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Toivakan Perhevakka-työryhmän kokoontuminen  
 
Aika 24.3.2021 Teamsin kautta klo 15 - 17 

 

Hintsa-Sillgren Marita, Toivakan kunta, perusopetus 

Kotimäki Tuula, Toivakan kunta/ Perusturvajohtaja 

Kuivalainen Susanna, Toivakan kunta, varhaiskasvatus, Vekaravakka 

Lepistö Neija, Toivakan kunta, varhaiskasvatus 

Mustonen Elisa, Toivakan kunta, sosiaalitoimi, Nuorisovakka - sihteeri 

Orell-Pohjola Sirpa, Toivakan kunta, koulun rehtori 

Paalanen Satu, Toivakan kunta, vapaa-aikatoimi ja järjestöt 

Partanen Panu, Toivakan ev.lut.srk/kirkkoherra  

Kinnunen Eija, Toivakan ev.lut.srk 

Porkka-Hokkanen Sanna, Seututk/ ylihoitaja 

Sivanne Merja, Seututk/ osastonhoitaja 

Tattari Markus, Toivakan helluntaisrk  

 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
 

• Yammer-pohjan käytöstä 

- sähköpostiin on tullut muistutuslinkki, suurin osa pääsee Yammeria käyttämään, Susan-

nalle laitetaan vielä kutsu, Markukselle tiedosto lähetetään erikseen. Koko kunnan hyvin-

vointisuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa linkitetään mahdollisilta 

osin. 

- Mikäli jotain teknisiä ongelmia Yammerin käytössä, yhteys Elisaan 

- Perhevakan jäsenet hoitavat oman alansa tekstien tarkastukset / delgoinnin 

- ensimmäisiä korjauksia kaivataan 1.4. mennessä 

 

3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
 

• Ks. keskustelu yllä 
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4. Lapsiperhepalveluiden kysely 
 

• Kysely on valmis, kyselyn opintoihinsa liittyen laatinut Henni Kajanne ei lähtökohtaisesti osallistu kyse-

lyn toteuttamiseen ja analyysiin, on sovittu että Henni saa palautteen myöhemmin siitä miten kysely on 

toiminut. 

• Kyselyn toteuttamisesta sovitaan: 

o Elisa laatiin kyselystä esittelytekstin, fyysinen esite ainakin neuvolan asiakkaille annettavaksi, 

Perhevakkatoimijoille toimitetaan sähköisenä omilla foorumeilla julkaistavaksi (nettisivut, fb- tai 

muut somekanavat) 

o Kysely toteutetaan 6.–30.4., hyvinvointiviikolla (vko 17) ”tehoviikko” vielä 

o tulokset: määrällisistä saa suoraan yhteenvedon Google Formsin kautta, laadullisia yhteiseen kä-

sittelyyn. Ensikäsittely Perhevakassa (Elisa ja Tuula koostaa?), kehittämiskohdat viedään veka-

ra- ja nuorisovakkaan, missä kehittämistyö mahdollista aloittaa konkreettisesti. 

5. Perhekeskustoiminnan kehittämiseen liittyvä kuntatapaaminen 19.1.2021 
 

• Kuntatapaamisessa olivat läsnä Hanna Hämäläinen ja Marika Erkkilä / Keski-Suomen sote-uudistus, 

Sirpa Orell-Pohjola /sivistystoimi, Tuula Kotimäki /perusturva, Elisa Mustonen 

/perhekeskusyhdyshenkilö. Kutsuttuina Sanna Porkka-Hokkanen ja Merja Sivanne /Seututerveyskeskus 

estyneitä osallistumaan 

• Tapaamisella käytiin läpi maakunnan tilannetta perhekeskustoiminnan suhteen sekä Toivakan tilannet-

ta, tavoitteita ja haasteita. Hämäläinen ja Erkkilä käytettävissä tukena Toivakan perhekeskustoimintaa 

kehitettäessä 

• Susanna kertoo koordinaattoriajoiltaan järjestämästään verkostoitumisiltapäivästä, todetaan että uusin-

nalle olisi tilausta. Ehdotetaan Hämäläiselle ja Erkkilälle seuraavaa kuntatapaamista tulevalle syksylle 

15.9.2021, jonka yhteydessä myös Toivakan toimijoiden verkostoitumisiltapäivä klo 13–16.  Tavoitteena 

lähitapaaminen – esimiesten toivotaan mahdollistavan työntekijöiden osallistumisen, kutsulistaa pohdi-

taan kevään Perhevakka-tapaamisella. 

 

6. Nepsy-asiakkaiden palvelupolku ja mahdollisuudet 
 

• Maakunnallinen kehittämistyö jatkuu, mutta vielä ei ”rautalankamallia” ole olemassa, Aila jakaa tietoa 

Elisalle kun saa lisää tietoa ja lihaa luiden ympärille. Toivakan nepsytoimijoiden (kouluttautuneet ohjaa-

jat/valmentajat) ja esimiesten yhteistä suunnitteluaikaa siirretään siihen, että jotain maakunnallista on 

tarjolla, minkä päälle omaa toimintaa rakentaa. 
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7. Muut asiat 
 

• Vekaravakassa ”punaisen langan esiin kaivaminen” ollut aiheena, eli on kirkastettu työryhmän tavoittei-

ta ja toiminta-ajatusta sekä laadittu vuosikello 

• Perhevakan punainen lanka kannattaa myös käydä läpi uudelleen 

 

8. MLL Järvi-Suomen piiri 
 

• Tuula kertoo, että piiristä tullut yhteydenotto liittyen mahdolliseen kuntayhteistyöhön. Susanna kertoo, 

että piirin tuen saadakseen tarvitaan kuntakumppanuus piirin ja Toivakan kunnan välille. Kuntakumppa-

nuus on laajalti käytössä kunnissa, Toivakassa ei kumppanuutta nyt ole. 

• Perhekummi tai tukihenkilötoiminnalle voisi olla tarvetta, Susanna kertoo että Vekaravakassa on pu-

huttu mm. lasten liikkumattomuudesta ja siitä ettei esim. perhetyö voi vastata kaikkien lasten liikkumisen 

tukemisen tarpeeseen.  

• Lastenhoitoavulle on niin ikään tarvetta. Piiri kouluttaa nuoria lastenhoitoon. 4H on tarjonnut lastenhoi-

tokoulutuksen, mutta osallistujia ei löytynyt. Susanna pohtii, että MLL voisi kuitenkin olla ”matalamman 

kynnyksen” taustataho niin kouluttautuville nuorille kuin perheillekin. Järvi-Suomen piiri toimii työnanta-

jana, perheet varaavat hoidon piiristä. Elisa kertoo, että hoitoavun ja tuen tarve näkyy ja kuuluu myös 

kunnan palveluihin hakeuduttaessa. 

• Kuntakumppanuuden ”hintalappu” riippuu kunnan koosta ja valittavien ”pakettien” määrästä. Vekara-

vakka kannattaa kuntakumppanuutta, kannatusta löytyy myös Perhevakassa. 

• Tuula käy keskustelua piirin kanssa alustavasti ja palaa asiaan. Susanna pyytää, että paikallisyhdistyk-

sen pj kutsutaan mukaan neuvotteluihin, Tuula toteaa että tulee käymään keskustelua myös sivistyksen 

ja vapaa-aikatoimen esimiesten kanssa. 

 

9. Seuraava palaveriaika  
 

• Seuraava Perhevakan tapaaminen toukokuussa, 12.5. klo 15 

o Hyvinvointisuunnitelma, nepsypolku-asia mikäli on edennyt, lapsiperhepalveluiden kyselyn läpi-

käynti, syyskuun verkostoitumisiltapäivän esisuunnittelu (kutsulista ym.) 

 


