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Kumppanuuspöytä 20.4.2021 klo 18 
 
Paikka: etäkokous 
 
 

1. Osallistujat: 
-Eila Kivinen, päiväkeskusyhdistys 
-Hilkka Lankia, kuuloyhdistys mm. 
-Leo Niinikoski, luottamuselimet ja Joutsan työväenyhdistys 
-Tiina Seppälä, Kotiseutuyhdistys, Maaseutukehitys 
-Virva Teräväinen, kuuloyhdistys, vanhus- ja vammaisneuvosto 
-Marjo Huikko, MLL Joutsa 
-Nina Kuikka, kunta (kirjasto ja kulttuuri), kokouksen vetäjä, muistion laatija 
-Kirsi Ilmonen, Toivakan-Joutsan 4H 
-Jonna Keihäsniemi, Flanels ry 
-Mika Sirkka, kunta (hyvinvointi ja sivistys) 
-Maija Salonen, eläkeliitto 
-Marjatta Virtanen, kunta (kotihoito) 
-Tiina Mustamäki, kunta (kotipalvelu) 
-Terttu Hentinen, naiskuoro, Kotiseutuyhdistys 
-Sanni Nyberg, kunta (liikuntaneuvoja) 

 
 

2. Hyvinvointikertomuksen raportti valtuustokaudelta sekä kuntalaisille 
osoitettu hyvinvointikysely. Kuntalais/-järjestötilaisuus kesällä/syksyllä 2021. 

 
Hyvinvointikertomuksessa kuvataan väestön elinoloja, terveyttä ja kunnan 
elinvoimaan liittyviä tilastotietoja ja kunnan palveluja. Kertomuksessa 
kuvataan myös kunnan palveluissa tapahtuneita muutoksia valtuustokauden 
aikana. 
Hyvinvointikertomus käsitellään lautakunnissa, kunnanhallituksessa sekä 
valtuustossa kevään ja kesän 2021 aikana. Uuden valtuustokauden 
suunnitelma kootaan loppukesän ja syksyn 2021 aikana ja siihen liittyen 
järjestetään mahdollisuus lausua ja osallistua suunnitelman sisältöön 
esimerkiksi kuntalaistilaisuudella. 

 

Kuntalaisille suunnattu hyvinvointikysely on avattu kunnan nettisivuilla, joka 
on ensisijainen vastauspaikka https://www.joutsa.fi/tervetuloa-vastaamaan-
joutsan-kunnan-hyvinvointikyselyyn/. Paperisia kyselylomakkeita on jaossa 

https://www.joutsa.fi/tervetuloa-vastaamaan-joutsan-kunnan-hyvinvointikyselyyn/
https://www.joutsa.fi/tervetuloa-vastaamaan-joutsan-kunnan-hyvinvointikyselyyn/


pää- ja lähikirjastossa sekä kunnanviraston asiointipisteessä. Kyselyyn voi 
vastata 9.5. asti. Tietoa kyselystä saa mielellään jakaa! 
 

3. Kesän tapahtumasuunnitelmat – mitä on jo suunniteltu toteutettavaksi? 

Joutsan Pommi: 29.5. nuorten kansalliset yleisurheilukilpailut, juoksu- ja 
yleisurheilukoulu läpi kesän, Joutohölkkä 

kesä- tai heinäkuussa pääkirjastossa Petsamo-näyttely 

Talomuseolle suunniteltua: UIT:n entinen näyttelijä Hartolasta, Naiskuoron 
seudullinen konsertti (5 – 7 kuoroa mukana), Naiskuoron juhlakonsertti, 
kesäkaudella 2020 toiminnassa ollut pakopeli saa jatkoa. Kotiseutuyhdistys on 
päättänyt antaa museolavaa ilmaiseksi paikallisten toimijoiden käyttöön 
kesällä. Tiistaisin on talkoita (museolla tai myös muualla), yhteyshenkilönä 
Heikki Partanen. 

MLL: perhekahvila keskuspuistossa, myös esim. ikäihmiset tervetulleita. 
Pienempien ryhmien toimintaa, esim. eppu-suunnistus kouluilla. 

Eläkeliitto: kansallispuistoretki, mölkynheittoa 

Marjotaipaleessa heinähulinat, 3 tenorin konsertti 

Liikuntaneuvojan matalan kynnyksen liikuntaryhmät ulkona 

Josepan pallokoulu 5-vuotiaista lähtien, perhesählyvuoro matalalla 
kynnyksellä kaikenikäisille 

Joutopäivistä ei ole vielä päätöstä, mutta oletettuun Joutopäiväviikonloppuun 
on yksittäisiä suunnitelmia: joutohölkkä, tanssit museolavalla 
(Kotiseutuyhdistys), kirjaston perinnepiknikki Myllykoskella. Mainittiin myös 
juhlajoutopäivät eli joutopäivät 50 v.  

Eva Vikmanin konsertti 

 

4. hanke-esittelyjä: K-S liitto, Digitutor/ Voimametsä, Haihatus 

Keski-Suomen digitukihankkeen tavoitteena on selkeyttää Keski-Suomen 
digitukijoiden kenttää ja varmistaa, että keskisuomalaiset löytävät digituen 



äärelle. Hanke kokoaa yhteiseen verkostoon kaikki maakunnan digituen 
parissa toimivat tahot. Yhteyshenkilönä on Heidi Kervinen. Hanke järjestää 
kaksituntisia kuntatyöpajoja, Joutsan ajaksi sovittiin ma 10.5. klo 13 – 15. 

Haihatuksen Voimametsä toteutetaan osittain Keski-Suomen 
nuorisokulttuurihankkeen toimintana. Mukaan on lähtenyt muutamia nuoria 
ja työvarikolta on käyty Haihatuksessa säännöllisesti. Voimametsä on osa 
Haihatuksen kesän 2021 näyttelyä. 

 

5. Elämänkaarijuhlan suunnittelu lokakuulle 2021. Kerätään vastuuhenkilöt ja 
koollekutsujat 

Syksyllä 2020 elämänkaarijuhla jäi toteutumatta koronan takia. Nyt aloitetaan 
suunnittelu ensi syksyä varten. Järjestelytahoina ovat ainakin Apuset (Maija 
Salonen), vanhus- ja vammaisneuvosto (Virva Teräväinen), yhtenäiskoulu 
(Arto Juntunen) ja Mika Sirkka. Vanhustyön puolelta henkilö ilmoitetaan 
myöhemmin (Sirpa Koskenlaine vai johtava sairaanhoitaja?). 
Suunnitteluryhmä kutsutaan koolle toukokuussa. 

 

6. Yhdistysten / järjestöjen tämänhetkiset palvelut: mitä on tarjolla ikäihmisille 

Marjatta Virtanen selvitti kyselyn taustaa: olisi hyvä saada koottua ikäihmisille 
tarjottavaa toimintaa ja palveluja yhteen, jotta ikäihmisten kanssa toimivat 
osaisivat kertoa näistä asiakkailleen. Palveluohjausta tekee kaksi henkilöä, Kati 
Heino ja Auli Varis. Sovittiin, että yhdistykset laittavat sähköpostilla Marjatalle 
tarjonnan, marjatta.virtanen@joutsa.fi. 

Kokouksen aikana kaksi osallistujaa ei saanut mikrofoneja toimimaan ja heiltä 
tuli kokouksen jälkeen toimintatietoja sähköpostilla Nina Kuikalle. Nina on 
välittänyt sähköpostit Marjatalle. 

 

7. Seuraava kokoontuminen: ti 17.8. klo 18 Kuntalassa 
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