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PÖYTÄKIRJA 

KEHOn ohjausryhmän kokous 5/2020 

Aika: pe 6.11.2020 klo 12.00–14.30 

Paikka: Etäyhteydellä (Teams) 

Kutsutut 

Jukka-Pekka Mecklin puheenjohtaja 

Päivi Fadjukoff  esittelijä 

Annaleena Aira  sihteeri 

Milja Leskinen 

 

Jäsenet    
Mika Kataikko Nina Rautiainen  Business Jyväskylä 

Riku Nikander    GeroCenter 

Kirsti Kokkola  Sanna Salo (vpj)  Gradia 

Pertti Malkki Kare Norvapalo (vpj) JAMK 

Henrik Kunttu  Sarianna Sipilä  JYU 

Petri Lehtoranta Jouni Vatanen  KeSLi 

Juha Paloneva Teuvo Antikainen KSSHP 

Aki Salo Maarit Valtonen  KIHU 

Marja Heikkilä Sivi Talvensola  KOSKE 

Kari Pirinen Pirjo Peräaho  K-S liitto 

Sanna-Mari Jyräkoski    K-S Yrittäjät 

Tiina Sivonen Katariina Luoto  KYT 

Eino Havas Kaisa Koivuniemi LIKES 

Tuula Peltonen Sari Airas  Metsähallitus 

Riitta Salmijärvi-Korhonen Susanna Kuhno  POKE 

Timo Lakka Ursula Schwab  UEF 

 

Kokousta edelsi verkostopäivä ”Vuorovaikutus verkostoissa” (pe 6.11. klo 9-11).  

Avoimeen verkostopäivään ilmoittauduttiin erikseen ja siihen osallistui noin 100 ver-

koston toimijaa.   

Asialista |KEHOn ohjausryhmän kokous 5/2020 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 

2. Ilmoitusasiat 

3. Verkostopäivän 6.11. yhteenveto ja keskustelu 

4. KEHO-toimintasuunnitelma 2021 

5. Muut asiat 

6. Kokouksen päättäminen  
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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:03. 

 

Edellisessä kokouksessa linjattiin seuraavan vuoden toimintaa:  

- Jatketaan puheenjohtajiston ja ohjausryhmän työskentelyä kuten vuonna 2020.  

- Jyväskylän yliopisto jatkaa KEHO-koordinaatiota vuoden 2022 loppuun eli yh-

teensä kolmivuotiskauden.  

- Jatketaan jäsenmaksutyyppistä KEHOn yhteisen toiminnan resursointia myös 

vuonna 2021  

- Etsitään täydentävää lisärahoitusta hanketoiminnan kautta. KEHO-toimijoiden 

osallistumista verkostotyöhön tuetaan systematisoimalla ja selkeyttämällä jäse-

norganisaatioiden rooleja edelleen eri kehittämisalueilla pitkäjänteisesti.  

 

Ohjausryhmä nimesi KEHO-edustajia kansallisiin ja Keski-Suomessa toimiviin ohjaus-

ryhmiin sekä päätti seuraavasta verkostopäivästä.  

 

Todettiin.  

 

2. Ilmoitusasiat 

✓ KEHO-ohjausryhmän jäsenet Marja Heikkilä ja Tiina Sivonen on nimetty Keski-

Suomen sote-uudistuksen ohjausryhmän jäseneksi. Koko ohjausryhmä nähtävissä 

täältä: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-09-21_keski-suomen-sote-uudis-

tuksen-ohjausryhma-nimetty-ja-aloittanut-toimintansa.  

✓ Ohjausryhmän jäsenten tiedotusasiat omista verkostoistaan 

o Keski-Suomen sote-uudistus, Marja Heikkilä ja Tiina Sivonen 

o Hippos / hhub-hanke, Nina Rautiainen (Nina Rautiainen ei ollut paikalla, 

joten asiakohtaa ei voitu käsitellä.) 

o Terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan teemakokonaisuuden EDIH-valmis-

telu, Mika Kataikko 

o EduFutura, Pertti Malkki 

o Kansallisten health-keskittymien tapaaminen, Kari Pirinen 

o Terveydenhuollon palveluvalikoima PALKO / Teuvo Antikainen 

o Hyvinvointia liikunnasta -hanke / Petri Lehtoranta 

o Muut ohjausryhmän jäsenten tiedotusasiat 

✓ Mahdolliset muut ilmoitusasiat 

o GeroCenter lopettaa toimintansa vuoden 2021 aikana. / Riku Nikander 

o Selviytymissuunnitelma ja maakuntaliiton rahoitusmahdollisuudet / Kari 

Pirinen 

o Likes ja JAMK ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhdistymisestä. / Eino 

Havas 

o Hyvinvointikartta-hanke Gradia, KS Yrittäjät, JAMK. Essi Määttä aloittanut 

projektityöntekijänä KS Yrittäjillä. / Sanna-Mari Jyräkoski 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-09-21_keski-suomen-sote-uudistuksen-ohjausryhma-nimetty-ja-aloittanut-toimintansa
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-09-21_keski-suomen-sote-uudistuksen-ohjausryhma-nimetty-ja-aloittanut-toimintansa
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://hhub.fi/en/front-page/
https://edufutura.fi/
https://palveluvalikoima.fi/etusivu
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o Sairaala Nova aukeaa tammikuussa. / Juha Paloneva 

o Potilastietojärjestelmä Asteri avaa uusia mahdollisuuksia terveyden edistä-

miseen. / Teuvo Antikainen 

 

PÄÄTÖS: Ohjausryhmä totesi, että hyvinvoinnin kentässä tapahtuu nyt paljon ja piti 

tärkeänä, että ohjausryhmän kokouksissa myös jatkossa varataan aikaa eri osapuol-

ten kuulumisille.  

 

3. Verkostopäivän 6.11. yhteenveto ja keskustelu KEHO-viestinnästä ja keskisuomalai-

sen hyvinvointiosaamisen näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta vuonna 2021 

Valmistelija Annaleena Aira 

Ohjausryhmältä toivotaan aktiivista osallistumista verkostopäivään ja sen ennakko-

työskentelyyn.  

Pyritään tunnistamaan hyviä toimintamalleja ja levittämään niitä jäsenorganisaatioissa. 

Tunnistetaan parhaiksi koetut yhteisen KEHO-viestinnän elementit, jatketaan ja kehite-

tään niitä. Pohditaan vaikuttavan viestinnän kokoamista yhteistyössä jäsenorganisaa-

tioiden ja muiden vahvojen brändien kanssa (esim. Hippos / hhub).  

Asiakohdan aineisto toimitetaan ohjausryhmälle viikolla 45, ennakkotehtävän vastaus-

ten analysoinnin jälkeen. Ohjausryhmän ennakkotehtävän vastausaika päättyy su 1.11. 

ESITYS: Asiakohdan esitys toimitetaan ohjausryhmälle (Howspace) ennen kokousta. 

Merkitään tiedoksi ennakkotehtävän tulokset. Viestintäryhmä käsittelee tuloksia yksi-

tyiskohtaisemmin joulukuun kokouksessaan 11.12., ja tähän kokoukseen viedään myös 

ohjausryhmän terveiset.  

Jos KEHO-viestintään saadaan vuodelle 2021 lisää resurssia ja sitä voidaan kehittää, pa-

nostetaan viestintäkanavien ylläpidon ja verkostotyön tukemisen lisäksi etenkin sosiaa-

liseen mediaan ja viestintästrategian edistämiseen.  

Kasvatetaan KEHOn tunnettuutta yhdessä lisäämällä KEHO-brändin näkyvyyttä 

KEHO-organisaatioiden hyvinvointiosaamisen viestinnässä.  

Vahvistetaan viestinnässä asiantuntijoiden kiinnittymistä KEHO-verkostoon. Selkiyte-

tään KEHOn yhteistyön ja tiedonkulun prosesseja liitteessä kerrotulla tavalla.  

Ohjausryhmän jäsenet toimivat linkkeinä KEHOn, omien organisaatioidensa ja muiden 

verkostojensa välillä. 

 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin Vuorovaikutus verkostoissa -teemaisesta verkostopäivästä, 

joka kokosi ennätysmäärän osallistujia (106 ilmoittautunutta). Siirrettiin ennakko-

tehtävän pohjalta nouseva asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. Sitä ennen 

asiaa käsitellään KEHOn viestintäryhmän joulukuun kokouksessa.  
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LIITE: Verkostopäivän kutsu ja ohjelma. Ennakkotehtävän tulosten analyysi (Howspa-

cessa). 

 

4. KEHO-toimintasuunnitelma vuodelle 2021  

Asiaa käsitelty aiemmin kokouksessa 4/2020 

Edellisessä kokouksessa päätettiin jäsenmaksutyyppisen vuosimaksun kokoamisesta 

jäsenorganisaatioilta yhteisen toiminnan rahoittamiseksi vuoden 2020 tapaan. Tämän 

perusresurssoinnin lisäksi etsitään täydentävää rahoitusta mm. osana aluekehittämisen 

kokonaisuutta. KEHO ja erityisesti Casa Salutis –konsepti ovat mukana alueellisessa 

yhteistyössä mm. Jyväskylän innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksessa (rahoitta-

jana TEM) sekä Suomen kestävän kasvun ohjelmassa, jonka tulee saamaan rahoituk-

sensa EU:n elpymis- ja palautumistuesta (RRF).  

Ohjausryhmässä aiemmin keskustellun mukaisesti toimintaa, vaikuttavuutta ja viestin-

tää kehitetään teemoittamalla ja sopimalla jäsenorganisaatioille niiden omien ydintoi-

mintojen mukaisia osavastuita.    

Jyväskylän yliopisto on koordinoivana organisaationa käynyt keskusteluja Likesin 

kanssa. Täydentävää rahoitusta yhteisen KEHO-viestinnän hoitamiseen ei toistaiseksi 

ole löytynyt. Puheenjohtajisto jatkaa täydentävän rahoituksen etsimistä. Kokouksessa 

esitetään, mikä olisi yhteisen KEHO-viestinnän toteutuksen laajuus pelkällä puskurira-

hoituksella, joka muodostuu organisaatioiden jäsenmaksuista.  

ESITYS:  

1) Laaditaan runko KEHOn toiminta- ja vaikuttavuussuunnitelmaksi ja vuosikel-

loksi vuodelle 2021. Päätetään ohjausryhmän kokousaikataulusta ja verkostopäi-

vien teemoista ja vastuuorganisaatioista.  

2) Suunnataan jäsenmaksutuotot yhteisen KEHO-viestinnän ylläpitoon, ja tuetaan 

näkyvyyttä jäsenorganisaatioiden teemakohtaisella viestinnällä (esim. liikunta-

hyvinvoinnin teemaviikko verkostopäivän yhteydessä).   

3) Likes jatkaa yhteisen KEHO-viestinnän vastuuorganisaationa. Puheenjohtajisto 

jatkaa täydentävän rahoituksen hakemista yhteisen KEHO-viestinnän hoitami-

seen.  

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.  

Pidettiin toimintasuunnitelmaluonnosta hyvänä: se jäsentää toimintaa ja antaa pohjan 

vaikuttavalle ja vakuuttavalle etenemiselle sekä organisaatioiden omien tärkeiden ta-

pahtumien (kuten vuosipäivät, avajaiset jne.) kytkemiselle KEHO-kokonaisuuteen.  Sii-

hen saatiin ohjausryhmältä useita lisäehdotuksia. Selvitetään, miten koko keskisuoma-

laista hyvinvointiosaamista voitaisiin tuoda esiin Sairaala Novan avautumisen yhtey-

dessä. Keski-Suomen liiton mahdollisuutta rahoittaa toimintaa puiteyhteistyösopimuk-

sen kautta selvitetään. Todettiin, että ainakin UEF tarvitsee sopimuksen jäsenmaksun 

maksamista varten. Verkostopäällikkö, viestintäpäällikkö ja puheenjohtajisto jatkavat 

https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/keho-verkostopaiva-vuorovaikutus-verkostoissa
https://tem.fi/-/innovaatiotoimintaa-vahvistavat-sopimukset-solmitaan-kaupunkien-kanssa
https://valtioneuvosto.fi/-/10623/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma-tehdaan-yhdessa-alueiden-kanssa-ministereiden-maakuntakierros-kaynnistyy-21.9
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toimintasuunnitelman täsmentämistä ja siitä käydään keskustelua Howspacessa. Val-

mistellaan myös rahoitukseen liittyviä sopimuskysymyksiä Kari Pirisen ja Timo Lakan 

kanssa.  

 

LIITE 4.1: Luonnos KEHOn toiminta-ja vaikuttavuussuunnitelmaksi /vuosikelloksi 

2021.  

LIITE 4.2: Arvio yhteisen KEHO-viestinnän työajan käytöstä 1–10/2020 ja laskelma yh-

teisen KEHO-viestinnän toteutuksen laajuudesta vuonna 2021 pelkällä jäsenmaksura-

hoituksella (toimitetaan ennen kokousta ohjausryhmän Howspaceen). 

 

5. Muut asiat  

ESITYS:  Ohjausryhmä päättää seuraavasta kokouksesta ja verkostopäivästä 

PÄÄTÖS:  Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 22.1.2021 klo 9–11 Teams-yhtey-

dellä. 

 

6. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:26. 


