
Muistio 
 
Kumppanuuspöytä 21.1.2021 klo 18 
 
Paikka: Sote-keskus; perhekeskus Tammi 
 
 

1. Osallistujat: 
-Eila Kivinen, päiväkeskusyhdistys 
-Eero Peltoniemi, Joutsan seudun taideseura (mm.) 
-Niina Kangas, Joutsan seudun sydänyhdistys, Joutsan palomiehet ry 
-Tapio Lankia, Parkinsonkerho 
-Hilkka Lankia, kuuloyhdistys mm. 
-Leo Niinikoski, luottamuselimet ja Joutsan työväenyhdistys 
-Anna-Maija Kääriäinen, perusturvajohtaja 
-Tiina Seppälä, Kotiseutuyhdistys, Maaseutukehitys 
-Virva Teräväinen, kuuloyhdistys, vanhus- ja vammaisneuvosto 
-Marjo Huikko, MLL Joutsa 
-Jenni Kaistinen, Keski-Suomen omaishoitajat 
-Nina Siitari, Joutsan seurakunta 
-Nina Kuikka, kunta 
-Kari Kosunen, kunta 
-Kirsi Ilmonen, Toivakan-Joutsan 4H 
-Jonna Keihäsniemi, Flanels ry 
-Mika Sirkka, kunta 
 

 
2. Uuden perhekeskuksen toiminnan esittely. Anna-Maija Kääriäinen, 

perusturvajohtaja.  
Kiersimme tilan ja saimme käsityksen sekä perhekeskuksen tiloista, että 
päällisin puolin myös muista sote-keskuksen tiloista. 
 

 
3. Perhekeskuksen monitoimitilan tuleva käyttö ja varausmahdollisuudet 

toimijoille 
Tilan toiminnassa etusijalla ovat esimerkiksi valvotut tapaamiset, 
perhekeskuksen omat kokoukset. Kalenterissa vapaana olevat ajat ovat 
varattavissa (sosiaalityo@joutsa.fi). 
Monitoimitilaa voi käyttää myös päiväaikaan. 
Tilalle tehdään käyttösäännöt. Mm. siivous kuuluu varaajille (omat jäljet) 

mailto:sosiaalityo@joutsa.fi


Keski-Suomen omaishoitajat kiinnostuneita (erityislasten perheet) 
todennäköisesti torstaisin tilan käytöstä. 
MLL on kiinnostunut myös tilan käytöstä. Perhekahvila on tällä hetkellä 
kokoontunut ti aamupäivisin, mutta aika voi olla muukin.  
Eero Peltoniemi piti tärkeänä pitää nyt toimijoiden yhteystiedot ajan tasalla. 
Paikkaa pidettiin hyvänä erityisesti lapsiperheiden toimintaan. 
Aikuisväestölle Kuntala ja Hyvinvointitupa toimivat ehkä paremmin, koska 
siellä on jo totuttu toimimaan ja monet välineet löytyvät nyt sieltä. 
 

 
4. Järjestöpositiivisuuden kuntakartan esittely. Mika Sirkka 

-Tulokset esiteltiin 
https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/jarjestotietopankki/keski-suomen-
jarjestotietoa/kuntatutka/ 
 

 
Kunnassa on edelliseen arviointiin verraten kohennettu yhteisöjen näkyvyyttä 
kunnan internet-sivuilla, nimetty järjestöyhteistyöstä vastaavat viranhaltijat 
sekä sitouduttu osallistamaan järjestöjä yhä enemmän kunnan 
hyvinvointikertomustyössä tulevalla valtuustokaudella 
Kunta on tarjonnut tiloja vapaaehtoisten käyttöön korvauksetta. 
 

 
5. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustukset. Nina Kuikka ja Kari Kosunen 

 
-Hakuaika helmikuussa (maaliskuun alussa loppuu hakuaika). Tärkeää on jättää 
hakemus ajoissa, ennen klo 15 sekä kirjepostina että sähköpostilla.  
 
-Avustusten määrä on ennallaan aiempiin vuosiin verrattuna vapaa-aikatoimessa. 
 
-Kulttuuritoimen avustusten osalta on merkittävä lisäys (5000 -> 10 000 euroa). 
Toivotaan uusia hakijoita myös. 
 
-ensimmäisen tiedotuksen jälkeen on myös asiaan liittyvä juttu tarjolla 
paikallislehteen 
 
Hakuaika päättyy todennäköisesti 3.3.2021 
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6. Tilannekatsaus: miten toimijat ovat mukauttaneet toimiaan rajoitusten 

voimassa ollessa 
 
SPR: kevään aikana saatiin tuettua poikkeusoloissa mm. lapsiperheitä. Syksyllä 
saatu myös lahjoitus Ikeasta kodintekstiileistä. 
 
Sydänyhdistys: Jousen kuntosali suljettu. Hiljaisempi vuosi muutoinkin (mm. 
retki peruttu). Tehty suunnitelma ”defikävelystä” 112 -päivänä. 
 
Joutsan palomiehet ry: Kipinäkerhon ja nuoriso-osaston toimintaa ei ole voitu 
järjestää rajoitusten vuoksi (harjoitukset ja leiri) 
 
Taideseura: omatoimisesti taiteillen. Näyttelyjä ja retkiä ei ole voinut 
järjestää. 
 
Nuokku ja Kino: toiminnan pyörittämisessä suuria haasteita rajoitusten vuoksi. 
 
Tapio Lankia/Parkinsonkerho: Kulunut vuosi on passivoinut toimintaa. 
Kuntosali on ollut suljettu. Uintivuorot rajoitettu. 
 
Liikuntapainotteiset pienryhmät toteutetaan jos rajoitukset sen sallivat 
(liikuntaneuvojan vetämänä) 
 
Kuuloyhdistys: toiminta on muuttunut. Uusia tapoja löytynyt joten 
toimintasuunnitelman mukaisia asioita on pystytty toteuttamaan 
 
Toivakan-Joutsan 4H. Etäkerhoja tai työskentelyä pystyttiin keväällä 
toteuttamaan ja uusia tapoja toimia kokeiltiin. Yrittäjyyteen liittyvää hanketta 
edistettiin. 
Kotiseutuyhdistys: Joutopäivät ja sen yhteyteen suunniteltu nuorten 
tapahtuma. Jousan kirjan julkistus onnistui. Positiivista oli kotiseutumuseolla 
toteutettu uusi toimintamuoto nuorten tuottamana (Pakopeli) 
Kumppanuuspöydästä lähtenyt Vanhusten viikon juhla jäi väliin ja tätä 
tapahtumaa tulee pitää mielessä ajatellen syksyä 2021. 
 
Päällimmäisenä tuntumana jäi mieleen, että vaikka vuosi 2020 oli haastava, 
myös hienoja uusia tapoja toimia löydettiin ja toimintaa pystyttiin kaikesta 
huolimatta järjestämään. 
 



 
7. Osallistujien esille tuomat asiat 

 
Kansalaisopiston videovälitteisistä kursseista toivottiin lisää tiedotusta ja 
mahdollisuutta osallistua ryhmänä niiden seuraamiseen. Tässä toki 
huomioitava voimassa olevat rajoitukset 
 
Sanni Nyberg: Harrastekalenteri lapsille, nuorille, perheille, aikuisille. Pohjana 
Jonna Keihäsniemen kokoama lasten ja nuorten harrastuskalenteri. Nuorten 
työntekijöiden hyödyntäminen 
Kalenterin kokoamisen käynnistävät Kari Kosunen ja Mika Sirkka 
 
Nina Siitari esitteli Hykari-vapaehtoistyön hankkeesta. Ikäinstituutin 
koulutuksen pohjalta toteutettu. Uusia vapaaehtoisia toivotan mukaan 
toimintaan. Esite on pöytäkirjan liitteenä. 
Yhdessä vanhemmuuden tueksi-hanke. Hankkeeseen kutsutaan mukaan 
muita asian parissa toimivia. 
 
Anna-Maija Kääriäinen kertoi koronarokotustilanteesta. Rokotteiden 
saatavuus on ollut melko vähäistä. Jatkossa tahti nopeutuu. Oletetaan että 
viikolla 6 alkaa laajempi rokottaminen. 

 
8. Seuraava kokous 20.4.2021 klo 18 

 
Muistion laati Mika Sirkka 
 


