
 

 

Keljonkangas – Säynätsalon Perhekeskusverkosto, 9.9.2019 Keljonkankaan päiväkoti 

Paikka: Keljonkankaan päiväkoti, Särkäntie 14, ma 9.9.2019 klo 14 - 16 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen, tervetuloa kaikille! 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

Puheenjohtajana Keljonkankaan koulun rehtori, Marja Hänninen-Helin,  

sihteerinä Keljonkankaan päiväkodin johtaja Maija Kontro 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistiota 

  

4. Perhekeskusverkoston palvelut, roolit ja tehtävät 
Tiina Tuukkanen esitteli perhekeskusverkoston henkilöstörakenteet, tehtävät ja tarjolla olevat palvelut  
hallitusohjelman nostoja (diat) 

- painopiste perustason tehtäviin ja ennaltaehkäisevään toimintaan 
- eri hallinnonalojen yhteistyö 
- mitä perhekeskustoiminta on? 
- lapsiperhetoimijat toimivat yhdessä, Keljonkangas-Säynätsalo 
- instagram ja fb 
- peke flyer 
- keskustelua perhekeskustoiminnasta; avointa toimintaa kaikille, perheiden toivotaan osallistuvan 

mukaan 
- kävimme keskustelua, onko PeKe toimijoiden välinen foorumi vai onko tavoitteena, että koko kylä on 

paikalla? Asettaa erilaiset haasteet ja tavoitteet toiminnalle, saavutettavuus? 

Kävimme tässä kohtaa kuulumiskierroksen, mitä alueen toimijoille kuuluu tällä hetkellä: 
- nuorisoseura: harrastustoimintaa, kerhotoimintaa, muskareita 

- kouluterveydenhuolto: uusia perheitä, lapsilla/nuorilla harrastustoiminnan puutetta, ohjataan kerhoihin, 

nuorisoseuraan, ilmaisiin palveluihin… muutakin kuin ruutuaikaa. 

- lastensuojelu: yhteydenottoa matalla kynnyksellä, Nuorisovastaanoton kanssa yhteistyössä järjestetään 

Päihdeilta 9.10 klo 18 – 20, kaupungintalolla 

- srk: kerhoryhmiä, tilaa on vielä lastenkerhoihin, nuorten iltakahvilat 

(yläkoululaisesta ->), vauvaryhmät, apua arkeen (kotikäyntejä), muskareita 

- kirjasto: va. kirjastonhoitajarekrytointi meneillään 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/keljonkangas-saynatsalo_9.9.19.pdf


 

 

- neuvola: henkilöstövaihdoksia, uusi nla-lääkäri, Säykissä meno ennallaan, perhevalmennukset. 

influenssarokotukset ym 

Varhainen tuki: perheohjaus, kesä hiljainen, syksyä kohti asiakkaita enemmän, harrastuksiin ohjausta, 

ruutuaikakeskustelua, erilaisia ryhmiä, mm. 2.10 klo 17 – 18.30, isäryhmä, Sepänkeskus 

- Päiväkoti Kauratähti: paikkoja on vielä vapaana, la 21.9. klo 10 – 13 avoimet ovet, kaikki lämpimästi 

tervetuloa! 

- kunnalliset päiväkodit: talot täynnä, resurssi palautunut suunniteltuun täyttöön 

- Veo Iira: ti 22.10 klo 18 – 20, Hyvä arki tapahtuma, 3 -8v vanhemmille. Eri toimijoita mukaan; koulu, 

neuvola, pk, varhainen tuki, nuorisopalvelut, koulupsykologi,  

- kuraattori: vilkas syksy, kootut harrastukset, toimijat 

- nuorisopalvelut: nuorisotilat avoinna, synkkis Tanja Olkkonen, ”nuorisopaku” 

- Tanja Räty, palveluverkkoasiat, lapsivaikutusten arviointi, vuoden 2020 loppuun mennessä 

talonrakennusinvestoinnit puurakenteisina 

- kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, asukasosallisuutta, asukastyötä 

- kouluyhdistys: Keljonkankaan markkinat la 5.10. klo 11 – 14, PeKe edustus? 

- Koulu: uuden kouluhankkeen eteneminen, reksit, kirjasto mukana, yhteiskäyttötiloja, oppilaita 750, 

vanhaan Keljonkankaan kouluun jää 350 

Turvallisuusasiaa Keljonkankaan koulun ja ostoskeskuksen tuntumassa: monenlaiset tihutyöt vaivaavat; 

rikotaan paikkoja, roskataan, ajellaan mopoilla, kiivetään kiinteistöjen katoille, pelotellaan pienempiä 

lapsia yms. 

 

7. Muut asiat 

Keljonkankaan koulun markkinat la 5.10.2019 klo 11 -14, PeKe mukaan 

Keljonkankaan alueen vaka ja kouluikäisten perheille suunnattu (3 – 8 vuotiaiden perheille) yhteinen ”Hyvä 

arki” -tapahtuma ti 22.10. klo 18 – 20 

Kootaan alueelle yhteinen palvelutarjotin, mitä palveluita alueelta löytyy; kerhot, palvelut… ym., joka löytyisi 

Perhekompassissa 

 sovitaan aika, jossa kootaan 

 Tanja, Tiina ja Sari P tutkivat alustan, johon kootaan alueen toimijat 

 

8. Seuraava kokous  

Säynätsalon nuorisotila Pelisilmässä, ke 20.11. klo 14 – 16. 

 

 

 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/isaryhma_syksy_2019.pdf

