
Keski-Suomen Järjestöareenan 
organisoituminen 

vuonna 2019
Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen 28.11.2018



Järjestöareenan 
tavoitteet

▪ 1. Vahvistaa järjestöjen asemaa Keski-Suomessa

▪ 2. Toimii järjestöjen yhteisten asioiden äänenä

▪ 3. Vahvistaa kumppanuutta, luottamusta ja 

vuorovaikutusta järjestöjen välillä

▪ 4. Vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin Keski-

Suomessa mm. vahvistamalla kumppanuutta, 

luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja 

maakunnan välillä.

▪ Järjestöareenalle tehdään tulevien vuosien toimintaa 

linjaava strategia



Tehtävät

▪ ASEMAN VAHVISTAMINEN

▪ Tekee yhteistyötä uuden maakunnan kanssa

▪ Välittää järjestöjen näkökulmia maakunnan 

kehittämistyöhön

▪ Tekee järjestötoiminnan moninaisuutta ja 

vaikuttavuutta näkyväksi

▪ YHTEISTEN ASIOIDEN ÄÄNI

▪ Kuulee järjestöjen esille ottamia asioita

▪ Kokoaa tietoa järjestöjen toiminnasta, 

toimintaedellytyksistä ja kehitystarpeista ja 

arvioimalla niiden tilaa

▪ Tekee vaikuttamistyötä

▪ Toimii järjestötoiminnan asiantuntijana



Tehtävät

▪ KUMPPANUUDEN, LUOTTAMUKSEN JA 

VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJA

▪ Kokoaa järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen

▪ Viestii avoimesti toiminnastaan

▪ Järjestää koulutuksia, seminaareja ja 

verkostoitumistilaisuuksia

▪ JÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN 

VAHVISTAJA

▪ Tukee kansalaisjärjestöjen 

toimintaedellytyksiin vaikuttamista ja 

vahvistaa järjestöjen tekemää hyvinvointityötä

▪ Toimii maakunnan tunnistamana ja 

tunnustamana järjestöjen ja maakunnan 

kumppanuuspöytänä



Keski-Suomen Järjestöareena

Järjestöareenan tapaaminen

• Jäsenet: pohjana Keski-Suomen Järjestöareenan nykyinen kokoonpano. Halukkuutensa tulla mukaan 

Järjestöareenan tapaamisiin esitetään puheenjohtajalle ja asiasta päätetään yhteisesti tapaamisessa

• Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi Järjestöareenan tapaamisiin kuuluvista järjestöistä. Puheenjohtaja on 

kumppanuuspöydän jäsen

• Edustus: laaja-alaisesti eri järjestöt ja tahot, joilla on paikallisyhdistyksiä tai verkostoja, joille viestittää 

yhteisistä asioista ja joilta tuoda viestiä tapaamisiin. Mahdollisuus sitoutua yhteiseen tekemiseen. Lisäksi 

maakunnan edustus

• Koko: tällä hetkellä listalla 40 tahoa

• Tehtävät: tavoitteiden mukaiset tehtävät. Kumppanuuspöydän jäsenten valinta 

• Toimikausi: jatkuva

• Resurssi: sihteeriys Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella, Yhdistystori.fi –sivusto

• Kokoontuminen Keski-Suomen liiton tiloissa tai Järjestöareenan jäsenten tarjoamissa tiloissa (sis. kahvitus)

• Kokoontuminen 2 krt/vuodessa tai tarpeen mukaan

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä
• Tehtävät: toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti, valmistelee 

näkökulmastaan maakunnan poliittiseen päätöksentekoon asioita, valmistelee Järjestöareenan tapaamiset ja 

kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan

• Uuden maakunnan rakenteissa oleva

• Koko: jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä (sekä järjestöareenan jäseniä että muita toimijoita) + maakunnan nimetyt edustajat (1-2) 

• Toimikausi 2 vuotta

• Laaja-alainen pohja: esim. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri ja vapaa-aika, sote (useampi edustaja). Ei 

poliittisia mandaatteja. Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta

• Jäsenten sitoutuminen: kumppanuuspöytään valitaan henkilöt, joilla on asiantuntijuutta omalta alaltaan ja jotka voivat käyttää 

aikaansa työskentelyyn: tapaamiset ja niiden välissä seuranta- ja valmistelutehtäviä

• Kokoontumisia 6-12/vuosi, kokoontumiset päiväsaikaan

• Kumppanuuspöytä valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta puheenjohtajan (puheenjohtaja järjestön edustaja) ja sihteerin 

keskuudestaan

• Maakunta resursoi kumppanuuspöydän toiminnan

• Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä maakunnan edustajan kanssa



Järjestöareenan 
tapaaminen

▪Jäsenet: pohjana Keski-Suomen Järjestöareenan nykyinen kokoonpano. 
Halukkuutensa tulla mukaan Järjestöareenan tapaamisiin esitetään 
puheenjohtajalle ja asiasta päätetään yhteisesti tapaamisessa

▪Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi Järjestöareenan tapaamisiin kuuluvista 
järjestöistä. Puheenjohtaja on kumppanuuspöydän jäsen

▪Edustus: laaja-alaisesti eri järjestöt ja tahot, joilla on paikallisyhdistyksiä tai 
verkostoja, joille viestittää yhteisistä asioista ja joilta tuoda viestiä tapaamisiin. 
Mahdollisuus sitoutua yhteiseen tekemiseen. Lisäksi maakunnan edustus

▪Koko: tällä hetkellä listalla 40 tahoa

▪Tehtävät: tavoitteiden mukaiset tehtävät. Kumppanuuspöydän jäsenten valinta 

▪Toimikausi: jatkuva

▪Resurssi: sihteeriys Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella, Yhdistystori.fi –sivusto

▪Kokoontuminen Keski-Suomen liiton tiloissa tai Järjestöareenan jäsenten 
tarjoamissa tiloissa (sis. kahvitus)

▪Kokoontuminen 2 krt/vuodessa tai tarpeen mukaan



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



Järjestöjen ja 
maakunnan 

kumppanuuspöytä

▪Tehtävät: toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti, 

valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen päätöksentekoon asioita, valmistelee 

Järjestöareenan tapaamiset ja kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan

▪Uuden maakunnan rakenteissa oleva

▪Koko: jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä (sekä järjestöareenan jäseniä että muita toimijoita) + maakunnan 

nimetyt edustajat (1-2) 

▪Toimikausi 2 vuotta

▪Laaja-alainen pohja: esim. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri ja vapaa-aika, sote (useampi 

edustaja). Ei poliittisia mandaatteja. Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta.

▪Jäsenten sitoutuminen: kumppanuuspöytään valitaan henkilöt, joilla on asiantuntijuutta omalta alaltaan ja 

jotka voivat käyttää aikaansa työskentelyyn: tapaamiset ja niiden välissä seuranta- ja valmistelutehtäviä

▪Kokoontumisia 6-12/vuosi, kokoontumiset päiväsaikaan

▪Kumppanuuspöytä valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta puheenjohtajan (puheenjohtaja järjestön 

edustaja) ja sihteerin keskuudestaan

▪Maakunta resursoi kumppanuuspöydän toiminnan

▪Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä maakunnan edustajan kanssa



Miten edetään?

Uusi malli käynnistyy vuoden 2019 alusta

Nykyinen työryhmä jatkaa työskentelyä ja käynnistää 

kumppanuuspöydän valintaprosessin

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän edustajien haku 

päättyi 16.11.2018

https://www.yhdistystori.fi/2018/10/22/jasenehdokkaiden-

haku-keski-suomen-jarjestojen-ja-maakunnan-

kumppanuuspoytaan-kaudelle-2019-2020/

https://www.yhdistystori.fi/2018/10/22/jasenehdokkaiden-haku-keski-suomen-jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoytaan-kaudelle-2019-2020/

