
 

Muistio 

Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen 
7.9.2018 klo 8.30 – 12.00 
Keski-Suomen liiton toimisto, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä 
Kokoustila Helmi-kabinetti, toinen kerros 
Paikalla: 

Astikainen Anne  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Guttormsen Annika Paremmin Yhdessä ry 
Haaki Raili  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Hätinen Anu  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Kaunismaa Pekka  Humak 
Kritz Jutta  Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry 
Laukkanen-Abbey Reena Keski-Suomen Kylät ry 
Lehtoranta Petri  Keski-Suomen Liikunta ry 
Partanen Raija  Keski-Suomen liitto 
Riikonen Emilia  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Saarimäki Tuija  Suomen 4H-liitto 
Sibomana Emmanuel  Paremmin Yhdessä ry 
Sinikorpi Annemari MLL Järvi-Suomen piiri ry 
Sivonen Tiina  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Södergård Henna  Pelastakaa lapset ry 
Tervaniemi Matti  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Tilkanen Eeva-Liisa Nuorten Keski-Suomi ry 
Tuohimaa Eija  Jyvässeudun työllistämisyhdistys - JST ry 
Viinikainen Anni  Monikulttuurikeskus Gloria ry 
Vuori Niina  Maaseudun Sivistysliitto 

 

Tervetuloa! Tapaamisen aiheena Järjestöareenan tulevaisuus 
Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen 

Keski-Suomen Järjestöareena on toiminut nykyisellä rakenteella 10 vuotta. Kaksi 
kertaa vuodessa järjestettyjen yhteisten tapaamisten lisäksi areenan työryhmä on 
väliaikoina vienyt yhdessä sovittuja asioita eteenpäin. Lisäksi on järjestetty viisi 
maakuntafoorumia, sekä useita muita kokoontumisia eri ajankohtaisiin asioihin 
liittyen. 
 
Nyt toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet siihen, että tuttu toimintatapa ei 
enää välttämättä ole riittävän tehokas. Tähän tapaamiseen työryhmä on valmistellut 
esityksen uudesta toimintamallista, miten jatkossa järjestöjen asioita yhdessä 
viedään eteenpäin. 



 

 
Alustus aiheeseen: ajankohtaiskatsaus maakunta- ja soteuudistukseen 
Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Diat: KS Järjestöareena 7.9.18 Anne Astikainen.pdf 
Anne selvitti merkittävimpiä muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia järjestöjen 
toimintaan. Muutoksissa on suuria epävarmuustekijöitä, ja mitään varmuutta ei vielä 
ole siitä, miten ja koska muutokset tapahtuvat, jos tapahtuvat. Keski-Suomessa 
valmistelua jatketaan nykylainsäädännön mukaisesti, ja riippumatta tulevasta 
toteutusmallista muutoksia tapahtuu. 
 
Kaikkien järjestöjen intressissä:  

• Järjestöjen toiminta näkyväksi,  
• yhteistyön tiivistäminen,  
• järjestöjen ja kuntien ja maakunnan yhteistyörakenteet ja yhdyshenkilöt sekä 
• yleishyödyllisen järjestötoiminnan tuki; avustukset ja tilat. 

 
Tulevaa: 

• Mahdollisesti lokakuussa on tulossa järjestämissuunnitelman 3. versio, johon 
järjestöjen kannanottoja tarvitaan. 

• Järjestöstrategian tekeminen maakuntastrategian yhteyteen 2019/2020 
• Maakuntastrategiaa jalkauttavat ohjelmat, joiden työstämiseksi järjestetään 

osallisuusfoorumeita 
• Maakuntavaalit: halutaanko yhteistä vaikuttamista 

 
Muutokset markkinalähtöisten palvelujen laajenemisessa vaikuttaa laajasti 
järjestötoiminnan tukeen, mikäli kilpailuneutraliteettikysymykset pidetään 
nykyisenlaisena. 
 

Ehdotus Järjestöareenan organisoitumisesta ja siitä sopiminen 
Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen 

Diat: Järjestöareenan kehittäminen 7.9.2018.pdf (Tapaamisessa muokatut diat) 
Esitettiin työryhmän ehdotus tulevasta organisoitumisesta ja keskustelun kuluessa 
muokattiin diaesitys liitteen mukaiseksi. 



 

• Todettiin, että käsitteiden kanssa koskien liittoa/maakuntaa/jotain muuta 
tulevaa järjestöareenan kumppanuustahoa täytyy olla ”lavea”, ettei juututa 
vääriin käsitteisiin. 

• Sovittiin, että järjestöjen yhteistapaaminen 2 kertaa vuodessa, ja lisäksi 
tarpeen mukaan 

• Liiton edustaja Raija Partanen sanoi kantanaan, että mikäli 
kumppanuuspöydällä haetaan vaikuttavuutta ja asemaa maakunnan 
rakenteissa sille tulisi vaatia myös resurssia (esim. kokoontumistilat, 
mahdolliset palkkiot, toimintarahaa) 

• Miten suhteet kuntiin hoidetaan? 
• Kumppanuuspöydän jäsenten täytyy olla sitoutuneita ja heillä täytyy olla 

myös omien organisaatioidensa antama mandaatti hoitaa yleisempää yhteistä 
asiaa kuin pelkkä oman organisaation agenda. 

• Järjestöareenalle tulee yhteisvastuuta tapahtumien järjestämisessä, jos 
erillistä työrukkasta ei ole. Kumppanuuspöydällä on selvästi enemmän 
tehtäviä kuin nykyisellä työryhmällä. 

• Vilkasta keskustelua käytiin kumppanuuspöydän jäsenten kriteereistä, 
valintaprosessista ja mahdollisista asioista, jotka pitää vielä selvittää (esim. 
koskeeko tasa-arvokriteerit kumppanuuspöydän kokoonpanoa) 

• Keskusteltiin Hakumenettelystä: kuka ehdottaa? Päädyttiin avoimeen hakuun, 
kuka tahansa voi ehdottaa jäsentä kumppanuuspöytään. 

 
 

Jatkosta sopiminen 
Seuraava tapaaminen keskiviikko 28.11.2018 klo 8.30-12.00 

• Tätä ennen työryhmä keskustelee ja valmistelee organisoitumismallia 
maakunnan valmistelijoiden kanssa, ja työryhmä vielä viilaa mallin loppuun 
nyt saatujen kommenttien pohjalta. Työryhmä valmistelee 
kumppanuuspöydän jäsenten haun siten, että seuraavassa tapaamisessa 
voidaan valinta tehdä. 

• Hakumenettelyn täytyy olla avoin, pyydetään perusteltu esitys miksi henkilö 
olisi sopiva. Tiedotus kumppanuuspöydän henkilöehdokasasettelusta 
mahdollisimman laajalle, myös Yhdistystorille. 

• Työryhmä valmistelee saatujen ehdokkaiden pohjalta esityksen valittavista, ja 
yhteistapaaminen tekee lopullisen päätöksen. 



 

• Seuraavaan tapaamiseen toivotaan paikalle myös Pirjo Peräaho ja Emmi 
Hyvönen. 

• Tapaamisessa valitaan myös Järjestöareenan tapaamisten puheenjohtaja: 
tähän toivotaan osallistujilta esityksiä ja ehdotuksia. 

 
Kuulumisten vaihto 

Nuorten Keski-Suomi ry: 
• Järjestöjen joulumarkkinat 1.12.2018 klo 10-15, 

http://www.nuortenkeskisuomi.fi/personnel/hippoksen-joulumarkkinat/ 
• Synttäriseminaari 15v. 2.11.2018, 

http://www.nuortenkeskisuomi.fi/synttarit/ 
 
Monikulttuurikeskus Gloria  

• 10 vuotta, juhlaseminaari 10.10.2018 
 
Paremmin yhdessä ry 

• 19.9.avoimet ovet 12.00-, Matarankatu 4 
 
 

Seuraava tapaaminen  
Keskiviikkona 28.11.2018 klo 8.30-12.00 
Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali. 
Matarankatu 6A, 40100 Jyväskylä 

http://www.nuortenkeskisuomi.fi/personnel/hippoksen-joulumarkkinat/
http://www.nuortenkeskisuomi.fi/synttarit/

