
MUISTIO, Kumppanuuspöytä 6.5.2021 klo 13- 
 
Hautamäki Ulla, Keltinmäen diakoniatyöntekijä, etsivä vanhustyö / Jyväskylän seurakunta 
Hirvikoski Ville, koulutussuunnittelija / Jyväskylän kesäyliopisto, Ikääntyvien yliopisto 
Emaus-Etindelle Tuija, diakoniatyöntekijä / Jyväskylän seurakunta 
Koskinen Leila, koordinaattori / Jyväskylän kaupunki, Vapari 
Laukkanen-Abbey Reena / Keski-Suomen Kylät ry 
Lepoaho Lotta, Senioriliikunnan vastaava liikunnanohjaaja / liikuntapalvelut/ Jyväskylän kaupunki 
Lepoaho Kirsi, diakonian asiantuntija / Jyväskylän seurakunta,  
Mieskonen Malanja, koordinaattori, lähitalot /Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut/ Jyväskylän kaupunki 
Paukkonen Jonna, Palveluesimies / Oiva -keskus/Ikääntyneiden palvelut/ Jyväskylän kaupunki, 
Robert Mervi, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori / Jyväskylän kaupunki, Vapari (sihteeri) 
Savonen Outi, Koordinaattori / Jyväskylän kaupunki, Ikääntyneiden palvelut/ kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
(puheenjohtaja) 
Summanen Johanna, vanhus- ja omaishoitotyön projektityöntekijä / Jyväskylän seurakunta  
Toivanen Kaisa, diakoniatyöntekijä, etsivä vanhustyö /Jyväskylän seurakunta, Keskustan alueseurakunta  
Välimäki Sari, hyvinvointikoordinaattori / konserninhallinto/ Jyväskylän kaupunki/ 
Väliniemi Tuulikki, Keltinmäen ja Myllyjärven asukkaat ry 
 
 
1 Ajankohtaiset asiat 

• Kehä Vihreän liikuntatapahtumat 
o touko-kesäkuussa netin kautta virtuaalitapahtumia 
o syksyllä erityislasten perheiden tapahtuma 
o Senioreiden ulkoilutapahtuma torstaina 26.8. KLO 10-13 

▪ kuntotestejä, aivoterveysrasteja, rollaattorikatsastus, Japan sähköavusteiset 
pyörät, villiyrttipuutarha, liikenneturvallisuustietoa ym. 

▪ Yhteistyökumppaneina: ikääntyneiden palvelut, Vapari, liikuntaluotsit, Japa, sote, 
Gradia, Jyväskylän seurakunta 

▪ Luultavimmin hankerahalla voidaan järjestää joitakin kuljetuksia 

• Yhteisvastuukeräys 
o tapahtumia ollut vapun aikaan ja lisää tulossa, myös lipaskeräyksiä tulossa 
o lipaskeräys jatkuu syksyyn asti 
o ikäihmisten köyhyys kohteena, JKL-kaupungin kotihoidon ja Oiva-keskuksen kanssa 

yhteistyössä 

• Johanna Summasen uusi työ 
o Vanhus- ja omaishoitotyön kolmivuotinen projekti Jyväskylän seurakunnassa 
o digitaalisuuden kehittäminen 
o verkostoituminen, vapaaehtoistyön kehittäminen 
o yhteistyö alueseurakuntien ja paikallisten yhdistysten kanssa 

 
2 Luontopäivä 9.9.2021 Ladun Majalla klo 12-15 

 ”LUONNOSTA VOIMAA – LUONTOPÄIVÄ SENIOREILLE” 

• Aiemmin ehdotettu päivämäärä (10.9.) ei sopinut Ladun majalle, siirretään torstaille 

• Ladun Maja saadaan käyttöön maksutta 

• Ville Hirvikoski pyytänyt tarjouksia linja-autokuljetuksista 
o hinta noin 500 €, kaupunki maksaa 

o Vaajakoski-Kuokkala-Lutakko-Keskusta-Keljo-Myllyjärvi-Keltinmäki-Ladun maja 

o Tikkakoski-Palokka-Huhtasuo-Kangas-Rajakatu-Savela-Ladun maja 
o Firma aikatauluttaa, varausten vastaanotto meiltä 



• Ohjelmaa Matarasta (Bingo), Ikääntyneiden yliopistosta (lauluryhmä) ja Vaparista onnenpyörä, 
Lotta Lepoaho (luontoliikuntaohjelmaa tms.) 

• Laavulle nuotio, vapaaehtoisia tähän (mm. Vapari) 

• Mataran aulapalvelu luvannut ottaa vastaan ilmoittautumiset, Outi varmistaa Naapin Sarilta 

• Kirsi Lepoahon kautta järjestysmiehet 

• Tiedottaminen: Ville Hirvikoski, Sari Naappi ja Outi Savonen sopivat ilmoittautumisen ja sen jälkeen 
tiedotus – Facebook-tapahtuma ym. tiedotus (Outi), Lähitalot (Malanja) 

  
3 Muut asiat 

• Kumppanuuspöydän kokoonpano 
o Outi jatkaa kokoonkutsujana ja puheenjohtajana 
o Muistiot jatkossa kaupungin sivulle https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/osallistuminen-ja-hyvinvointi  
o Uusia jäseniä saa pyytää mukaan! 

• Malanja kertoi Lähitalojen kuulumisia: tarkoitus avata syyskuun alussa, tällä hetkellä luodaan 
verkostoja ja suunnitellaan ohjelmaa 

• Kuntouttavan päivätoiminnan paikat avautunevat portaittain elokuun alusta alkaen 

• Lotta kertoi Liikuntapalveluiden kuulumisia: Liikuntapaikkoja avattu rajoitetusti, toimittava 
varovaisesti pienillä ryhmäkoilla. Kortteliliikuntaa kehitetään, tähän vapaaehtoistoimintaa 
(lähiliikuttajat ja vertaisryhmät) 

• Vaparissa on perehdytetty vapaaehtoisia kotihoidon asiakkaita tapaamaan ja liikuntaluotseiksi, 
toiminta täydessä vauhdissa 

• Seurakunnan toimintaa avataan varovaisesti rajoitusten mukaan 

• Outi mainitsi kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden tapahtumista sekä Villa Ranan toiminnan 
avaamisesta 

• Vanhustenviikko ja Armas-festivaalit suunnitteilla lokakuun alkuun, Seniorimessut 4.10.2021 
kaupunginkirjastolla 

 
Seuraava tapaaminen hybridinä Valtiontalon Silmu-salissa torstaina 10.6.2021 klo 14.30-16.30 
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