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Toivakan Perhevakka-työryhmän kokoontuminen  
 
Aika 12.5.2021 Teamsin kautta klo 15 - 17 

 

Hintsa-Sillgren Marita, Toivakan kunta, perusopetus 

Kotimäki Tuula, Toivakan kunta/ Perusturvajohtaja -sihteeri 

Kuivalainen Susanna, Toivakan kunta, varhaiskasvatus, Vekaravakka 

Lepistö Neija, Toivakan kunta, varhaiskasvatus 

Marjonen Arja, Toivkan kunta, työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija 

Mustonen Elisa, Toivakan kunta, sosiaalitoimi, Nuorisovakka  

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 

Pelkonen-Front Aila, Toivakan kunta, erityisopettaja 

Porkka-Hokkanen Sanna, Seututk/ ylihoitaja 

Sivanne Merja, Seututk/ osastonhoitaja 

Tattari Markus, Toivakan helluntaisrk  

 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 

• Keskeneräiset käsittelyssä olevat asiat ovat mukana myös tällä esityslistalla tilannetiedotuksen verran 

 

3. Monialaisen varhaisen tuen mallin esittely 

• Projektipäällikkö Hanna Hämäläinen, projektityöntekijät Marika Erkkilä ja Reetta Salmi sekä sosiono-

miopiskelija Inka Tiirola esittelivät monialaista yhteistyötä osana perhekeskustoimintaa. Ajatuksena on 

monialainen asiakastyön tiimimalli, jonka jäsenet tarvittaessa koordinaatiovastuullisen/-vastuullisten tii-

miin kutsuttavissa. Työskentelyä ohjaavan työotteena systeeminen ajattelutapa. Tähän koulutusta tu-

lossa ja vielä keskustelussa mitkä kaikki tahot osallistuvat. Esittelydiat muistion liitteenä. 

 

4. Nepsy-asiakkaiden palvelupolku ja mahdollisuudet 

• Erityisopettaja Aila Pelkonen-Front kertoo maakunnallisen Nepsy-työrukkasen kyselyn tulokset 

 

 

5.  Lapsiperhepalveluiden kysely 

• Kyselyn on toteutettu ajalla 6. – 30.4.  Kyselyyn saatiin 48 vastausta. Valitettavasti kysely oli päällekkäi-

nen alueellisen kyselyn kanssa, eivätkä kaikki perheet erottaneet kyselyitä toisistaan. Vastaajat olivat 
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pääsääntöisesti tyytyväisiä palveluihin ja palveluiden saatavuuteen Toivakassa. Vastauksista löytyi kui-

tenkin selkeästi kehittämiskohteita sekä esityksiä kehittämiseen. Materiaali lähetetään luettavaksi muis-

tion liitteenä. Tarkempia analyysi tuodaan sosiaalitoimesta yhteiseen jatkotoimenpiteiden pohdintaan 

syksyn ensimmäisiin vakkatapaamisiin. 

 

6. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa kunnan laajaan hyvinvointikertomukseen liittyvää 

suunnitelmaa, siitä syystä rakenteiden ja ulkoasujen olisi hyvä olla yhtenäiset. Arja Marjonen muokkaa 

lasten ja nuorten suunnitelman rakenteen ja suunnitelma laitetaan muistion liitteeksi kommentoitavak-

si/täydennettäväksi, koska Yammer-pohjan yhteistyöstämisessä on ollut haasteita.  

 

7. Syyskuun verkostoitumispäivä 

• Syyskuun verkostoitumisiltapäivä on sovittu 15.9. klo 13 - 16. Mukaan kutsutaan perhevakka, nuoriso-

vakka, vekaravakka, Seututk:n Toivakan työntekijät, varhaiskasvatus, sosiaalitoimi, perhetyö, oppilas-

huoltoryhmä, opettajat, srk:n lapsi- ja nuorisotyö ja järjestöjen edustajat. Sovitaan kutsujen keskitetystä 

lähettämisestä, jolloin Seututk, sivistystoimi, srk:t ja järjestöt voivat itse esittää osallistujat.  

• Sovitaan työrukkanen aloittamaan käytännön tila- ja kutsujärjestelyt. Osallistujat Sirpa Orell-Pohjola, 

Elisa Mustonen, Susanna Kuivalainen ja Tuula Kotimäki. 

 

8. Muut asiat 
 

9. MLL Järvi-Suomen piiri - asia kesken 
 

• Tuula kertoo 24.3., että piiristä tullut yhteydenotto liittyen mahdolliseen kuntayhteistyöhön. Susanna kertoo, että piirin tuen saa-

dakseen tarvitaan kuntakumppanuus piirin ja Toivakan kunnan välille. Kuntakumppanuus on laajalti käytössä kunnissa, Toivakas-

sa ei kumppanuutta nyt ole. 

• Perhekummi tai tukihenkilötoiminnalle voisi olla tarvetta, Susanna kertoo että Vekaravakassa on puhuttu mm. lasten liikkumat-

tomuudesta ja siitä ettei esim. perhetyö voi vastata kaikkien lasten liikkumisen tukemisen tarpeeseen.  

• Lastenhoitoavulle on niin ikään tarvetta. Piiri kouluttaa nuoria lastenhoitoon. 4H on tarjonnut lastenhoitokoulutuksen, mutta osal-

listujia ei löytynyt. Susanna pohtii, että MLL voisi kuitenkin olla ”matalamman kynnyksen” taustataho niin kouluttautuville nuorille 

kuin perheillekin. Järvi-Suomen piiri toimii työnantajana, 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. Vekaravakka kannattaa kuntakump-

panuutta, kannatusta löytyy myös Perhevakassa. 

• Tuula käy keskustelua piirin kanssa alustavasti ja palaa asiaan. Susanna pyytää, että paikallisyhdistyksen pj kutsutaan mukaan 

neuvotteluihin, Tuula toteaa että tulee käymään keskustelua myös sivistyksen ja vapaa-aikatoimen esimiesten kanssa. 
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10. Seuraava palaveriaika  

• Seuraava Perhevakan tapaaminen on 25.8. klo 15-17. 

 

 


