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Toivakan Perhevakka- työryhmän kokoontuminen 
 

Aika  25.8.2021 klo 15-16, Teams-palaveri   
 

Tuula Kotimäki, Toivakan kunta/ perusturvajohtaja, PJ  

Susanna Kuivalainen, Toivakan kunta /varhaiskasvatuksen opettaja, Vekaravakka 

Sanna Porkka-Hokkanen, Seututerveyskeskus / ylihoitaja  

Neija Lepistö, Toivakan kunta/ varhaiskasvatusjohtaja 

Satu Paalanen, Toivakan kunta/ vapaa-aikatoimi ja järjestöt 

Eija Kinnunen, Toivakan Ev.lut seurakunta / lastenohjaaja 

Sirpa Orell-Pohjola, Toivakan kunta/Sivistyksen toimialajohtaja 

Arja Marjonen, Toivakan kunta/työllisyys ja elinkeinosuunnittelija 

Panu Partanen, Ev.lut seurakunta / kirkkoherra 

Markus Tattari, Helluntaiseurakunta 

Elisa Mustonen, Toivakan kunta/ sosiaalitoimi, Nuorisovakka 

 

 

1. Perhevakka verkoston koulutus- ja kehittämisiltapäivä 15.9 klo13-16 
 

• Seurakuntatalolla (os. Salomonin tie 8)  

• Kutsut jaettu s.postilla toimialajohtajille kesällä ja ilmoittautumisia pyydetty 15.8 

mennessä.  

• Päivän alustavaa ohjelmaa: 

klo 12.30-13 Kahvitarjoilu (evl seurakunnan kautta kahvitarjoilu, kustannukset 

jaetaan) 

Susanna Kuivalainen toimii iltapäivän vetäjänä 

Alkuun esittäytymiset 

Reetta Salmi Koske hankkeesta alustaa teeman moniammatillinen yhteistyö 

perhekeskusyhteistyössä.  

Tuula Kotimäki kertoo Soten muutoksista 

Aila Pelkonen-Front alustaa Nepsy polku – hankkeesta 

Alustusten pohjalta keskusteluja sekä työryhmätyöskentelyä (vekaravakka/nuo-

risovakka) 

Loppuyhteenveto  

• S.postina Susanna ja Tuula käyvät vielä tarkennusta aikatauluista ym 

 

   
2. Kuulumiset 

 

• Vekaravakka ja nuorisovakka eivät ole vielä tänä syksynä kokoontuneet.  
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• Varhaiskasvatuksen puolelta noussut huoli terveyskeskuksen tavoitettavuu-

desta, kun jotain tapaturmallista sattuu päivän aikana lapselle ja tarvitsisi ohjata 

eteenpäin tutkimuksiin.  

Keskusteltiin terveyskeskushoitajien roolista ohjata lapsi/perhe jatkotutkimuksiin 

Joutsaan tai Laukaaseen, kun Toivakassa ei lääkäriä paikalla. Koululla tervey-

denhoitaja paikalla neljänä päivänä, jonne ohjataan koulun oppilaat. Päiväko-

dilta (yhtenä päivänä myös koululta) jatkossakin asiointi terveyskeskukselle, 

mistä terveyskeskuksenhoitajat tekevät jatko-ohjauksen tarvittaviin tutkimuksiin. 

Tämä koskee vain tapaturmia. Sanna Porkka-Hokkanen vie eteenpäin yllä mai-

nittua tarkennusta terveyskeskuksen henkilökunnalle varhaiskasvatuksen ja 

koulunoppilaan hoitoon ohjautumisesta tapaturmatilanteissa. 

• Seututerveyskeskus Sanna Porkka-Hokkanen: 

Puheterapeutti Lea Tolvanen aloittaa 1.9 alkaen. Koko päiväinen terapeutti alu-

eella Joutsa, Toivakka, Luhanka. Susanna lisää hänet mukaan Perhevakka ver-

koston s. postiryhmään, niin hän pystyy infoamaan siellä tarkemmin toimijoita 

omista Toivakka-päivistä. 

Muista asioita tai muutoksista seututk tiedottaa toimijoita. 

• Sivistystoimen kuulumiset Sirpa Orell-Pohjola: 

Lapset puheeksi koulutusta ja menetelmää ei olla koulun puolella koettu heille 

sopivaksi menetelmäksi.  

Varhaiskasvatuksessa/eskarissa aloittanut hankerahoituksella elokuun alussa 

varhaiserityisopettaja Heini Kuusisto. 

• Hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia kokoaa Arja marjonen.  

• Ev.lut Seurakunta Eija Kinnunen: 

Kerhoryhmät haaste saada täyteen, 3-5v. ryhmiin mahtuu. 

 

 

 

3. Seuraavat tapaamiset 
 

• Perhevakka 1.12.2021 klo15 Teamsin kautta. 
 

 

 

 

Muistion kirjasi 

Susanna Kuivalainen  

 
 


