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Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkosto  
 

Torstai 17.8.2020 klo 14–15.45, Zoom ja Talvikki 

Osallistujat  

Outi Savonen, Jyväskylän kaupunki 

Terhi Tahvanainen, Gradia 

Liisa Lumiaho, KSSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 

Kirsi Valkonen ja Henna Autio, Huhtasuon kylätoimisto 

Antti Rajala, Jyväskylän kaupunki 

Reena Laukkanen-Abbey, Keski-Suomen kylät  

Anna Leino, Nuorisoseurat 

Sari Naappi, Matara 

Anu Hätinen, KYT järjestöpalvelut 

Sirpa Pekkarinen, OTTO-hanke, KYT 

Tiina Löfqvist, Länkipohjan Symppis ry 

Gila Heimonen, Yhdessä ja yhteisöllisesti -hanke, Jyvälän Setlementti 

Sivi Talvensola, Koske (siht.) 

Merja Angle, Meijän Mieli, Koske 

Katja Laajala, Meijän Mieli, Koske 

 

1. Osallistujien kuulumiset 

• Gradiassa koronaesiintymät työllistävät ja vaikuttavat monella tavoin oppilaitoksen toimintaan 

• Keski-Suomen reitistöviikko on käynnissä. Meijän Polku on julkaissut flyeri luontopysäkeistä, jota 

jaetaan linkeissä.  

• Jyväskylän kaupungissa järjestetään ulkokonsertteja eri puolilla kaupunkia. Vanhusten viikon 

etäjuhla valmisteilla.  

• Huhtasuon kylätoimisto on taas auki. Panostettu hygieniakäytäntöihin. Tarve nähdä ja kohdata 

muita on suuri. 

• Kaksi hyvinvointikeskusta on siirtymässä sivistykseen ikääntyneiden palveluissa.  

• Korpilahden pohjoisilla kylillä reitistöviikkoon liittyvä laavukierros 20.9.  

• Keljon Tapiola toimii Keljonkankaan alueen kohtaamispaikkana, jossa järjestetään esim. joka 

toinen tiistai päivätansseja. Kävijämäärät ovat vähentyneet koronan vuoksi.  

• Osaamisella järjestöihin (OTTO) -hankkeen toiminta on alkanut. Hankkeen avulla pyritään 

työllistämään osatyökykyisiä järjestöihin. Esitteitä muistion liitteenä. 

• Länkipohjan Symppis toimii muuten karaokea lukuun ottamatta, kävijöitä riittää, vaikka määrä on 

hieman vähentynyt 

• Yhdessä ja yhteisöllisesti -hanke alkanut elokuussa jalkauttaen avointa kansalaistoimintaa 

Huhtasuolle, kylätoimisto asemapaikkana.  

• KYT sai koronalisähaussa Mataran kohtaamispaikka digisti -hankkeeseen rahaa, joka on 

käynnistynyt elokuussa. Maanantaisin instalive klo 15 hyvinvointiasioista, jonne voi osoitteella 

veera.henttonen@kyt.fi ehdottaa aiheita. Mitä kuuluu -puhelin on ollut hiljaisempi, Kohtaamisten 

paikka -pöytä vetää paremmin ihmisiä. Bingossa ja arki-infoissa vähemmän osallistujia. Tourujoen 

yö -tapahtumaa ei ole tänä vuonna. Palautteiden pohjalta tehdään uutta hakemusta STEAlle ensi 

vuodeksi. Asunnottomien yössä 17.10. teltta Aren aukiolla.  

• Asunnottomien yötä varten kerätään parhaillaan eri tavaroita. Katso info muistion liitteenä. 
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2. Meijän mieli -hankkeen esittely 

Merja Angle ja Katja Laajala esittelivät hanketta. Diat liitteenä. 

Meijän mieli- hankkeen tavoitteena on nuorten aikuisten mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden 
parantaminen monipuolisen tukitoiminnan ja omaehtoisten verkostojen rakentamisen 
avulla. Hankkeessa käytetään toipumisorientaatiopohjaista ajattelua, koulutusta ja toimintaa 
työskentelyn viitekehyksenä ja arvolähtökohtana. 
Meijän mieli- hanketta on rakennettu työpajoissa, joihin on osallistunut muun muassa maakunnan eri 
mielenterveysjärjestöjen, seurakunnan, kokemusasiantuntijoiden, Keski-Suomen hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymä KEHOn, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, oppilaitosten ja Kosken edustajia. 
Työpajoissa on syntynyt asiantuntijoiden yhteinen näkemys siitä, että maakunnassa on voimakas tarve 
löytää arjen kumppaneita mielenterveystoipujille sekä kehittää uudenlaista toimintaa ja viestintää, 
jolla luodaan joustavia ja rohkaisevia tuki -ja vapaaehtoistyön ratkaisuja mielenterveystoipujille sekä 
vapaaehtoisille. Hankkeen kivijalkana toimii periaate: vapaaehtoiset, toipujat, kokemusasiantuntijat ja 
ammattilaiset toimivat ja kehittävät yhdessä toimintaa.  
 
Hankkeen rahoittaa STEA ja sen kesto on kolme vuotta (2020–2023).  
 
Hankkeen tavoitteet:  

▪ Nuorten aikuisten mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden parantaminen.  
▪ Yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien tuki- ja vapaaehtoistyön ratkaisujen luominen. 
▪ Nuorten aikuisten mielenterveystoipujien aseman vahvistaminen toipumisorientaation avulla.  
▪ Uusien toimintamuotojen kehittäminen kansalais- ja järjestötoimintaan toipujien arjen ja 

osallisuuden parantamiseksi, esim. osallisuuskahvilat, joita lähdetään kokeilemaan Länkipohjan 
Symppiksen kanssa. 

▪ Positiivisesta mielenterveydestä viestiminen.  
 
Hankkeen kohderyhmät:  

▪ Nuoret aikuiset mielenterveystoipujat (15-29 –vuotiaat), jotka tarvitsevat sosiaalista tukea 
arjessa selviämiseen. Pitkään sairastaneet, mahdollisesti jo työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 
sekä myös vasta sairastuneet, joiden elämäntilanne on muuttunut sairastumisen myötä. 
Hankkeessa ei kuitenkaan edellytetä diagnoosia, vaan mukaan voi tulla silloin, kun kokee 
toiminnan itselleen tarpeelliseksi.  

▪ Henkilöt, jotka haluavat työskennellä vapaaehtoisina nuorten mielenterveystoipujien 
kumppaneina. Myös toipujat itse voivat toimia vapaaehtoisina kokemusasiantuntijoina.  

▪ Keski-Suomen maakunnan asukkaat, joiden tietämystä positiivisesta mielenterveydestä 
edistetään viestinnän avulla. 

 
Kotisivut: http://koskeverkko.fi/hankkeet/meijan-mieli/ 
Some-kanavia: Facebook, Discord (tulossa), Instagram, lisäksi hankkeesta tiedotetaan Kosken 
Twitterissä 
 
Ottakaa rohkeasti yhteydessä Merjaan ja Katjaan! 
 
Kommentit:   

▪ Monissa kohtaamispaikoissa kävijäkunta on vakiintunutta. Uuden hankkeen kautta voi 
profiloida uudestaan toimintaa ja kävijöitä. Esim. Yhdessä ei olla yksin -hankkeen avulla 
Viitasaarella toteutettiin Tuunaa oma pitsasi -ilta nuorille. Nuorten Suomen Vaikuta!-pelillä 
saatu hyvin nuoria mukaan toimintaan.  

▪ Homies Youth Work on onnistunut hyvin nuorten kanssa. Vinkit heiltä hankkeelle ja 
vastaavasti viestiä toiminnassa mukana oleville nuorille.  

▪ Yhteistyö oppilaitosten kanssa, jossa on paljon kohderyhmää ja tarvetta, on viritteillä. 
▪ Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -hankkeen kanssa jotain yhteistyötä 
▪ Kahvilan nimeksi esim. Mun mielenkiintoinen Mieli, Mielekäs kahvila, slogan Mielekästä 

kahviseuraa. Mitä nuoret ehdottavat itse nimeksi?    

http://koskeverkko.fi/hankkeet/meijan-mieli/
https://www.facebook.com/meijan.mieli
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3. Ulkokohtaamispaikat  

https://www.meijanpolku.fi/meijan-kokoukset/ -sivuille kerätty hyvinvointia tukevia 

kokousmenetelmiä. Luontokokoontumiset ovat pääasiassa koronavapaita paikkoja 

terveysvaikutuksineen. Kävely- ja luontokokousten yleistyminen?  

On kokeiltu esim. etäkokouksia kävelykokouksina. Puolen tunnin kävelyn aikana suunnattiin kohti 

kokoustilaa / etätyöpistettä, jonka aikana asioissa käytiin läpi vain informointiasioita. Diaesitystä tai 

muistiinkirjaamista vaativat asiat tehdään paikallaan.  

Kommentit:  

• Tämäntyyppistä toimintaa on toteutettu aiemminkin. 

• Luontovoimaa-hankkeessa on hyödynnetty luontoympäristöä.  

• Pohdittiin, että tämäntyyppinen kokouskäytäntö sopii helpommin vapaaseen ideointiin.  

• Kannattaa kokeilla kävelykokousta puhelimen välityksellä korvanapit korvilla.  

 

Päätimme alkaa haastaa toisemme liikuntapääkaupungin hengessä ottamaan käyttöön uusia, 

liikkuvampia kokouskäytäntöjä: 

• Ota kuva kävelykokouksesta sosiaalisen mediaan, käytä tageja #hyvinvoivatkokoukset 

#jyväskylä (/#kaupunki) #meijänpolku ja haasta seuraava toimija 

• KYT haastaa ensimmäiseksi Keski-Suomen Kylät, joka haastaa seuraavan toimijan 

• Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa ja katsotaan, mitä on ehditty tehdä 

 

4. Muut asiat 

Ajankohtaisia koulutuksia ja tilaisuuksia / KYT ry:  

• Meidän yhdistyksestäkö hankehakija -koulutukset lokakuussa (Laukaa, Hankasalmi sekä 
Keuruu/Saarijärvi verkossa), lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.  

• Hyvä, paha peliraha ja järjestöt - Rahapelihaittoihin ja niiden ennaltaehkäisyyn pureutuva tilaisuus 
järjestöille 29.10.2020 klo 12-15, Matarassa ja etänä.  

• Varainhankinnan koulutus yhdistyksille 5.11.2020 illalla, Matarassa ja etänä (tästä tulossa 
lisätietoa lähiaikoina).  

 

Oikeus kuulua joukkoon -keskustelut alkavat 23.9. Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6 A1 

 

5. Seuraava kokous 

  

Ti 1.12.2020 klo 13–15 Zoom ja Matara-Sali  

Asialistalla hyvinvoivat kokoukset -tempauksen sujuminen, Anne Astikainen tulee kertomaan sote-

uudistuksesta ja vietetään pikkujouluja 

https://www.meijanpolku.fi/meijan-kokoukset/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/hankehakija-verkossa-27-10-20/
https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/koulutuspalvelut/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/hyva-paha-peliraha-ja-jarjestot-29-10-2020/
http://www.gloriajkl.fi/2020/09/16/oikeus-kuulua-joukkoon-keskustelusarja/

