
 

 

Keltinmäki-Myllyjärvi perhekeskusverkosto 

Aika: torstai 12.9.2019    Muistio 

Paikka: Keltinmäen hyvinvointikeskus, Keltinmäentie 15 

 

1. Kokous avattiin klo 14. 

 

2. Paikalla olevat esittäytyivät. Paikalla oli edustajia varhaisen tuen palveluista, päivähoidosta, 

palvelukeskuksesta, kirjastolta, koululta, neuvolasta, Keltinmäen asukasyhdistyksestä ja kylätalo Keltinmäen 

keitaalta. 

 

3. Puheenjohtajana toimi Hanna Tenhunen ja sihteerinä Saija Liimatainen 

 

4. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

5. Perhekeskustyöntekijän ajankohtaisia kuulumisia perhekeskustoiminnasta: 

 

 Ajatuksena yhteistyö, yhteiset työmenetelmät ja mallit, asukkaiden osallisuus, verkoston 

osallistuminen tapahtumiin ja tutustuminen toisiinsa 

 Hallitusohjelman nostoja: matalan kynnyksen, ennaltaehkäiseviä palveluita, hallinnonaloja 

ylittävää yhteistyötä 

 Instagram otettu käyttöön (Jkl perhekeskusverkostot), Facebookissa voidaan jakaa verkoston 

tapahtumia, mainoksia (Jyväskylän perhekeskusverkostot) 

 Peke-flyer kertoo perhekeskustyöstä, tehty yhdessä lapsiperheiden kanssa 

 

6. Perhekompassi-Lapsiperheiden palveluohjaus Keltinmäessä ja koko Jyväskylässä: 

 17 eri toimipistettä, tarkoitettu sekä asiakkaille ja toimijoille 

 Markkinoinnissa tarvitaan kaikkien apua. Englanninkielisiä esitteitä ei tällä hetkellä ole, 

englanniksi asiakkaita pystytty kuitenkin auttamaan asiassaan 

 Pohdittiin, onko tarvetta laittaa alueen toimijoita kartalle. Todettiin että Perhekompassin 

nettisivut oikea paikka, löytyy yhdestä paikasta ja helppo päivittää 

 Kaikille ammattilaisille ajatus, että otetaan asiakkaan asiasta koppi, ohjataan oikeaan paikkaan 

 

7. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_flyer_220819_0.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpot_syksy19_keltinmaki.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/alpo_syksy_2019_kaikki_paivitetty_180919.pdf


 

 

 Yhteistyön tiivistäminen alueen toimijoiden kesken tarpeen, esim. päivähoito ja Varhaisen tuen 

palvelut.  

Keltinmäki-Myllyjärvi alueen yhteyshenkilöt toimijoiden välisessä yhteistyössä Varhaisen tuen 

palveluista perheohjaajat Saija Liimatainen ja Heli Kankaanpää. 

 Lasten Keltinmäki toteutettu keväällä 2019, teemana turvallisuus. Koululaiset jalkautuivat 

Keltinmäkeen, kävivät eri pisteitä läpi. Halutaanko järjestää uudelleen? Selvitellään koulun 

halukkuutta, verkostossa kiinnostusta osallistua ja pohtia ryhmän laajentamista esim. eskarilaisiin.  

 Pohdittu myös voisiko tämän yhdistää siivouspäivään, alueella puhututtanut siivottomuus. 

Päiväkotien ja koulun henkilökunta joutuu siivoamaan pihat ennen lasten ulkoilua, paljon roskia ja 

mm. huumeneuloja. Th.Niina ottaa Visiittiin yhteyttä asiasta. Varkauksia, ilkivaltaa esiintyy myös. 

 Asukastoimikunnalla ollut positiivisia kokemuksia yhteistyöstä eri toimijoiden kesken, kiinnostusta 

jatkossakin. Lukumummo tai –pappa toimintaa esim? Kylätalo ilmainen vertaistukiryhmille, muille 

12€/h. Syysmarkkinat toteutuneet onnistuneesti viime viikonloppuna.  

 Lastenlandialla menee kivasti, päiväkoti kasvamassa 12 paikalla. 

 

8. Seuraavan tapaamiskerran aiheen päättäminen 

 Seuraava verkoston kokous 14.11.2019 Keltinmäen hyvinvointikeskuksella os. Keltinmäentie 15. 

Palataan Lasten Keltinmäki-tapahtuman järjestämiseen. 

 

9. Kokous päätettiin klo 15.40. 


