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Yhdistysfoorumi
Pe 24.3.2021 klo 13-14 / Zoom
Edustajat
Lapset ja perheet
Nuoret
Ikäihmiset
Potilasjärjestöt
Vammaisjärjestöt
Mielen hyvinvointi
Päihdetyö
Kylien yhdistykset
Liikunta
Kulttuuri
Harraste
Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Koordinoija

Jukka Ihalainen paikalla ja Sanna Peltonen paikalla
Petra Kerkkä poissa ja Emma Karimäki paikalla
Virpi Veijanen paikalla ja Johanna Sottinen poissa
Iita Eskelinen poissa ja Maija-Liisa Lindqvist poissa
Mikko Virtanen paikalla ja Kata Jaakkola poissa
Riikka Salmi poissa ja Jenni Parkkonen poissa
Heli Vaija paikalla ja Jouni Korpela poissa
Henna Pirkonen paikalla ja Joonas Karhinen poissa
Maippi Salo paikalla ja Krista Pöllänen poissa
Janika Salonen poissa ja Sirkku Lindstam paikalla
Alli Rinne poissa
Saila Juntunen paikalla
Heli Lehtovaara poissa
Helena Haaja paikalla

Edustajien esittäytyminen
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Virpi Veijanen.
2. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.
3. Järjestöneuvottelukunnan käynnistämisen tilanne
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän edustajan poissa ollessa Helena Haaja kertoi
Järjestöneuvottelukunnan käynnistämisen edenneen ja toteutus on suunnitteilla 1.5.202131.12.2021.
Kumppanuusfoorumi pyritään toteuttamaan vielä kevään aikana. Päijäthämäläiset.fi alustan
markkinointi yritetään linkittää rakenneuudistushankkeen rahoitukseen.
4. Yhdistysyhteistyö Päijät-Hämeen maakuntaliiton kanssa
Päijät-Hämeen liiton kanssa on aiemmin sovittu yhdistysyhteistyöstä seuraavaa:
o Maakuntajohtajan ja yhdistysedustajien tapaamiset 2-4 kertaa vuodessa
o Päijät-Hämeen maakuntaliiton edustaja Yhdistysfoorumin kokouksiin ja yhteydenpitoon
o Päijät-Hämeen liitto huomioi ja tekee näkyväksi yhdistysyhteistyön strategioissaan ja
ohjelmissaan sekä nettisivuilla
o Yhdistysyhteistyö tuodaan esille Päijät-Hämeen maakuntaliiton työryhmissä
o Yhdistysfoorumin edustajat voivat tarvittaessa esitellä yhdistysyhteistyötä Päijät-Hämeen
maakuntaliiton työryhmissä
o Yhdistysfoorumi voi ohjata eri suunnittelu- ja kehittämistilanteisiin substanssiltaan sopivia
yhdistysedustajia
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Työstettiin yhteiskehittämisen nelikentällä yhdistysyhteistyön tarjontaa, tarpeita ja Päijät-Hämeen
liiton tarvetta yhteistyölle sekä mahdollisuutta yhteistyön tukeen.
Kuvio: Yhdistysyhteistyö Päijät-Hämeen liiton kanssa

5. Yhteisen vaikuttamisen tilannekuva
TE-keskus, yhdistykset työllistäjinä kannanotto. Toiveena on mahdollistaa yhdistysten nykyinen
6kk työllistämisaika 12kuukauteen. Virallista päätöstä odotetaan.
Tilayhteistyön mielipidekirjoitus on toimitettu alueen lehtiin, lisätty kumppanuusverkoston blogiin
ja jaettu Facebook postauksena kumppanuusverkosto sivuilla.
Kuntavaalit 2021 vaalivaikuttaminen toteutuu viikoittain Facebook -postauksena ja löytyy
kumppanuusverkoston nettisivuilta ajankohtaisista ja blogista. Kuntavaalien siirtymisenjohdosta
vaalivaikuttamisen työryhmän tulee vielä pohtia materiaalien aikatauluttamista.
Väliaikaisen valmistelun HYTE- työryhmän yhdistysedustaja ehdotukset. Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä on koonnut väliaikaiseen valmisteluun työryhmiä. Hyte-työryhmään
yhdistysedustajiksi on nimetty Mai-Brit Salo ja Helena Haaja.
6. Yhdistysedustajat
Sosiaalialan osaamiskeskus Verson johtokuntaan on pyydetty Yhdistysfoorumia ehdottamaan yhtä
edustajaa ja yhtä varaedustajaa. Varsinaiseksi edustajaksi ehdolla ovat Jenni Parkkonen ja
varaedustajaksi Ari Tuupainen.
Päijät-Sotessa on käynnistymässä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Vates -säätiön kanssa
toteutettava hanke “Työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen - Elämänlaatua ruuasta -konseptin kehittäminen”, joka on saanut rahoituksen
Terveyden edistämisen määrärahasta (STM) ajalle 1.3.2021 - 31.10.2023. Hankkeen
ohjausryhmään on pyydetty yhdistysedustajaa valtakunnalliselta Sote-muutostuki hankkeelta. Asia
on palautunut Päijät-Hämeeseen ja yhdistysedustajaksi on ehdotettu Yhdistysfoorumista Alli
Rinnettä.
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7. Muut asiat
Valtakunnallinen Sote-muutostuki-hanke käynnistyy kuudella alueella. Kymenlaakson, PäijätHämeen ja Etelä-Karjalan järjestöasiantuntijana aloittaa 1.6.2021 järjestöasiantuntija Henna Hovi.
Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteena on
o Järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja hyvinvointialueiden kumppanina
kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ovat vakiintuneet
o Järjestötoiminnan merkitys sote-palvelutuotannon ja hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen liittymäpinnoilla on selkiytynyt
o Järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on vahvistettu tukemalla
kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista ja järjestötoimijoiden vaikuttavuusosaamista

Keskusteltiin nopeaa reagointia vaativien asioiden viestittämisestä Yhdistysfoorumin kesken.
Ehdotusta saivat niin sähköposti kuin WhatsApp. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
Esimerkiksi Yhdistysten tilannekuvan kokoaminen tulee nopealla aikataululla toimitettavaksi ja on
jatkossa Yhdistysfoorumin vastuulla.
Päijät-Hämeen liiton maakuntastrategian webinaari 13.4. kello 12.00 – 14.30. Toivottavaa on että
yhdistystoimijat osallistuvat aktiivisesti webinaariin. Aiemmin P-H liittoon on jo toimitettu
Yhdistysfoorumin yhteenveto liittyen alueen strategiatyöhön. Päijät-Hämeen
maakuntastrategian aihiot -webinaari

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.07.
Seuraava kokous 12.4.2021 klo 13.00-14.30.

