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Toivakan Perhevakka-työryhmän kokoontuminen  
 
Aika 16.12.2020 Teamsin kautta klo 15 – 16:40 

 

X Miia Friman, Toivakan kunta, sosiaalitoimi, paikalla (kuka on seuraaja) 

-Panu Partanen, Toivakan ev.lut.srk/kirkkoherra  

X Susanna Kuivalainen, Toivakan kunta, varhaiskasvatus, Vekaravakka, paikalla 

X Tuula Kotimäki, Toivakan kunta/ Perusturvajohtaja, paikalla 

X Neija Lepistö, Toivakan kunta, varhaiskasvatus, paikalla 

X Elisa Mustonen, Toivakan kunta, sosiaalitoimi, Nuorisovakka? paikalla 

X Sirpa Orell-Pohjola, Toivakan kunta, koulun rehtori, paikalla 

X Satu Paalanen, Toivakan kunta, vapaa-aikatoimi ja järjestöt, paikalla 

X Marita Hintsa-Silgren, paikalla (Sirpan vara)? 

X Sanna Porkka-Hokkanen, Seututk/ ylihoitaja, paikalla 

-Merja Sivanne, Seututk/ osastonhoitaja 

-Markus Tattari, Toivakan helluntaisrk  

 

1. Kokouksen avaus 
 

Tuula Kotimäki avasi kokouksen puheenjohtajana. Sihteerinä toimii Neija Lepistö 

2. Edellisen kokouksen muistio 
 

Käytiin keskustelua Miia Frimanin luoman Yammer-pohjan käytöstä, joka otettu syyskuussa 

käyttöön. Kutsut menneet sähköposteihin ryhmän jäsenille syyskuussa ja osa saanut ja 

päässytkin sisään. Sovittiin, että työstetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa alustal-

la. Tuula Kotimäki laittaa tarvittaessa sähköpostia, kenen pitää käydä tekemässä osuuttaan. 

Hyvinvointisuunnitelman on oltava valmiina ennen uutta valtuusto kautta. Kopin alustan hoi-

tamisesta ja suunnitelmasta ottaa Mustosen Elisa, kun Miia siirtyy töihin toisaalle. Kun rekry-

toinnit ja tehtävät on määritelty uudestaan, tarkastellaan tilannetta uudestaan. 

Susanna Kuivalainen toi esille, että järjestöjen ääni saatava myös mukaan lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmaprosessiin.  

Lisäksi todettiin että tammikuussa käsitellään Perhevakka-työryhmän toimintaa virallisesti  
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3. Lapsiperhepalveluiden kysely 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5h0R08kX-

0hXfE_QB2X8M2WoKRspPjcujxIB5YlmB6VUEg/viewform?usp=sf_link 

Henni Kajanne on työstänyt kyselyä ja siirtänyt sen kunnan google-formsiin, jotta kyselyä 

voidaan hyödyntää jatkossakin. Käytiin kyselyä läpi. Muutostarpeita Miia kirjasi ylös ja Miia 

hoitaa tarpeelliset muokkaukset. Susanna kertoi vielä taustaa kyselystä ja siitä, mikä on ollut 

kyselyn tarkoitus. Tunnetaanko koko verkosto ja kuinka osataan ohjata kuntalaiset niihin. Ky-

sely tulossa vielä kommenteille tämän viikon aikana. Selkeyttäminen tarpeen. 

Henni voi joustaa kunnan aikataulun mukaan, mutta olisi hyvä saada mahdollisimman pian 

tarkistettua. 

 
4. Perhekeskustoiminnan kehittämiseen liittyvä kuntavierailu, sen ajankohta sekä 

osallistujat 
 

Elisa Mustonen kertoi, että projekti-työntekijät Hanna Hämäläinen ja Marika Erkkilä tulisivat 

kuntiin etävierailulle Tulevaisuuden sote-hanke ja peke-toiminnan edistäminen-projektista 

Sovittiin kuntavierailun kokoonpanoksi: Elisa Mustonen, Sirpa O-P, Tuula K ja Sanna ja Mer-

ja ja ajankohdaksi 19.1. 14 – 16 Teamsin kautta 

Tästä tapaamisesta nostot kevään Perhevakka-työryhmän kokoontumisessa 

 

5. Nepsy-asiakkaiden palvelupolku ja mahdollisuudet 
 

Elisa Mustonen kertoi, että kentällä sekä peke-yhdyshenkilöiden parissa  puhututtaa nepsy-

valmentajien tarve/puute. Maakunnallinen toimintamalli tulossa 

Palvelupolut kovin erilaisia ja Toivakasta puuttuu polku kokonaan 

Koululla yksi ohjaajista myös nepsy-valmentaja ja jopo-ryhmää suunnitellaan käynnistettä-

väksi hänen avullaan. Hänen toiminnastaan on jo saatu hyviä kokemuksia koululla. Kaksi 

opettajaa kouluttautumassa nepsy-valmentajiksi, joista toinen alkaa hyödyntää oppejaan. 

Maakunnalliseen Nepsy-verkostoon kuuluu koululta Aila Pelkonen-Front 

Perhetyössä valmistuu myös työntekijä nepsy-valmentajaksi, joka aloittaa kokeiluna otta-

maan myös nepsy-asiakkaita perhetyön ulkopuolella 

Seutu-tk:ssa meneillään toinen hanke liittyen psykososiaalisen puolen huoliin, mutta nepsy-

asiaa selvitellään myös siellä 

 

Jotta Toivakaan saadaan mahdollisiimman pian oma palvelupolku nepsy-asiakkaille, ryh-

mässä päätettiin koota Nepsy-ryhmä omista koulutetuista työntekijöistä, jotka voivat osaltaan 

suunnitella Toivakan palvelupolkua helmikuun aikana. Tähän ryhmään mukaan myös var-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5h0R08kX-0hXfE_QB2X8M2WoKRspPjcujxIB5YlmB6VUEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH5h0R08kX-0hXfE_QB2X8M2WoKRspPjcujxIB5YlmB6VUEg/viewform?usp=sf_link


    
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
PK Touhuvakka  puh. 0400 237 133 neija.lepisto@toivakka.fi                     www.toivakka.fi 
Jussilanpuisto 5  fax.  (014) 871 800  
41660 Toivakka     

haiskasvatuksen edustus ja ainakin ensimmäisellä kerralla perusturvajohtaja sekä sivistys-

toimenjohtaja. Mustosen Elisa toimii koollekutsujana ja linkkinä maakunnallisen työn kanssa.   

Susanna Kuivalainen muistutti, että kokemusasiantuntijoita kannattaa hyödyntää em. pro-

sessissa.  

 

6. Muut asiat 
 

Nuorisovakka ei ole kokoontunut edellisen Perhevakka-työryhmän kokoontumisen jälkeen 

Vekaravakka kokoontui marraskuussa, josta laitettu 13.11. muistio kaikille ryhmäläisille. Suu-

rempana huolena oli ryhmässä, lapset, joilla äänneongelmia. Äännelisenssejä jaetaan hyvin, 

mutta on vanhempia, jotka kokevat haasteellisena nämä lisenssit. Ehdotus, että heitä val-

mennettaisiin lisenssin käyttöön ryhmänä. Sanna Porkka-Hokkanen vie asiaa seututk:ssa 

eteenpäin. Lisäksi Susanna kertoi, että vanhemmuuden tukemiseen kohdennetaan pieni ke-

rätty summa ensi keväänä Vekaravakkalaisten toimesta 

Seututk:n terveisiä kertoi Sanna. Puheterapeuttien saaminen kiven alla ja on suunniteltu 

aloittaa yhteistyö Attendion kanssa, jotta saataisiin lapsille etäarvio Joutsa – Toivakka alueel-

la etävälineiden kautta.  

   

 

7. Seuraava palaveriaika  
 

ke 24.3. klo 15 – 17 Tuula laittaa kalenterikutsun, palaveri pidetään hybridi-mallilla riippuen 

pandemia-tilanteesta 

 

 

 

 

 

 

 

 


