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Kokous

Päijät-Hämeen yhdistysfoorumin kokous

Aika:
28.5.2020 klo 10.00–11.30
Paikka:
Zoom etäkokous
Paikalla:
• Ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen edustaja - Virpi Veijanen, Päijät-Hämeen Muistiyhdistys
ry
• Harraste - Alli Rinne, Itä-Hämeen Martat ry
• Lapset ja perheet - Jukka Ihalainen, Lahden ensi- ja turvakoti ry
• Liikunta - Maippi Salo, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
• Maaseutu ja luonto - Henna Pirkonen, Päijänne-Leader ry
• Mielenterveystoimijat - Riikka Salmi, Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki Miete ry
• Mielenterveystoimijat - Sari Huovinen, Päijät-Hämeen Mielenterveysseura ry
• Päijät-Hämeen liitto - Mirja Karila-Reponen
• Vammaisjärjestöt - Pirkko Vaittinen, LINK Lahden järjestökeskus ry
• Yhteinen Päijät-Häme hanke - Helena Haaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
• Yhteinen Päijät-Häme hanke - Ville Majala, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Poissa:
• Päihdetyö ja työttömät - Heli Vaija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
• Päihdetyö ja työttömät - Jukka Mustonen, Mukkulan Toimintakeskuksen Kannatusyhdistys ry
• Vammaisjärjestöt - Mikko Virtanen, Päijät-Hämeen Neuroyhdistys ry
• Ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen edustaja - Johanna Sottinen, Päijät-Hämeen
Omaishoitajat ja Läheiset ry
• Lapset ja perheet - Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti ry
• Kulttuuri - Janika Salonen, Kauno ry
• Potilasjärjestöt - Marja Ketolainen, Päijät-Hämeen Hengitysyhdistys ry
• Potilasjärjestöt - Maija-Liisa Lindqvist, Päijät-Hämeen Sydänyhdistys ry
• Nuoret - Petra Kerkkä, Lahden 4H yhdistys ry
• Nuoret – Mikko Ahtila, Lahden Seta ry
• Maaseutu ja luonto - Joonas Karhinen, Päijänne Leader ry
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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Helena Haaja avasi kokouksen klo 10.00.
2. Esittelykierros - edustajan taustaverkoston kuulumiset
•

Virpi Veijanen - Ikäihmisten parissa toimivat järjestöt
Koronatilanne vaikuttanut voimakkaasti kohderyhmään. Asiointi on vaikeutunut ja mm.
siivouspalveluja ei ole uskallettu tilanteen takia käyttää. Ikäihmisten mielialaan on
vaikuttanut myös vierailukielto. Koronatilanne on haastanut järjestöjä muokkaamaan
toimintaansa. Ongelmaksi on muodostunut se, että järjestöjen vapaaehtoiset usein myös
iäkkäitä henkilöitä. Digipalveluiden hyödyntäminen on ollut haastavaa ikäihmisten parissa
toimiville yhdistyksille, mutta se on onnistunut varsin hyvin.

•

Riikka Salmi ja Sari Huovinen - Mielenhyvinvoinnin parissa toimivat järjestöt
Mielenterveystoimijoiden huoli liittynyt siihen, miten kohderyhmä jaksaa ja sopeutuu
poikkeustilanteessa. Järjestöt ovat havainneet kohderyhmässä väsymystä
poikkeustilanteeseen. Toimintaa ollaan avaamassa, mutta etäpalvelujen käyttöä jatketaan
fyysisten tapaamisten rinnalla. Digiloikka on asettanut kohderyhmän kuntoutujia
eriarvoiseen asemaan. Hyvä asia on kuitenkin, että Lahden kaupunki suunnittelee jatkoa
digitaito-hankkeelle. Kohderyhmältä on huomattu, että koronatilanne alkaa puheissa
vähentyä.

•

Maippi Salo - Päijät-Hämeen urheiluseurat
Urheiluseurojen toimintaan koronatilanne on vaikuttanut raskaasti. Toimintaa on jouduttu
perumaan ja jopa lakkauttamaan. Epävarmaa vielä on, miten urheiluseurat voivat
tapahtumia ja kilpailuja kesällä toteuttaa, toimintaa ollaan kuitenkin uudelleen
käynnistämässä. Urheiluseuroille avustuspaketteja ovat avanneet kaupungit ja Opetus- ja
kulttuuriministeriö. Tukien hakeminen on työllistävää ja tukea siihen urheiluseurat ovat
hakeneet PHLU:sta.

•

Henna Pirkonen - Päijät-Hämeen kylien yhdistykset
Kyläyhdistysten toiminta on jatkunut normaalisti. Heimohautomo hanke on toiminut
aktiivisesti ja järjestänyt mm. digi-koulutuksia. Koronatilanne on aiheuttanut yhdistyksille
taloudellisia haasteita kun tuloja vuokratoiminnasta ei ole tullut ja kesätapahtumia on
jouduttu perumaan.

•

Jukka Ihalainen - Lapsi- ja perhejärjestöt
Kohderyhmälle on järjestetty koronatilanteen aikana live-tapaamisia sekä etätapaamisia.
Normaalimpaa tilannetta kohti ollaan siirtymässä. Etäyhteyksien käyttöä tullaan
jatkamaan tulevaisuudessa. Lapsiperheille on tarjottu ruoka-apua sekä taloudellista tukea.
Lähisuhdeväkivallan kasvu ei ole näyttäytynyt avopalveluissa, chat-palveluissa kylläkin.
Ensi- ja Turvakodit ovat olleet auki ja ryhmätoimintaa avautuu kesäkuun alusta lähtien.

•

Pirkko Vaittinen - Vammaisjärjestöt
Koronatilanteen aikana vammaisjärjestöjen toiminta on pysähtynyt eikä tapahtumia tulla
kesällä järjestämään. Tilanne on edellyttänyt kohderyhmältä varovaisuutta
poikkeustilanteen vallitessa.

•

Alli Rinne – Harrasteyhdistykset
Koronatilanteen aikana toiminta on pysähtynyt, mutta digitoiminta vilkastunut.
Paikallisyhdistyksien toiminta voidaan katsoa levinneeksi valtakunnalliseksi.
Asiakaskunnassa on paljon ikäihmisiä. Liitto tason voidaan katsoa tukeneen
paikallisyhdistyksiä hyvin koronatilanteen aikana.
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Mirja Karila-Reponen
Maakuntaliitossa eri alojen verkostoissa on hyödynnetty digitaalisia alustoja.
Koronatilanteen aikana asiakastyö on kuitenkin pystytty turvaamaan maakuntaliitossa.

3. Yhteenveto järjestöneuvottelukunnan jatkoon liittyvästä kyselystä -keskustelua
•

Helena Haaja esitteli järjestöneuvottelukunnan jatkoon liittyvän kyselyn tuloksia. Kyselyyn
vastasi yhteensä 10 henkilöä. Vastaajat koostuivat yhdistysfoorumin jäsenistä sekä
Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen ohjausryhmän jäsenistä.

•

Kyselyn perusteella paras tapa valita maakuntaan järjestöneuvottelukunta on
yhdistysfoorumin jatkaminen.

•

Järjestöneuvottelukunnan kokoonpanon osalta nähtiin tärkeäksi, että kokoonpano on
monitoimijainen.

•

Järjestöneuvottelukunnan jäsenen tärkeimpiä ominaisuuksia on toimiminen viestinviejänä
edustamilleen yhdistyksille ja oman yhdistyskentän maakunnan laajuinen tuntemus sekä
sitoutuminen yhteiseen kehittämiseen.

•

Järjestöneuvottelukunnan tulevan puheenjohtajan valintaan liittyneessä kysymyksessä
vastaukset jakaantuivat vastausmäärältään seuraavasti:
1. puheenjohtaja on yhdistysedustaja
2. puheenjohtaja on päättäjä
3. puheenjohtaja on virkamies/järjestökoordinaattori

•

Jos kotipesää järjestöneuvottelukunnalle Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen aikana ei
löydetä, niin vastausten perusteella yhdistysfoorumin tulee kuitenkin jatkaa yhdistysten
kesken sopimalla.

4. Yhdistysverkostojen hyödyntäminen ja jäsenet järjestöneuvottelukunnassa
•

•

Yhdistysten verkostoja tulisi tiedottaa laajemmin Yhdistysfoorumin suunnittelutyöstä,
tavoitteista ja jatkosuunnitelmista. Tiedottamiseen yhdistykset voivat mm. hyödyntää
omia uutiskirjeitä ja some-viestintää. Tärkeää olisi saada toteutettua yhteistä viestintää,
joka on suunnitelmallista ja jonka kärjet ja tavoitteet olisi yhdessä sovittu
Keskusteltiin siitä, onko kaikille tämän hetkisille Yhdistysfoorumin toimijoille selvyyttä
omasta taustaverkostosta. Todettiin, että harrasteyhdistyksien verkoston hahmottaminen
on ongelmallista. Yhteinen Päijät-Häme -hanke tukee tarvittaessa verkoston toimijoiden
tunnistamisessa.

5. Maakuntajohtajan tapaaminen, teemat ja käytännöt
•

Maakuntajohtaja tavataan Päijät-Hämeen liitossa tiistaina 2.6.2020. Tarkoituksena on
antaa maakuntajohtalle tilannekatsaus järjestöneuvottelukunnasta ja käydä läpi
neuvottelukunnan konkreettiset tehtävät ja rooli. Tapaamisessa ehdotettiin esiin
otettavan myös koronatilanteen yhteenveto, hankemäärärahojen väheneminen ensi
vuonna sekä yhdistysten ongelmat työllistämisessä.

•

Maakuntajohtajan tapaamiseen osallistuvat seuraavat henkilöt: Virpi Veijanen, Jukka
Ihalainen, Mikko Virtanen, Ville Majala ja Helena Haaja. Riikka Salmi selvittää vielä
mahdollisuutta
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•

Seuraavista asioista on sovittu maakuntajohtajan kanssa edellisessä tapaamisessa:


Päijät-Hämeen maakuntaliiton edustaja Yhdistysfoorumin kokouksiin ja
yhteydenpitoon on maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen



Maakuntajohtaja Laura Leppäsen ja yhdistysedustajien tapaamiset 2-4 krt/vuosi



Päijät-Hämeen liitto huomioi ja tekee näkyväksi yhdistysyhteistyön strategioissaan ja
ohjelmissaan sekä nettisivuilla



Yhteinen Päijät-Häme -hanke koordinoi Yhdistysfoorumin kokoontumisia ja
yhdistysyhteistyön tiivistämistä pysyviksi käytännöiksi olemassa oleviin rakenteisiin
vuoden 2020 asti

Mirja-Karila Reponen siirtyy pois maakuntaliitosta kesäkuun aikana. Maakuntajohtajan
tapaamisessa toivotaan maakuntaliittoa nimeämään uusi jäsen Yhdistysfoorumiin.

6. Muut esille tulevat asiat
•

Helena Haaja kertoi PHTurvan seuraavan koronan vaikutuksia ja kokoavan tilannekuvan
maakunnan toimijoilta joka viikko. Yhteinen Päijät-Häme -hanke kokoaa tietoa maakunnan
yhdistyksiltä PHTurvalle. Tietoa koronatilanteen vaikutuksista voi lähettää hankkeelle.

•

Seuraava kokous järjestetään 27.8.2020 klo 10.00–12.00. Kokoukseen kutsutaan toimittajia
mukaan kuulemaan Yhdistysfoorumista.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.30.

