiminta lähtenyt hyvin käyntiin, 

keväällä ja syksyllä vapautumassa muutamia paikkoja 

- Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa -hanke 

o tavoite syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja perheiden tasa-arvon edistäminen 

o vuorovaikutus- ja tunnetaidot  

o varhaisen tuen palvelujen kanssa yhteistyötä 

o perheiden kanssa yhteistyö aloitettu, lähtenyt hyvin käyntiin 

- Seurakunta 

o erilaisia ryhmiä viikoittain perheille 

o paljon tapahtumaa, nettisivuilla ajankohtaista tietoa. 

o Huom! Vuonna 2021 mahdollinen tarve väistötiloille 

- Koulun oppilashuolto 

o oppilashuolto liikkuvaa työtä, asiakkaita todella paljon eri kouluista yhdelle 

työntekijälle 

- Liikuntapalvelut 

o liikuntatiloille tarvetta, nuorisotila ei soveltuva 

o kesällä tulossa maksuttomia liikuntaryhmiä, myös lapsille – myöhemmin tietoa 

o nuorisotilalle tarvetta myös ilta-aikaan, nuorisot ’’pakenee kaupunkiin’’, kaduille 

- Kirjasto  

o omatoiminen käyttö kasvanut suuresti, myös yksittäisiä häiriötapauksia ilmennyt 

o vuoden alusta poistui ikärajoite  ei vielä kokemuksia nuorista käyttäjistä, aika 

näyttää vaikutukset: onko lapselle turvallista ilman huoltajaa  

 

9. Puheenjohtajan valinta päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen. 

 

10. Seuraavan tapaamiskerta 16.4. klo 14-16 Keltinmäen kirkolla 

 


