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Kumppanuuspöytä  

Aika: 15.9.2022 klo 18  

Paikka: Perhekeskus Tammi, monitoimitila sekä teams  

Läsnäolijat  

Sirkka Mika, puheenjohtaja 
Kuikka Nina, sihteeri 
Keihäsniemi Jonna, Flanels 
Lankia Hilkka, Parkinson-kerho 
Peltoniemi Eero, Kino, kulttuurityöryhmä 
 
etänä: 
Huikko Marjo, MLL, nuorten työpaja 
Kangas Nina, sydänyhdistys 
Kosunen Kari, vapaa-aika- ja nuorisotoimi 
Laitinen Hanne, partio, Joutsan pommi, hyvinvointityöryhmä 
Nieminen Annamaija 
Nieminen Annukka 
Niinikoski Leo, hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 
Oksanen Annika, srk 
Oksanen Johanna 
Salonen Asta, hykari-hanke 
Salonen Maija, vanhus- ja vammaisneuvosto, eläkeliitto, sydänyhdistys 
Savolainen Mirka, seutuopisto 
Teräväinen Virva 
 
Turpeinen Sirpa kohdassa 1 
Peltola Jaana kohdassa 1 
 
Asiat: 
 

1. Kulttuuriluotsiesittely 
Museolehtori Sirpa Turpeinen Jyväskylän taidemuseosta ja kehittämiskoordinaattori Jaana Peltola 
 
Taidemuseossa alkoi luotsitoiminta 2006, toisetkin kulttuuritoimijat mukaan. On 
vapaaehtoistoimintaa. Nykyisin yli 200 koulutettua luotsia Jyväskylässä. Luotseja voivat varata 
kaikki, ei pelkästään ikäihmiset. Kaikilla oikeus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin! Tavoitteena 
innostaa ja aktivoida ihmisiä. Lisää tiedostamista omasta ympäristöstä.  
Luotsikoordinaattori hallinnoi. Erilaisia salkkuja eri teemoilla, esim. taide, leikit… Voi ottaa mukaan 
esim. päiväkeskuksiin. Voi tehdä kevyellä mallilla paikkakunnalle sopivasti, luotsit ilmoitetaan 
Jyväskylän museon ylläpitämään listaan. Koulutus olisi hyvä olla esim. vakuutuksen takia. 
Kansalaisopisto voisi olla kouluttaja, Jkl on hakenut rahoitusta hankkeelle tämän selvitykseen. 
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Luotsien tekemä esittely: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kulttuuri_kantaa_0.pdf 
Kirjasto voisi toimia Joutsan luotsien keskuksena, Nina selvittelee vielä. 
 
 

2. Syksyn tapahtumat, kirjasto / kulttuuri ja vapaa-aika & muut 
 
Kulttuuritoimen Trio Oriana -konsertti ti 27.9. yhtenäiskoululla klo 19, vapaa pääsy. 
Kulttuurityöryhmässä mietitään, järjestetäänkö syksyn aikana esim. lastenteatteria. 
Vesilintuilta pääkirjastossa to 29.9. klo 18, vapaa pääsy. 
Digitutor-vastaanotot kannattaa muistaa; mietitään, laitetaanko tapahtumakalenteriin. 
 
Vapaa-aikatoimen liikuntaryhmät käynnistyneet ja uimahalli auennut, vesijuoksu ja hydroflex 
käytössä, vesijumpat. Matalan kynnyksen liikuntaryhmiä Leivonmäellä ja Joutsassa. Suunnitelmissa 
liukulumikenkäretki kansallispuistoon,.  
 
Notski-ilta Pohvinpuistossa to 13.10. klo 18 – 20, eri yhdistykset mukana.  
 
MLL: halloween-disco, perheille liikuntaryhmä liikuntahallilla. Vilkas syksy tulossa! 
 
Kinossa vilkas elokuvasyksy.  
 
Puulan seutuopiston kurssit käynnistyneet, ryhmiin mahtuu vielä, on myös digiopastusta. 
 
Sydänyhdistyksen sydänkahvilat alkavat. 
tässä Sydänkahvilapäivät aiheineen Kahvila Hypoteekissa 
ti 27.9. klo 13-14   Elvytyksen muistilista 
ti 18.10. klo 13-14 Muistiriskitesti ja sen käyttö 
ti 15.11. klo 13-14  Kotivara - poikkeusolojen pelastus 
ti 13.12. klo 13-14  Sydämen eteisvärinä ja pulssin tunnustelu 

 
Myös etänä mahdollisuus osallistua osoitteessa  www.bit.ly/Sydankahvila 

 
Tiedoksi kumppanuuspöydälle vielä !!  
Sydänyhdistys juhlii 50v  su 20.11.2022 klo 14-18 Joutsan Työväentalolla jonne on kaikki 
tervetulleita. 

 
Yhteistyöterveisin Niina Kangas, Joutsan seudun Sydänyhdistys, joutsa@sydan.fi, 
0407696154 
 

 
3. Joulupolku la 10.12 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kulttuuri_kantaa_0.pdf
http://www.bit.ly/Sydankahvila
mailto:joutsa@sydan.fi
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Johanna ja Petteri Oksanen voivat sytyttää kynttilät, LionsClubilta kysytään kynttilälahjoitusta. Nina 
Kuikka koordinoi, ilmoitukset ohjelmasta yms. nina.kuikka@joutsa.fi. Kynttilät klo 16 alkaen. 
Ohjelmaa voi olla päivän mittaan. Srk:n seimi joko sillalla tai kirkossa, jos kirkossa niin voisi olla 
joululauluja non-stoppina. Olisiko aiempaa lyhyempi polku, viime vuonna vain osa kulkijoista käveli 
Toivolaan asti. Myös mylly käytettävissä, sovittava erikseen. 
 
 

4. Kunnan ilmoitustaulun paikka 
 
Kunnan ilmoitustaulu ei ole nykyisin käytössä. Sijainti voisi olla: vanhalla paikalla Jukolan ja 
Kuntalan välissä, torilla, kirjaston vieressä, leikkipuiston kupeessa. On tärkeä. Jonna vie tarveiset 
kuntaan. 
 
 

5. Elämänkaarijuhla: pe 7.10. yhtenäiskoulun auditoriossa, kellonaika vielä auki, aiemmin ollut klo 12. 
 

6. Hyvinvointisuunnitelman osallistamisideoiden esittelyä 
 
Kuntalaisia osallistetaan, yhdistyksiä, seuroja. Esim. verkkokyselyitä, yhdistykset voivat käsitellä 
esim. kokouksissaan. Tarkoituksena saada monipuolista näkökulmaa suunnitelmaan. 
Kannanottomahdollisuus. 

 
7. Muut asiat: ei ollut. 

 
8. Seuraava kumppanuuspöytä: to 17.11. klo 18 Kuntalassa, glögitarjoilua toivottu!  
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