Kumppanuuspöydän muistio 22.10.2020
klo 18 Kuntala
Paikalla:
Tapio Lankia
Leo Niinikoski
Marjo Huikko
Jenni Kaistinen
Niina Kangas
Hilkka Lankia
Tiina Seppälä
Tuula Leppämäki
Eero Peltoniemi
etäyhteydellä: Jonna Keihäsniemi
Sanni Nyberg
koollekutsujien puolesta:
Nina Kuikka
Mika Sirkka
1. Paikalla olijoiden lyhyet esittelyt ja kuulumiset
-Tapio Lankia esitteli Parkinson-kerhon ja muiden tahojen virkeää toimintaa. Luvassa on
vielä muutama keskiviikkoinen kesäteatterinäytelmän tallenne Kinolla. Eero Peltoniemi
kertoi Kinon syksyn olleen muutaman elokuvan osalta varsin vilkas ja toiminnassa olevan
mukana vapaaehtoisia n. 20 kpl, mikä on ilahduttavan runsas määrä.
2. Kunnan edustajien esittelyt
a. Liikuntaneuvoja Sanni Nyberg kertoi Joutsa liikkuu-hankkeesta ja erityisesti
liikuntaneuvonnasta osana sitä. uutena toimintana on tulossa pienryhmäohjaukset.
b. Nina Kuikka kertoi omatoimikirjaston käyttöön otosta. Moni kysymys sai samalla
vastauksensa.
c. Mika Sirkka kertoi kunnan hyvinvointitehtävästä sekä säädösten pohjalta että
käytännössä. Samalla kuultiin uuden hyvinvointikertomuksen etenemisen aikataulusta.
Kunnan edustajien esitykset ovat muistion liitteinä.
3. Maaseutukehityksen kuulumiset
Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä kertoi uuden ohjelmakauden valmistelusta.
Maaseutukehitys on haasteen edessä, kun toiminta-alueilta vaaditaan 20 000
hengen väestöpohja, eikä nykyinen määrä siihen riitä. Syksyn aikana on tehty
kierros lähikunnissa ja suurin toivo on nyt Kangasniemen suunnassa. Mikäli se
siirtyisi omalta alueeltaan Maaseutukehityksen toiminta-alueeseen riittäisi

väestöpohja tulevan kauden (2021-2027)

Maaseutukehitys on valmistelua varten avannut verkkoon ideoiden keräämiseksi palvelun
osoitteessa: https://padlet.com/maaseutukehitys/m2pb3q27trvxcz4g. Sinne jokainen
alueen kuntalainen, yhteisö jne voi käydä tuomassa omia ideoitaan.
Marraskuussa on tulossa tiedote mm. paikallislehteen yhdistyksille yleishyödyllisiin
kohteisiin osoitettavasta rahoituksesta (alle 10 000 euron hankkeet).
Leo Niinikoski otti esille omakohtaiset kokemukset hanketyöskentelystä ja kiitti
Maaseutukehitystä joustavasta ja tehokkaasta avusta ja ohjauksesta.

4. Joulupolku 2020
Tiistaina 21.10. koulukeskuksessa kokoontui Johanna ja Petteri Oksasen ideoiman
joulupolun suunnittelua varten yleisellä kutsulla koolle kutsutta joukko. Tähän saakka
suunnitellusta on muistiossa liite. Kumppanuuspöydässä tuotiin lisäksi esille ajatus siitä,
voisiko koulu olla mukana tapahtumassa vaikkapa joulujuhlaa korvaavana tapahtumana.
Näin tapahtumaan saisi lisää osallistujiakin. Eero Peltoniemi toi esille mahdollisuuden
Kinosta tapahtumapaikkana. Se, onko yrittäjäyhdistyksellä mahdollisesti joulunavaus ei
ollut tiedossa vielä. Tapahtumat voisi yhdistää. Keskustelussa nostettiin esille myös
esteettömyys ja helppo saavutettavuus.
5. Muita asioita
Keskusteltiin koronapandemian tuomista muutoksista toiminnassa sekä tämän hetken
linjauksista. Pääsääntöisesti yli 50 henkilön kokoontumisia ei suositella, mikäli niissä ei
pystytä huolehtimaan riittävistä etäisyyksistä tai hygieniasta. Uusia ohjeistuksia on
varmasti luvassa ja niitä seurataan ja muokataan kunnan omia ohjeita.

6. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 21.1.2021 klo 18 Kuntalassa. Tähän kokoukseen
järjestetään myös mahdollisuus osallistua etänä. Kokouksen asialistaa kerätään myös
osallistujilta ja ideat mahdollisista teemoista ovat tervetulleita.
Muiston kirjasivat Nina Kuikka ja Mika Sirkka

