
 

Aika: perjantai 19.2.2019 klo 14-16   Muistio 

Paikka: Neulaskoti, Pihkatie 4 

Paikalla edustajat: Varhaisen tuen palvelut perheohjaaja, perhekeskustyöntekijä ja palveluesimies, 

Lastensuojelun avohuolto, varhaiskasvatuksen erityisopetus, Jyväskylän seurakunta lastenohjaaja, 

diakoniatyö ja nuorisotyö, Keljonkankaan neuvolan terveydenhoitaja, Säynätsalon alueen asukas, Jyväskylän 

seudun nuorisoseura, Säynätsalon ja Lehtisaaren koulun terveydenhoitaja ja koulukuraattori, Keljonkankaan 

kirjasto. 

1. Kokous avattiin klo 14:05 

2. Esittäytyminen 

3. Puheenjohtajaksi tähän kokoukseen valittiin Sari Paananen ja sihteeriksi Piritta Jetsu 

4. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 

 

5. Ajankohtaista perhekeskustoiminnassa 

 Perhekeskustyöntekijät Sari Paananen ja Tiina Tuukkanen aloittavat työssään 1.3.2019 

 Alueellinen palveluohjaus osaksi perhekeskusverkostotyötä. Perhekeskustyöntekijät 

aloittavat avoimet vastaanotot alueilla kevään 2019 aikana, asiakkaille ja alueen toimijoille. 

Missä näillä alueilla voisi perhekeskustyöntekijät pitää avoimia vastaanottoja:  

- Kunnantalo Säynätsalossa 

- 2021 uusi koulu Keljonkankaalla 

- Kouluilla ei tällä alueella ole yhtään tyhjää tilaa 

- Keljonkankaan kirjastolla voisi olla tila käytössä ennen kirjaston aukeamista. Hannele 

Murtomäki kirjastolta arveli, että tämä olisi järjesteltävissä.  

 Pohdimme yhdessä, että molemmilla alueilla olisi hyvä olla omat avoimet vastaanotot 

 Viestintäasioita:  

- Perhekeskusverkostotyö ja Perhekompassi, muistiot ja kokousaikataulut 

- Peke-työlle avataan facebook-sivut 

- Chat? 

 Kumppanuusfoorumin toinen tapaaminen 11.3.19 klo 17.30-19.30 

 Alueiden puheenjohtajien tapaaminen 27.3. klo 14  

 Yhteistyö Hyvinvointi- ja kulttuurikeskusten kanssa https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset 

 

 

Keljonkangas-Säynätsalo perhekeskusverkosto 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/15022019_ajankohtaista_jyvaskyla_peke.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/15022019_ajankohtaista_jyvaskyla_peke.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/hyvinvointi-ja-kulttuurikeskukset


 

6. Katsaus edellisen kokouksen asioihin: 

- Koulun ja varhaiskasvatuksen yhteinen vanhempainilta ke 30.1., Kuinka aikuinen voi tukea 

lapsen itsesäätelyn kehittymistä. 3-6v. + 1-2 luokkaisten vanhemmille. Paikalla oli ollut hyvin 

ihmisiä paikalla. Sama ollut viime vuonna Säynätsalossa.  

- Lapsivaikutusten arviointi siirtymässä eteenpäin. Sari Paananen selvittää asiaa Tanja Rädyltä 

ja infoaa verkostoa.   

 

7. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat sekä alueen ilmiöt 

 Seurakunta. Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksessa menee hyvin. Erilaisia lapsiryhmiä 

kokoontuu alueella hyvin, paitsi päiväkerholaisten määrä vähentynyt. Yksi lastenohjaaja Niina 

Ruuska käy perheissä kotikäynneillä. Käyntejä mm. vauvaperheessä. Nuorisotyö: 

Nuorisopuolen kävijä määrät ovat pysyneet samana. Nuorten avoimia ovia Keljonkankaalla on 

n. 3 viikon välein, 40-60 nuorta per ilta. Ikärajoja ei ole, kävijät n. 14-25 vuotiaita, pääosa n. 

17 vuotiaita. Rippikoulutyön myötä tulevassa isostoiminnassa mukana 20-30 hengen porukka. 

Säynätsalossa nuorten illat n. 2 viikon välein. Kävijöitä vähän. Toiminnan jatkoa mietitään nyt. 

Säynätsalossa toimii 1-3 luokkalaisille tarkoitettu Näkkäri kerho, kerho kokoontuu koulun 

jälkeen. Samalle toiminnalle olisi tarvetta myös Keljonkankaalla. Seurakunnan tilat eivät vain 

tällä hetkellä mahdollista sitä. Kesälle tulossa leirejä Jyväskylän seudulle sekä täältä 

osallistutaan valtakunnalliselle Pisara leirille. Puuhakokki kerho kokoontuu Keljonkankaalla, 

partiolla paljon ryhmiä Keljonkankaalla ja Säynätsalossa. Nuorisotyöstä tehdään tiivistä 

yhteistyötä koulujen kanssa. Vapaaehtoisten vetäjien löytäminen on tällä hetkellä vaikeaa. 

sekä nuorisotyön että diakoniatyön puolella. 

  Varhaiskasvatus: subjektiivinen päivähoito-oikeus poistuu 1.8.2019 alkaen. Uusi yksityisiä 

päiväkoteja tulossa.  

 Jyväskylän nuorisopalveluiden tekemä työ kouluille nähdään ensiarvoisen tärkeänä.  

 Neuvola: perhevalmennus uudistuu keväällä 2019. Keskussairaalan sivuille tullut tästä tietoa. 

Asiakkaalla mahdollisuus saada synnytysvalmennus työntekijöiden ohjaamana tai verkon 

kautta. Asiakas itse valita minkä kunnan. Linkki keskussairaalan sivuille: 

http://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Synnytys/Raskausaikana/Perhevalmennus 

 Varhaisen tuen palveluiden kuulumiset: perheohjaajien vastaanotot neuvoloissa, tulossa 

sähköinen ajanvarausjärjestelmä, vastaanottoajat aukaistaan järjestelmän tultua odottajista 

kouluikäisiin. Kahta uutta perheohjaajaa rekrytoidaan lisää, yhteensä lisäyksen jälkeen 

perheohjaajia 12. Perhekeskustyöntekijät vahvistavat myös perheiden palveluja tänä vuonna 

hyvin. Kotipalvelua perheet saavat Jyväskylässä normaalisti.   

 Lastensuojelun avohuollon kuulumiset: n. 4500 lastensuojeluilmoitusta tuli koko kaupungin 

alueella vuonna 2018. Kiirettä pitää, mutta avuksi tulemme aina kun tarvitaan.  

 

http://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Synnytys/Raskausaikana/Perhevalmennus


 

8. Muut asiat 

 Sähköpostikäytännöstä sopiminen: Virallisen ohjeen mukaan, silloin kun sähköpostilistalla on 

kaupungin ulkopuolisia vastaanottajia, pitäisi ne lähettää piilosähköpostina. Kaikki paikalla 

olleet verkoston jäsenet antoivat luvan ohjeesta poikkeamiseen, mikäli et anna lupaa sinun 

sähköpostin näkymiseen yhteissähköposteissa niin ole yhteydessä puheenjohtajaan, Sariin 

tai Pirittaan. Verkostoitumisen ja yhteydenpidon kannalta olisi hyvä, että yhteystiedot olisi 

kaikkien tiedossa. 

 Kävimme keskustelua lapset puheeksi menetelmästä ja siitä, kuinka tämä voisi hyödyttää 

lapsiperheitä.  

 Nuorisoseura: Luovalava ryhmät. hyvin toimintaa 6-10 vuotiaille lapsille. Työtä hakeville 

nuorille ryhmä. Ryhmä järjestää erilaisia tempauksia. Kokkikerhoa voisimme pitää, mutta 

vetäjä puuttuu. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Olemme avoimia ideoille.  

 

 Keskustelimme hetken some maailmasta lasten ja perheiden elämässä. Some paasto idea! 

Päivä viikossa, luokkien välinen kilpailu?  

 

 

9. Seuraava kokous 

 Seuraava kokous 9.4.2019 klo 14.-16 Säynätsalon päiväkoti-koululla 

 Toiveita seuraavan kokouksen sisältöön voi lähettää puheenjohtaja Marjalle, Sarille tai 

Pirittalle. Seuraavassa kokouksessa voisimme pohtia yhdessä tulevaa syksyä.  

 

10. kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 15:50 

 


