
 

Muistio 

Keski-Suomen Järjestöareenan ylimääräinen tapaaminen 

28.3.2018 klo 13:00-16:00 

Keski-Suomen liiton toimisto, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä 

Kokoustila Helmi. 

Osallistujat: 

Anne Astikainen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT ry 

Tatjana Doultseva Mosaiikki ry 

Raili Haaki  KYT ry 

Emmi Hyvönen  K-S liitto 

Hyvönen Inka  KYT ry (harjoittelija) 

Pekka Kaunismaa HUMAK 

Reena Laukkanen Keski-Suomen Kylät ry 

Katariina Luoto  KYT ry 

Annika Miettinen Paremmin Yhdessä ry 

Arja Paakkanen  Jämsän Voimavara ry 

Pirjo Peräaho  K-S liitto 

Arja Seppälä  Monikulttuurikeskus Gloria ry 

Tiina Sivonen  KYT ry 

Sirkka Suomäki  Suomen 4H-liitto 

Henna Södergård Pelastakaa Lapset ry 

Matti Tervaniemi KYT ry 

Eeva-Liisa Tilkanen Nuorten Keski-Suomi ry 

Jarmo Tupasela  Suomen Nuorisoseurat/ Keski-Suomi 

Kari Pirinen  K-S liitto 

Heli Kovanen  Pelastakaa Lapset ry 

Anniina Lehtinen Sovatek (harjoittelija) 

 

Tervetulosanat ja esittäytymiset 

Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen avasi tilaisuuden ja kertoi tapaamisen 

taustasta. Tammikuun tapaamisessa sovittiin kokoontumisesta järjestämissuunnitelman 

teemojen pohjalta. Nyt tavoitteena avata järjestöjen asemaa uudessa maakunnassa sekä 

tehdä päätöksiä järjestöasioiden neuvottelukuntaan liittyen. 

 

Mitä uusi maakunta tekee ja miten järjestöt toimivat uudessa maakunnassa? 

Projektipäällikkö Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto 

Emmi Hyvönen, Keski-Suomen Liitto 

DIAT Järjestöareena ja maakunta.pdf 



 

Järjestämissuunnitelma ollut lausuntokierroksella ja seuraava kierros pääsiäisen jälkeen. 

Suunnitelmaa on toistaiseksi tehty organisaation näkökulmasta, mutta asiakaslähtöisyyttä 

pyritään tuomaan koko ajan lisää. Tässä järjestöjen kommentit tärkeitä. 

 

Tällä hetkellä mietinnässä erityisesti se, miten asukkaiden ääni saadaan myös 

päätöksenteossa kuuluviin. 

- lautakunta vai valiokunta? 

- Ketkä voivat täydentää toimielimiä? 

- Muut suoran osallisuuden muodot? 

Vaikuttamistoimielimet ja aktiivinen vuoropuhelu: vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, 

nuorisovaltuusto, asukasneuvosto 

 

Järjestöjen roolista: 

- tiivistä vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa 

- osallisuutta ja yhteistä kehittämistä tuetaan kumppanuuspöydillä 

- ei poliittisia 

- järjestöareena tai järjestöjen neuvottelukunta hyvä esimerkki säännöllisistä 

kumppanuuspöydistä 

- Poliittisen päätöksenteon vuoropuhelu järjestöjen kanssa: iltakoulut, seminaarit, tämä 

vielä avoinna 

- Ajatuksena se, että maakunta ei aseta, mutta tunnustaa toimijajoukon itse valitseman 

edustajan eri vuoropuhelun orgaaneihin. Osa on lakisääteisiä, ja laki määrittää miten 

toimitaan. 

- Ensin sisällöt. sitten rakenteet 

- järjestöjen pohdittava, miten järjestöjen roolia voisi vahvistaa 

- mitkä ovat järjestöjen uudet mahdollisuudet muuttuvassa toimintaympäristössä 

- keskustelua käytävä myös siitä, mikä on yhteinen tahtotilamme Keski-Suomen 

asukkaiden kannalta 

 

Järjestöjen konkreettiset vaikuttamisen paikat 

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

DIAT KS Järjestöareena 28.3.2018 aa.pdf 

 

Maakunta: maakuntastrategia, järjestämissuunnitelma, HYTE -suunnitelma, 

osallisuussuunnitelma, maakuntavaalit 

Tarvitaan: Tavoitteet selväksi yhteistyön osalta, rakenteet, vastuut, toimenpiteet ja resurssit 

Järjestöt: Järjestöstrategia osana maakuntastrategiaa, järjestämissuunnitelman lausunnot, 

HYTE-kertomus ja -suunnitelma, osallisuusfoorumit ja työryhmä, 

maakuntavaalivaikuttaminen 



 

 

KYT tekemässä omia maakuntavaaliteesejä, muut voivat näitä vapaasti käyttää  

(Löytyvtä täältä: https://www.yhdistystori.fi/maakuntavaalit-2018/) 

 

Alueelliset elinvoimapajat huhti-toukokuussa 2018. www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat 

 

Keski-Suomen Järjestöareenan lausunto Keski-Suomen maakunnan Järjestämissuunnitelmaan 

Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen 

DIAT Järjestöareenan lausunto järjestämissuunnitelmaan järjestöareena 28.3.2018.pdf 

 

Keskusteltiin siitä, mitä yhteistyötä yleensä järjestöjen kesken pitäisi Keski-Suomessa tehdä? 

- vapaaehtoisuus hyvä, ollaan mukana, kun on tärkeä asia tai resurssia käyttää 

- pienemmät teemaryhmät valmistelemaan, jotka vievät asiaa omille porukoilleen 

- hyvä että on laaja-alaista, kun edustuksellisuuteen lähdetään, rajataan myös osallisuutta 

- muutos koskettaa kaikkia järjestöjä joka tapauksessa, tulee myös uusia mahdollisuuksia 

- pitäisikö olla tiiviimpi työnyrkki, joka seuraa ja valmistelee ja valtuuttaa,  

- pitäisi olla tälle myös resurssia, nyt esim. areenatyöryhmä tekee oman työnsä ohessa 

- työn pitää palvella paitsi yhteisiä, myös järjestön omia tavoitteita, että se olisi mielekästä 

- oli muoto mikä tahansa, toiminta vaatii sitoutumista 

- myös ”heikkojen äänien” kuulumisen varmistaminen on tärkeää 

- legitimiteetti on kuitenkin varmistettava 

- oli kyse areenasta tai neuvottelukunnasta, keskustelu kulkee kuitenkin ylätasolla, 

paikallistaso ja substanssi jäävät perusyhdistystoiminnan huoleksi 

- Areenan ja olemassa olevien verkostojen vuoropuhelu ei toimi, tiedotusta lisää 

- sopimuspohjainen kumppanuus kuulostaa paremmalta kuin byrokratialähtöinen 

nimittämispolitiikka.  

- uusi maakunta vähentää aiempia poliittisia vaikuttamisen paikkoja, ja tämä saattaa 

vaikuttaa hyvinkin yllättävästi mielenkiintoon ihan kaikkiin vaikuttamisväyliin 

- Jos areenatyöryhmä hyväksytään viralliseksi neuvottelukunnaksi, ja areena sille 

taustaksi, varmaankin se lisää mielenkiintoa osallistumisen 

- miten työryhmä voi täydentää itseään, kuka päättää tästä? 

- onko toimikausi sopivan mittainen 

- Onko mahdollista saada resurssia maakunnan puolelta sopimuksella annettujen 

tehtävien hoitamiseen 

- Kuka on maakunnan puolella ns vastapuoli, jonka kanssa keskustellaan? 

- Samat pelisäännöt suhteessa maakuntaan ja kuntiin: ei pelkkä sote vaan myös elinvoima 

- Onko jatkossa niin, että Järjestöareenan tapaamiset ovat kaikille avoimia, ja 

työryhmä/neuvottelukunta on määritelty tarkemmin koostumaan niiden toimijoiden 

edustajista, jotka muodostavat tämän hetkisen areenan?  

https://www.yhdistystori.fi/maakuntavaalit-2018/
http://www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat


 

 

 

Järjestöasioiden neuvottelukunta Keski-Suomessa: Avoimia kysymyksiä 

• Neuvottelukunnan tehtävät 

• Järjestöareenan ja neuvottelukunnan suhde toisiinsa 

• Neuvottelukunnan valintaperusteet 

• Neuvottelukunnan nimittäminen 

• Kuka kutsuu koolle ja koordinoi? 

• Käynnistymisen aikataulu 

• Neuvottelukunnan toiminta 

• jne. 

 

Jatkosta sopiminen 

• Todettiin keskustelujen pohjalta, että Keski-Suomeen ei perusteta järjestöjen 

neuvottelukuntaa, vaan kehitetään Järjestöareena vastaamaan nykyisiin ja 

tulevaisuuden tarpeisiin ja toimintaympäristöön 

• Työryhmä työstää ja tarvittaessa kutsuu isompaa kokousta koolle 

• Mietitään järjestöareenan tehtävät 

• Pohditaan järjestöareenan kokoonpano jatkossa 

• Pohditaan työryhmän kokoonpano, työskentelytapa, kausi 

• Tehtävien kirkastaminen 

• Suunnitteluprosessista tiedottaminen 

 

Seuraavat tapaamiset 

Seuraava Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen 7.9.2018 

Seuraava areenatyöryhmän tapaaminen 9.4.2018 klo 13.00-15.00 Matara, Ratamo 

Avoin myös muille. 

Laaditaan tiedote tästä uudesta raikkaasta toimintatavasta. 

 

Muistion kirjasi M. Tervaniemi 


