
 

Keski-Suomen Järjestöareena    Muistio 

Järjestöjen yhteistapaaminen, perjantai 15.9.2017 
Kokouspaikka: Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry, Tapiola 
Aika: 8.30 – 12.00 
Puheenjohtajana Tiina Sivonen 
Osallistujat: 

Tanja Rämä  Keski-Suomen Kylät ry 
Raili Haaki  KYT ry 
Tiina Sivonen KYT ry 
Sirkka Suomäki 4H 
Eero Pirttijärvi SOVATEK 
Helena Huovila Jyvälän Setlementti ry 
Annika Miettinen Paremmin Yhdessä ry 
Jarmo Tupasela Suomen Nuorisoseurat / K-S 
Katariina Luoto KYT ry 
Anne Laimio  Jämsän Voimavara ry 
Karlos Hynninen KYT ry 
Jaana Joutsiluoma SOSTE ry 
Riina Kylmälahti Suomen Nuorisoseurat / K-S 
Anu Huovinen Pelastakaa Lapset ry 
Tatjana Doultseva Mosaiikki ry 
Anu Hätinen  KYT ry / Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 
Anne Astikainen KYT ry / Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 
Marja-Leena  Aapakari Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry 
Irina Senkina  Mosaiikki ry 
 
 
 

Tervetulosanat 

Järjestöareenan työryhmän puheenjohtaja Tiina Sivonen esitteli Järjestöareenan 
idean. https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/ 

Työryhmän jäsen Riitta Huhtala (4H) jäämässä marraskuussa vapaalle, joten Sirkka 
Suomäki nosti esiin mahdollisen sijaisen valitsemistarpeen. Seuraava uusi työryhmä 
valitaan syyskuussa 2018. Keskusteltiin ja nähtiin, että sijaisen nimeäminen ei ole 
tässä vaiheessa kautta välttämätöntä. Sovittiin, että 4H voi halutessaan esittää 
omasta organisaatiostaan sijaista, mutta jos ketään ei ole, jätetään paikka 
täyttämättä. 

Riina Kylmälahti esitteli tapaamispaikkaa, Tapiolaa, ja sen sekä yhdistyksen pitkää 
historiaa: Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry täyttää ensi vuonna 100 vuotta, Tapiola 
on rakennettu vuonna 1922. Tilat ovat todella hyvin käytössä (500 hlö/vko), vapaita 
aikoja ei juurikaan viikolla löydy. https://www.jyvaskylanseudunnuorisoseura.fi/  

 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/
https://www.jyvaskylanseudunnuorisoseura.fi/


 

Seuraavan tapaamisen ajankohta ja kutsuja 

Anu Huovinen kutsui seuraavan Järjestöareenan tapaamisen Pelastakaa Lapset ry:n 
Keski-Suomen aluetoimistoon pe 26.1.2018 klo 8.30-12.00 (Kauppakatu 32, 2. krs). 

Uusia toimijoita mukaan Järjestöareenaan 

Järjestöareenan jäsenyyttä ovat pyytäneet Monikulttuurikeskus Gloria ry, Mosaiikki ry 
ja Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keskusteltiin aiheesta ja toivotettiin kaikki 
edellä mainitut tahot lämpimästi tervetulleiksi osaksi Keski-Suomen Järjestöareenaa. 
Tervetuloa mukaan! 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 

Anu Hätinen ja Anne Astikainen esittelivät elokuussa alkanutta Keski-Suomen 
vaikuttavat järjestöt -hanketta, jossa Anne toimii järjestöjen muutosagenttina ja Anu 
muutoskoordinaattorina. Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt on valmisteltu 
Järjestöareenan väellä sekä laajemmallakin järjestöporukalla. Hanke on osa STEA:n 
rahoittamien Järjestö 2.0 -hankkeiden kokonaisuutta (17 hanketta, joka 
maakunnassa), jota koordinoi SOSTE ry. Toiminta-aika 2017-2020. Esittelydiat 
liitteenä.  

 
Tärkeimpinä nostoina: 

• Ensimmäinen sote- ja maakuntauudistuspäivä Jyväskylässä 11.12. 
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt tulee kokoamaan maakunnan järjestöjä 
yhteisille sote-ja maakuntauudistuspäiville muutamia kertoja vuodessa. 

• Hyvinvointitorit ja järjestöt -tilaisuus 24.10. klo 14-16 yhteistyössä 
Jyväskylän valinnanvapaushankkeen kanssa. 

• Koko Keski-Suomen laajuinen järjestökartoitus. Laaja kartoitus tulossa 
pian, vastaava tehty viimeksi v. 2008. Tarkoituksena on saada realistinen, 
kuntakohtainen kuva keskisuomalaisesta järjestökentästä. Tämä tukee niin 
järjestökentän vaikuttamistyötä ja asemoitumista muutoksessa, kuin 
kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Kerrothan omissa 
verkostoissasi jo etukäteen, että kartoitus on tulossa, sillä jokaisen 
keskisuomalaisen yhdistyksen näkyminen kartoituksessa on tärkeää. 

• Tilaa Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –uutiskirje Yhdistystorilta 
https://www.yhdistystori.fi/uutiskirjeet/ (selaa sivua alaspäin) ja seuraa 
Facebookissa @vaikuttavatjärjestöt, niin pysyt järjestöjä kiinnostavan sote- ja 
maakuntauudistustiedon äärellä. 

 
Järjestöjen verkostot Keski-Suomessa ja Järjestöareena 
  
 Anu ja Anne vetivät ryhmätyöskentelyä Järjestöareenan väelle. Työskentelyn 

tavoitteena oli hahmottaa olemassa olevia verkostoja sekä saada suuntaviivoja 
tulevalle toiminnalle ja asiantuntevaa näkemystä esimerkiksi alueellisen työn tueksi. 
Keskusteltiin järjestöjen erilaisista näkökulmista sote- ja maakuntauudistukseen 
kiinnittymiseen.  

https://www.yhdistystori.fi/uutiskirjeet/


 

 

Yhdistystori.fi 

Tiina esitteli kesällä uudistuneen www.yhdistystori.fi -palvelun ja rohkaisi kaikkia 
järjestöjä rekisteröitymään sinne ja hyödyntämään Yhdistystoria omassa 
viestinnässään. KYTin ylläpitämä sivusto palvelee kaikkia keskisuomalaisia 
yhdistyksiä ja järjestöjä maksuttomasti. Rekisteröityneet toimijat voivat julkaista 
sivuston etusivun uutisnäkymään suoraan omia juttujaan. Lisäksi Yhdistystorin 
sähköpostiuutiskirjeeseen ja somekanaviin poimitaan ajankohtaisimpia  

Rekisteröidy ja lue miksi rekisteröityminen kannattaa osoitteessa: 
https://www.yhdistystori.fi/rekisteroityminen/ 

Tilaa Yhdistystorin uutiskirje ja lue aiempia uutiskirjeitä: 
https://www.yhdistystori.fi/uutiskirjeet/  

Sana on vapaa 

• Valtakunnallinen Kansalaistoiminta.NYT -tutkimus- ja kehittämispäivä 
9.11.2017 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Kaikille kansalaistoiminnan 
tekijöille, tutkijoille ja kokijoille. Ilmoittautumiset 19.10. mennessä. Järjestäjinä 
Humak, JY, KYT ja Kirkon tutkimuskeskus. https://www.yhdistystori.fi/katonyt/  

• Monikulttuuristen järjestöjen ja kotoutumistyön verkosto (MOVE) -verkoston 
ensimmäinen tapaaminen ma 25.9.2017 klo 16-19.30, 
Kansalaistoiminnankeskus Matara. Koollekutsujina Paremmin Yhdessä ry, 
KYT, Keski-Suomen liitto ja Monikulttuurikeskus Gloria ry. 

• Villa Ranaan avataan pian kulttuuriyhdistysten oma toimintatalo. Mukana 
ainakin Loiskis, Teatterikone. Kannattaa tutustua! 

• Suomen Nuoriseurojen Keski-Suomen toimistolta Vapaudenkadulla 
vapautumassa toimistotilaa. Kiinnostuneet voivat kysellä Jarmo Tupaselalta 
lisätietoja. 

• Mosaiikki ry:n Tatjana Doultseva toivotti kaikki tervetulleiksi hyödyntämään 
Mosaiikki-lehteä omasta toiminnastaan tiedottamiseen. Mosaiikille voi laittaa 
tiedotteita toiminnasta ja tapahtumista lehteä varten. 

• Keski-Suomen Kylät ry juhlii 20-vuotisjuhliaan Tapiolassa 6.10. kutsuvieraiden 
kanssa. 

• Nuorten Keski-Suomi ry:llä alkanut Nuorten ääni maakunnassa -hanke, jossa 
ajatuksena saada kaikenlaisten nuorten ääni kuuluviin. Mukana 5 maakuntaa. 
Voisiko nuorten ääni kuulua järjestöjen kautta ja/tai järjestöissä? 

• Kansalaisareena ry:n toiminnanjohtaja jäämässä eläkkeelle. Anne Laimio 
kertoi, että uusi toiminnanjohtaja julkistetaan pian. Huom, julkistettu 20.9.: 

http://www.yhdistystori.fi/
https://www.yhdistystori.fi/rekisteroityminen/
https://www.yhdistystori.fi/uutiskirjeet/
https://www.yhdistystori.fi/katonyt/


 

http://www.kansalaisareena.fi/leo-stranius-nimitetty-kansalaisareena-ryn-
toiminnanjohtajaksi/  

- Meijän polku on alkanut! Taustalla keskisuomen hyinvointiosaamiskeskittymän 
(KeHo) tahoja. http://www.meijanpolku.fi/  

Tilaisuuden päättäminen 

Puheenjohtaja päätti tapaamisen klo 11.35. Seuraava tapaaminen Pelastakaa Lapset 
ry:n Keski-Suomen aluetoimistolla pe 26.1.2018 klo 8.30-12.00 (Kauppakatu 32, 2. 
krs). 

 

Muistion kirjasi Katariina Luoto 

http://www.kansalaisareena.fi/leo-stranius-nimitetty-kansalaisareena-ryn-toiminnanjohtajaksi/
http://www.kansalaisareena.fi/leo-stranius-nimitetty-kansalaisareena-ryn-toiminnanjohtajaksi/
http://www.meijanpolku.fi/

