
 

 

  

Aika: 13.2.2019 klo 18-20 

Paikka: Keltinmäen koulu 

Kokous pidettiin yhdessä Keltinmäen Kotikoulutoimikunnan kanssa 

  

1. Paikallaolijoiden esittäytyminen ja perhekeskusverkoston kuvaus 

Läsnä noin kymmenen oppilaiden vanhempaa sekä edustajat kirjastosta, nuorisotoimesta, koulusta, 

Hyvinvointi- ja kulttuurikeskuksesta, Varhaisen tuen palveluista sekä aluetyöstä. 

Perhekeskusverkostoja on kaupungissa yhteensä kymmenen ja yhdestoista aloittaa tänä vuonna. 

Tarkoituksena on koota alueen asukkaita ja lapsiperhetoimijoita yhteen ja näin yhdessä edistää 

alueen asukkaiden hyvää arkea. Verkostoon kuuluu esim. edustajia koulusta, varhaiskasvatuksesta, 

neuvolasta, seurakunnasta ja alueella toimivista järjestöistä. Asukkaat ovat tervetulleita mukaan. 

Joillakin alueilla on mukana asukasyhdistys, vanhempainyhdistys tms. 

Kaksi perhekeskustyöntekijää on juuri valittu kaupungin Varhaisen tuen palveluihin. He tulevat mm. 

jalkautumaan alueille pitämään ns. walk-in palveluohjaus vastaanottoja. Palveluohjaus on tarkoitettu 

sekä alueen lapsiperheille, että toimijoille. Keltinmäessä vastaanottojen paikkana tulee olemaan 

entinen päiväkeskus, nykyinen Hyvinvointi- ja kulttuurikeskus. 

 

2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Sirpa ja sihteeriksi Sanni. 

 

3. Turvallisuuskyselyn tulokset ja julistekilpailun voittaja 

a. Lapset valtaavat Keltinmäen: kolmivaiheinen tapahtuma. Ensimmäisessä vaiheessa 

oppilaskunnan hallituksen kanssa keskusteltiin aiheesta ”turvallinen koulun lähialue”. 

Keskustelun pohjalta tehtiin kysymyspatteristo oppilashuoltoryhmässä, joka esiteltiin kaikille 

luokille. Kyselyssä tuli ilmi useita aiheeseen liittyviä asioita. Oppilaat tekivät luokassa julisteita, 

jotka esiteltiin taidenäyttelyssä Keltinmäen Keitaalla. Kävijät saivat äänestää suosikkinsa 

julisteista. Toisessa vaiheessa tehtiin oppilaskysely lähialueen turvallisista ja ns. pelottavista 

paikoista. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan Keltinmäen valtaus (viikko 21; päätapahtuma 

23.5.?). 

b. Turvallisuuskysely: Kyselyyn vastasi 131 kpl. Alueen vahvuutena koettiin koulun, kirjaston, kaupan 

sekä kirjon sijainti lähekkäin. Luonto ja hyvät harrastusmahdollisuudet koettiin myös tärkeänä. 

Salen, bussipysäkin ja kirjaston portaat koettiin epämiellyttävinä humalaisten ihmisten ja 

likaisuuden vuoksi. Parannusehdotuksena päiväkodin ja Kotalammen välisen ryteikköalueen 

siistiminen, lisää valaistusta, maalauksia, enemmän toimintamahdollisuuksia myös yli 10-

vuotiaille. Kyselyssä keskityttiin koulun lähialueeseen, siksi siinä ei ole mukana 

Mustalampi/Mäyrämäki/Ylämyllyjärvi jne.  
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Keskusteltiin kyselyn tuloksista. SOVATEK:n kanssa on keskusteltu ruiskunvaihtoauton uudesta 

sijainnista, koska nyt sen vierailu herättää liikaa huomiota välituntia viettävistä koululaisista. Lyhyt 

yhteenveto kyselyn tuloksista voisi olla Kukkulan kaiussa. Lopullisen raportin voinee laittaa peda-

nettiin salasanan taakse.  

c. Julistekilpailun voittaja: Kolme tasaväkistä voittajaa. Mietitään, miten voittajajulisteita 

hyödynnetään. Painetaan sähkökaappitarroja/julisteita alueelle. 

 

 

4. Keltinmäen valtaus-tapahtuma 

Tarkoitus järjestää päätapahtuma 23.5., jolloin perhekeskusverkoston jäsenet ym. suunnittelevat 

polun, jota koulun väki voi kulkea läpi. Toimintapisteet on suunniteltu paikoille, jotka oppilaat 

kokevat turvattomina (esim. nuotiopaikka, Salen bussipysäkki). Esim. kirjastolle suunnitelmissa 

värikkäitä viirejä. Tapahtumaan olisi tarkoituksena saada mukaan myös muita paikallisia ihmisiä. 

Lapset voisivat maalata kadun/bussipysäkin ympäristön värikkääksi ja virkata koristeita. Alueen 

päiväkodit voisivat myös osallistua tapahtumaan. Mahdollisesti myös Liikenneturva, poliisi, 

liikuntaseurat. Raisa lupasi kysyä, voisiko tapahtuman iltatapahtumana järjestää Kotalampirockin. 

Vaihtoehtoisesti asukasyhdistykset ym. voisivat järjestää liikunnallisen iltatapahtuman. Kotalammen 

puistopäivät pidetään 4.-5.6. 

 

5.    Seuraava tapahtuman suunnittelupalaveri on 8.5. ja perhekeskusverkoston seuraava tapaaminen 

on 4.4. Kotikoulukokous torstaina 28.3. klo 18:00, johon tulee edustaja perhekeskusverkostosta. 

 


