
Vaikuttajaelinten yhteinen suunnittelupalaveri  

Aika: tiistai 21.1.2020 klo. 12.05-12.55 

Paikka: virastotalo, valtuustosali 

Saapuvilla olevat jäsenet: 

Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Nuorisovaltuusto 

Birgitta Eira pj Outi Kurkela pj Santeri Kirkkala pj (etäyhteydellä) 

Timo Leppäjärvi j Piia Juuso j  Marielle Näkkäläjärvi j 

Heidi Risto j  Marja Näkkälä vj Jutta Keskitalo j 

Asta Niemelä vj Paavo Hyvönen j 

 

Muut saapuvilla olleet: 

Matti Ikonen henkilöstöjohtaja, hyvinvointiprosessin johtaja 

Miia Ahlholm, vanhustenhuollon palvelupäällikkö, vanhus- ja vammaisneuvostojen sihteeri 

(muistio) 

Tavoite: 

Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston yhteisen kokouksen tavoitteena 

suunnitella mielenterveyteen liittyvän yhteisen tapahtuman järjestämistä. Koollekutsujana 

vammaisneuvosto. 

Mielenterveysteema nähtiin tärkeäksi, ajankohtaiseksi ja kaikkia koskettavaksi. 

Aikataulu: 

- tavoitteena päivätapahtuma ke 26.2.2020 klo. 12.00-15.00 (mikäli aikataulu sopii koululle). 

Vaihtoehtoisesti iltatapahtuma klo. 17.00-20.00 

Paikka: 

- päätapahtumapaikka Valtuustosali 

- etäyhteydet Peltovuoma, Karesuvanto, Kilpisjärvi ja Hetan koulukeskus 

Selvitetään koulun mahdollisuudet yhteistyöhön: 

- koululla kohderyhmänä yläaste- ja lukioikäiset 

- oppilaiden mahdollisuus vapaatuntiin, jos tilaisuus kouluaikana? 

- nuorten tilaisuus ensisijaisesti koululla, vaihtoehtoisesti Kiepissä 

- huomioitava ylioppilaskirjoitukset 

Valittu teema: 

- netti- ja peliriippuvuus, mahdollisesti muita riippuvuuksia 

- keskusteltiin kokemusasiantuntijoiden valinnasta. Kokemusasiantuntijoiden tulee olla 

virallisia, koulutuksen käyneitä puhujia, koska kohderyhmässä on nuoria. 

 

 

 

 



Kustannukset: 

- jaetaan kolmelle vaikuttajaelimelle 

- kyläyhdistyksille korvataan 150€/yhdistys mikäli osallistuvat tapahtuman järjestelyihin ja 

markkinointiin omalla kylällä 

- asiantuntijaluennoitsijan kustannukset (Teemu Taulavuori?) 

- kokemusasiantuntijoiden kustannukset  

- tarjoilut 

Markkinointi/viestintä: 

- selvitetään/sovitaan 

Toimeenpano: 

- tilaisuudesta keskustellaan ke 22.1.2020 hyvinvointipalveluiden johtoryhmässä. 

- vammaisneuvosto ottaa teknisten toimien toimeenpanovastuun (yhteydenotot 

kokemusasiantuntijoihin, kyläyhdistyksiin ja muihin yhteistyötahoihin). 

Muu yhteistoiminta: 

- keskusteltiin, onko vaikuttajaelimillä kiinnostusta tehdä vaikuttajaelinten yhteistä matkaa 

lähikuntiin tutustumaan muihin vaikuttajaelimiin. Todettiin, että yhteistä matkaa ei tällä 

hetkellä lähdetä toteuttamaan.  

 

- esitettiin vaikuttajaelinten yhteistä tulistelua kodalla, samalla teemakeskustelu 

mielenterveyteen liittyen. Nuorisovaltuusto keskustelee vetovastuun ottamisesta 

seuraavassa kokouksessa. Tapahtuman ajankohta keväällä ennen koulujen kesälomia. 

Toteutuessaan nuorisovaltuusto suunnittelee tilaisuuden, valitsee teeman/teemat ja toimii 

koollekutsujana. 

 

- vanhusneuvosto on valinnut vuoden 2020 teemaksi yksinäisyyden. Teemaa käsitellään 

marraskuussa, toteutetaan mahdollisesti yhteisenä tapahtumana. Vanhusneuvosto 

suunnittelijana ja koollekutsujana.  

Muut asiat: 

- nuorisovaltuuston jäsenistö vaihtuu lokakuussa. 

Kyselykierros kokouksen päätteeksi: 

- hyvää toimintaa ja positiivista, yhteistoiminnallista suunnittelua 

- aiemmin toimineet yhdistysten järjestämät tilaisuudet/kerhot ovat hiipuneet pois 


