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Kokous

Päijät-Hämeen yhdistysfoorumin kokous

Aika:
Paikka:

15.10.2020 klo 10.00–11.15
Zoom etäkokous

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paikalla:
Ikäihmiset, Virpi Veijanen, Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry
Lapset ja perheet - Jukka Ihalainen ja Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti ry
Päihdetyö - Heli Vaija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Liikunta - Maippi Salo, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Maaseutu ja luonto - Henna Pirkonen, Päijänne-Leader ry
Vammaisjärjestöt - Mikko Virtanen, Päijät-Hämeen Neuroyhdistys ry
Mielenterveystoimijat - Riikka Salmi, Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki Miete ry
Potilasjärjestöt - Hannele Salovaara, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Päijät-Hämeen liitto - Juha Hertsi
Yhteinen Päijät-Häme hanke - Helena Haaja ja Ville Majala, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

•
•
•
•
•
•
•

Poissa:
Kulttuuri - Janika Salonen, Kauno ry
Ikäihmiset, Johanna Sottinen, Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry
Nuoret - Petra Kerkkä, Lahden 4H yhdistys ry ja Mikko Ahtila, Lahden Seta ry
Potilasjärjestöt - Maija-Liisa Lindqvist, Päijät-Hämeen Sydänyhdistys ry
Maaseutu ja luonto - Joonas Karhinen, Päijänne Leader ry
Vammaisjärjestöt, Pirkko Vaittinen, LINK Lahden järjestökeskus ry
Liikunta – Krista Pöllänen, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
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1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta
Puheenjohtaja Henna Pirkonen avasi kokouksen klo 10.00.
2. Järjestöneuvottelukunnan jatko
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä selvittää miten järjestöneuvottelukunta voidaan linkittää
muutosohjelmaan. Hyvinvointiyhtymän odotetaan nimeävän myös yhteyshenkilö
järjestöneuvottelukunnan edistämiseen. Yhteinen Päijät-Häme -hanke lähettää Risto Kuroselle
tarkennuksia järjestöneuvottelukunnan tavoitetilasta sen linkittyessä hyvinvointiyhtymään.
Kokouksessa esiteltiin seuraavat perusteet linkittymiselle hyvinvointiyhtymään:
•

Asiakasohjaus

•

Yhdyspinnat yhdistyskenttään

•

HYTE

•

Kuntayhteistyö

•

Järjestämissuunnitelma

3. Keskustelua järjestöstrategian luonnoksesta
Helena Haaja esitteli järjestöstrategian luonnosta, jota käytiin läpi kokouksessa. Strategiaa
käydään läpi seuraavassa kokouksessa, jota ennen Yhdistysfoorumin jäsenet ovat voineet
tutustua ja kommentoida strategialuonnosta. Kokouksessa ehdotettiin ja keskusteltiin mm.
seuraavista strategialuonnoksen kohdista, joiden työstämistä jatketaan tulevissa kokouksissa:


Nostetaanko Järjestöstrategiassa esille vastuullisesti toiminen esille? Missä kohtaa
strategiaa teema nostetaan esille?



Järjestöjen joustavuutta ja taitoa mukautua erilaisiin tilanteisiin ehdotettiin korostettavan



Maakunnan HYTE-kärjet on esitelty strategiassa. Liitetäänkö ne eriteltynä strategiassa vai
korostetaanko strategiassa sitä, että järjestö- ja yhdistyskenttä sitoutuu maakunnallisiin
HYTE-kärkiin?



Keskusteltiin järjestö- ja yhdistyskentän jaottelusta ja eri termeistä, joita on käytössä.
Strategiassa tulisi käyttää johdonmukaisesti eri termejä ja määritellä miten jaottelemme
kenttää



Ennaltaehkäisevää toimintaa ja sen vaikutusta voisi korostaa strategiassa vahvemmin



Strategian kärjissä ja tavoitteissa voitaisiin korostaa yhdistysten palvelutoimintaa ja
asiantuntijuutta rohkeammin

Strategialuonnos lähetetään Yhdistysfoorumin jäsenille muistion liitteenä. Strategiaa toivotaan
kommentoitavan ennen seuraavaa kokousta. Palautteet toivotaan lähetettävän sähköpostitse pe
13.11. mennessä. Tärkeää on jatkossa keskustella miten strategiaan saadaan sitoutettua
yhdistykset ja miten asiaa viedään eteenpäin Yhdistysfoorumin jäsenten kautta yhdistyksille.
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4. Yhdistysfoorumin kokoonpanon päivittäminen


Hannele Salovaara Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:stä esittäytyi Yhdistysfoorumille. Hannele
edustaa Yhdistysfoorumissa potilasjärjestöjä



Maakuntaliiton odotetaan vielä nimeävän jäsenen Yhdistysfoorumiin



Kulttuuriyhdistyksillä ei ole Yhdistysfoorumissa tällä hetkellä varajäsentä. Varajäsentä
kartoitetaan yhä



Todettiin, että Yhdistysfoorumin kokoonpanoa joudutaan tarkastelemaan kuitenkin kun
Yhdistysfoorumi linkitys rakenteisiin toteutuu

5. Mielipidekirjoituksen laatiminen työllistämisen ongelmista
Mai-Brit Salo kertoi, että PHLU on keskustellut TE-toimiston kanssa pitkäaikaistyöttömien
työllistämisen ongelmista. Pitkäaikaistyöttömät voivat Päijät-Hämeessä työllistyä yhdistyksiin
puoleksi vuodeksi. Osassa maakuntia yhdistyksiin voi työllistyä vuodeksi. Työllisyyden
kuntakokeilu on aiheuttamassa muutoksia, joita parhaillaan kunnat ja TE-toimistot ovat
toteuttamassa. Kokeilussa kotikunta vastaa kyseisen asiakaskohderyhmän TE-palveluiden eli
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta. Kuntakokeilun tavoitteena on
työllisyysasteen nostaminen ja kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalvelujen järjestäjinä.
Tarkoituksena on parantaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkinaasemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.
Kokouksessa päätettiin seurata asiaa vielä ja katsoa miten kuntakokeilu lähtee liikkeelle.
Mielipidekirjoituksen laatiminen jätetään siis vielä hautumaan. Henna Pirkonen lupasi selvitellä
asiaa vielä TE-toimiston yhteyshenkilöltään seuraavaan kokoukseen mennessä.
6. Muut esille tulevat asiat


Ville Majala kävi läpi Yhdistysfoorumin ja Maakuntaliiton tapaamisen 28.9. annin. Kokoukseen
osallistuneet olivat keskustelleet asiasta Zoom-palautekeskustelussa 6.10.



Maakuntajohtajan kanssa pyritään sopimaan vielä tapaaminen marras-joulukuulle.
Kokouksessa esitettiin, että tapaamisessa esiteltäisiin maakuntajohtajalle Päijät-Hämeen
valmistuvaa järjestöstrategiaa



Päijät-Hämeen yhdistyskysely 2020 avoinna. Yhdistyskyselyyn pääsee vastaamaan linkistä.
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/6e36dea2-e38a-4843-a71cc4cc2343948b?displayId=Fin2036143

Seuraavat sovitut kokousajankohdat.
•

19.11.2020 klo 9.00–11.00

•

15.12.2020 klo 10.00–12.00

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.15.

