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Keski-Suomen Järjestöareenan 
tehtävä
Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja

Tunnistaa järjestökentän tarpeita
Tarpeisiin vastaavat eri toimijat sovitusti
Tiedottaminen on jokaisen areenalla toimivan vastuulla: 

Areenan olemassaolosta ja tehtävästä
Areenalla sovituista asioista

Edistää yhteistyötä järjestöjen kesken sekä julkisen ja 
järjestötoimijan välillä

Järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä
Edistää tietoisuutta maakunnassa toimivista järjestöistä ja 
niiden tavoitteista



Keski-Suomen Järjestöareenan 
tapaamiset

Tapaaminen on kumppanuuspöytä, jossa kaikki osallistujat ovat tasa-
arvoisessa asemassa 

Mukana Keski-Suomen alueella toimivat yhteistoimintaorganisaatioiden 
edustajat kattaen eri toimialoja laajasti (lista osallistujista seuraavissa dioissa)

Tapaaminen ei ole avoin: Järjestöareenan toimijat päättävät, mitkä toimijat 
ovat mukana Järjestöareenan tapaamisissa

Tahoilla on oltava resurssi ja valmius lähteä viemään eteenpäin yhteisesti 
sovittuja asioita ja sekä tuoda viestiä kentältä ja viedä sitä myös sinne

Järjestöareenatapaaminen ei ole oman toimialan edunvalvonta –areena, 
vaan tapaamisessa käydään läpi järjestöjä yhteisesti koskevia asioita

Tuo tullessasi – vie mennessäsi! 



Järjestöareenatapaamisiin kutsutut 
yhteisöt

Humanistinen ammattikorkeakoulu 
Japa ry
Jämsän Voimavara ry
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Jyväskylän kaupunki 
Jyväskylän yliopisto
Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry
JyväsRiihi ry
Jyvälän Setlementti ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kehräkumppanit ry
Keski-Suomen Elokuvakeskus ry
Keski-Suomen Kylät ry
Keski-Suomen Liikunta ry
Keski-Suomen Liitto
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus 
Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry

Keski-Suomen Työpajayhdistys ry
Taiteen edistämiskeskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Suomen Yrittäjät ry
Leader VIISARI ry
Maaseudun sivistysliitto ry
Maaseutukehitys ry
MLL:n Järvi-Suomen piiri 
Monikulttuuriyhdistys Gloria ry
Mosaiikki ry
MTK Keski-Suomi
Nuorten Keski-Suomi ry
Paremmin Yhdessä ry
Pro Agria Keski-Suomi
Kehräkumppanit ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOVATEK
Suomen 4H-liitto ry
Varstaajat ry
Vesuri-ryhmä ry
Wari ry



Areena-työryhmä

Järjestöareena valitsee työryhmän kahdeksi toimivuodeksi

Seuraava työryhmä ja puheenjohtaja valitaan syksyllä 2018

Työryhmä valmistelee ja vie eteenpäin tapaamisissa esille 
tulleita asioita konkreettisesti

Työryhmän jäsenet sitoutuvat työryhmän toimintaan sekä 
tapaamisiin

Työryhmän tapaamisia on tarpeen mukaan



Keski-Suomen järjestöjen 
maakuntafoorumi
Keski-Suomen järjestöjen maakuntafoorumi on kaikille avoin 
tapaaminen

Aiheina ollut: Järjestöt vaikuttavat (järjestöjen rooli 
maakunnan kehittämisessä), Järjestöt verkostoituvat (Unohda 
hetkeksi naamakirja, tule mukaan tutustumaan oikeisiin 
ihmisiin!), Järjestöt kohtaavat (järjestöjuhla, keskiössä K-S 
hyvinvointistrategia), Yhdistykset ja kunnat yhdessä tekemässä  
(esimerkkejä yhdistysten ja kuntien yhteistyöstä), Ihminen 
asialla! (Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan 
muutoksessa)



Työryhmän jäsenet 2016 - 2018
Tiina Sivonen/KYT ry (puheenjohtaja)

Eero Pirttijärvi/SOVATEK-säätiö

Annika Miettinen/Paremmin Yhdessä ry

Jarmo Tupasela/Suomen Nuorisoseurat 

Pekka Kaunismaa/Humanistinen ammattikorkeakoulu

Riitta Huhtala/Suomen 4H-liitto ry

Henna Södergård/Pelastakaa Lapset ry

Isa Niukkala/MLL:n Järvi-Suomen piiri  

Matti Tervaniemi/KYT ry (pysyvä resurssi)



Resurssit

Järjestöareenalla ei ole erillistä rahoitusta/budjettia tai 
työntekijöitä

Maakuntafoorumien rahoitus K-S liiton ja Järjestöareenan 
työryhmän taustayhteisöjen omista varoista ja pienillä 
osallistumismaksuilla

Työryhmän jäsenet käyttävät työhön omaa työaikaansa

Tällä hetkellä työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
sote- ja maakuntauudistuksen tiimoilta

Keski-Suomen Järjestöareenan sivut löytyvät www.yhdistystori.fi
–sivustolta kohdasta Yhteistyötä

http://www.yhdistystori.fi/


Keski-Suomen Järjestöareena

Keskisuomalainen järjestökenttä

Järjestöjen 

tarpeet

Järjestöjen 

voimavarat

Järjestöareenatapaamiset Keski-Suomen järjestöjen 

maakuntafoorumi

Areena-työryhmä
• areenatapaamisten ja maakuntafoorumin valmistelu

• kartoitukset, lausunnot, mediayhteistyö

• puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä

• toimikausi kaksi vuotta

• puolueeton ja autonominen

• yhteistoimintayhteisöjen tapaaminen

• koko järjestökenttää koskevat asiat

• maakuntaohjelmaan ja -strategiaan 

vaikuttaminen

• tapaamiset pidetään Keski-Suomen liiton tiloissa

• kaksi kertaa vuodessa

• asialista ja vapaa keskustelu

• kaikille avoin tapaaminen

• kerran vuodessa

• teemoitettu

Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja

Viestintä
KYT:n tiedottajaresurssi

www.yhdistystori.fi

http://www.yhdistystori.fi/


Haasteet

Järjestöareenaan kohdistuu epärealistisia odotuksia vs. resurssit 

Pelisääntöjen kertaus uudelleen ja uudelleen toimintatavoista 

Viestintä:

Miten tuoda oikeanlaista kuvaa Keski-Suomen 
Järjestöareenasta ja sen toiminnasta toimijoille

Miten viesti areenatapaamisista menee kentälle ja miten 
kentän viesti tulee tapaamisiin?

Järjestöareenan toiminnan kehittäminen



Mitä ollaan tehty vuosien varrella?
Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun asiantuntijaryhmiin 
järjestöedustajien saaminen mukaan ja niiden nimeäminen vuoden 2017 alussa 

Keski-Suomen kansanedustajiin vaikuttaminen: työllistyminen, välityömarkkinat, 
rahapelifuusio, järjestöjen merkityksen esille nostaminen, verotuskysymykset

Maakuntastrategiaan vaikuttaminen

Keski-Suomen hyvinvointistrategia: järjestöjen hyvinvointityön näkyväksi tekeminen

Järjestöverkostojen kartoitus: koontia järjestöjä ja eri toimijoita kokoavista verkostoista

”Yhdistystoimija, millaista Keski-Suomea haluat olla rakentamassa?” Tilaisuus Keski-
Suomen strategiaan vaikuttamisesta ja Järjestöareenan lausunto strategiaan

”Nelostie on kuuma – entä kansalaistoiminta?” – Keski-Suomen maakuntaohjelmaan ja 
–suunnitelmaan vaikuttaminen järjestöjen näkökulmasta yhteistyössä K-S liiton kanssa

Juttusarja järjestöistä Keskisuomalaisessa

Koulutuskartoituksia, yhteinen koulutuspäivä ”Järjestöjen toiminta näkyväksi”

Keski-Suomen järjestöselvityksen esiin nostamien teemojen edistäminen

Tutustumista, tiedon välitystä, keskustelua



Järjestöareena – taustaa 
Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö – kahvittelua vai konkretiaa –
tilaisuus 8.8.2007 

Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry, paikkana Keski-Suomen liiton tilat

Tarpeina järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen, 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen ja yhteisiin 
haasteisiin vastaaminen yhteisvoimin

Suunnittelu jatkui keskustelemalla ja neuvottelemalla  
organisoitumismuodosta, suhteesta Keski-Suomen liittoon ja mukaan 
kutsuttavista

Pienempi suunnitteluryhmä teki ehdotuksen toimintatavoista, joiden 
pohjalta päätettiin tapa toimia 
-> ei uutta yhdistystä vaan vapaamuotoisempi toimintamalli


