
Päijät-Hämeen yhdistysfoorumi    Muistio 4/2022 

 
Yhdistysfoorumi 
ti 20.9 2022 klo 14 – 16 
Lahden Palvelutori, Lava -tila, Kauppakeskus Trion 2. krs.   
 

Läsnä:  

Jenni Parkkonen, Mieli Päijät-Hämeen mielenterveys ry / Lahden seudun kriisikeskus / 

mielenterveystoimijat, kokouksen pj. 

Heli Lehtovaara, alueellinen hyvinvointikoordinaattori Päijät-Sote, kokouksen sihteeri 

Helena Haaja, järjestökoordinaattori, Päijät-Sote 

Marjo Karinkanta, Lahden diakoniasäätiö / hanketyön verkosto 

Anne-Maria Karjalainen, Lahden diakoniasäätiö / työllisyysverkosto 

Mikko Virtanen, Päijät-Hämeen neuroyhdistys / vammaisjärjestöt 

Jukka Ihalainen, Lahden ensi- ja turvakoti ry / lapset ja perheet 

Sanna Peltonen, Lahden ensi- ja turvakoti ry / lapset ja perheet 

Tiina Västilä, Päijät-Hämeen kylät / kylien yhdistykset 

Pirjo Nieminen, Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden kehitys ry / ikäihmiset, poistui klo 

15.15 

Tiina Mäkelä, Lahden diakoniasäätiö / Yhteiskunnalliset yritykset 

Hanna Virtanen, Lahden Lähimmäispalvelu ry / vapaaehtoistoiminta  

Sanna Kaukonen, MLL, Hämeen piiri / vapaaehtoistoiminta 

 
 
Yhdistysfoorumin asialista  
 

1. Kokouksen avaus 

Varapuheenjohtaja Jenni Parkkonen avasi kokouksen klo 14.04 

 

2. Osallistujien toteaminen esittelykierroksen avulla 

 

3. Edellisen kokouksen muistio 
 Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio 
 

4. Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelu 
Helena Haaja päivitti hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelua (esitys muistio liitteenä) 
Järjestöneuvottelukunta on perustettu ja nimeämispyynnöt ovat lähteneet verkostoille. 
Nimeämiset tulee toimittaa 30.9.2022 mennessä kirjaamoon. Suunnitelmissa on, että 
järjestöneuvottelukunnan ensimmäinen kokoontuminen olisi marraskuussa. 
Järjestöneuvottelukunta valitsee keskuudestaan edustajat yhdyspintaneuvottelukuntaan. 
Järjestöyhteistyö malliin kuuluvat toiminnallinen yhteistyö ja yhteistyösopimukset sekä 
kumppanuusavustukset ja yhteiskehittämisen avustukset. Hyvinvointialueen järjestöavustuksia 
valmistellaan ja käydään kuntien kanssa neuvottelut 29.9.2022 sekä kuullaan järjestöjä 13.10.2022. 
Hyvinvointialueen budjettiin on lisätty järjestökoordinaattorin uusi tehtävä. Hyvinvointialueella 
järjestökoordinaattori sijoittuisi HYTE-yksikköön. 
 
 
 



5. Yhdistysfoorumin tehtävien, kokoonpanon ja toimintaperiaatteista sopiminen 
Jenni Parkkonen esitteli edellisen yhdistysfoorumin työstön pohjalta tehtyä yhteenvetoa 
yhdistysfoorumin tehtävistä, kokoonpanosta ja toimintaperiaatteista. (esitys muistion liitteenä) 
 
Yhteisen keskustelun perusteella yhdistysfoorumin tehtäviin toivottiin lisättävän 
yhteiskehittäminen, joka mahdollistaisi uudet, yhteiset avaukset ja rahoitushaut 
yhteistyöhankkeiden näkökulmasta.  
Yhdistysfoorumin toimintaperiaatteisiin liittyen sovittiin, että verkostot nimeävät jatkossakin 
edustajansa yhdistysfoorumiin. Todettiin kuitenkin, että edustajien valinta tulee tehdä 
läpinäkyväksi. Todettiin, että yhdistysfoorumin kokoonpanon verkostojen edustus on kattava. 
Turvallisuus ja varautumisen osalta ei ole vielä edustajaa yhdistysfoorumissa. Keskustelussa tuotiin 
esille, että SPR:n edustajia on jo monessa verkostossa.   
Yhdistysfoorumin toimikautta ei haluttu rajata tässä hetkessä, verkostot itse päättävät edustajansa 
toimikauden. Yhdistysfoorumi kokoontuu vähintään 4 x vuosi. Yhdistysfoorumi valitsee 
keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja sihteerin. Koska Lähellä.fi verkkosivuilla ei ole vielä 
paikkaa yhdistysfoorumin muistiolle, käytiin keskustelua missä muistiot voisivat sijaita 
väliaikaisesti. Pirjo Nieminen ehdotti Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden kehitys ry:n 
PalveluSantran nettisivuja säilytyspaikaksi. 
Tärkeäksi nähtiin, että yhdistysfoorumin edustaja tunnistaa oman roolinsa ja toimii viestinviejänä 
edustamalleen verkostolle. 
Yhteisessä keskustelussa nousi esille myös yhdistysfoorumin rooli ja rakenne jatkossa, sekä miten 
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset siihen vaikuttavat. Todettiin, että tilanteen 
kehittymistä on hyvä seurata. 

 
6. Aluevaltuutettujen perehdytys järjestöyhteistyöhön  

Keskusteltiin aluevaltuutettujen perehdytyksestä järjestöyhteistyöhön. Tärkeäksi nähtiin, että 
tällainen tilaisuus järjestetään. Keskustelua käytiin siitä, mikä taho/toimija on tilaisuuden järjestäjä 
ja milloin tilaisuus kannattaisi järjestää.  
Ehdotettiin, että hyvinvointialueelle käynnistyvä järjestöneuvottelukunta valmistelee 
perehdytystilaisuuden aluevaltuutetuille. Helena Haaja selvittää asiaa. 
 
Lisäksi kokousväki toivoi, että yhdistysfoorumin puheenjohtaja valmistelee mielipidekirjoituksen 
liittyen hyvinvointialueen järjestöavustuksiin.  

 
EHYT on tehnyt kunta- ja aluevaltuutetuille Mitä on ehkäisevä päihdetyö? -oppaan 
luottamustehtävän tueksi. Oppaassa kerrotaan, kuinka ehkäisevää päihdetyötä tehdään ja miten 
sillä vaikutetaan. Opas on sähköisesti ladattavana Mitä on ehkäisevä päihdetyö? – Opas kunta- ja 
aluevaltuutetuille - EHYT ry,  

 
7. Järjestötyöntekijän palkkaus 

Kesäkuun yhdistysfoorumissa käsiteltiin Mai-Brit Salon ehdotusta PHLU:n Työllisty hyvässä 
seurassa-hankkeen järjestötyöntekijän palkkaamista. Työntekijän palkkaaminen puoleksi vuodeksi, 
edistäisi yhdistysfoorumin toimintaan liittyvien asioiden edistämistä.  Järjestötyöntekijän 
palkkaaminen ei tässä hetkessä onnistu ja asia ei nyt etene.  

 
8. Hyvinvointialueen valmistelun palvelutuotantotyöryhmän varaedustajan nimeäminen 

Jenni Parkkonen on varsinainen edustaja hyvinvointialueen valmistelun palvelutuotanto- 
työryhmässä ja Katri Ignatius on ollut varajäsen. Katri Ignatiuksen siirryttyä muihin tehtäviin, tulee 
varajäsen nimetä uudelleen.  
Varajäseneksi on pyydetty ehdotuksia ja yksi ehdotus on toimitettu palvelutuotantotyöryhmän 
varajäseneksi. Hyvinvointialueen valmistelun palvelutuotantotyöryhmän varajäseneksi valittiin 
Päijät-Hämeen Omaishoitaja ry:n toiminnanjohtaja Mari Pynnönen. 

https://ehyt.fi/tuote/mita-on-ehkaiseva-paihdetyo-opas-kunta-ja-aluevaltuutetuille/
https://ehyt.fi/tuote/mita-on-ehkaiseva-paihdetyo-opas-kunta-ja-aluevaltuutetuille/


 
9. Muut esille tulevat asiat 

 
Tilannekatsaus Lähellä.fi  

               Helena Haaja esitteli tilannekatsausta Lähellä.fi verkkosivuihin (esitys muistion liitteenä) 
 

Syksyn tapahtumia: 
 

Kumppanuusfoorumi torstaina 13.10.2022 klo 14.00 - 16.00. Tilaisuus toteutetaan Teamsilla. 
Kumppanuusfoorumi - Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)  

Terveyttä edistävien elintapojen tukeminen - toimeenpanolla vaikuttavuutta webinaari tiistaina 
18.10 klo 13- 15.45 Terveyttä edistävien elintapojen tukeminen - toimeenpanolla vaikuttavuutta - 
Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi) 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysfoorumi 19.10. klo 12 - 16.15 (Fellmannian auditorio), joka on 
Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistyksen 75-vuotisjuhlaseminaari. Lisätietoja ja 
ilmoittautumislinkki tulee piakkoin os. kumppanuusverkosto.fi/ajankohtaista. 
 
Hyte-aamukahvit perjantaina 21.10 klo 9-10 (teams) - aiheena kuntien hyte-kerroin. Hyte-
aamukahvit - Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi) 

 
Osallisuus -tunnetta ja toimintaa - webinaari torstaina 10.11 klo 13-15.30 Osallisuus – tunnetta ja 
toimintaa -webinaari - Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi) 
 
Seuraavan yhdistysfoorumin ajankohdasta sopiminen 
Seuraava yhdistysfoorumin kokoontuminen on 24.11 klo 12- 14.  
Toivottiin live-tapaamista, mutta myös mahdollisuutta osallistua etänä (hybridi) 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Varapuheenjohtaja Jenni Parkkonen päätti kokouksen klo 16.00 
 

https://www.paijatha.fi/tapahtumat/kumppanuusfoorumi-2/
https://www.paijatha.fi/tapahtumat/terveytta-edistavien-elintapojen-tukeminen-toimeenpanolla-vaikuttavuutta/
https://www.paijatha.fi/tapahtumat/terveytta-edistavien-elintapojen-tukeminen-toimeenpanolla-vaikuttavuutta/
http://kumppanuusverkosto.fi/ajankohtaista
https://www.paijatha.fi/tapahtumat/hyte-aamukahvit/
https://www.paijatha.fi/tapahtumat/hyte-aamukahvit/
https://www.paijatha.fi/tapahtumat/osallisuus-tunnetta-ja-toimintaa-webinaari/
https://www.paijatha.fi/tapahtumat/osallisuus-tunnetta-ja-toimintaa-webinaari/

