
 

Aika: tiistai 9.4.2019 Klo 14-16 

Paikka: Säynätsalon päiväkotikoulu, Sahurinpolku 2 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

Sari avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi. 

2. Esittäytyminen 

Käytiin esittäytymiskierros ja kierrätettiin osallistujalista. Osallistujia varhaiskasvatuksesta, koulusta, 

oppilashuollosta, varhaisen tuen palveluista, vanhempainyhdistyksestä, neuvolasta, nuorisotoimesta, 

kouluterveydenhuollosta ja nuorisoseurasta. 

3. Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 

Sari sihteerinä, Tiina puheenjohtajana  

 

4. Edellisen kokouksen muistio 

Tiina kävi läpi edellisen muistion ja se hyväksyttiin seuraavalla korjauksella: 

Subjektiivinen päivähoito-oikeus poistuu 1.8.2019 alkaen.  

5. Keljonkangas-Säynätsalo kouluverkko, päätöksenteon ja lapsivaikutusten arvioinnin tilanne 

Syksy 2018-kevät 2019 aikana lapsivaikutusten arvioinnin prosessi on edennyt ja jalostunut, 

perhekeskusverkosto on ollut siinä mukana erilaisilla kokoonpanoilla.  Päätösesitys on mennyt 

sivistyslautakuntaan 26.3. Päätösesityksessä kolme periaatetta, joiden mukaan kouluverkkoa 

kehitetään. Useita kuulemisen tilaisuuksia asukkaille on järjestetty, mm. koulupolkukysely, lasten 

kysely ja keskustelutilaisuus.  

Tiedote kokouksesta: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2019-03-26_jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-

sivistyslautakunta-20190326-palautti-mm.-nuorisoavustukset-valmisteluun-ja-linjasi-kouluverkkoa 

Myös tulevista perhekeskusverkoston kokouksista varataan aikaa asian seuraamiselle. Asiasta voi 

kysellä lisätietoja suunnittelija Tanja Rädyltä, puhelin 014 266 4241, 050 570 8972, tanja.raty(at)jkl.fi. 

6. Perhekeskustyöntekijän, alueen puheenjohtajan, yhdyshenkilön ja verkoston jäsenten roolit ja 
tehtävät 
Asialista kootaan kokoukseen yhdessä, kaikilla verkoston jäsenillä on tärkeä rooli tuoda asialistalle 
alueen ja oman toimintansa kannalta tärkeitä asioita. Niistä voi ilmoittaa joko puheenjohtajalle tai 
perhekeskustyöntekijälle. Perhekeskustyöntekijä tuo asialistalle yleisiä asioita, kuten esim. 
ohjausryhmässä päätettyjä asioita.  
 

7. Keskustelua somekäyttäytymisestä  
 

8. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

 ensi syksyn tilanne  

Säykin neuvola: vähän syntyneitä lapsia, uusia yhteydenottokanavia neuvoloihin: chat-päivystys alkaa 

neuvoloissa 9.4.19, soittopyynnön voi myös jättää neuvolaan verkon kautta. 

Keljonkangas-Säynätsalo perhekeskusverkosto  Muistio 
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Tärkeää on myös, että kukin verkostoon osallistuja kertoo perhekeskustyöstä omassa työyhteisössään. 

Yhteystietojen muutoksista ilmoitetaan perhekeskustyöntekijöille. 

7. Keskustelua somekäyttäytymisestä  

Aiheesta keskusteltiin kohdassa 8 osana hyvää arkea. 

8. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat 

Neuvolat: Säynätsalon neuvolassa vähän syntyneitä lapsia, Keljonkankaalla enemmän kuin vuonna 2018. 

Chat-yhteydenottomahdollisuus neuvoloihin avautumassa, soittopyynnön voi myös jättää verkon kautta.  

Varhaiskasvatus: Keljonkankaalla talot täynnä syksyksi -19, kaksi alueelle tulevaa uutta yksityistä päiväkotia 

tuo 150 uutta hoitopaikkaa. Heidät kutsutaan myös mukaan perhekeskuskokouksiin. Alueellista yhteistyötä 

kunnallisten ja yksityisten päiväkotien kanssa on. Haku kerhoihin meneillään, myös mahdollisesti perhekerho- 

ja perhekahvilatoimintaa tulossa, tästä tiedotusta lähetetään koko verkostolle myöhemmin. 

Nuorisoseurat: Päiväleirejä kouluikäisille kesällä tulossa, Kierrätä kirpparilla tapahtuma pe-la 12.-13.4.19, 

jossa paljon ohjelmaa lapsille. Virkku-hanke, joka tarkoitettu nuorille työttömille, jatkuu. 

MLL on aloittelemassa perhekahvilaa sunnuntaisin, mll.saynatsalo(at)gmail.com, kutsutaan mukaan myös. 

Varhaisen tuen palvelut: Perheohjaaja neuvolassa noin kerran kk:ssa, sähköinen ajanvaraus tähän tulossa, 

sekä työntekijät että perheet itse voivat varata ajan.  

Perhekeskustyöntekijät: palveluohjausvastaanotot alkavat tänä keväänä Kuokkalassa, Keltinmäessä, 

Tikkakoskella ja Vaajakoskella, tarkoitettu sekä asukkaille että työntekijöille, syksyllä myös Keljonkangas-

Säynätsalo alueella, Facebook-sivut avattu: Jyväskylän perhekeskusverkostot. 

Koulu: 90 eppua syksyllä 2019 tulossa, joista muodostetaan neljä luokkaa. Eppu luokkalaisten 

tutustumispäivässä ja vanhempainillassa voisi olla perhekeskusverkostolaisia mukana esittelemässä 

palvelujaan ja toimintojaan. 

Vanhempainyhdistys: Keljonkankaan markkinat syksyllä -19: koko verkosto mahdollisuuksien mukaan 

markkinoille esittäytymään, omia infopisteitä.   

Kouluterveydenhuolto: kesäkuussa alkaa tulevien eppujen terveystarkastukset.  

Nuorisotoimi: hiljaista ollut alkuvuodesta muutoin, mutta perjantaisin on paljon väkeä, 25-45 nuorta pelien 

pelaamisessa tarkat ikärajat, k-12 on raja, kiroiluun puututaan. 

Varhaiskasvatus, neuvola ja varhaisen tuen palvelut suunnittelemassa yhteistä vanhempainiltaa ensi syksylle, 

pieni suunnitteluryhmä kokoontuu toukokuussa, tavoitteena tukea vanhemmuutta eri tavoin. Päätettiin, että 

suunnataan myös eppu-toppuluokkalaisten vanhemmille ja koulu mukaan suunnitteluun. 
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Perhekeskusverkosto päätti, että verkostolla on yhteinen teema lukuvuodelle 2019-20. Teema on lasten, 

nuorten ja perheiden hyvä arki ja arjen sujumisen tukeminen. Kaikki toteuttavat omissa palveluissaan ja 

toiminnassaan. 

 

9. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

10. Seuraavat kokoukset 

 

9.9. klo 14-16, Keljonkankaan päiväkoti, Särkäntie 14 

20.11. klo 14, paikka avoin 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 


