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Toimielin Kumppanuuspöytä 

Aika 18.1.2022 klo 18 – 19.30 

Paikka etäyhteys 

Läsnäolijat  

 
Kangas Niina Sydänyhdistys, Joutsan palomiehet 

Eila Kivinen mm. Päiväkeskusyhdistys  

Nina Kuikka  kirjasto- ja kulttuuritoimi, puheenjohtaja, sihteeri  

Mika Sirkka hyvinvointi- ja sivistysosasto  

Tapio Lankia Parkinson-kerho  

Virva Teräväinen Kuuloyhdistys  

Annika Oksanen srk  

Mirka Savolainen Puulan seutuopisto  

Jonna Keihäsniemi Flanels 

Kirsi Ilmonen Toivakan-Joutsan 4H  

Anna-Maija Nieminen 

Riitta Sarf Sydänyhdistys 

Maija Salonen Eläkeliitto, Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Ville Hirvikoski Digivireä-hanke  

Susanna Nurmeksela Digivireä-hanke 

Anna-Maija Kääriäinen Perusturva 

Eero Peltoniemi Taideseura, Kino 

Aarre Talja Eläkeliitto 

Terttu Hentinen Kotiseutuyhdistys, Naiskuoro 

Temisevä Liisa Ehyt 

 

 

 

 

1. Anna-Maija Kääriäinen: ikäihmisten digitukialoitteen käsittely ja Ville Hirvikoski, 

kesäyliopisto: digitutorhanke 

 

Muistion liitteenä on Ville Hirvikosken esitys digitutorhankkeesta. 

Anna-Maija K. kertoi ikäihmisten digitukialoitteesta. Aloite ohjattiin perusturvaan ja joulukuussa oli 

kokous, jossa oli kunnan ulkopuolelta mukana Digivireä-hankkeesta Ville Hirvikoski ja Susanna 

Nurmeksela. Anna-Maija K. on puhunut asiasta myös kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa ja 

vanhus- ja vammaisneuvostossa asiaa on käsitelty. 
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Anna-Maija K. ehdotti, että syksyllä voisi olla kaksi kertaa työpaja / digitupa -tyyppinen 

kohtaaminen. Maija Salonen esitti, että tarvetta olisi jopa kerran viikossa annettavaan digitukeen. 

Kaikki riippuu kuitenkin siitä, tuleeko Joutsaan tutoreita – kyse on vapaaehtoistyöstä, joka ei saa 

käydä tekijöilleen liian rankaksi. Digivireä-hankkeen tavoitteena on saada joka kuntaan 5 tutoria, 

tällöin jokaisen osuus on kohtuullinen. Ja kaikessa on tietysti huomioitava kulloinenkin 

koronatilanne. 

 

AnnaMaija Nieminen on jo käynyt tutorkoulutuksen ja hän voi aloittaa digituen tarjoamisen 

Leivonmäen kirjastossa heti kun itselle sopii, myös Joutsassa käyntejä voidaan miettiä. 

Puheenvuoroissa nostettiin esiin myös aktiivinen Rutalahti. Kumppanuuspöydän muistio liitteineen 

tulee avoimesti näkyviin kunnan nettisivuille, jolloin toivottavasti asia leviää laajalle. Nina laittaa 

Villen esityksen myös kaikille kumppanuuspöydän osoitelistalla oleville. Tietoa saa jakaa vapaasti! 

 

Kannattaa myös muistaa yhteispalvelupisteellä oleva asiakaspääte ja sen hyödyntäminen. Ja 

kirjastoissa digineuvontaa saa myös henkilökunnalta. 

 

 

2. Mika Sirkka: hyvinvointisuunnitelman alustava eteneminen ja osallistava budjetointi 

 

Hyvinvointisuunnitelma-esitys on muistion liitteenä. 

 

Osallistavan budjetoinnin äänestystulos on muistion liitteenä. 

 

 

3. Joutopäivien tilanne  

 

Yrittäjäyhdistyksestä ei ehtinyt tulla tietoa, ovatko jotain jo suunnitelleet. Kunnan 

talousarviokäsittelyssä ei Joutopäiviä käsitelty eli rahoitus on auki.  

 

Terttu Hentinen kertoi Kotiseutuyhdistyksen puolesta, että yhdistys on valmis järjestämään 

lauantaina perinteisen illan Talomuseolla, jos rahoitus järjestyy. Yhdistys on myös digitoinut 

materiaalia, jota voidaan esittää perinnenäytös-tyyppisesti. Nyt on Joutopäivien 50-

vuotisjuhlavuosi, ja Joutopäivien aloittajaa Veli Töyrylää kannattaisi muistaa. Tertun ajatuksena oli, 

että lauantai-ilta voisi olla entisten nuorten tapaaminen / luokkakokous-tyyppinen tilaisuus. 

 

Taideseura on suunnitellut näyttelyä. 

 

Joutopäivien suunnittelemiseksi kutsutaan koolle kiinnostuneita, Mika Sirkka laittaa kutsun. 
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4. Muut asiat  

 

Eero Peltoniemi kertoi, että Kinossa on nykyisin suomalaisissa filmeissä tekstitys, joissa myös 

selitetään tapahtumia huonokuuloisia ajatellen. Tällainen tekstitys on yksi toimintatuen saamisen 

kriteereistä. 

 

Nina Kuikka kertoi Keski-Suomen Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -hankkeen tilanteesta. 

Hankkeen ensimmäinen kausi päättyi 31.12.21, mutta uusi apuraha on saatu hankkeen 

jatkamiseen. Joutsa on mukana myös jatkokaudella ja ideoita toiminnaksi otetaan vastaan! 

Hankkeesta voidaan maksaa palkkioita taiteilijoille, eli voidaan kutsua esim. valokuvaaja pitämään 

valokuvauspajaa. 

 

Nina on mukana valtakunnallisessa KOPS-koulutuksessa (kulttuuriopetussuunnitelma, 

kulttuuripolku tms.). Joutsaankin saadaan kevään aikana oma KOPS eli suunnitelmallinen 

kulttuurikasvatusmalli. Mallissa määritellään, mitä milläkin luokka-asteella olevat oppilaat tekevät. 

Menossa on paikallisesti merkittävien henkilöiden ja paikkojen yms. keruu suunnitelman pohjaksi. 

 

Tulossa oleva tapahtuma: 
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5. Seuraava kumppanuuspöytä ja hyvinvointisuunnitelmaseminaari ti 29.3. klo 17, paikka 

ilmoitetaan myöhemmin. 



Tervetuloa tutustumaan hankkeeseen!



Digivireä Keski-Suomi hanke 2021-2022
Päätoteuttaja JAMK ja osatoteuttaja Jyväskylän kesäyliopisto
Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-Keskus EU:n maaseuturahastosta

Mitkä ovat keskeiset tavoitteet
- edistetään erityisesti maaseudun ikäihmisten digiosaamista
- valmennetaan ja kehitetään maakunnallista digitutoreiden verkostoa
- kartoitetaan jo tällä hetkellä toimivia digituen tarjoajia

Kuinka ne saavutetaan?
- kohdataan maaseudun asukkaita erilaisissa tilaisuuksissa ja esitellään digin mahdollisuuksia
- yhteistyössä Keski-Suomen liiton maakunnallisen digitukihankkeen kanssa järjestetään 

kuntatyöpajoja, joissa selvitetään kunkin kunnan digitoimijat
- jokaiseen keskisuomalaiseen kuntaan pyritään valmentamaan 5 tutoria digiopastajiksi



Digivireä Keski-Suomi hanke 2021-2022

Kuka voi olla tutor?
- itse digiä käyttävä ja perustaidot omaava henkilö - ei tarvitse olla asiantuntija
- toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen - haluat auttaa muita
- tulet toimeen monenlaisten ikäihmisten kanssa - et pelästy uusissa tilanteissa
- tehtävään valmennetaan ja sitä tehdessä opitaan - aina voi kehittyä

Tutorin tehtävät
- opastat ongelmissa sovitussa paikassa sovittuun aikaan

- usein jo tiedonhakutaidot riittävät ongelman ratkaisemiseen
- jos et itse osaa opastaa, tunnistat tämän ja ohjaat eteenpäin asiantuntijoille 
- hoidat sovitut tehtävät ajallaan - jokainen ottaa vastuuta oman halunsa mukaan

- otat osaa tutorverkoston (Geronet) toimintaan ja kehität osaamistasi



Digivireä Keski-Suomi hanke 2021-2022

Kuinka pääsen tutoriksi?
- Ilmoittaudu mukaan tutoriksi - saat tietoa ja kutsun valmennukseen
- Valmennuksia koko hankkeen ajan, ensimmäinen suunnitteilla jo keväälle verkossa ja 

toivottavasti syksyllä sitten eri puolilla maakuntaa. Valmennus koostuu 2-4 tapaamisesta, 
aikataulu voidaan sopia tarkemmin osallistujien kanssa.

Ilmoittaudu tutoriksi joko netissä tai ota yhteyttä!
- Netissä sivu www.jamk.fi/digivirea -> ”Tule digitukijaksi” osiossa lomake sivun lopussa
- Ota yhteyttä Susannaan tai Villeen (yhteystiedot esityksen viimeisessä diassa)



Digivireä Keski-Suomi hanke 2021-2022

Voisitko olla hankkeen yhteistyökumppani?
- maakunnan kunnat ja erityisesti kirjastot sekä oppilaitokset
- maaseudun kylien yhdistykset ja seurat sekä yhdistysten kattojärjestöt

Tarvitsemme apuanne mm. tutorien etsintään, paikkoja opastuspisteiksi ja hankkeen päättyessä 
tutorien uudeksi ”kodiksi” sekä erilaisten digitapahtumien paikoiksi.

Jos kiinnostuit, sovitaan tarkempi palaveri mahdollisesta yhteistyöstä!



Kevään 2022 tapahtumat
Digitutorvalmennukset

- Karstula 17. ja 24.2.2022
- Jämsä 11. ja 18.3.2022
- Joutsa 31.3. ja 7.4.2022 klo 9-14: ilmoi
- Korpilahti suunnitteilla
- Uusia valmennuksia sovitaan eri puolille maakuntaa ensi keväälle.

Digitietoiskut tiistaisin klo 14-15.30 verkossa
Vapaasti eri toimijoiden hyödynnettäväksi maksutta.
Laajalle yleisölle tietoja digin mahdollisuuksista

Tapahtumapäivät
- ma 21.2. klo 13-15 Toivakan kirjastossa digi-iltapäivä 



Digivireä Keski-Suomi hanke 2021-2022

Voit olla meihin yhteydessä kaikissa kysymyksissä!

Projektipäällikkö Susanna Nurmeksela (JAMK)
susanna.nurmeksela@jamk.fi
p. 040 637 2355

Koulutussuunnittelija Ville Hirvikoski (Jyväskylän kesäyliopisto)
ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi
p. 044 760 3728

Hankkeen nettisivut www.jamk.fi/digivirea sekä Facebook-sivu Digivireä Keski-Suomi



Kumppanuuspöytä 
18.1.2022

Alueuudistus sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman valmistelu



Hyvinvointikertomus on kiinteästi yhteydessä 
kuntastrategiaan (Tarkistus tämän vuoden aikana)

Hyvinvointisuunnitelmaa ohjaavia periaatteita

Kunnan hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman 
yhteys hyvinvointialueeseen

Monialainen valmistelutyö

Kunnan hyvinvointityön rakenteet näkyviin

Kuntalaisten hyvinvoinnin tila on kuvattu monipuolisesti

Tarpeet ja tavoitteet ovat yhteydessä toimenpiteisiin



Joutsan hyvinvointisuunnitelman etenemisen tavoiteaikataulu

Tammikuu 2022 Valtuustoseminaari aiheesta
Helmikuu 2022 kunnan johtoryhmän strategia- ja hyvinvointisuunnitelmatyöskentely
Helmikuu 2022 hyvinvointityöryhmän ensimmäinen kokoontuminen
Huhtikuu 2022 kuntalaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kuuleminen näiden pohjustusten materiaalista
Suunnitelman viimeistely ja päättäminen kesän 2022 alussa tavoitteena

Suunnitelman aikataulu on aika kireä, mutta perusteena on se, että pohjana ovat edellisen valtuustokauden 
kertomus ja hyvinvointikyselyn tulokset. Samaan aikaan tapahtuu rinnakkain mm. esteettömyyden edistämistä, 
liikuntaneuvonnan kehittämistä, osallistavan budjetoinnin toteuttamista jne.

Suunnitelma antaa pohjaa myös vuoden 2023 talousarvion laadintaan yhdessä strategian kanssa

Elämme pienessä epävarmuudessa, koska tehtävät ja roolit ovat vielä hieman auki. Kuntien tehtävä on 
erityisesti ennaltaehkäisevä toiminta. Pandemian kehittyminen luo omat haasteensa mutta on myös 
mahdollista että alamme vähitellen päästä eroon tästä asiasta.





Tiedotuksia

Ystävällisin terveisin, 

Johanna Lahtinen 

hankevastaava 

miesmuisti@ksmuisti.fi 

puh. 040 594 0954 

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry , 

Parasta miesmuistiin -hanke 

Matarankatu 6 
2.krs, huone 202b 

40 100 Jyväskylä 

Hyvä joutsalainen järjestön, yhdistyksen sekä kumppanuuspöydän aktiivi. 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi olemme siirtäneet kuulo- ja muistiaiheita käsittelevää yleisötilaisuutta reilulla kuukaudella. Toivomme, että tilanne paranisi tuohon mennessä. 

Järjestämme maksuttoman, avoimen yleisötilaisuuden aiheilla, jotka koskettavat useita eläkeläisiä omakohtaisesti tai läheisen kautta. Luennolla perehdytään uusimpaan tietoon,

erityisesti ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan uudesta, alkavasta Kuule ja muista -työpajasta. 
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