
Joutsan kumppanuuspöytä  
 
Aika: 26.10.2021 klo 18 – 19.30 
Paikka: perhekeskus Tammen monitoimitila / teams-etäyhteys 
 
Läsnäolijat, paikalla: 
 
Kari Kosunen, vapaa-aika- ja nuorisotoimi 
Eila Kivinen, mm. Päiväkeskusyhdistys 
Nina Kuikka, kirjasto- ja kulttuuritoimi 
Mika Sirkka, hyvinvointi- ja sivistysosasto 
Johanna Oksanen, JoVoLi ry ja Enna Oksanen (ikä 2 kk!) 
Tuula Leppämäki, srk 
Tapio Lankia, Parkinson-kerho 
Leo Niinikoski, hyvinvointi- ja sivistyslautakunta, Jsan työväenyhdistys 
Heta-Maija Hintikka, Löylyä elämään 
Virva Teräväinen, Kuuloyhdistys, Vanhus- ja vammaisneuvosto 
  
etänä: 
Niina Kangas, Jsan sydänyhdistys, palomiehet 
Annika Oksanen, srk 
Tiina Mustamäki, Jsan kotipalvelu 
Jenni Maunula, MLL Joutsa 
Mirka Savolainen, Puulan seutuopisto 
Jonna Keihäsniemi, Toivakan-Joutsan 4H 
Anna-Maija Nieminen 

 
1. Järjestöjen edustaja hyvinvointityöryhmään 

 
Virva Teräväinen ollut, haluaa lopettaa, tulisiko Joutsan pommista joku? Kysytty Hanne Laitista, voi 
lähteä.  
 

2. Joulun ajan tapahtumat; jouluikkunat, joulupolku 4.12. 
 
Jouluikkunat: Ilona Savitie kysynyt Liikekeskuksen ikkunoita taidekäyttöön, Helperi, järjestöt, 
koulu… Mukaan voivat lähteä halukkaat, jouluikkunat valmiina 4.12. 
 
Joulupolku: Johanna voi sytyttää kynttilät, polulle jotain järjestävät ottavat yhteyttä 
nina.kuikka@joutsa.fi, Nina kokoaa tekijät ja tapahtumat. 
-srk: lasten joululauluhetki? Marjo Merivirta vetää, srk:n tiloissa. Laulutilaisuus kirkossa myös? 
-4H ja Flanels mukana 
-Heikki Utula joulupukkina? 
-Haihatuksesta valotaidetta myllylle? 
-lehti-ilmoituksen maksu? lehti + kultt.toimi 
-kynttilät lions-clubilta, Johanna O kyselee 
 

3. Sote-uudistus ja järjestöyhteistyö 
 
järjestöyhdyshenkilöt (linkkinä hallinnon ja järjestöjen välillä) 

mailto:nina.kuikka@joutsa.fi


järjestöneuvosto = Joutsassa kumppanuuspöytä 
toimintaa ohjaavat asiakirjat 
ohjaaja voi olla myös yhdistyksestä  
aluevaalit: Leo ollut mukana vatessa, poliittinen seurantaryhmä, STM järjestää kiertueen – 
paikalliset asiantuntijat kertovat tämänhetkisestä tilanteesta, kuntalaiset pääsevät myös mukaan 
kuulemaan kiertuetta, ollut ilmoitus Joutsan seudussa 20.10., työväentalolla striimataan 
tapahtuma 29.10. klo 14 – 16, mukana mm. Sirpa Paatero ja vaten asiantuntijat. Yleistietoa 
järjestöille, missä mennään. 
 
Järjestöpuolelta tulossa vastaava tilaisuus, eri alueilla erilaisia käytäntöjä ja päätöksiä, esim. jääkö 
vanhus- ja vammaisneuvosto kuntaan vai meneekö alueelle. Lausunto on annettu, esim. on käyty 
läpi palvelut. Hlökunnan siirtyminen ja toimintojen siirtyminen vasta tulossa. YT-menettely jo 
alkamassa kunnissa, esim. tukipalvelut mietinnässä. Ennaltaehkäisevä työ keskeistä kunnissa.  
 

4. Muut asiat 
 
- Joutopäivät 2022: 50-vuotisjuhla, ei ole selkeää vastuuorganisaatiota. 

Kotiseutuyhdistyksellä kiinnostusta perinteiseen juhlaan, onko erillisiä tapahtumia samana 
viikonloppuna, Tatufanit mukana (Jorma Ikävalko, Bettina Törnvall) & ensi-ilta Veden voima 
28.11.  

 
- Kotiseutulehti: ollaan kasaamassa, halutaan paikallisia aiheita, kiinnostuneet voivat ottaa 

yhteyttä tiina.seppala1@gmail.com tai terttu@hentinen.com. 
 
- Kuuloaiheinen tapahtuma: Kuulopäivä (liite) 2.12. nuokulla 

 
- Seurakunnan tiedotusta kesäkuun 2022 vaelluksesta: viestipyhiinvaellus,, alkaa 

helatorstaina Savonlinnasta, piispa Häkkinen avaa, viesti kulkee Turkuun 14.8. loppuen, 
matkalla olevat srk:t mukana, Joutsan srk Lapuan hiippakunnasta ainoana mukana, 10. – 
11.6. Leivonmäki, kirkossa hiljaisuuden vaeltajat 10.6., yöpyminen Leivonmäen koululla, 
yhteistyökumppaneiksi saa mennä järjestöt. Ideana, että kirkossa tapahtuu sellaista, että 
mahdollisimman moni voi osallistua, mukana voi kulkea pätkän vaelluksesta. 
Kangasniemen rajalta Hartolan rajalta Joutsalla vastuu. Pyhän Olavin mannerreitti 
lanseerataan. Viestinä kuljetetaan vesipulloa, luontoarvot, hiljaisuuden henki, liikunta.  
 

- Kinon lähiaikojen ohjelma: elokuvia erikoishinnoilla? Kinon nettisivuilta, paikallislehdestä, 
kinon ilm.tauluilta tiedotusta. Tulossa kotimaisia elokuvia. Ensi vuonna tulossa 
laiteuudistuksia, tekstityksen toimivuus. Tilausnäytäntöjen mahdollisuus, koulukinon 
hyödyntäminen. 
Sydänliiton järjestää valtakunnallisen kolesteroliwebinaarin Kinossa 11.11. klo 18 
 

- Kunnan tiedotusta:  
 
seutuopiston strategiakysely menossa 
 
uusi nuva aloittanut, 11 uutta jäsentä, 3 lukioikäistä, loput 7-luokkalaisia, Ella Keihäsniemi pj, 
koululla Vaikuta-päivä, luottamushenkilöt nuorten tavattavissa. Edustajat valittu jo lautakuntiin 
paitsi tekniseen 



 
Leivonmäen uimahallilla uusia vesijuoksuvuoroja, ajat löytyvät osoitteesta 
https://www.joutsa.fi/vapaa-aika/vapaa-aikatoimen-liikuntaryhmat/  Hallissa käytettävissä 
hydrohex-laite omatoimiseen vesijumppaan. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto: tarvitaanko täydentäviä jäseniä eli varajäseniä? Järjestäytymiskokous 
17.11. Muistiyhdistys, parkinson-yhdistys edustajat? 
 
kulttuuripalkinto, itsenäisyysjuhla 

 
pianojuhla, Lehtipuu kirjastossa 
 
srk: suunnitteilla laskiaistapahtuma riippumatta lumitilanteesta Pohvinpuistossa la 26.2.2022, 
yhteistyökumppanit tervetulleita tekemään monipuolista ohjelmaa eri-ikäisille, halukkaat yhteys 
annika.oksanen@evl.fi. 
Toinen tapahtuma suunnitteilla la 14.5.2022: Kansallispuistoretki Leivonmäelle, yhteiskyyti, myös 
tähän voivat muut toimijat tulla mukaan, yhteys Annikaan. Molemmat tapahtumat ovat osa 
Vanhemmuuden tueksi -hanketta. 
 

Nina K. laittaa joulupolusta koontia kumpp.pöydän ryhmään 
 
Seuraava kumppanuuspöytä: Tammi, ti 18.1.2022 klo 18  
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