
 

 

Keltinmäki-Myllyjärvi perhekeskusverkoston tapaaminen 

torstai 6.5.2021 klo 14-16 Teamskokous 

Muistio 

1. Tapaamisen aloitus, puh.johtaja aloitti kokouksen.  Osallistujat toivotettiin tervetulleiksi.   

 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 

Puheenjohtajana toimi verkoston puheenjohtaja ja sihteerinä toimi perheohjaaja. 

 

3. Esittäytyminen 

Paikalla osallistujia liikuntapalveluista, varhaisen tuen palveluista, asukkaita, varhaiskasvatuksesta, 

seurakunnasta ja perhekeskusverkoston työntekijät. Yhteensä 9 osallistujaa.  

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen. 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

  

5. Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita 

Perhekeskustoiminnan ajankohtaisia asioita: Kansallinen perhekeskusverkosto kokoontuu lähes 1 x 

kuukaudessa. Painotusta väkivallan ehkäisyyn, kuntoutukseen ja parisuhteeseen. Jyväskylässä Huhtasuolla 

pilotointi aloitettu; lähtöisin neuvolasta; koettu perheille annettavan tuen olevan riittämätöntä. Monialainen 

tiimi aloittanut 1/2021 ja kokoontunut kahdesti kuukaudessa; tiimeillä selkeät rakenteet. Parisuhteeseen 

tukea tarjolla netissä Katajan sivustolla (materiaalia perheille ja pariskunnille). 

Parisuhteen huoltoasema suunnitteilla syksylle (Huhtasuolla), joka tarjoaa matalan kynnyksen palvelua. 

Työparia etsitään: tarkoituksena tarjota keskusteluapua; palveluohjauksellinen näkökulma -otteella. 

Tavoitteena ottaa pariskuntia vastaan 1 x vk:ssa.  

 

THL julkaissut toimintasuunnitelmaohjeistuksen; miten kunnat voivat toimintasuunnitelmaa omassa 

perhekeskustoiminnassaan hyödyntää. Perhekeskusverkostotyöntekijät laativat kyselyn kaikille 

lapsiperheiden parissa toimijoille: kartoitetaan nykytila ja tulevaisuus. Toimintasuunnitelma laaditaan 4 

vuodeksi kerrallaan.  

 

Kansallisia perhekeskusverkoston linkkejä; esim. ”Yhdessä selvitään” verkkosivusto tarjoaa Koronahuolten 

hallintaan materiaalia toteutettu keväällä 2020.  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/peke_diat_toukokuu2021.pdf


 

 

 

Kansanterveyspäivää vietetään 23.8.2021, teemana lasten terveys.  

 

Barnahus-verkkokoulu. THL on julkaissut verkkokoulun lapsiin kohdistuvasta väkivallasta.  Koulutuksen 

suorittamisesta saa 1 opintopisteen + todistuksen.  

 

PEKE-toiminnan ajankohtaisia asioita: -maakunnallinen Tulsote-hanke: Keski-Suomen sote-uudistuksen 

kautta on tulossa uutinen Keski-Suomen perhekeskustoiminnasta. 

IPC-menetelmän toinen koulutusaalto; 3.-4.5.2021, oppilas- ja opiskeluhuollon työntekijät.  

LP (lapset puheeksi)- menetelmän koulutukset jatkuvat syksyllä.  

Keski-Suomessa tehtiin 2/2021 Lapset puheeksi-kysely, joka toimitettiin kuntiin vastattavaksi ja huhtikuussa 

oli kysely sivistys-ja sotepalveluista.   

 

Jyväskylän perhekeskustoimintaa; ohjaus ja neuvonta Huhtasuon perhekeskuksessa ti klo 8.30-12.  

 CHAT-palvelu perheille ma klo 8-12.       

Lähitalot-avoin kohtaamispaikka Kankaalla ja keskustassa, jossa perheiden mahdollista tavata (leikkitreffit).        

Parisuhteen huoltoasema, joka jo aikaisemmin mainittu. 

Toimintasuunnitelman kyselyn tekeminen, koonti ja laatiminen.  

        

6. Osallistujien ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita 

Liikuntapalvelut: Rajoitteita purettu; uimahalli ja kuntosali avautuneet; ajanvarauksella toimiva. Ensiviikolla 

lasten soveltavat ulkoryhmät aloittelevat; ilmoittautuminen liikuntapalvelujen sivuilta.  

Liikuntaveturin sivulla lisää kokoontumisista ja tapahtumista; ajankohtainen info + ilmoittautumiset eri puolilla 

kaupunkia tapahtuviin liikuntaharrasteisiin. Kesäkuussa + heinäkuussa mm. uimakoulut ja Kehävihreät.  

Hyvinvointikeskus: Hyvinvointikeskuksen tiloissa kuntouttavaa päivätoimintaa, mutta koronan vuoksi se on 

tauolla nyt. MLL:n perhekerho ei ole kokoontunut. Keskuksessa ei muuta toimintaa. 

 

Seurakunta: Väestötiloja etsitään seurakunnan toiminnalle. Perheolkkari ja Eka vauva alkaneet kokoontua: 

perheolkkariin ilmoittautumiset. Syksyn päiväkerhoon ilmoittautumiset alkaneet, lisää tietoa nettisivuilta. Myös 

kesäajan tapahtumat netissä; ilmoittautuminen esim. perheleirille (haku) ja seikkailupäivä v.2014 syntyneille 

sekä kesäpäivät grillaten pihamaalla.    

Kirkkis toiminta ma + ke (avoimet ovet); mukaan mahtuu 20 ilmoittautunutta lasta; edeltävänä päivänä 

ilmoittautuminen ja kokoontuminen koululaisille x 2 vk:ssa iltapäivisin (netissä). 

 

Linkki tulevaisuuteen kommentoitavaksi netissä 14.5 asti Jyväskylän joukkoliikenteen kehittämisestä. 

 

Kultalakin päiväkoti: ollut puuhakas vuosi; nyt ovien sulkeminen 31.5. ja joitakin tavaroita viedään Keltinmäen 

päiväkotiin. Yksikkö lopetetaan, koska lapsimäärä alueella vähentynyt. 



 

 

 

Varhaisen tuen palvelut: Vastaava ohjaaja Johanna Rönkä antaa odottaville ja lapsiperheille matalan kynnyksen  

ohjausta, tukea ja keskusteluapua ti klo 10-12 ja to klo 12-14 puh.nrossa 040-3587755.  

 

7. Muut asiat 

 Jyväskylän liikenteen terveiset bussireitistä; sähköpostivastaus tullut verkoston puh.johtajalle. Ei 

muutoksia toivottuun reittiin ”Keltinmäestä Kyllöön”.   

 Keltinmäen hyvinvointikeskuksen kuulumiset: ei ole enää Hyvinvointikeskusta. 

  Syksyn kokousten ajankohdat; ti 7.9 klo 14-16 ja ke 17.11 klo 14-16.  

 Syksyllä valitaan uusi pj verkostolle: nyk.puh.johtaja päättää tehtävässään, valitaan uusi pj. 

 

8. Kokouksen päättäminen. Kokous päättynyt klo 15.02.  

 


