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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt
Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

1. sote- ja maakuntauudistuksessa sekä uudessa maakunnassa
2. maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä
> koordinoinnilla, verkostoitumisella ja järjestöjen valmiuksia 
parantamalla

Kohderyhmänä keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt joiden 
toimintaan uudistus ja uuden toimintaympäristön syntyminen erityisesti 
vaikuttaa
Hankkeen valmisteluun on osallistunut Keski-Suomen Järjestöareenan 
työryhmä sekä lukuisat muut järjestötoimijat

STEA 1.8.2017-31.12.2020
Hallinnoija Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry



Keski-Suomen 
järjestökenttä

yhdistysten määrä kunnittain

n. 5300 rekisteröityä
yhdistystä

n. 275.000 asukasta



Vaikuttavat järjestöt tukee 
muutoksessa
• Järjestökartoitus

• ajantasainen tieto keskisuomalaisesta järjestökentästä

• Viestintä
• uutiskirjeet järjestöille ja päättäjille

• Maakunnalliset ja alueelliset tilaisuudet
• Sote- ja maakuntapäivät + elinvoimapajat 
• Muutosvalmiuden ja vaikuttamistyön tuki 

• Yhteinen vaikuttamistyö ja koordinointi
• Yhteistyö 

• järjestöjen, maakunnan projektitoimiston, STM:n
kärkihankkeiden ja muiden Järjestö 2.0 –hankkeiden kanssa



Yhteisenä päämääränä 

• Aito yhteinen kehittäminen
• Ihmisten äänen kuuluminen uudistuksessa
• Järjestöt ovat mukana muutoksessa
• Järjestöillä on valmiudet kumppanuuteen 

uudessa toimintaympäristössä 



Järjestökartoitus
• Tietoa keskisuomalaisesta järjestökentästä ja kunta-järjestö-

yhteistyöstä uudistustyön tueksi. 
• Pohjaa järjestöjen roolien suunnittelulle ja määrittelemiselle. 
• Suunnittelu ja toteutus ostopalveluna. 
• Kuntakohtaista tietoa kartoituksen tueksi ja jatkossa 

ylläpidettäväksi Keski-Suomen järjestödatapankiksi olemassa 
olevista tietokannoista, tilastoista ja muista lähteistä. 

• Tietoa käytetään hankkeen aikana vaikuttamisessa, 
tiedottamisessa ja suunniteltaessa järjestöjen asemaa ja roolia 
osana uudistusta sekä hyvinvoinnin, terveyden ja 
elinvoimaisuuden edistämistyötä. 

* Tiedämme haasteet, miten voimme hyödyntää teitä? 



Millaisia järjestöjä Keski-Suomessa on 
ja mitä ne tekevät? 
Kerro omille verkostoillesi tulossa olevasta 
järjestökartoituksesta
Keski-Suomen maakunnassa on yli 5000 järjestöä ja 
yhdistystä. Tulossa olevan järjestökartoituksen avulla tehdään 
arvokasta työtä näkyväksi uudessa maakunnassa ja kunnissa.  
Haluamme tavoittaa mahdollisimman laajan joukon 
vastaajia ja toivomme apuasi kartoituksesta kertovan 
tiedon levittämisessä. 
Kerro etukäteen omissa verkostoissasi, että kysely on tulossa. 
Kartoitus teetetään ostopalveluna ja tavoitteena on saada se 
liikkeelle loppusyksystä. Tiedotamme viestintäkanavissamme 
heti, kun kysely on valmis ja siihen voi vastata. Siinä vaiheessa 
toivomme, että levität kyselyä ja kannustat verkostojasi 
vastaamaan siihen.  
Lämmin kiitos arvokkaasta avustasi!



Elinvoimapajat/ alueellinen Areenatoiminta

• Seutukunnilla toimivien järjestöjen osallisuus ja rooli maakunta- ja 
soteuudistukseen

• Areenatoiminta käynnistetään Elinvoimapaja-työskentelyillä
• Kootaan alueiden yhdistyksiä, asukkaita ja kuntatyöntekijöitä 

suunnittelemaan yhdistysten ja kuntien yhteistyötä kunnan hyvinvoinnin, 
terveyden ja elinvoiman edistämistyön tueksi

• Tuetaan kunta-järjestö-kumppanuuden syntymistä 
• Haetaan keinoja  järjestöjen osallisuuden lisäämiseksi kuntien 

hyvinvointikertomuksen suunnittelussa ja elinvoiman määrittelyssä
• Keskustellaan järjestöjen hyvinvointityön resurssoinnista uudessa 

kunnassa. 
• Pajojen myötä syntyneet verkostot, areenat, jatkavat toimintaa omaehtoisesti 

hankkeen jälkeen sopien verkoston toiminnalle rakenteet, pelisäännöt ja 
aikataulun. 

• Pajojen suunnittelussa ovat mukana paikalliset toimijat: he osaavat 
huomioida alueen tarpeet ja paikalliset toimintakentän muutokset. 

• Pajat käynnistetään v. 2018, vuosittain 6 pajaa/kevät ja 6 pajaa/syksy. 



Yhteystiedot

• Anne Astikainen, järjestöjen muutosagentti, p. 050 344 0429

• Anu Hätinen, muutoskoordinaattori, p. 050 599 6293

• Etunimi.sukunimi@kyt.fi
Matara 6, 2 kerros, B-käytävä

• http://www.kyt.fi/keski-suomen-vaikuttavat-jarjestot
• https://www.facebook.com/vaikuttavatjarjestot/
• http://www.ks2020.fi/uudistuksen-

karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot



Keski-Suomen Järjestöareenan rooli 
Kartoituksen tekemisessä (10 min)

• Keitä tavoitamme KS Järjestöareenan toimijoiden 
avulla? 

• toimija + tavoitettavat
• Keitä ei tavoiteta vaikka pitäisi? 

• toimija + keitä ei tavoiteta
• Löytyykö jakelulistoja? 

• toimija + mikä jakelulista + kuka toimittaa meille

Jokainen kirjaa itse



Keski-Suomen Järjestöareena ja verkostot
• Järjestöareena ja muut toimialakohtaiset/ substanssiverkostot

• ”Tuo tullessas – vie mennessäs” -periaatteella

• Alueellisten/ seudullisten areenoiden (elinvoimapajojen) 
suunnittelu ja muodostaminen 

• Sopivat alueet/ seutukunnat? (10 min)
• Alueelliset verkostot ja yhteyshenkilö?  (10 min)
• Miten juuri sinä/ edustamasi taho voi olla apuna 

elinvoimapajojen suunnittelussa ja toteutuksessa?  (10 min)

• Kirjuri pysyy ja muodostaa yhteisen näkemyksen
• Yhteinen purku 20 min. 
• Aikaa yhteensä noin 50 min. 
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