
 
 

 
 

 
 

Toivakan Perhevakka- työryhmän kokoontuminen  
 

Aika 14.5.2020 klo 15 -16.30 Teams-etäkokous 
 

x Tuula Kotimäki, Toivakan kunta/ perusturvajohtaja   

- Elisa Mustonen, Toivakan kunta/ sosiaalitoimi   

x Susanna Kuivalainen, Vo  

- Marita Hintsa-Silgren, Toivakan kunta / koulu  

x Sanna Porkka-Hokkanen, Seututerveyskeskus / ylihoitaja  

x Merja Sivanne, Seututerveyskeskus/osastonhoitaja  

x Neija Lepistö, Toivakan kunta/ varhaiskasvatus  

x Satu Paalanen, Toivakan kunta/ vapaa-aikatoimi  

x Eija Kinnunen, Toivakan ev.lut.srk  klo 15.50-  

- Mikko Paljakka, Toivakan helluntaisrk  

- Tiina Leinonen, järjestöt  

- Teemu Minkkinen, Toivakan helluntaisrk                                                                                                                                                                         

x Piia Halttunen, Toivakan helluntaisrk                                                                                                                                                                       

x Mia Friman, Toivakan sosiaalitoimi              

                                                                  

                                                        

1 Kokouksen avaus 

Kokouksen puheenjohtajana toimi perusturvajohtaja Tuula Kotimäki. Sihteeri-

vuorossa Merja Sivanne. 

 

2 Edellisen kokouksen muistio                                                                                                                        

Tuula kävi läpi 28.11.2019 pidetyn kokouksen muistion. Yhteisvastuukeräys 

tuoton kohde edelleen auki, keskustellaan siitä myöhemmin, kun Eija Kinnu-

nen liittynyt kokoukseen. Kunnan nettisivuille suunniteltu matalankynnyksen 

sähköinen yhteydenottolomakeasia on edelleen auki. Kunnanhallituksen edus-

taja Perhevakkaan ei ole vielä edennyt ja sovittiin, että Tuula vie asian johto-

ryhmään ja tiedottaa meitä seuraavassa kokouksessa. 

 

3 Vekaravakan ja Nuorisovakan muistiot ja terveiset kunnan Perhevakkaan 

Satu Paalanen kävi läpi Nuorisovakan kokouksen pöytäkirjan ja kuulumiset 

tiedoksi Perhevakka työryhmälle. 

Susanna Kuivalainen kävi läpi Vekaravakka työryhmän terveiset ja nosti esille 

huolen puheterapiaan pääsystä. 

Yh Sanna Porkka-Hokkanen kertoi, että seututk:n puheterapeutti jäänyt vuo-

den virkavapaalle ja sijaisen paikka on auki. Sanna vielä selvittää saadaanko 

esim. yksityisen puolen kautta asialle parannusta. Tiedotetaan asiasta. 

 

4 Muut asiat 

- yhteistyötahojen ajankohtaiset kuulumiset: 

Kunnan puolelta otettiin esille lapsiperheiden palveluiden palautekysely. Opis-

kelija Henni Kajanne, joka voisi toteuttaa kyselyn opiskelijatyönä. Kunta 



 
 

 
 

 
 

haluaisi työkalun, mittarin millä voitaisiin arvioida ja kehittää palvelua ja ver-

kostotoimintaa. Kysely voitaisiin toteuttaa esim.  valtuustokauden alussa ja 

lopussa. Todettiin, että pieni työryhmä kyselyn valmisteluun nimetään ja tämä 

sama työryhmä voisi päivittää syksyllä myös lasten ja nuorten hyvinvointisuun-

nitelmaa. Kyselyn suunnittelu rauhassa on tärkeää ja se, että kyselyllä saatai-

siin vastauksia niihin kysymyksiin ja asioihin mitä halutaan mitata. Kyselyn to-

teuttamisen ajankohta myös mietittävä tarkoin.  

Sanna toi esille, että seututk on toteuttamassa lapsiperheille asiakaskyselyn 

neuvolapalveluista Webropol- kyselyllä. Tästä jo aiemmin ollut sähköpostivies-

tintää. Kyselyn toteutus seututk:ssa saattaa mennä ensi vuodelle.  

Tässä kokouksessa tehdyt esitykset kunnan asiakaspalvelukyselyn valmiste-

luun sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämiseen.  

Susanna Kuivalainen, Susanna Hyyppä, Lotta Kuha sekä Mia Friman. Mia toi-

mii kokouskutsujana ja tarvittaessa laajennetaan ryhmän kokoonpanoa. 

 

Susanna kysyi, onko kunnassa tila-asiat edenneet Puukkiksen osalta. Asia 

vielä kesken. Satu kertoi, että palaveri asian tiimoilta oli siirtynyt, hän ottaa 

tästä koppia ja kyselee asian perään. Tästä toivotaan tiedotusta järjestöille 

vaikka niin, että palataan asiaan syksyllä.   

 

Tässä käsiteltiin yhteisvastuukeräysasia. Yhteisvastuukeräyksen tilinpäätökset 

valmistuvat loppukeväästä, keräysaika loppuu huhtikuun lopussa. Koronan 

takia keräyksen tuotto jäänee pieneksi. Tuoton määrästä ei vielä ollut tietoa. 

Eijalta tulee tietoa summasta ja sen jälkeen mietitään miten keräystuotto koh-

dennetaan vanhemmuuden tukemiseen. 

 

Seututk:n ajankohtaisia asioita toi esille Sanna ja Merja. Terveysasema on 

kiinni toistaiseksi. Hoitajan vastaanottoa ollut kerran viikossa välttämättömille 

hoidettaville ja ensi viikosta alkaen laajennetaan neuvolatoimintaa ja lähiviik-

kojen aikana vastaanoton kiireetöntä toimintaa. Infektio-oireiset ja muut päi-

vystysasiat hoidetaan ensisijaisesti Joutsassa tai Laukaassa. Vastaanotoille 

asiakkaat kutsutaan hallitusti ja ohjatusti. Laboratorionäytteitä otetaan tois-

taiseksi Joutsassa tai muissa Fimlabin näytteenottopisteissä. Näytteenoton 

avaamisesta Toivakan terveysasemalle menee viestiä Fimlabille huomenna. 

Moniammatillisia vastaanottoja voi tarvittaessa pitää pienellä ryhmällä etävas-

taanottona. Palveluohjaaja kannattaa muistaa näissä asioissa. 

Keskusteltiin perheiden pärjäämisestä korona-aikana, todettiin, että perheet, 

joilla haasteita ollut pärjäämisessä jo ennen koronaa, haasteet ovat kasva-

neet. Lisäksi joillekin perheille etäkoulu myös lisännyt perheiden haasteita. 

Haastaville perheille on annettu tukea sosiaali- että oppilashuollon työntekijöi-

den toimesta. Nyt tilanne pääsääntöisesti näyttää aika hyvältä, syksy näyttää 

miten tilanne kehittyy. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

5 Seuraavat palaverit  

 

• Vekaravakka: 14.9.2020 klo 12.30-14.00 

• Nuorisovakka: ei vielä tiedossa 

• Kunnan perhevakka työryhmä: 23.9.2020 klo 15-17 

 

➢ kaikki toimijat voivat esittää asialistalle asioita etukäteen 

➢ Vakkojen muistiot tulevat Perhevakan työryhmälle tiedoksi 
ja Perhevakan muistiot kunnan nettisivuille 

 

 

Muistion kirjasi Merja Sivanne 
 
 


