Yhdistysfoorumi 29.3.2022 klo 9-11, Teams-tapaaminen

1.
2.
-

Muistio

Puheenjohtaja avaa kokoukseen klo 9.02
Osallistujien toteaminen esittelykierroksen avulla
Heli Lehtovaara, alueellinen hyvinvointikoordinaattori Päijät-Sote, kokouksen pj.
Saila Juntunen, hyvinvointipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto, kokouksen siht.
Helena Haaja, järjestökoordinaattori, Päijät-Sote
Henna Hovi, järjestöasiantuntija, valtakunnallinen sote-muutostuki
Tarja Nikkilä, Avainsäätiö / hanketyön verkosto
Anne-Maria Karjalainen, Lahden diakoniasäätiö / työllisyysverkosto
Jenni Parkkonen, Lahden seudun kriisikeskus / mielenterveystoimijat
Riikka Salmi, Miete ry. / mielenterveystoimijat
Mikko Virtanen, Päijät-Hämeen neuroyhdistys / vammaisjärjestöt
Maija-Liisa Lindqvist, Lahden sydänyhdistys, Päijät-Hämeen sydänpiiri / potilasjärjestöt
Jouni Korpela Ehyt ry. / päihdejärjestöt
Virpi Veijanen Muistiyhdistys / ikääntyneet
Jukka Ihalainen, Lahden ensi- ja turvakoti / lapset ja perheet
Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti / lapset ja perheet
Laura Korkeila, Itä-Hämeen Martat / harraste
Henna Pirkonen, Päijät-Hämeen kylät /kylien yhdistykset
Hanna Virtanen, Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto / vapaaehtoistoiminta
Mai-Brit Salo, Phlu / liikunta ja urheilu
Sirkku Hildén, Sosiaali- ja terveysturva ry

3. Hyvinvointialueen valmistelu
- Järjestöneuvottelukunta ja järjestökoordinaattorin tehtävä v. 2022, Heli Lehtovaara, Helena Haaja
• Helena Haaja on palkattu Päijät-Soteen järjestökoordinaattoriksi 28.3.2022 alkaen. Tehtävä
jatkuu vuoden 2022 loppuun. Keskeisenä tehtävänä on järjestöneuvottelukunnan
perustaminen hyvinvointialueelle ja sen toimintaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen.
Tavoitteena on, että järjestöneuvottelukunta voisi aloittaa toimintansa syksyllä 2022.
-

Tilannekatsaus valmisteluun, Saila Juntunen, Heli Lehtovaara
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteinen tehtävä kunnille ja
hyvinvointialueille siltä osin, kun se kytkeytyy muihin lakisääteisiin tehtäviin
• Laki velvoittaa yhteistyöhön ”Kunnan ja hyvinvointialueen on tuettava toisiaan omalla
asiantuntemuksellaan ja tehtävä yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa”
• Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien
sekä muiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hytetyötä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.
• Hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien
järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä
•
•
•
•

Hyvinvointialueen valmisteluryhmät: Hyte, sisältää myös yhdyspinnat, Palvelutuotanto,
Yleishallinto ja johtaminen, ICT, Viestintä, Talous, Poliittinen seurantaryhmä
Hyte valmisteluryhmässä edustettuna kunta, sote, sosiaalialan osaamiskeskus, henkilöstö,
pela, järjestöt
Hyte ja yhdyspintatyön valmistelussa painottunut hallinnollinen rakenne
Tavoitteena yhdistää toiminnan ja hallinnon rakenne mukaan lukien verkostot

•

•
•

•

-

Nyt työn alla: Hyte-lautakunnan tehtäviin liittyvää valmistelua,
Yhdyspintaneuvottelukuntaan liittyvää valmistelua, Järjestöjen toimintaedellytyksiin
liittyvää valmistelua
Hyvinvointialueen hallintosääntö on vahvistettu, strategiatyö on kesken
Strategiatyö järjestöjen ja yhdistysten osalta
• Syksyllä 2021 on ollut erilaisia osallistamisen muotoja kuten kyselyitä ja
haastatteluita
• Hyvinvointialuevaltuutetuille ja varavaltuutetuille on järjestetty yksi
strategiaseminaari.
• Aluehallitus ja valtuustoryhmät jatkavat strategian työstämistä.
Järjestöt hyvinvointialueen hallinnon rakenteessa:
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtävissä
”edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen
toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä”
• Asiakas- ja osallisuuslautakunnan tehtävissä
”edistää yhteistyössä kuntien kanssa osallisuuden edistämistyötä tekevien
järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia”
• Yhdyspintaneuvottelukunnan tehtävissä
”tehtävänä on edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja yhdyspintatyöhön
liittyvää yhteistyötä alueella. Neuvottelukunnan jäsenet nimetään kuntien,
hyvinvointialueen ja maakuntaliiton viranhaltijoista sekä yhteisöjen ja järjestöjen
edustajista. Neuvottelukuntaan nimetään yksi edustaja jokaisesta
hyvinvointialueen kunnasta. ”

Kommentteja ja evästyksiä valmisteluun yhdistysfoorumilta:
• Palvelutuotannon ryhmässä järjestöt ovat tulleet huomioiduksi hyvin. Järjestöjä on
nostettu esille myös muiden kuin järjestötoimijoiden itsensä toimesta.
• Strategian jalkautuminen käytäntöön on oma prosessinsa.
• Hyvinvointialueen myöntämä avustusmuotoinen tuki on tarpeen ja asiaa on tarpeen viedä
eteenpäin valmistelussa. Avustukset ovat kuntien kanssa yhteinen ja yhteensovitettava
asia, koska myös kunnat myöntävät avustuksia.
• Valmistelussa tulisi huomioida 3. sektorin toimijat laajasti ja erilaiset ja erikokoiset toimijat
huomioiden. Kehittämistyön tulisi olla innovatiivista ja nykyisiä rakenteita olisi syytä
ravistella, että 3.sekrtorin toiminnasta saataisiin irti parhaat tehot.
• Eri kokoiset toimijat tulisi huomioida myös järjestöneuvottelukunnan jäsenten valinnassa.
• Integraation onnistuminen vaatii myös julkisten toimijoiden innostumista.
• Yhdistysten kesken on tarpeen käydä keskustelua siitä, miten ja mitä asioita viedään
eteenpäin.
•

•

Henna Hovi: Päijät-Hämeessä valmistelu etenee samaa tahtia muiden alueiden kanssa.
Henna on tuomassa esille Yhdistysten aamukahvilla 30.3. konkreettisia valmistelussa
huomioitavia asioita. Yhdistysten osallistaminen näyttää hyvältä. Yhdistysasioiden käsittely
kahdessa eri lautakunnassa voisi olla pohtimisen paikka. Avustukset tulisi huomioida
talousarviosuunnittelussa, niin, että ne olisivat ensi vuonna käytettävissä, vaikkei vielä olisi
selvillä, miten avustuksia myönnettäisiin.
Soste järjestää 12.4. avustuksiin liittyvän tapahtuman: Jatkuvuutta järjestötoimintaan –
kumppanuusavustukset hyvinvointialueilla ti 12.4.2022 klo 9.30–11, etätilaisuus.

4. Yhdistysfoorumin vastuut ja käytännöt, Heli Lehtovaara
- Yhdistysfoorumin puheenjohtajan valinta tälle vuodelle. Puheenjohtajaksi valitaan Mai-Brit Salo.
Sihteeri on sovittu kiertäväksi, mutta kokonaisuuden kannalta pysyvä sihteeri arvioidaan
toimivammaksi. Sihteeriksi valitaan Heli Lehtovaara
- Tulevan järjestöneuvottelukunnan ja yhdistysfoorumin roolien selkeyttäminen on tarpeen.
-

Käsiteltiin SPR:n aluetoimijoilta Salla Heiskaselta (va. toiminnanjohtaja) ja Leila Ahoselta (va.
ohjelmapäällikkö) tullutta ehdotusta Päijät-Hämeen yhdistysfoorumille.
• Käytiin keskustelua ehdotuksesta ja nähtiin tärkeäksi, että yhdistysfoorumissa olisi
valmiuden ja varautumisen verkoston edustus.
• Yhdistysfoorumin jäsenet edustavat kohderyhmän tai sisällön mukaisia verkostoja, joten
päätettiin ehdottaa SPR:n aluetoimijoille, että he kokoaisivat kyseisen verkoston alueen
paikallisista toimijoista. Kyseinen verkosto voi valita ja päättää sitten edustajansa
yhdistysfoorumiin.

5. Alueellisten suunnitelmien esittely
• Ajan puutteen vuoksi suunnitelmien esittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen
6. Muut esille tulevat asiat
- Päijäthämäläiset.fi verkkosivusto uudistuu kevään aikana. Siirtymä uudelle sivustolle Lähellä.fi on
huhtikuussa.
- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n STEA-hakemus liittyen verkostojärjestönä toimimisen
resursointiin mm. yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiseen, Sirkku Hildén
➢ Esitys liitteenä
➢ Sote-muutostuki kannattaa hanketta, sillä muutostuen työ ei onnistu, jos alueilla ei ole
vastinparia työlle. Työpaja hankkeen työstämiseksi 6.4.2022 klo 16.30.
7. Seuraava kokous
9.6.2022 klo 9-11.00 Teams-kokouksena
Syksyn kokous pyritään pitämään livenä. Valitulle puheenjohtajalle voi lähettää toiveita seuraavissa
kokouksissa käsiteltävistä asioista. maippi.salo@phlu.fi
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
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