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Yhdistysfoorumi
to 9.6 2022 klo 9–11/ Teams
Läsnä:
Mai-Brit Salo, Phlu / liikunta ja urheilu, kokouksen pj.
Heli Lehtovaara, alueellinen hyvinvointikoordinaattori Päijät-Sote, kokouksen sihteeri
Saila Juntunen, hyvinvointipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto
Helena Haaja, järjestökoordinaattori, Päijät-Sote
Marjo Karinkanta, Lahden diakoniasäätiö/hanketyön verkosto
Anne-Maria Karjalainen, Lahden diakoniasäätiö / työllisyysverkosto
Jenni Parkkonen, Lahden seudun kriisikeskus / mielenterveystoimijat
Mikko Virtanen, Päijät-Hämeen neuroyhdistys / vammaisjärjestöt
Maija-Liisa Lindqvist, Lahden sydänyhdistys, Päijät-Hämeen sydänpiiri / potilasjärjestöt
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
Kirsi Kuusinen-James, Sosiaali- ja terveysturva ry
Katri Ignatius, Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry /ikääntyneet
Jussi Varjo, Jyränkölän Setlementti
1. Puheenjohtaja avaa kokoukseen klo 9.01
2. Osallistujien toteaminen esittelykierroksen avulla
3. Edellisen kokouksen muistio
- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
4. Alueellisten suunnitelmien esittely, Saila Juntunen (liite 1)
Saila esitteli alueellisten suunnitelmien kokonaisuutta päijäthämäläisten hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden edistämiseksi 2021–2025 - Suunnitelmat - Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)
- Päijät-Hämeen hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2021–2025
- Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025
- Suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi 2021–2025
- Päijät-Hämeen ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2021–2025
- + muut hyte-työhön liittyvät suunnitelmat kuten ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma
ja maahanmuutto ohjelma sekä valmistella olevat ohjelmat/suunnitelmat: Liikkumisohjelma,
Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030, Osallisuusohjelma
Keskustelussa nousi esille, onko ohjelmien kautta tulossa rahoitusta, mutta tätä ei ole pohdittu.
Todettiin, että osana hyvinvointialueen järjestöyhteistyön mallin (hyvinvointialueen avustukset)
valmistelua on nyt mahdollisuus huomioida hyte-kärjet.

Valmistuva liikuntaohjelma on osa alueellisten suunnitelmien kokonaisuutta. Liikunnan
näkökulmasta ollaan myös kokoamassa liikuntatoimijoiden verkostoa. Hankerahoitus
suunnitelmissa tulee jatkossa huomioida, että ne ovat linjassa eri ohjelmien kanssa.
5. Yhdistysfoorumin rooli, tehtävät ja kokoonpano
Helena Haaja esitteli Päijät-Hämeen järjestöyhteistyötä (liite 2)
- Tärkeää on hahmottaa, mitä on jo olemassa ja mitä jatkossa tarvitaan, että järjestöyhteistyö
mahdollistuu hyvinvointialueen kanssa
Työstettiin padlet alustalla yhdistysfoorumin tehtäviä, kokoonpanoa ja toimintaperiaatteita sekä
ideoita, ajatuksia yhdistysfoorumin toiminnan kehittämiseksi. Yhteisen työskentelyn tavoitteena
on kirkastaa yhdistysfoorumin roolia, toimintaperiaatteita ja tehtäviä sekä tavoitteita
tulevaisuudessa.
Nostoja työstöstä:
- Yhdistysfoorumin suhde muihin toimielimiin on selkeytettävä
- Tehtävänä on yhdistys ja järjestöstrategian jalkautus
- Edustajien valinnat yhdistysfoorumiin - selkeät periaatteet tähän
- Tiedot kootusti näkyville esim. yhdistysfoorumin muistiot
Työskentelyn tuotos kootaan ja käydään läpi syksyn ensimmäisessä kokouksessa.
Katri Ignatius: Ikääntyneiden verkosto on uudelleen organisoitumassa ja henkilövaihdoksia on
tulossa. Uudet edustajat yhdistysfoorumiin ilmoitetaan kesän aikana.

6. Jäsenesitykset yhdistysfoorumiin
Käsiteltiin yhteiskunnallisen yritysten verkoston ehdotusta yhdistysfoorumille.
- Yhteiskunnallisten yritysten verkosto on ensimmäisessä kokouksessaan esittänyt Tiina Mäkelää
(Lahden Diakoniasäätiö) yhdistysfoorumin jäseneksi.
- Hyväksyttiin ehdotus. Nähtiin tärkeäksi, että kyseisestä verkostosta on edustus
yhdistysfoorumissa, koska verkoston jäsenet ovat merkittäviä toimijoita Päijät-Hämeen
alueella.
Edellisessä kokouksessa käsittelimme SPR aluetoimijoiden ehdotusta yhdistysfoorumille ja
kokouksessa päätimme ehdottaa, että SPR aluetoimijat kokoaisivat valmiuden ja varautumisen
verkoston alueen paikallisista toimijoista. Kyseinen verkosto voi sitten valita ja päättää edustajansa
yhdistysfoorumiin. Sovimme, että Mai-Brit Salo on yhteydessä SPR:n aluetoimijoihin, miten asiat
ovat edenneet yhdistysfoorumin tekemän ehdotuksen pohjalta.

7. Lähellä.fi verkkosivuston esittely, Jussi Varjo, Jyränkölän Setlementti ry
Jussi Varjo esitteli Lähellä.fi verkkosivustoa
- Verkkosivusto on avautunut keväällä. Kyseessä on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva
verkkopalvelu. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen
osoitteeseen sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä. Tällä hetkellä verkkosivuilla on 300
rekisteröityä yhdistystä koko Suomesta. Päijät-Hämeen osalta tietoja ei ole saatavilla.
- Haasteena on tunnistettu, että osalla yhdistyksiä ei ole osaamista rekisteröitymiseen.

-

-

Keskustelua käytiin myös, minne jatkossa yhdistysfoorumin muistiot tallennetaan. Tällä hetkellä
muistiot ovat päijäthämäläiset.fi -sivustolla, Lähellä.fi sivustolle niitä ei voi vielä tallentaa.
Syyskuussa on tulossa Lähellä.fi verkkosivuston valtakunnallinen markkinointikampanja. Tätä
ennen olisi tärkeää, että kaikki Päijät-Hämeen yhdistykset ja järjestöt rekisteröityisivät
verkkosivustolle. Tämä on edellytys, että verkkosivustoa voisi myös hyödyntää
palveluneuvonnassa ja -ohjauksessa
Sovittiin, että yhdistysfoorumin jäsenet tiedottavat omissa verkostoissaan yhdistysten ja
järjestöjen rekisteröinnin tärkeydestä!

8. Muut esille tulevat asiat
-

Käsiteltiin Mai-Brit Salon ehdotusta siitä, että Phlu:n Työllisty hyvässä seurassa-hankkeen
kautta palkattaisiin puoleksi vuodeksi työntekijä viemään eteenpäin ja edistämään
yhdistysfoorumin toimintaa liittyviä asioita. Palkattava työntekijä pitää olla pitkäaikaistyötön ja
eduksi katsotaan, että hänellä olisi osaamista viestinnästä ja tiedottamisesta. Työntekijän
sijoittumisesta on käyty alustavia keskustelua Sirkku Hildénin (Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysturva ry) kanssa. Työntekijän palkkaaminen olisi tärkeää tähän välivaiheeseen ennen
kuin saadaan päätös Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n STEA:n hankehausta, joka
liittyi verkostojärjestön toimimisen resurssointiin mm yhdistysten välisen yhteistyön
kehittämiseen.
Ehdotusta pidettiin hyvänä ja sovittiin, että Mai-Brit Salo valmistelee asiaa eteenpäin
Tilannekatsaus järjestöneuvottelukunnan perustamiseen
- Päätös järjestöneuvottelukunnan perustamisesta tehdään kesän aikana. Asiaa käsitellään
kesäkuussa hyvinvointialueen hyte-laitakunnassa ja elokuun alussa aluehallituksessa. Sen
jälkeen nimeämispyynnöt lähtevät verkostoille. Kenelle nimeämispyynnöt lähtevät, sitä ei
ole vielä ratkaistu. Järjestöneuvottelukunta aloittaa toimintansa syksyllä.
- Järjestöyhteistyön mallia valmistellaan. Avustuksiin liittyen tehdään kartoitus kunnilta ja
järjestöiltä. Selvitetään myös muiden maakuntien avustus- ja järjestöyhteistyömalleja.
Elokuussa järjestöavustuksista tulee jo sopia, jotta hyvinvointialueen talousarvioon saadaan
varattua määräraha. Avustuskriteerit tulee myös määrittää.
Seuraava kokous
20.9.2022 klo 14–16, livetapaaminen, Dilan tiloissa (tarkemmat tiedot tulevat lähempänä)
Puheenjohtajalle voi lähettää toiveita seuraavissa kokouksissa käsiteltävistä asioista.
maippi.salo@phlu.fi

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.56

