
 

 

Keltinmäki-Myllyjärvi perhekeskusverkoston tapaaminen 

23.2.2021 klo 14-16 Teamskokous 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus 

Tapaaminen aloitettiin ja osallistujat toivotettiin tervetulleiksi. 

 

2. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valinnat tapaamiselle 

Puheenjohtana toimi verkoston puheenjohtaja ja sihteerinä toimi perhekeskustyöntekijä. 

 

3. Esittäytyminen 

Paikalla osallistujia liikuntapalveluista, oppilashuollosta, varhaisen tuen palveluista, Gloriasta, 

pikkulapsiperheiden psykologipalveluista, vanhempainyhdistyksestä, asukkaita, varhaiskasvatuksesta, 

seurakunnasta, vanhempainfoorumista. Yhteensä 15 osallistujaa. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

5. Monikulttuuristen perheiden ja nuorten kokemuksia yhdenvertaisuudesta 

Puheenvuoro monikulttuuristen perheiden kokemuksista yhdenvertaisuudesta. Puheenvuoroa alustivat 

monikulttuurikeskus Glorian työntekijä sekä asukkaat diojen avulla. Tutustuttiin lasten kokemuksiin 

eriarvoisuuden kohtaamisesta esim. päiväkoti- ja koulumaailmassa. Keskustelussa todettiin, että 

yhdenvertaisuus rakentuu joka päivä kaikkien toiminnan pohjalta ja pelkästään jo yhdenvertaisuuden 

tiedostaminen vie asiaa eteenpäin. Vinkkinä linkki Puoli seitsemän ohjelmaan (nähtävissä seuraavat noin 

10kk): https://areena.yle.fi/1-50688752?seek=776. Ohjelmassa pohditaan mitä itse kukin voi tehdä rasismin 

vähentämiseksi. 

 

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

 Pohdittiin mitä Keltinmäen hyvinvointikeskukselle kuuluu? Talossa oli monipuolista toimintaa alueen 

asukkaille ja nyt on epätietoisuus, onko enää toimintaa. Pj lupasi selvittää asiaa. 

 Bussit eivät mene enää Keltinmäestä Kyllöön. Joutuu kävelemään Novalta 500m ylämäkeen, mikä on 

vaikeaa ikäihmisille, sairaille ja esim. lastenvaunujen kanssa kulkeville. Pj lupasi laittaa viestin verkoston 

nimissä Jyväskylän liikenteelle toiveena jonkun bussin kulkeminen Kyllön kautta. 

 Neuvolasta välitetyt terveiset: Neuvoloiden th:t osallistuvat koronarokotteiden antamiseen ja se 

vaikuttaa tällä hetkellä palveluihin niin, että 0-1½-vuotiaille lapsille ja raskaana oleville tarjotaan aikoja 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/yhdenvertaisuus_monikulttuuristen_perheiden_kokemuksia_perhekeskusverkostolle_diat.pdf
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normaalisti, leikki-ikäiset otetaan jonokirjoille. Perhevalmennukset ovat siirtyneet tai siirtymässä nettiin 

videoiksi, joita asiakkaat voivat käydä omaa tahtia katsomassa. 

 Liikuntapalvelut: Uimahalli aukeaa 1.3. rajoitetusti yleisölle (sihteerin lisäys myöhemmin: eivät vielä 

auenneetkaan koronarajoitusten jatkumisen vuoksi). Loppuviikosta tulee myös tietoa uuden 

liikuntajohtajan valinnasta. Harrastamisen Suomen mallin Jyväskylän mallissa on aloittanut neljä 

harrastusohjaajaa neljällä koululla. Mallia pilotoidaan hankerahalla tämän kevään ajan ja lisärahoitusta 

haetaan. Lasten harrasteryhmät ovat taas jatkuneet kahden viikon tauon jälkeen. Senioritestit syksyltä 

siirtyneet tulevaisuuteen, ehkä loppukeväällä voidaan pitää. Maksuttomia etäjumppia on Zoomissa 

arkisin klo 12 ja tiistaisin klo 16.30. https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-

omatoimisesti/etaliikuntaryhmat 

 Seurakunta: Srk:n toiminnassa on mukana myös monikulttuurisia lapsia ja perheitä. Huonoa kohtelua ei 

ole ollut näkyvissä vaan tasavertaisuutta. Arvo- ja lähimmäisyyskasvatusta tehdään arjessa ryhmien 

kanssa. Perheolkkarit nyt tauolla. Tulevana perjantaina tulee uudet koronaohjeet. Koululaisten ja 

nuorten toiminta on ollut toiminnassa. Pääsiäispolku rakennetaan kirkon ympäristöön pääsiäisen ajaksi.  

 Varhaisen tuen perheohjaus: Varhaisen tuen palveluissa aloitti uusi tiimi tammikuun alussa, jonka kautta 

asiakkaat ohjautuvat perheohjaukseen. Perheillä sosiaaliset kontaktit vähissä ja jääneet yksin asioiden 

kanssa. Perheohjaajat tekevät kotikäyntejä, jos ollaan terveenä (perhe ja työntekijä). Maskit käytössä ja 

turvavälit pidetään. Tukea ja keskustelua perheet ovat kaivanneet. PTA-tiimiin saa yhteyden arkisin 8-

15.30 p. 0142660135. 

 

7. Muut asiat 

Tiedoksi: 

 Liikkuva perhe –webinaari lapsiperheiden liikkumisesta kiinnostuneille 16.3.2021 

 Ilo lasketella –hanke: MLL Köhniö-Kypärämäki tarjoaa yhteistyökumppaneiden kanssa Laajiksen 

laskettelukorttia käyttöön 3h kerrallaan lapsiperheille, joiden harrastamista korona vaikeuttaa. 

Voimassa kevään 2021.  

 Samalla viivalla –hanke tarjoaa näönkorjausta tarvitseville 5-12 –vuotiaille lapsille ilmaiset 

urheilulasit. 

 Perheohjaaja lupasi olla sihteerinä ensi kerralla. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin. 
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