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Perhevakan muistio 23.9.2020  

 

Kokous pidettiin Teamsin kautta 

Paikalla; 

Tuula Kotimäki, Toivakan kunta/ Perusturvajohtaja 

Elisa Mustonen, Toivakan kunta, sosiaalitoimi 

Markus Tattari, Toivakan helluntaisrk  

Miia Friman, Toivakan kunta, sosiaalitoimi 

Susanna Kuivalainen, Toivakan kunta , varhaiskasvatus 

Merja Sivanne, Seututk/ ylihoitaja 

Sirpa Orell-Pohjola, Toivakan kunta, koulun rehtori 

Sanna Porkka-Hokkanen, Seututk/ ylihoitaja 

Eija Kinnunen, Toivakan ev.lut.srk/ lastenohjaaja (sihteeri vuorossa) 

Neija Lepistö, Toivakan kunta, varhaiskasvatus 

Satu Paalanen, Toivakan kunta, vapaa-aikatoimi 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtajana toimi perusturvajohtaja Tuula Kotimäki ja sihteerinä Lastenohjajaa Eija Kinnunen. 

 

2. Alkuun käytiin pikainen esittelykierros, koska työryhmään oli tullut uusia henkilöitä. 

Markus Tattari Toivakan helluntai srk.sta  

 

3. Edellisen kokouksen muistio 

Muistio on luettavissa kokonaisuudessaan netissä ja siitä voidaan nostaa tarvittaessa asioita aina seuraavalla ko-

kous kerralla.  Miia Friman toi esille mahdollisuuden käyttää yhteistä työtilaa, alustaa, jossa jokainen työryhmän 

jäsen voisivat työskennellä. Miia ottaa selville millainen työtila olisi mahdollinen työryhmälle.  Sähköpostilistan 

päivityksen otti tehtäväkseen Tuula Kotimäki. 

 

4. Vekaravakan ja Nuorisovakan kuulumiset 

Satu Paalanen kertoi Nuorisovakan työryhmän kuulumiset.  Työryhmässä oli noussut esille Nuokun ( nuorisotilan) 

aukioloajat. Kokeiluna Nuokku auki tiistaisin (3-4lk → klo 14-17 ja 5lk ja sitä vanhemmat voivat olla klo 14-19.30. 

Klo 14 -n.15.30 välipala tarjoilu. Klo 17 -> yli 5lk oppilaille.  

Vuosikelloon liittyviä tapahtumia; hyvinvointiviikko pienimuotoisena, netin mahdollisuuksia käyttäen kuten ke-

väällä oli kokeiltu. 

7 lk oppilainen ryhmäytyminen on toteutunut ja nuorille suunnitteilla tapahtumaa pikkujouluaikaan. 

Päihdeinfo nuorille jäi keväältä pois, mutta tarkoitus olisi antaa syksyllä infoa Nuuskan käytön vaaroista.  

Susanna kertoi viimeisimmät kuulumiset Vekaravakan työryhmältä. Keskusteluissa mm. tuli huolen aiheeksi seu-
raavia asioita: 
* kevään korona ajan myötä vanhempien lisääntynyt alkoholin käyttö.  
*Kunnassa ei ole tällä hetkellä puheterapeuttia ja lasten puheongelmiin olisi saatava apua. 
 
-Sanna P-H kertoi tilanteesta, että on yritetty rekrytoida sijaista, koska nykyinen on työlomalla toukokuuhun 

2021 asti. Tällä hetkellä puh. terapeutti Anna Ikola hoitaa Joutsan ja Toivakan. Anna Ikolan yhteystiedot lisätään 

verkostoon. Sijaista edelleen etsitään?? 
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Toivakkaan on kesän aikana muuttanut lapsiperheitä mikä on positiivinen uutinen ja Leppis-puiston hanke saatu 

toteutettua kesän aikana ja ollut ilo nähdä, että uudet laitteet ovat kiinnostaneet monia käyttäjiä. 

Lapsiperhepalveluiden kysely ”raaka” versiona on lähetetty luku/ kommentointi kierrokselle kaikille ”vakka” työ-

ryhmän jäsenille. Työstäminen jatkuu edelleen. 

Hammashoitolaan saatu lisää työvoimaa palkkaamalla uusi hammashoitaja. Tämä auttaa ennaltaehkäisevässä 

hammashoitotyössä. 

Viime kevään yv-keräys vanhemmuuden tukemista varten on käytännön toteutusta vaille. Mihin tarkalleen rahat 

kohdennetaan. Eija Kinnunen lupasi infota diakoni Elina Sarlundia asiasta. Infotaan lisää asiasta lähiaikoina.   

MLL.n perhekahvila kokoontuu Betanialla (Hell.srk:n tiloissa) maanantai aamupäivisin.  

Neija Lepistö ottaa tehtäväkseen kutsua kunnan varhaiskasvatuksen ja perhetyön työntekijät koolle esim. peda-

gogisiin iltoihin. Tämä jäi keväältä toteutumatta.  

Lasten oikeuksien päivä pe 21.11 ja todennäköisesti taas yhteistyöllä toteutetaan.  

Miia Friman kertoi, että lapsiperhepalvelujen kyselyn työstämisessä edetään kaikessa rauhassa. Kyselyn pohjaa 

kierrätetään tarkasteltavana ja kommentoitavana, jotta siitä saadaan hyvä. Kyselyä voisi tulevaisuudessa käyttää 

työkaluna, strategiatyöskentelyn pohjana, vaikka joka toinen vuosi. Näin ollen pystyttäisiin Toivakassa havainnoi-

maan lapsiperhepalvelujen riittävyys ja tarttua tarvittaessa ”korjaamaan” puutteita. Opiskelija Henni Kajanne 

jatkaa kyselyn valmistelua.  

 

5. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma  

Kokouksessa esille tuli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen. Aiempi suunnitelma oli tehty 

v.2016-2020. Tähän oltava työryhmä ja aiemman lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän tilalle tulisi nykyinen Per-

hevakka työryhmä.  

Susanna Kuivalainen kertoi Lape työryhmän olleen aiemmin korvaava työryhmä lasten ja nuortenhyvinvointi ryh-

mälle. Perhevakan virallistaminen ei tarvitsisi hallituksen päätöstä.  Neija Lepistö toivoi, että olisi ns. mustaa val-

koisella, päätöksiin perustuvaa. Tuula Kotimäki otti tehtäväkseen viedä asian eteenpäin valmisteluun. 

Miia Friman ottaa selvää voiko hyvinvointisuunnitelman viedä työalustalle.  Alustalla voisi käydä yhteistä keskus-

telua Vekara- ja nuorisovakkojen kesken mm. tavoitteista. 

 

 

6. Hallituksen edustaja Perhevakkaan 

Aiemmin ollaan toivottu hallituksen edustajaa Perhevakka työryhmään, jotta tiedon siirtyminen päättäjille olisi 

”turvattu”. Tuula Kotimäki totesi, ettei edustajan tarvetta ole, mutta tiedon siirtyminen lautakunnille kulkee tar-

vittaessa Tuula Kotimäen ja Sirpa Orell-Pohjolan kautta.  

 

7. Muita asioita 

 

• Tuula Kotimäki kertoi meneillään olevista Keski-Suomen rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun 

ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeista.  

 

• Koulukeskuksen tilat hyötykäyttöön 

Koulukeskuksen tilat ovat vähällä käytöllä koulupäivien ja lomien aikana. Kuinka tilat voisivat palvella kuntalaisia 

paremmin.? Illat, viikonloput ja loma-ajat. Ideoinnin valmistelu alkuvaiheessa. Vanha kunnantalo ja- puukoulu 

Puukkis sekä Nuokku ovat huonossa kunnossa, sisäilmaogelmat pääsyynä(?). Susannan tiesi kertoa, että Puukkik-

selle olisi tulossa sisäilmatarkastus. Tämän tekisi opiskelija, joka tekee harjoittelun kunnan teknisessä toimis-

tossa. 
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Satu Paalaselle tehtäväksi viedä asiasta viestiä järjestöille. Keskustelussa herätti kovasti kiinnostusta eriyttävien 

tilojen tarpeesta.  

Nuoret haluaisivat hengailu paikkoja ja niitä ovat tänä päivänä mm. kauppojen tuulikaapit tai aulat.  

Olisi ennalta ehkäisevää toimintaa varhaisnuorisolle ja nuorisolle löytää oma paikka, jossa olisi turvallista kaik-

kien olla. Ei syntyisi ikäviä ”lieveilmiöitä” -> alkoholi, ilkivalta, väkivalta. 

 

Ajankohtaista: 

• Fnc illat ovat Betanialla perjantai iltaisin ja ev.lut srk.n nuorten illat Myrskärissä lauantai iltaisin ( lokakuusta 

alkaen.  

 

• Toimintaterapeutin työpanos tällä hetkellä 50% Toivakka ja 50% Joutsa. 

 

• Keski- Suomen perhekeskuksen terveisistä Elisa Mustonen kertoi ”perheet keskiöön” hankkeesta. Laittaa 

aiheesta tietoa Perhevakka ryhmän sähköpostiin. 

Nepsy- ”polun” tasavartaista ”pohjaa” luodaan maakunnallisella alueella, yhtenäistä tietoa Nepsy osaajista.    

• Elisa Mustosen osallistumista Perhevakassa toivotaan edelleen, jotta Keski-Suomen perhekeskuksen ajan-

kohtaiset viestit tulisivat myös Perhevakkaan.  

 

• Tukea tuen järjestäjille koulutus 

Elisa kertoi myös monialaisesta koulutuksesta koulun puolelle. Koulutus on ”tukea tuen järjestäjille” ja siihen 

osallistuu työryhmä; Elisa Mustonen ( sosiaalitoimi), 2 erityisopettajaa ja Sirpa Orell- Pohjola ( rehtori). Kou-

lutuksen järjestää Jyväskylän yliopisto. Sirpa Orell- Pohjola kertoi koulutuksen sisältävän 4 koulutusjaksoa ja 

koulutuksen aikana tehdään kehittämissuunnitelma. Työskentelyn tueksi on n.3 tunnin verkkovalmennus.  

 

 

8. Seuraava kokous sovittiin ke 16.12 klo 15 

 

9. Kokous päätettiin klo 16.40 

 

 

 

Toivakassa 24.9.2020 

 

Eija Kinnunen / Toivakan srk/ Kasvatus 
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