
 

 
 

Keuruun Järjestökahvit 11.2.2020: 

Yhdistysten ja terveysaseman yhteistyöilta vol. 2 

 

Paikka:  

Lehtiniemen takkahuone, Keuruu 

Järjestäjät:  

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen KYT-järjestöpalvelut ja 

Keski-Suomen Seututerveyskeskus 

Osallistujia:  

16 hlö. Taustatahoina Seututerveyskeskuksen 

palveluohjaus, suun terveydenhoito, osastoja ja 6 

yhdistystä: Keski-Suomen Näkövammaiset ry ja 

paikallisosasto, Eläkeliiton Keuruun ja Haapamäen 

yhdistykset, Mielen Tie ry, Keski-Suomen 

Mielenterveysomaiset FinFami ry 

 

 

Mistä on kyse? 

Terveysaseman ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin ihmisiä, joiden elämäntilanteeseen 

löytyy toimintaa ja tukea yhdistyksiltä. Ilta on jatkoa syksyn  

2019 ensimmäiselle yhteistyöillalle; jaetaan tietoa ja  

luodaan yhteisiä askelmerkkejä jatkolle. 

Nyt järjestetyssä toisessa terveysaseman ja yhdistysten tapaamisessa oli mukana useita uusia 

toimijoita, joten tutustuminen oli tärkeässä roolissa. Terveysaseman edustajat kertoivat työstään 

ja sen yhtymäkohdista järjestöihin. Illan aikana käytiin kävelemässä kierros terveysaseman tiloissa 

sekä sovittiin seuraavista askeleista. Lisäksi tutustuttiin lyhyesti Yhdistystoriin 

(www.yhdistystori.fi), joka kokoaa keskisuomalaista yhdistys- ja kansalaistoimintaa verkkoon. 

Yhdistystori on avoin ja maksuton viestintäkanava kaikille yleishyödyllisille toimijoille. 

Järjestökahvit-ilta kokoaa keuruulaisia yhdistyksiä verkostoitumaan ja yhteisten asioiden äärelle 

pari kertaa vuodessa. KYT-järjestöpalveluiden koollekutsumissa Illoissa on eri teemoja ja niitä 

isännöivät vuorotellen eri yhdistykset ja toimijat. Tietoa Järjestökahveista ja tapaamisten 

materiaaleja löytyy Yhdistystorin Yhteistyötä-osiosta: 
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keuruun-jarjestokahvit/ 

https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/
http://www.yhdistystori.fi/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keuruun-jarjestokahvit/


 

 
 

 Kertaus viime kerrasta 

Edellisen terveysaseman ja yhdistysten tapaamisen (13.11.2019) teemana oli keskinäinen 

tutustuminen, nykytilan (toiminta, viestintä) kuvaus sekä yhteistyön tarpeiden ja toiveiden 

kirjaaminen.  

Keskeisiä huomioita ja toiveita tuolloin olivat: 

• Yhdistyksellä on aktiivista viikko- ja kuukausitoimintaa, ja muutamilla jo yhteistyötä 

terveysaseman kanssa. Toiminnasta viestitään monissa kanavissa, mutta tieto toisten 

toiminnasta sirpaleista. 

• Yhdistysten toiminnasta tietoa kaivataan keskitetymmin sekä ihmisille että ammattilaisille: 

tässä avaimina nähtiin esim. kaupungin palveluopas, Yhdistystori.fi, terveysaseman aulan 

järjestöilmoitustaulu, järjestöpalsta lehteen. 

• Miten yhdistysten toiminta (vertaistuki, ryhmät, vapaaehtoisapu) paremmin osaksi 

palvelupolkuja? 

• Toivottiin jatkossa säännöllisiä yhteisiä tapaamisia, toiminnan yhteiskehittämistä, toisiin 

tutustumista ja pelisääntöjä yhteistyölle. 

13.11.2019 tapaamisen muistio löytyy Yhdistystorilta. 

 

Terveysaseman yhteistyön paikkoja ja henkilöitä 

Terveysaseman työntekijät kertoivat omasta työstään ja sen yhtymäkohdista järjestöihin. 

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@seututk.fi 

• Palveluohjaaja Sanna Hyyryläinen: Palveluohjaajan palvelu on matalan kynnyksen toimintaa 

terveysasemalla. Ohjaaja neuvoo asiakasta hänen elämäntilanteessaan askarruttavissa asioissa 

ja antaa tietoa palveluista/tuesta, ja voi ohjata myös yhdistysten toiminnan pariin. Vinkki! 

Yhdistykset voivat tuoda perus-/yleisesitteitä toiminnastaan Sannalle (Mitä, kenelle, 

yhteystiedot) asiakasohjauksen tueksi.  

 

• Sairaanhoitaja Merja Pekkanen: Merja on alueellinen yhdyshenkilö hyvinvointityössä, ja 

järjestää terveysaseman kuntalaisille suunnattuja TERVEYSPÄIVIÄ. Vinkki! Päivät ovat 

seuraavasti vuosittain: marraskuussa aikuisille, toukokuussa lapsille ja nuorille. Mukana 

toteuttajina seuraavassa (16.5.) päivässä on jo järjestöjä, mutta yhteistyötä voisi laajentaa. 

Järjestöjen yhteystietojen löytäminen on ollut haasteellista. Myös syksyn rokotepäivä on 

paikka järjestöille tulla mukaan.  

 

• Suun terveydenhoito Anna Kantalainen: Anna on suuhygienistinä Petäjävesi-Keuruu alueella 

ja edustajana suun terveydenhoidon terveyden edistämisen ryhmässä. Vinkki! 

https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2019/11/Keuruun-j%C3%A4rjest%C3%B6kahvit-13.11.19-yhdistysten-ja-terveysaseman-yhteisty%C3%B6ilta_kooste.pdf


 

 
Hammashoitolassa (2. krs) on ilmoitustaulu, johon järjestöt voivat tuoda esitteitä. Suun 

terveydenhoidosta tullaan mielellään kertomaan suun terveydestä järjestöjen tilaisuuksiin. 

 

• Marja-Leena Viitanen, kotiutushoitaja: Kotiutushoitaja on yhdyshenkilö sairaalasta 

kotihoitoon siirtyvien asiakkaiden kohdalla. Pääasiassa toiminta liittyy kotisairaanhoidon 

varmistamiseen, mutta mm. järjestöjen vapaaehtoisavulle ja ystävätoiminnalle voisi löytyä 

yhteistyön paikkoja. Vinkki! Eläkeliiton Apuset-toiminta tarjoaa monenlaista arjen 

vapaaehtoisapua. 

 

Keskustelua yhteistyöstä 

Keskustelussa nousi esiin, että kaikkien terveysaseman henkilöiden työtä tukisi se, että yhdistysten 

ajantasaiset yhteystiedot olisivat helposti löydettävissä yhdestä paikasta (esim. Yhdistystori tai 

paperinen perusesite). Vinkki! Terveysaseman sisääntuloaulan ilmoitustaululle järjestöt voivat 

tuoda esitteitään. Toiveena on, että jokainen myös huolehtii vanhentuneet esitteet taululta itse 

pois. 

 

 

Esiin nousseita ajatuksia ja ideoita: 

• Mielenterveystoimijoilla on tila- ja toimintatarpeita. 

• Lehtiniemen takkatila on maksuttomasti varattavissa yhteisöjen yleishyödyllisiin 

tilaisuuksiin. Tiedustelut kaupungilta. 

• Erityisryhmien (mm. liikunta-, näkö-, kuulorajoitteet) huomiointi tapahtumissa ja 

tiedotuksessa on hyvä muistaa. 

• Löytyisikö järjestöistä vapaaehtoisia asiointiapulaisiksi? Asiointiauto tuo joka torstai ihmisiä 

keskustaan klo 10-12. Moni kaipaa apua reissun ajaksi. 

Terveysaseman ala-aulan 

ilmoitustaululle (kuvassa) saa tuoda 

järjestöjen ilmoituksia. Huolehdithan 

vanhentuneet pois. Myös 2. krs suun 

th:n ilmoitustaululle voi viedä. 



 

 
• Ajantasaisten yhteystietojen löytäminen on myös järjestöille haaste. Tähän ratkaisuna voisi 

toimia Yhdistystori, ja mm. sinne uutuutena avatut kuntakohtaiset sivut, joilta voi etsiä 

kätevästi oman paikkakunnan toimintaa ja yhdistyksiä. 

• Yhdistykset toivovat terveysasemalta mm. tiedonvälitystä, asiantuntijatietoa/-

puheenvuoroja tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

 

Keskeiset kehittämiskohdat ja jatkoaskeleet 

Seuraavat havaittiin (kahden tapaamiskerran havaintojen pohjalta) keskeisimmiksi 

kehittämiskohdiksi yhdistysten ja terveysaseman yhteistyössä: 

• Yhdistysten ja terveysaseman välinen tiedotus ja tiedonsaanti: Keskeinen pulma sekä 

ammattilaisille että järjestöille liittyy tiedonvälitykseen ja tiedonsaantiin – mitä tietoa, 

kenelle ja mihin? Yhdessä todettiin, että jo helposti löydettävillä ja ajantasaisilla 

yhteystiedoilla päästäisiin pitkälle. Tämän jälkeen tärkein tieto ammattilaisille on tieto 

vertaisryhmistä ja muusta hyvinvointia tukevasta toiminnasta. Tutustuttiin hiukan 

Yhdistystori-alustaan, jota myös monet ammattilaiset hyödyntävät järjestöjä koskevan 

tiedon hakuun. Palvelu on maksuton työkalu kaikkien yhdistysten, kuntien ja muiden 

yleishyödyllisten toimijoiden viestinnän tueksi ja tietokanavaksi. Vinkki! Yhdistystorin 

Yhteistyötä -osiosta löytyvät jo Seututerveysaseman osastojen järjestöyhdyshenkilöiden 

tiedot (ylläpito KYT ry). https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/terveys-ja-hyvinvointiyhteistyo/ 

 

• Pelisäännöt: yhteistyölle kaivattiin jonkinlaisia peruspelisääntöjä, jotka olisivat helposti 

sekä terveysaseman henkilökunnan että järjestöjen saatavilla. Näissä pelisäännöissä voisi 

kuvata lyhyesti esim. tapahtumayhteistyön mallit, keskeiset yhdyshenkilöt, ilmoitustaulun 

ja muiden mahdollisten tiedotuskanavien käytön, kertoa käytänteet terveysaseman 

järjestöviestinnän ja mahdollisten säännöllisten yhteistyötapaamisten osalta. 

 

Lopuksi todettiin, että tarvitaan vielä yksi yhteistyöilta, jossa pureudutaan näihin keskeisimpiin 

haastekohtiin ja sovitaan mahdollisesta jatkosta ja vastuista. Illan koollekutsujana toimii KYT-

järjestöpalvelut yhteistyössä Seututerveyskeskuksen kanssa. Aikataulu tarkentuu myöhemmin, 

mutta ilta toteutunee syyskaudella 2020.  

 

Jos haluat jatkossa tiedon tulevista illoista, ota yhteyttä KYT-järjestöpalveluihin! 

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! 

Illan veti ja muistiin kirjasi Katariina Luoto/ KYT-järjestöpalvelut 

 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/terveys-ja-hyvinvointiyhteistyo/
https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/

