
 

 
 

Keuruun Järjestökahvit 13.11.2019 / Yhdistysten ja terveysaseman yhteistyöilta 

Paikka: Lehtiniemen juhlasali, Keuruu 

Järjestäjät: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen KYT-järjestöpalvelut ja Keski-Suomen 

Seututerveyskeskus 

Osallistujia: 17 hlö, joilla taustahoina 9 eri yhdistystä, Seututerveyskeskus ja Keuruun kaupunki 

 

Mistä on kyse? 

Terveysaseman ammattilaiset kohtaavat työssään 

päivittäin ihmisiä, joiden elämäntilanteeseen löytyy 

toimintaa ja tukea yhdistyksiltä. Illassa mietitään 

yhdessä Keuruun terveysaseman väen kanssa, miten 

aseman ja yhdistysten yhteistyötä voitaisiin kehittää. 

Ohjelmassa yhteistä keskustelua ja työskentelyä sekä 

Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen ja Mielen Tie ry:n 

puheenvuorot yhteistyöstä.  

Illan järjestivät yhteistyössä Keuruun terveysaseman 

henkilökunta sekä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n 

KYT-järjestöpalvelut. 

 

 

Toiveet illalle 

Tilaisuuden aluksi käytiin esittäytymiskierros ja kuultiin osallistujien toiveita illalle. Monella 

yhdistyksellä on aktiivista viikko- ja kuukausitoimintaa, ja muutamilla niistä on jo yhteistyötä 

terveysaseman kanssa. Osa terveysaseman henkilökunnasta tekee aktiivista yhteistyötä 

yhdistyksen kanssa, näin mm. mielenterveys- ja muistipuolella. Osastoilta lähetettiin terveisiä, että 

yhteistyötä tehtäisiin mielellään. 

Toiveina mm: 

• Tiiviimpi yhteistyö, nyt kaikki toimijat eivät ole tuttuja. 

• Yhteisiä käytäntöjä ja tietoa muiden toimijoiden työstä. 

• Verkostot ja muihin tutustuminen 

• Kuulla käytäntöjä asiakasohjauksen suhteen 

• Hyvinvoinnin edistämistä laajasti yhdessä 

 



 

 
Yhteinen työskentely 

Osallistujat jakautuivat kolmeen pienryhmään, jotka kaikki pohtivat seuraavia kysymyksiä: 

1. Viestintä/yhteystiedot 

Missä järjestöni TÄLLÄ HETKELLÄ tiedottaa toiminnasta ja missä ovat yhteystietomme? Mistä TÄLLÄ 

HETKELLÄ saan tai haen itse tietoa järjestöjen toiminnasta/palveluista? Mistä TÄLLÄ HETKELLÄ löytyvät 

terveysaseman yhteystiedot tai muut tarpeelliset tiedot järjestöille? Millaista viestintää toivoisin? 

o Kanavia on jokaisella yhdistyksellä todella monia ja toiminnasta viestitään erityisesti 

toiminnassa jo mukana oleville. Esim. omat Facebooki-sivut, kokoontumiset, 

jäsenkirjeet, menoinfo, nettisivut. 

o Huomioitavaa: kaikilla ei ole sähköpostia, erityisryhmien viestintä 

o Ongelmana osalla on, että tietoa sairastuneista tai läheisistä saada, kohderyhmää 

vaikea tavoittaa 

o Kehitettävää/ideoita:  

▪ Keuruun kaupungin palveluopas paremmin käyttöön (mutta miten ja 

koska sinne saa tiedot?) 

▪ Lehteen järjestöpalsta 

▪ Terveysaseman järjestöilmoitustaulu parempaan käyttöön 

▪ Yhdistystori.fi käyttöön 

▪ Kirjasto viestinnän solmukohtana (vaatinee lisäkeskusteluja kirjaston 

kanssa) 

 

 

2. Toimintamme 

Mitä toimintaa, tukea tai tietoa taustatahollani on tällä hetkellä tarjota? Keitä toiminnassamme on 

mukana ja/tai kenelle toimintamme on suunnattu? Toimintaan, tukeen, tietoon liittyviä toiveita? 

Millaiseen toimintaan ammattilaisena ohjaan / voin ohjata ihmisiä? Toiminnan tilat/resurssit? 

Monella sote-, potilas- ja vammaisjärjestöllä toimintaa pyöritetään muutamien aktiivien 

voimin, painopiste ikääntyneemmässä väessä. Toimintaa on silti aktiivisesti: useilla on viikko- ja 

kuukausikerhoja, retkiä ja vertaistukitarjontaa. Myös tietoa oman kohderyhmän oikeuksista ja 

edunvalvonnasta löytyy. Järjestöillä ei ole omia tiloja, vaan ryhmät kokoontuvat 

pääsääntöisesti seurakunnan tai muiden yhdistysten tiloissa, sekä osa hyödyntää myös 

Lehtiniemen maksuttomia tiloja. 

Kehitettävää/ideoita: 

▪ Ammattilaiset voivat rohkeammin kysyä ja varmistaa järjestöiltä tarjontaa ja 

kysyä asiakkaan lupaa esim. välittää tietoa. 

▪ Yhteiskehittämistä voisi olla enemmän 

▪ Palvelupolut mietintään: näissä yhdistysten paikat? 

 



 

 
 

3. Yhteistyön tavoitteet ja askeleet 

Mitä haluamme yhteistyöllä saavuttaa? Kuvailkaa unelmatilanne. Mitä toivomme toisiltamme? Kuinka 

yhteistyön kehittämistä olisi tarpeen jatkaa? Mistä asioista tarvitaan pelisääntöjä? 

Toivottiin: 

▪ Lisää tutustumista, jotta tiedetään mitä kukakin tekee. Toimijoiden tunteminen luo 

pohjan yhteistyölle. 

▪ Järjestöjen tunnistaminen osana ennaltaehkäisevää toimintaa. Toiveena kuntouttavaa 

ja ylläpitävää toimintaa.  

▪ Yhteiset säännölliset tapaamiset 

▪ Yhdistystorille esille 

▪ Kehitetään yhteistyötä eri sektoreiden välille 

▪ Toimiva ilmoitustaulu tk:n aulaan 

▪ Ei kilpailla, vaan yhdessä olemme enemmän. 

▪ Pelisäännöt tarvitaan: pidetään kiinni sovitusta, vaitiolovelvollisuus, aikataulua, 

muutoksista ilmoittaminen 

▪ Tk:n vuodeosastolta kotiutuvalle tukea järjestöiltä? 

▪ Kaupungin infopiste, jossa myös järjestöjen toiminnasta voisi olla tietoa. 

 

Muita asioita 

▪ Terveysaseman rokotepäiviin ovat yhdistykset tervetulleita – hyvä tilaisuus tavoittaa 

ihmisiä. 

▪ Lääkäreille toivottiin koulutusta siitä, mikä on hyvä lääkärintodistus / Näkövammaisten 

liitto selvittää, miten tätä voisi edistää. 

▪ Kaupungin vapaa-aikatoimessa pohditaan kaikkien järjestöjen yhteisen foorumin 

synnyttämistä Keuruulle. 

▪ KYT-järjestöpalveluiden maksuttomia yhdistyskoulutuksia tulossa jälleen keväällä 2020. 

Ajantasaiset tiedot https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/koulutuspalvelut/ 

▪ Keuruun kumppanuuspöytä toimii edelleen ikäihmisten toimintaan liittyen, ja järjestää 

Kahvia ja kohtaamisia -tilaisuuksia. Sen seuraava kokoontuminen 29.11.2019 klo 13. 

Yhdistysten ja terveysaseman tapaamiselle on toivottu jatkoa, tällaista suunnitellaan keväälle. 

 

Illan veti ja muistiin kirjasi Katariina Luoto/ KYT-järjestöpalvelut 

 

 

 

https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/koulutuspalvelut/


 

 
 

 

 

 

 

Palautebingo, vastaajia 9 hlö 

Tunnen nyt paremmin 
muiden tahojen 
toimintaa 
 

8/9 

Sain uutta tietoa 

           
7/9 

Kahvitarjoilu maistui 
hyvälle 

           
9/9 

Minulla oli mukavaa 

            
6/9 

Verkostoiduin 

            
4/9 

Tiedän nyt paremmin, 
miten toimia 
terveysaseman ja 
yhdistysten 
yhteistyöasioissa    4/9       

Sain taustayhteisöni 
toimintaan uuden idean 

 
 
 

6/9 

Ilta selkiytti ja vahvisti 
mielestäni 
seututerveyskeskuksen 
ja yhdistysten 
yhteistyötä 

6/9 
 

Aion tulla toistekin 
Järjestökahveille 

            
8/9 

 


