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Kokous

Päijät-Hämeen yhdistysfoorumin kokous

Aika:
Paikka:

16.9.2020 klo 14.30–16.00
Zoom etäkokous

Paikalla:
Ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen edustaja - Virpi Veijanen , Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry ja
Johanna Sottinen, Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry
Harraste - Alli Rinne, Itä-Hämeen Martat 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
Ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen edustaja - Johanna Sottinen, Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja
Läheiset ry
Yhteinen Päijät-Häme hanke - Helena Haaja ja Ville Majala, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Poissa:
Päihdetyö ja työttömät - Jukka Mustonen, Mukkulan Toimintakeskuksen Kannatusyhdistys ry
Kulttuuri - Janika Salonen, Kauno ry
Mielenterveystoimijat - Riikka Salmi, Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki Miete ry
Potilasjärjestöt - Marja Ketolainen, Päijät-Hämeen Hengitysyhdistys ry
Potilasjärjestöt - Maija-Liisa Lindqvist, Päijät-Hämeen Sydänyhdistys ry
Nuoret - Petra Kerkkä, Lahden 4H yhdistys ry ja Mikko Ahtila, Lahden Seta ry
Maaseutu ja luonto - Joonas Karhinen, Päijänne Leader ry
Vammaisjärjestöt - Mikko Virtanen, Päijät-Hämeen Neuroyhdistys ry ja 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 Virpi Veijanen avasi kokouksen klo 14.30.
2. Sote-valmistelun tilanne Päijät-Hämeessä
Päijät-Hämeen sote-uudistuksessa järjestöt- ja yhdistykset on huomioitu uudistuksen
Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sote-keskus kokonaisuuksissa. Tulevaisuuden sote-keskus
hanketta Päijät-Hämeessä johtaa Pertti Sopanen. Tulevaisuuden sote-keskus valmistelulle on
koottu työryhmä, joka kokoontuu joka kuukauden viimeisenä perjantaina. Rakenneuudistus
hankkeelle ollaan palkkaamassa projektipäällikköä. Tällä hetkellä Rakenneuudistus hankkeen
valmistelua johtaa vt. projektipäällikkö Heini Hyttinen. Helena Haaja edustaa järjestökenttää tällä
hetkellä hankkeitten yhteisessä ohjausryhmässä. Sote-uudistukseen liittyvälle järjestöyhteistyön
kehittämiselle ei ole vielä aikataulua tai tarkempaa suunnitelmaa tiedossamme.
3. Verkostojen näkökulmat strategiatyöskentelyyn
Yhdistysfoorumin edustajille lähetettiin swot-analyysipohja, jossa jäseniä pyydettiin arvioimaan
järjestö- ja yhdistyskentän tilannekuvaa lähitulevaisuudessa. Maakuntaliitolla on ajatus hyödyntää
Yhdistysfoorumi-verkostoa maakuntastrategian ennakoinnissa. Swot-analyysilla pyrimme
löytämään yhteisiä teemoja maakuntaliiton strategian ennakointiin. Kokouksessa tuotiin esiin
asioita ja teemoja, jotka vaikuttavat järjestökentän tulevaisuuteen ja hahmoteltiin tilannetta 10
vuoden päähän.
Kokoukseen osallistuneet jäsenet näkivät, että järjestö- ja yhdistystoimijat ovat tulevaisuudessa
vahvoja ja ketteriä toimitoimijoita ja kolmannen sektorin palveluille ja tuotteille on edelleen
kysyntää. Yhdistyspinnat yksityisen, julkisen, kolmannen ja neljännen sektorin välillä ovat
hämärtymässä. Eri osapuolten tulee huolehtia yhdyspinnat ja varmistaa niiden katkeamaton ketju
palvelujen käyttäjille. Järjestöjen ja yhdistysten digiosaamista tulee vahvistaa ja tukea erilaisia
yhdistystoiminnan osallistumismahdollisuuksia. Tulevaisuuden ennakoinnissa tulee nostaa esiin
myös kolmannen sektorin rooli työllistäjänä. Tulevaisuudessa yhdistyksien nähdään tekevän
enemmän yhteistyötä ja olevan paremmin verkottuneita. Väestön ikääntymisen johdosta nuorten
sitouttaminen järjestötoimintaan ja uusien jäsenten rekrytointi nousee keskeiseen asemaan
yhdistyksissä. Julkinen sektori ei tule selviämään tulevaisuudessa ilman kolmatta sektoria, joten
yhteistyö ja yhteiskehittäminen julkisen sektorin kanssa tulee parantua ja perustua
molemminpuoliseen hyötyyn. Kansalaistoiminnan- ja vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyyttä ja
välittämistä on erittäin vaikeaa korvata muulla keinoin. Yhdistyksien ja järjestöjen toimintaa myös
tulevaisuudessa ohjaa tarvelähtöisyys.
Tulevaisuuden näkökulmasta uhkina ja heikkouksina nähtiin epävarmuus rahoituksen jatkuminen
ja rahoituksen edelleen jakautuminen pienempiin tulonlähteisiin. Uusien jäsenten ja nuorten
mukaan saaminen toimintaan on myös selvä haaste yhdistystoimijoille. Päijät-Hämeessä on paljon
paikallisia yhdistyksiä, joiden maakunnallisuus nähdään ohuena. Tästä johtuen yhdistysten
keskinäinen yhteistyö ja yhteinen yhteistyö maakunnallisiin toimijoihin liittyen edellyttävät
koordinaatiota. Uhkana nostettiin esiin myös julkinen puolen heikko sitoutuminen pitkäjänteiseen
yhteistyöhön ja yhteistyön toimintaedellytyksiä ennaltamäärittely. Heikkoutena nähtiin
maakunnassa lisäksi se, että yhdistykset tuntevat toistensa toimintaa varsin heikosti. Kehitettävää
nähtiin olevan myös siinä, miten yhdistykset tiedottavat ja markkinoivat toiminnastaan.
Toimintaan on siis avattava muille toimijoille vielä kattavammin.
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Swot-analyysejä Yhdistysfoorumin jäsenet voivat vielä täydentää ja lähettää tietoja Ville Majalalle.
Yhteinen Päijät-Häme -hanke kokoaa niistä vielä yhteenvedon kun saamme tiedot kaikilta
toimijaverkostoilta.
4. Yhdistysfoorumin kokoonpanon päivittäminen
Sari Huovisen tilalle Mielenhyvinvoinnin parissa toimivien järjestöjen varajäseneksi
Yhdistysfoorumiin tulee 1.10.2020 alkaen Jenni Parkkonen.
Vapaaehtoistoiminnan verkoston Hanna Virtanen on esittänyt toiveen päästä osallistumaan
Yhdistysfoorumin kokouksiin. Asiasta keskusteltiin ja sovittiin, Helena keskustelee asiasta vielä
Hannan kanssa. Asiaan voidaan palata seuraavassa kokouksessa lokakuussa.
Potilasjärjestöjen varsinainen jäsen on jatkossa estynyt osallistumaan kokouksiin. Päätettiin, että
jäseneksi kysytään Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Hannele Salovaaraa
Kulttuuriyhdistyksillä ei ole Yhdistysfoorumissa tällä hetkellä varajäsentä. Varajäseneksi
ehdotettiin henkilöä Painovoima ry:stä. Helena tiedustelee asiaa.
Tällä kokoonpanolla nähtiin olevan järkevän edetä siihen saakka kunnes saamme lisätietoa
Rakenneuudistuksen konkreettisesta etenemisestä. Yhdistysfoorumin kokoonpano on asia, jota
tulee kuitenkin tarkastella uudelleen kun Yhdistysfoorumi linkitys rakenteisiin toteutuu.
Vapaaehtoistoiminnan verkoston osalta käytiin keskustelua ja todettiin, että samat toimijatahot
ovat jo edustettuina Yhdistysfoorumissa.
Päätettiin, että Heli Vaija ja Jukka Mustonen edustavat jatkossa päihdetyön parissa toimivia
järjestöjä. Työttömien parissa toimivaa edustajaa kartoitetaan Yhdistysfoorumiin.
Keskustelua Yhdistysfoorumin kokoonpanosta jatketaan seuraavassa kokouksessa 15.10.2020.
5. Muut esille tulevat asiat
•

Yhdistysten AamuKahvit, to 8.10.2020 klo 9.00–10.00 - Aiheena Tulevaisuuden sotekeskus valmistelu Päijät-Hämeessä. Vierailijana Tulevaisuuden sote-keskuksen valmistelija
Pertti Sopanen. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

•

Lisää nuoria yhdistykseen–työpaja, pe 25.9. klo 12–13.30. Kouluttajana Yhteisöaktivaattori
Joonas Karhinen.

•

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

•

Hanketyöntekijöiden verkosto, to 1.10.2020 klo 9.00–10.30. Tilaisuus pidetään
todennäköisesti Teams-sovelluksessa.
Ohessa linkki Liity Microsoft Teams -kokoukseen.

Seuraavassa Yhdistysfoorumin kokouksessa pohditaan yhteisen kannanoton tekemistä
yhdistysten työllistämisen haasteista. Seuraavassa kokouksessa käsitellään lisäksi
Yhdistysfoorumin toiminnasta tiedottamista ja toiminnan avaamista.
Osallistujille lähetetään Zoom-kutsut edellisenä päivänä. Zoomin käyttöön liittyen yhteydessä voi
olla Ville Majalaan.
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Seuraavat sovitut kokousajankohdat.
•

15.10.2020 klo 10.00–12.00

•

19.11.2020 klo 9.00–11.00

•

15.12.2020 klo 10.00–12.00

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.00.

