
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keltinmäki-Myllyjärven perhekeskusverkoston tapaaminen 4.4.2019  
 
Paikka: Keltinmäen hyvinvointikeskus 
 

1. Kokous avattiin 
 

2. Esittäytymiskierros 
 

* Osallistujia oli koululta, varhaiskasvatuksesta, liikuntapalveluilta, 
nuorisopalveluilta, perheneuvolasta, neuvolasta, kirjastolta, 
hyvinvointikeskukselta, kouluterveydenhuollosta ja varhaisen tuen 
palveluista.  

 
3. Esityslista ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin, muistiot löytyvät jatkossa 

Perhekompassin sivuilta 
 

4. Valittiin puheenjohtaja ja sihteeri 
 

5. Sovatek-säätiön Terveysneuvontapalvelu Visiitin työntekijät esittäytyivät ja kertoivat 
Visiitin palveluista. He ovat saaneet hankerahoituksella käyttöönsä asuntoauton, 
jonka avulla he voivat tehdä liikkuvaa terveysneuvontaa Jyväskylän eri lähiöissä. 
Keltinmäessä he ovat torstaisin. Visiitissä voi käydä vaihtamassa likaisia neuloja ja 
ruiskuja puhtaisiin, lisäksi on mahdollisuus esim. HIV- ja C-hepatiittipikatesteihin. 
Palvelut ovat käyttäjille ilmaisia ja palveluille on ollut kysyntää. Totesimme, että 
Visiitin liikkuvan terveysneuvonnan alettua Keltinmäessä yleisille paikoille jätettyjen 
ruiskujen ja neulojen määrä on vähentynyt. 
 

6. Keltinmäen hyvinvointikeskuksen edustaja kertoi keskuksen tämän hetkisestä 
toiminnasta. Hyvinvointikeskuksella on pääasiassa senioreille tarkoitettua toimintaa, 
mutta esim. perhekahvila kokoontuu tiloissa edelleen maanantaisin ja tarjoaa 
toimintaa myös lapsiperheille. Keskuksen palvelut ovat maksuttomia tällä hetkellä. 
Tavoitteena on saada syrjääntyneitä ikääntyviä henkilöitä kotoaan muiden pariin. 
Esim. vapaaehtoistyöntekijöiden voimin ollaan aloittelemassa lenkkisaunoja. 
Keskuksen tiloja voi kysyä vuokralle ilta-aikaan. Ideoita keskuksen toimintaan voi 
esittää henkilökunnalle. 
 
 



7. Ajankohtaiset asiat 
* Perhekeskustyöntekijät ovat aloittaneet työt. Heiltä saa mm. apua ja tukea 

palveluohjaukseen. Toisella heistä on walk-in-periaatteella toimivia 
palveluvastaanottoja Keltinmäen hyvinvointikeskuksen tiloissa 11.4.19, 
25.4.19, 9.5.19 ja 6.6.19 kello 8.30-11.30. 

* Perheohjaajien vastaanotot neuvoloissa jatkuvat edelleen. Syksyksi on 
suunniteltu sähköisen ajanvarauskalenterin luomista perheohjaajille. 
Kalenteriin voivat asiakkaat tai yhteistyökumppanit tehdä itse varauksia 
perheohjaajille. 

* Muistuteltiin mieleen Perhekompassin sivuja, joilta löytyy asuinalueittain 
tietoa mm. palveluista. Perhekompassin sivuille saa ehdottaa uusia linkkejä. 

* Perhekeskusverkostolle on avattu omat Facebook-sivut 
* Kumppanuusfoorumin tapaaminen oli 11.3.19, paikalla oli asukkaita ja 

toimijoita. Tapaamisessa oli keskusteltu mm. miten tehdä tunnetuksi 
lapsiperheille suunnattuja palveluita tai harrastusmahdollisuuksia. 

* Alueiden puheenjohtajien tapaaminen oli 27.3.19. Siellä sovittiin mm. 
puheenjohtajien ja perhekeskusverkostojen muiden osallistujien rooleista ja 
tehtävänjaoista (kts. erillinen liite). 

* Perhekeskusverkostot olivat esillä Kids & Pets-messuilla Paviljongissa 23.-
24.3.19 

* Tietosuoja-asiat: virallisen ohjeen mukaan, silloin kun sähköpostilistalla on 
kaupungin ulkopuolisia vastaanottajia, pitäisi viestit lähettää 
piilosähköposteina. Tästä voidaan poiketa, jos kaikki vastaanottajat antavat 
luvan sähköpostin näkymiseen. 
 

8. Kävimme läpi 23.5.19 järjestettävän Lasten Keltinmäki-tapahtuman suunnitelmia ja 
ideoimme uusia toimintapisteitä lapsille tapahtumaan. Tapahtumapäivän iltana 
järjestetään sopivasti myös Kotalampirock, joka on tapahtuma koko perheelle. 
Nämä kaksi tapahtumaa täydentävät hyvin toisiaan. Lasten Keltinmäki-tapahtuman 
seuraava suunnittelupalaveri on 8.5.19 kello 14.00 Keltinmäen koululla. 
 

9. 4.-5.6.19 järjestetään Kotalammen-puistopäivät tapahtuma, sen ohjelmasta on 
erillinen liite. 
 

10. Toimijoiden ajankohtaiset ja tiedotettavat asiat: 
 

* Päivähoidon edustaja kertoi, että Lastenlandia Keltinmäessä on vielä 
muutama paikka vapaana keväälle/syksylle. 1.8.19 alkaa jälleen 
subjektiivinen päivähoito-oikeus. Lapsilleen päivähoitopaikkaa tarvitsevat 
vanhemmat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. 

* Liikuntapalvelut järjestää kesäkuun aikana 9-12-vuotiaille ulkoliikuntaryhmiä 
(LiikuntaVeturi), yksi ryhmistä kokoontuu Kotalammella.  
 

11. Muut asiat: tarkennettiin vielä, mitkä kaikki alueet kuuluvat Keltinmäki-Myllyjärven 
perhekeskusverkoston alueeseen: Keltinmäki, Myllyjärvi, Mustalampi, Mäyrämäki, 
Taka-Keljo. 
 

12.  Seuraavat kokoukset: to 12.9.19 kello 14-16 ja to 14.11.19 klo 14-16 Keltinmäen 
hyvinvointikeskuksella. 


