
  
 
    Kokousmuistio 
 
  
 
 

 

Toimielin  

Aika  7.6.2022 klo 18  

Paikka Perhekeskus Tammi, monitoimitila sekä teams 

Läsnäolijat  

 
Kosunen Kari, puheenjohtaja 
Kuikka Nina, sihteeri 
Teräväinen Virva, Joutsan kuulo, vanhus- ja vammaisneuvosto 
Temisevä Liisa, Ehyt ry 
Lankia Hilkka & Tapio, Parkinson-kerho 
 
etänä: 
Kinnunen Paula, Rutalahden ns ja kyläyhdistys 
Huikko Marjo, MLL, nuorten työpaja 
Keihäsniemi Jonna, Flanels 
Siitari Nina, srk diakoniatyö 
Salonen Maija, vanhus- ja vammaisneuvosto, eläkeliitto, sydänyhdistys 
Savolainen Mirka, seutuopisto 
Laitinen Hanne, partio, Joutsan pommi, hyvinvointityöryhmä 
Kivinen Eila 
Tommola Ulla  
 
Puhujavieraana läsnä Asta Salonen 
 
 
Asiat: 
 

1. Uusien osallistujien esittely 
 
2. Hykari -hankkeen esittely, Asta Salonen 

-Liepeen hoiva = hankkeen hallinnoija, melkein kaikki K-S kunnat yhteistyökumppaneina 
-tavoitteena luoda koulutus- ja koordinointimalli vapaaehtoisista hykari-kavereista 
-yli 60-v kohderyhmänä, esim. juttelu-, ulkoilu-, saatto-, digiapu 
-vapaaehtoistyön arvoksi arvioidaan n. 1,5 % bkt:stä 
-hanke kouluttaa ja perehdyttää ja tarjoaa tukea, koulutus 2 x 2 h + lisäkoulutusta eri alueilta, esim. 
ulkoiluapu 
-srk allekirjoittanut aiesopimuksen hankkeen kanssa, srk:lla ei resursseja osallistua enemmän 
hankkeeseen 
-Apuset on suppeampi (yhden järjestön, Eläkeliiton, hoitama), hanke laajempi – kokoaisi yhteen eri 
toimijoita 
-hanke 3-vuotinen, alkanut keväällä -22 
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-työntekijää / henkilöä vaikea löytää koordinoimaan tätä Joutsassa, vapaaehtoiset jo ylityöllistettyjä 
ja samoin kunnan henkilöt, hyvinvointikoordinaattorille olisi suuri tarve, kunta olisi neutraali taho 
hoitamaan  
-hykari on kahdenkeskistä toimintaa, yksinäisille ikääntyneille 
-esim. Muuramessa 3 tahoa hoitaa yhdessä koordinointia: spr, kunta, srk, myös kuntienvälinen 
yhteistyö mahdollista 
-hankkeeseen ehtii mukaan vähän myöhemminkin, syksyllä 1. koordinaattoreiden tapaaminen jossa 
olisi hyvä olla mukana 
 

3. Kesän tapahtumat liikunta- ja vapaa-aikatoimi, kirjasto 
Vapaa-aikatoimi: 
-Uimala aukeaa 13.6. ja on avoinna arkisin klo 10-20, viikonloppuisin klo 11-16, huomioidaan, että 
yleisillä uimarannoilla on voimassa tupakointikielto. 
-Maksutonta Järvijumppaa tarjolla perjantaisin 8.7.2022 – 29.7.2022 klo 9-9.30 Uimalassa. 
-Muita maksuttomia kesän liikuntaryhmiä ovat  
Tiistaisin 15.30-16.15 matalan kynnyksen jumppa Leivonmäen ulkokuntosalilla 
Keskiviikkoisin klo 10.00-10.45 Ulkokävely Joutsan urheilukenttä 
Keskiviikkoisin klo 11.00-11.45 Ulkojumppa Joutsan urheilukenttä 
Keskiviikkosin klo 15.30-16.15 Ohjattu ulkokuntosali Joutsan ulkokuntosalilla 
Torstaisin klo 10.00-11.00 Ohjattu kuntosali, sekaryhmä Joutsan kunnan kuntosali  
Torstaisin klo 11.00-12.00 Ohjattu kuntosali, sekaryhmä Joutsan kunnan kuntosali 
Ryhmät toimivat kesäkuussa ja elokuussa, ohjaajana liikuntaneuvoja Noora Karvonen 
-Lisäksi järjestöyhteistyönä toteutetaan hallikävely maanantaisin klo 10-11 liikuntahallissa. 
Nuorten kesäleirit järjestetään Pekkasissa 14.-15.6 8-10v. 16.-17.6. 11-14v. Nuorisokahvilan 
aukioloja on lisätty, kahvila avoinna ma, ti, ke ja pe.  
 
Kirjasto:  -21.6. klo 13 – 15 Saturalli 

-3.7. klo 12 Myllykosken kunnostuksen esittelyä ja klo 13 Perinnepiknikki 
Myllyssä 
-21.7. klo 15 - 18 sukututkimustapahtuma 
-30.7. kulttuurikyyti 
-6. – 7.8. kirjoittajaleiri, ilmoittautuminen seutuopiston kautta 

 
4. Muiden kesän tapahtumien infoa osallistujilta 

 
-srk: srk-kodin pihapiirissä piknik to 9.6. klo 10 – 11.30 
 viestipyhiinvaellus tällä viikolla  
-MLL: perhekahvila Keskuspuistossa keskiviikkoisin 9.30 – 11.30 
 lastenjuhla Joutopäivillä talomuseolla 2.7. 
-TatuFanit lopetelleet toimintaansa 
-Joutsan kuulo: perinteinen makkaranpaistotapahtuma Toivolassa, seuraa ilmoittelua 
 

5. Muita asioita 
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Sydänyhdistyksen terveiset, tulevaa ohjelmaa  
Teatterimatka Ränssin Kievarille to 30.6. klo 15 näytökseen Kaunis Anna. Muutama paikka vielä 
avoinna, tämän viikon torstaihin mennessä ilmoittautua voi Merja Himaselle 0405732689. 
Syyskuussa jatkuu Sydänkahvilat etänä ja kahvila Hypoteekissa.  
Konserttimatka la 24.9. Jyväskylän Yliopiston juhlasaliin Sydänten kohtaaminen-konserttiin 
(konsertti alkaa klo 15). Esiintyjänä Hannu Lehtonen ja Ilmavoimien Big Band kapellimestarinaan 
musiikkimajuri Jaakko Nurila. Liput 26€ erikoishinta saatavilla Sydänyhdistyksistä, sis 
palvelumaksun ( norm 29,50€ + palvelumaksu 2,50€ Lippu.fi ) 
Joutsan Seutuun tulee ilmoitus, sekä nettisivuillemme ja some sivustoille. Järjestämme Joutsasta 
kuljetuksen ja matkanvarrelta pääsee kyytiin. 
Pakettihinta kuljetus+väliaikatarjoilu+lippu julkistetaan ilmoituksessamme. Ilmoittautumisia otetaan 
jo vastaan, Merja Himanen. 
 
JA PIENI PALJASTUS JO.  Sydänyhdistys juhlistaa 50-vuotista taivaltaan talven aikana. 
Seuratkaa ilmoittelua!! 
 
Käy tykkäämässä ja ota seurantaan facebookissa: Joutsan seudun Sydänyhdistys ja 
instagramissa: joutsasydanyhdistys 
 
Joutsan Palomiehet ry:n kuulumiset 
Palomiesyhdistykseen kuuluu Palomiehiä ja heidän perheitään, sekä jo eläkkeellä olevia. 
Pieniä talkootehtäviä mm. laiturin laskua/ nostoa ja eva-päivystyksiä tälle vuodelle. 
Nuoriso-osastossa oli talven aikana reilu kymmenen nuorta 10-16 vuotiaita, harjoitukset toteutettiin 
tiistai-iltaisin klo 17:30-19. 
Nuorille pidetään harjoituksia samoista aiheista kuin miehistölläkin, mutta sovellettuna, esim. 
savusukellusta. 
Nuoriso harjoittelee syyskuun alusta toukokuun lopulle. Nuorille saatiin harjoitukset aloittaa viime 
syksynä. 
Tulevana syksynä pyritään aloittamaan taas Kipinä-kerho 6-10v. Pandemian aikana ei Kipinäläiset 
saaneet kokoontua.  
Toivotaan että saadaan toimia jatkossakin, jotta saadaan valveutuneita nuoria ja säilyisi innostus 
vielä aikuisenakin hälytysosastoon liittyen ( 16v- ). 
Tulevia tapahtumia: Kaikille avoin Päivä Paloasemalla la 26.11.22  Seuratkaa ilmoittelua 
lähempänä ajankohtaa.  
Asema 38 Joutsa tapahtumia ja harjoituksia voi seurata mm. facebookissa  Asema 38 Joutsa-
sivustolla ja instgramissa joutsa.asema38 
 
-Seutuopisto: uusi opinto-ohjelma ilmestyy elokuun alussa, digiopastusta tulossa kursseina 
 

 
6. Seuraava kokous 

 
syyskuun puolivälissä, katsotaan sopiva aika myöhemmin 
  


