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Syyskuun kokousmuistion läpikäynti 

Hallituksen jäsenen nimeämisestä; joulukuun hallituksen kokoukseen pyrkimys saada edustajan 
nimeäminen asialistalle, Anne ja Neija ovat perehdyttäneet Helenaa Toivakan perhekeskustoiminnan, 
Perhevakan, toiminnasta. 

Vuosikellot; käytiin läpi tulevia tapahtumia ja asioita 

Nettisivulle perhevakan yhteyteen suunniteltu yhteydenottolomaketta, vielä tietosuojasyistä vaiheessa, 
tarkoitus on saada käyttöön 

Maakunnallinen perhekeskustapaaminen on ollut syyskuussa Toivakassa, tulossa Äänekoskelle 

- lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, rahoitushaku aukeaa vuoden alusta 
- Hanna Hämäläisen työ on loppumassa, rahoituskausi päättyy vuoden loppuun 

”Vakkamalli” – pikkuvakoista Perhevakkaan: 

- Työntekijäin äänenä viedään asioita eteenpäin Vekaravakasta ja Nuorisovakasta Perhevakkaan, 
jossa esimiehiä ja päätöksentekijöitä 

- Vakkojen toimintasuunnitelmien kirjaaminen tärkeä seuraava asia: 
- Vakkojen tehtävänä haasteisiin ja vahvuuksiin tarttuminen ja yhteistyön tekeminen niissä 

o  ilmiöihin reagoiminen; työntekijät ja järjestöt yhteistyössä  
- Tehtävänä ei ole esim. pelkkä tapahtumien järjestäminen 
- KESKEISTÄ ON YHTEISTYÖ 

Moniammatillinen vastaanotto – olisiko Toivakassa syytä varata kalentereista varmuuden vuoksi? 

- Toivakassa ollut lähinnä aikuisasiakkaille säännöllisiä aikoja varattuna, voisi ajatella myös 
lapsiperheasioissa 

- Laukaassa neuvolassa erikoissairaanhoidon etäneuvolapilotti, puolen vuoden kokeilu Sanna kertoo 

 

 



Jäsenten terveisiä ”kentältä”: 

- Susanna kertoo että hänelle on soiteltu yhä paljon perhekeskusasioissa, järjestöjen ja asiakkaiden 
taholta 

- Marita: koulua käymättömät oppilaat nyt ilmiö johon etsitään ratkaisukeinoja, koulutuksessa on 
ollut koululta väkeä, työkaluja on kehitelty valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin; paikallisen 
toimintamallin luominen ensiarvoisen tärkeää tällä hetkellä Toivakassa 

o asia seuraavaan nuorisovakkaan tammikuussa  
- nepsy-osaamisen puute Toivakan kunnassa, kouluttautumishalukkuutta on (esim. kunnan 

perhetyöntekijällä ja seututk:n kouluterveydenhoitajalla), olisiko syytä pohtia paikallisen nepsy-
osaamisen vahvistamista? Mahdollisuus työparitoimintaan olemassa olevaa työntekijäresurssia 
hyödyntäen. 

- Vakkojen muistiot jatkossa nettisivulle – Satu Paalanen selvittää reittiä. Lisäksi sovittava julkisten 
muistioiden tyylilaji ja sisällön tarkkuusaste, ennen kuin julkaistaan mitään.  

- Merja: tärkeää huomioida ennaltaehkäisy, moniammatillinen yhteistyö – koulun problematiikka 
näkyy Seututerveyskeskukselle 

- Sanna: kouluterveydenhuollossa painetta koko seututk:n alueella. Koulupsykologiresurssia luvattu 
1,5 päivää/vko tammikuusta alkaen.  

- Neija: Touhuvakassa on täyttä, Ruuhiryhmäkin täyttyy vuodenvaihteessa. Kevät selvitään 
ryhmäsiirroilla ja henkilökuntaa lisäämällä. Viskariryhmässä on haasteita. Ilmiönä: 
kokonaisvaltaisemmat ongelmat, usein lapsen käytös on hätähuuto. Ajatus varhaiskasvatuksen 
omasta perhetyöntekijästä. 

- Susanna: työntekijä voi tarjota soittaa, pyytää apua, jos asiakas ei itse jaksa tai osaa. Tunnepuolen 
ongelmat kimurantteja. Suurimmat huolipuhelut tulevat koululaisten vanhemmilta; koulun 
valvontaresurssi ja tukiresurssi, avustajaresurssi on vähäinen. ”Joka luokkaan oma avustaja”. 
Erityisopetuksen resurssin riittävyys puhuttaa 

- Mikko: Nuoriso viihtyy iltakahviloissa, vanhemmat antavat nuorten olla pitkään ulkona. Nuokun 
tilasta nuoriso antaa palautetta, että haisee, kylmät lattiat… Tammikuussa on tulossa 
avioliittopäivä. FNC:llä paljon kävijöitä, 40-50 parhaimmillaan.  

- Elisa: perheneuvolan jalkautuminen jatkumassa myös kevätkaudella, taajuutta vielä harkitaan. 
Kerran kuukaudessa on ollut, tarvetta voisi olla tiiviimmällekin työlle 

- Anne: varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen yhteistyön vahvistamiseen ollaan keskittymässä 
yhteistyön välineitä vahvistamalla – lomakkeet, sopimukset… 

Nuorisovakka ja Vekaravakka järjestävät tapaamiset tammikuulle 

- toimintasuunnitelmat 
- aikataulutukset oman tarpeen mukaan 

 Perhevakka tapaamiset 

- ke 19.2.2019 klo 15, Toivakkatalon aula 
- to 14.5.2019 klo 15, Toivakkatalon aula  


