PÖYTÄKIRJA
KEHOn ohjausryhmän kokous 1/2022
Aika: ke 2.2.2022 klo 14.30–16.00
Paikka: Teams-etäyhteydellä
Kutsutut

Jukka-Pekka Mecklin
Päivi Fadjukoff
Milja Leskinen

puheenjohtaja
esittelijä
sihteeri

Jäsenet (kaksi jäsentä kustakin jäsenorganisaatiosta, molemmat tervetulleita kokoukseen)
Mika Kataikko
Riku Nikander
Kirsti Kokkola
Pertti Malkki
Henrik Kunttu
Petri Lehtoranta
Juha Paloneva
Aki Salo
Marja Heikkilä
Kari Pirinen
Sanna-Mari Jyräkoski
Tiina Sivonen
Eino Havas
Tuula Peltonen
Riitta Salmijärvi-Korhonen
Timo Lakka

Nina Rautiainen
Sanna Salo (vpj)
Kare Norvapalo (vpj)
Sarianna Sipilä
Jouni Vatanen
Teuvo Antikainen
Maarit Valtonen
Sivi Talvensola
Pirjo Peräaho
Katja Hyytiälä
Katariina Luoto
Kaisa Koivuniemi
Sari Airas
Susanna Kuhno
Ursula Schwab

Business Jyväskylä
GeroCenter
Gradia
JAMK
JYU
KeSLi
KSSHP
KIHU
KOSKE
K-S liitto
K-S Yrittäjät
KYT
Likes/JAMK
Metsähallitus
POKE
UEF

Muut kutsutut
Sointu Möller

Asialista |

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KEHOn ohjausryhmä
Kokous 1/2022
Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
KEHO-ohjausryhmän järjestäytyminen vuodeksi 2022
KEHOn toiminta ja toimintaympäristö 2022–2026
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO
Ohjausryhmän kokous 2.2.2022

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
KEHO-ohjausryhmän kokous järjestettiin torstaina hybridimuodossa 18.11. klo 8.30–
11.00 KEHOn tulevaisuustyöhön keskittyvänä työpajana, johon oli kutsuttu myös
ohjausryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita sidosryhmistä. Työpajojen koosteet ovat
luettavana KEHO-ohjausryhmän Howspace-sivustolla.
Yhteenveto: Todettiin, että niin kansallisesti kuin Keski-Suomessa on edessä monia isoja
uudistuksia ja muutoksia, joiden myötä organisaatiot joutuvat uudelleen jäsentämään
omia tehtäviään ja rooliaan suhteessa toisiin toimijoihin. Tässä toimintaympäristössä
KEHOn tyyppinen verkostotyö nousee entistäkin tärkeämpään asemaan. Tarvetta on
aiempaa laajempaan yhteistyöhön, jossa ovat mukana mm. kehittyvä hyvinvointialue ja
myös kunnat. Myös kehitysalustat koko Keski-Suomessa tulisi huomioida monipuolisesti. KEHOlle luonteviksi tehtäväalueiksi nähtiin: sillanrakentajuus toimijatahojen ja aloitteiden välillä sekä eri toimintojen ja toimijoiden välisten katvealueiden
esiin nostaminen. Kun hyvinvointi nyt saatu monien keskeisten organisaatioiden
strategioihin, seuraavaksi KEHOn tulisi fasilitoida yhteistä askellusta tästä eteenpäin.
Tuleva hyvinvointialue nähtiin KEHOn kannalta keskeisenä liityntäpintana, mutta
myös omaa maakuntaa laajempaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, merkitystä ja
näkyvyyttä korostettiin. Lisäksi käytiin keskustelua KEHOn organisoitumisesta,
resursoinnista, verkoston toiminnasta ja lisäarvosta sekä keskeisistä toimijoista.
Todettiin.

2. KEHO-ohjausryhmän järjestäytyminen vuodeksi 2022
2.1.

KEHOn ja ohjausryhmän jäsenet
KEHOn yhteistyösopimuksen (§4) mukaan ohjausryhmä täsmentää ohjausryhmän
kokoonpanoa kalenterivuosittain. Kukin jäsenorganisaatio nimeää itse edustajansa
ohjausryhmään, ja on halutessaan oikeutettu myös vaihtamaan edustajaansa
ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti ohjausryhmälle.
KEHOn ohjausryhmän jäsenillä on keskeinen tehtävä toimia yhdyshenkilönä
KEHO-yhteistyön ja oman organisaationsa välillä. Jäsenet tuovat ohjausryhmän
tiedoksi oman taustaorganisaation tahtotilaa, aloitteita ja kehittämistoiveita liittyen
KEHO-työhön sekä toisaalta huolehtivat KEHOn toiminnan tunnettuudesta ja
edistämisestä omassa organisaatiossaan.
KEHOn jäsenorganisaatioissa on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia.
GeroCenterin toiminta on päättynyt ja Likes organisoitunut osaksi Jyväskylän
ammattikorkeakoulua. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kosken toiminnot ovat
vuoden aikana jäsentymässä osaksi tulevaa Keski-Suomen hyvinvointialuetta.
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ESITYS. Todetaan tämänhetkiset KEHO-jäsenorganisaatiot ja vahvistetaan
niiden asettamat ohjausryhmän jäsenet.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Ohjausryhmä totesi KEHO-jäsenorganisaatiot ja vahvisti niitä edustavat
ohjausryhmän jäsenet. Samalla todettiin, että Keski-Suomen hyvinvointialueen
rakentuminen muuttaa organisaatiorakenteita siten, että KEHOn tulee uudelleen
neuvotella myös omasta rakenteestaan. Vuosi 2022 on siis eräänlainen
siirtymäkausi myös KEHOn rakenteessa.
Ohjausryhmässä KOSKEn edustaja Marja Heikkilän tilalle siirtyy KOSKEn
johtajana aloittanut Sointu Möller. GeroCenterin toiminta on lakkautettu, joten
GeroCenter ei ole jatkossa jäsenorganisaatio eikä siltä ole edustajaa
ohjausryhmässä. Keski-Suomen Yrittäjien toisena edustajana toiminut Katja
Hyytiälä on vaihtanut työpaikkaa ja hänen tilalleen nimetään myöhemmin uusi
ohjausryhmän jäsen. Erikseen päätettiin, että JAMKia ohjausryhmässä edustavien
Pertti Malkin ja Kare Norvapalon lisäksi Likesiä ohjausryhmässä edustaneet ja
KEHO-työssä aktiivisesti toimineet Eino Havas ja Kaisa Koivuniemi voivat vielä
jatkaa mukana ohjausryhmätyöskentelyssä, vaikka JAMK ja Likes ovat yhdistyneet.
Muilta osin ohjausryhmän edustajat jatkavat edellisen vuoden tapaan.
LIITE 2. KEHO-ohjausryhmän kokoonpano vuonna 2022
2.2.

KEHOn puheenjohtajiston valinta
Yhteistyösopimuksen (§4) mukaan ohjausryhmä valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajat kalenterivuodeksi (1.1.–31.12) kerrallaan. Puheenjohtajana on
viimeiset kaksi vuotta toiminut Jukka-Pekka Mecklin ohjausryhmän yhdessä
tehtävään kutsumana sekä varapuheenjohtajina Kare Norvapalo (JAMKin edustaja)
ja Sanna Salo (Gradian edustaja).
Puheenjohtajisto näkee tärkeäksi, että puheenjohtajiston jäsenistä ja vastuista
keskustellaan avoimesti, ja että ohjausryhmä valitsee puheenjohtajiston KEHOn
tämänhetkisten keskeisten strategisten painoalueiden pohjalta.
ESITYS. Ohjausryhmä päättää puheenjohtajiston vuodeksi 2022 jäsenorganisaatioiden edustajien tekemien esitysten pohjalta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Ohjausryhmä keskusteli KEHO-toiminnan suuntaviivoista ja painoalueista vuonna
2022. Ohjausryhmä kiitti toimivaa puheenjohtajistoa erinomaisesti tehdystä ja
aktiivisesta työstä. Samalla nähtiin tarve laajentaa tiiviisti valmisteluissa olevaa
joukkoa tulevaisuustyössä keskeiseksi todettujen, aktiivista suunnittelua ja
valmistelua edellyttävien tehtäväkokonaisuuksien vuoksi (hyvinvointialueen
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rakentuminen sekä toisaalta terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistyö
kunnissa).
Päätettiin puheenjohtajiston toiminnan laajentamisesta toimikuntiin, joiden vetäjinä
toimivat puheenjohtajiston jäsenet, ja joihin on mahdollista kutsua myös
ohjausryhmän ulkopuolisia henkilöitä.
Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmän puheenjohtajana jatkaa Jukka-Pekka
Mecklin. Varapuheenjohtajiksi valittiin Sointu Möller sekä Petri Lehtoranta, jotka
johtavat perustettuja työryhmiä:
-

Hyvinvointialueeseen suuntaava yhteistyö / Sointu Möller (pj), Teuvo
Antikainen, Sanna Salo sekä myöhemmin nimettäviä.
Kuntien preventiiviseen työhön ja terveyden edistämiseen suuntaava yhteistyö
/ Petri Lehtoranta (pj), Eino Havas, Timo Lakka, Tiina Sivonen, Kirsti Kokkola
sekä myöhemmin nimettäviä.

Lisäksi alustavasti ideoitiin yritysyhteistyöhön keskittyvää työryhmää.
Ohjausryhmän jäsenten toivotaan ilmoittautuvan työryhmiin, joiden toiminnassa
haluavat olla mukana tai ehdottavan niihin jäseniä omista organisaatioistaan.
2.3.

KEHOn jäsenmaksu 2022 ja sen kohdentaminen
Yhteistyösopimuksen (§4) mukaan kukin jäsenorganisaatio vastaa ekosysteemissä
omista kustannuksistaan. KEHO-ohjausryhmä linjaa vuosittain, millä tavoin jäsenet
osallistuvat osaamiskeskittymän yhteisten kulujen kattamiseen jäsenmaksuilla
kalenterivuosittain (1.1.–31.12.). Vastuuorganisaatio laskuttaa jäsenmaksut aina
helmikuun loppuun mennessä ja huolehtii sovittujen yhteisten kulujen
maksamisesta, jollei ohjausryhmässä ole muutoin sovittu.
Jäsenmaksuilla koottua rahoitusta on käytetty KEHO-viestintään. Sitä hoitanut
Likes on nyt siirtynyt osaksi JAMKia.
Jäsenmaksujen sijaan on mahdollista myös jakaa jäsenille entistä selkeämmin
vastuualueita KEHO-tehtäväkentästä.
ESITYS. Ohjausryhmä keskustelee ja päättää toiminnan organisoitumisesta ja
sen mahdollisesta rahoittamisesta jäsenmaksuin vuonna 2022.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Jyväskylän yliopisto jatkaa aiemmin sovitusti vuoden 2022 koordinaatiovastuussa.
JAMK sitoutui omana osuutenaan rahoittamaan KEHO-viestinnän koordinaation
vuonna 2022. Näin viestinnän koordinaatiovastuu siirtyy Likesin myötä JAMKiin ja
viestintävastaavana jatkaa Milja Leskinen.
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Ohjausryhmässä nähtiin hyväksi jäsenmaksuttoman toimintamallin kehittäminen
siten, että jäsenorganisaatiot voisivat jäsenmaksun sijaan tarjota panostaan
verkoston toimintaan eri tavoin. Ohjausryhmä päätti, että tässä vaiheessa ei ole
tarvetta kerätä jäsenmaksuja, mutta asiaan voidaan tarvittaessa palata myöhemmin
vuoden 2022 aikana.

3. KEHOn toiminta ja toimintaympäristö 2022–2026
Jatketaan edellisessä kokouksessa käynnistynyttä keskustelua KEHO-verkoston
tulevaisuudesta sekä KEHOn asemasta ja roolista keskisuomalaisessa
hyvinvointityössä.
Liite: KEHO-tulevaisuustyöpajan koonti
ESITYS: Keskustellaan ja linjataan KEHOn tavoitteita ja toimintaa jatkossa
huomioiden toimintaympäristön muutokset.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Todettiin, että toimintaympäristössä on parhaillaan tapahtumassa merkittäviä
muutoksia, joiden edellyttämää suunnittelu- ja valmistelutyötä tullaan tekemään
perustetuissa toimikunnissa. Siksi pidemmän tähtäimen suunnittelussa on hyvä edetä
vasta myöhemmin.
4. Ilmoitusasiat
KEHO kokosi vaikuttajaryhmältään sarjan kirjoituksia Keskisuomalaiseen ja
kirjoitukset on nyt julkaistu myös KEHO-blogeina: https://kehofinland.fi/fi/blogi
Myös ohjausryhmän jäsenten blogikirjoitukset ajankohtaisista aiheista ovat
tervetulleita.

5. Muut asiat
Kevään kokousten ajankohdat.
Ohjausryhmä päätti seuraavasta kokouksesta, joka järjestetään maaliskuun lopulla.
Sopivasta ajankohdasta lähetetään Doodle-kysely.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.21.
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LIITE 2. KEHO-ohjausryhmän kokoonpano 2022

Jukka-Pekka Mecklin, puheenjohtaja
Päivi Fadjukoff, KEHOn päällikkö, esittelijä
Milja Leskinen, sihteeri

Jäsenorganisaatioiden edustajat
Mika Kataikko
Kirsti Kokkola
Pertti Malkki
Sarianna Sipilä
Petri Lehtoranta (vpj)
Juha Paloneva
Aki Salo
Sointu Möller (vpj)
Kari Pirinen
Sanna-Mari Jyräkoski
Tiina Sivonen
Tuula Peltonen
Riitta Salmijärvi-Korhonen
Timo Lakka

Nina Rautiainen
Sanna Salo
Kare Norvapalo
Henrik Kunttu
Jouni Vatanen
Teuvo Antikainen
Maarit Valtonen
Sivi Talvensola
Pirjo Peräaho
Nimetään myöhemmin
Katariina Luoto
Sari Airas
Susanna Kuhno
Ursula Schwab

Business Jyväskylä
Gradia
JAMK
JYU
KeSLi
KSSHP
KIHU
KOSKE
K-S liitto
K-S Yrittäjät
KYT
Metsähallitus
POKE
UEF

Kaisa Koivuniemi

Likes/JAMK

Lisäksi
Eino Havas
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