
 

 

Keljonkangas-Säynätsalo perhekeskusverkoston tapaaminen   

Teams-kokous 18.5.20 klo 14-15 

 

1. Kuulumisia, ajatuksia ja oivalluksia uudessa tilanteessa 

 Liikuntapalvelut: Hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen 

tukemiseksi vuonna 2020. Mahdollisuus hakea 7-15-vuotiaille lapsille taloudellista tukea 

urheiluseurassa harrastamiseen. https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta 

 Kouluterveydenhuollon väki palannut kouluille.  

 Oppilashuolto: työntekijät ovat vaihtumassa. 

 Seurakunta järjestänyt etäkerhoja ja jakanut ruokakasseja. Puhelimitse ja kirjeitse oltu perheisiin 

yhteydessä. Uusi työntekijä Laura käytettävissä heinäkuun ajan esim. keskusteluihin. Neljä 

koululuokkaa toimii loppukevään ajan seurakunnan tiloissa.  

 Koulu: Koulujen jatkuminen ollut iso urakka huomioiden turvallisuusohjeet. Keljonkankaalla opetus 

porrastettu kahteen vuoroon. Ryhmät eivät tapaa toisiaan. Ruokailu ollut haastavin järjestää ja se 

järjestetään kolmen tunnin aikana. Lapset ulkoilevat paljon. Lapset olleet tyytyväisiä kun ovat 

päässeet kouluun. 

 MLL:n ruoka-annoslahjoitukset: Lahjoituksia on tullut paljon, kannattaa mainostaa perheille 

mahdollisuudesta.  

 Pilke-päiväkoti Verso: pikkuhiljaa lapsimäärä kasvaa. Toimintaa ollut koko poikkeusajan.  

 Lapsivaikutusten arviointi: palveluverkko ensi viikolla lautakunnassa. Asukkaat saaneet olla mukana 

vaikuttamassa 

 Nuorisopalvelut: Jalkautumisia kaduille tapaamaan nuoria. Discordissa keskustelua nuorten kanssa.  

 Perheohjaus: Asiakasmäärät kasvussa, lisää saa edelleen ohjata matalalla kynnyksellä. 

 Perhekeskustoiminta: Etänä työskennellään. Perhekompassin chat ti, ke & pe klo 8-14 

www.jyvaskyla.fi/perhekompassi 

 Neuvola: Toimintaa on hieman supistettu poikkeusaikana, nyt taas jonolistalta otettu isompia lapsia 

tarkastuksiin.  

 Päiväkoti: 14.5.2020 palattiin tässä alueella taas Neulaskankaan päiväkodin kanssa omiin yksiköihin 

ja lapsia on ollut nyt noin 50-60% normaaliajan lapsimääristä ja edelleen toukokuun loppuun. Kesäksi 

hiljenee lähes normaalien kesien lapsimäärien mukaiseksi. Keljonkankaan päiväkoti on läpi kesän 

auki, juhannukselta tänne siirtyy Neulaskangas-Säynätsalo-Muuratsalo sekä Tikkala-Kuohu-Vesanka -

alueen lapset ja henkilökunta. Myös koulun kesäjälkkäri ruokailee päiväkodilla juhannukseen saakka. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta
http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi


 

 

Kotona olleisiin lapsiin ja perheisiin oltiin kevään aikana yhteydessä viikoittain. Suurimmalla osalla arki 

sujui kotona hyvin, toki haasteita koteihin toi monissa perheissä etätyön, etäkoulun ja 

varhaiskasvatusikäisten lasten arjen pyörittämisen yhdistäminen. Toisaalta perheet keksivät hienoja 

ratkaisuja kotiarkeen ja päiväkotia ikävöiville lapsille lähetettiin valokuvia tutuista tiloista ja aikuisista ja 

pidettiin vasu- ja esiopetuskeskustelut etäyhteyksin joko skype- tai puhelinpalavereina. Hyvin sujui 

tämäkin. 

Syksyn osalta näyttää hyvältä; Keljonkankaalla päiväkoteihin on tulossa hyvin lapsia, kerhotoimintaan 

haku on edelleen meneillään. Tällä hetkellä kerhohakijoita ei ole paljoa, mutta toivotaan että tilanne 

vilkastuu kesän aikana. Varmasti tämä poikkeusaikakin vaikeuttaa perheiden suunnitelmia syksyn osalle. 

Lahtisen Taru palaa takaisin elokuussa Neulaskangas-Säykki-Muuratsalon päiväkodin johtajaksi. 

 

2. Sovitaan samalla syksyn peke-tapaamisten ajankohdat 

 16.9. klo 14-16 

 16.11. klo 14-16 


