
 

 
 

Keuruun Järjestökahvit 3.5.2021: 

Yhdistysten ja terveysaseman yhteistyöilta vol. 3 

 

Paikka:  

Teams 

Järjestäjät:  

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen KYT-järjestöpalvelut ja 

Keski-Suomen Seututerveyskeskus 

Osallistujia:  

7 hlö. Taustatahoina Seututerveyskeskuksen palveluohjaus, 

Keuruun kaupunki ja 3 yhdistystä: Eläkeliiton Haapamäen 

yhdistys, Mielen Tie ry ja Näkövammaisten liitto.  

 

 

Mistä on kyse? 

Terveysaseman ammattilaiset kohtaavat työssään 

päivittäin ihmisiä, joiden elämäntilanteeseen löytyy 

toimintaa ja tukea yhdistyksiltä. Ilta on jatkoa syksyn  

2019 ja alkuvuoden 2020 yhteistyöilloille. 

 

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/ 

Koronatilanteesta johtuen 3. yhteistyöilta järjestettiin verkossa.  

 

Kertaus viime kerrasta 

Edellisen terveysaseman ja yhdistysten tapaamisen (11.2.20210) 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 

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


 

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

Yhdistystori on avoin ja maksuton viestintäkanava kaikille yleishyödyllisille toimijoille. 

Tapaamisessa toivottiin jatkossa säännöllisiä yhteisiä tapaamisia, toiminnan yhteiskehittämistä, 

toisiin tutustumista ja pelisääntöjä yhteistyölle. 

11.2.2020 tapaamisen muistio löytyy Yhdistystorilta. 

 

Yhteistyön pelisääntöjen yhteinen työstäminen 

Kolmannessa yhteistyöillassa keskusteltiin yhdessä yhteistyön pelisäännöistä. Järjestökahvien 

koordinoija Anu Hätinen KYTistä ja palveluohjaaja Sanna Hyyryläinen Keuruun terveysasemalta 

olivat koostaneet pelisääntöjen luonnoksen 11.2.21 yhteistyöillan keskustelujen pohjalta.  

Pelisääntöjen teemat ovat:  

• Yhteyshenkilöt (terveysasemalla ja yhdistyksissä) 

• Tiedotuskanavat (ilmoitustaulut, esitteet, yhteistyön pelisäännöistä tiedottaminen, 

Yhdistystori) 

• Tapahtumayhteistyö (terveys- ja rokotuspäivät) 

• Yhteistyötapaamiset (kerran vuodessa osana järjestökahveja)  

 

Jatkoaskeleet 

Koska tapaamisessa oli tällä kertaa vähän osallistujia, laitettiin yhteistyön pelisäännöt Keuruun 

järjestökahvien väen avoimesti kommentoitavaksi Google Driveen. Lopulliset pelisäännöt tulevat 

kevään aikana Keuruun järjestökahvien sivuille Yhdistystorille (linkki koosteen alussa). Jatkossa 

pelisääntöihin palataan ja niitä voidaan päivittää kerran vuodessa järjestettävässä yhteistyöillassa.  

Yhteisesti todettiin, että yhteistyöillat ovat tärkeitä tutustumisen ja yhteistyön sujuvuuden 

kannalta. Helposti löydettävät ja ajantasaiset tiedot ovat yhteistyön onnistumisen yksi tärkeä 

kulmakivi. Maksuttoman www.yhdistystori.fi -verkkopalvelun merkitys tiedottamiskanavana 

lisääntyy, sillä mm. Keski-Suomen soteuudistuksen myötä yhä useampi ammattilainen hyödyntää 

Yhdistystoria järjestöjä koskevan tiedon hakuun. Yhdistyksiä kannustetaankin rekisteröitymään 

Yhdistystorille.  

Jos haluat jatkossa tiedon tulevista illoista tai tarvitset apua Yhdistystorille rekisteröitymiseen tai 

sen käyttämiseen, ota yhteyttä KYT-järjestöpalveluihin! 

 

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! 

Illan veti ja muistiin kirjasi Anu Hätinen / KYT-järjestöpalvelut 

http://www.yhdistystori.fi/
https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2020/02/Keuruun-j%C3%A4rjest%C3%B6kahvit-11.2.2020-yhdistysten-ja-terveysaseman-yhteisty%C3%B6ilta_kooste.pdf
http://www.yhdistystori.fi/
https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/

