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1. Tervetuloa!  

Keski-Suomen järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen toivotti osallistujat tervetulleeksi. Tapaamisen 

asialistalla on Järjestöareenan uudesta organisoitumisesta päättäminen ja muut osallistujien esiin nostamat 

asiat. Käytiin lyhyt esittäytymiskierros.  

2. Keski-Suomen järjestöareenan toiminta tulevaisuudessa 



 

Tiina Sivonen esitteli Järjestöareenan organisoitumista vuonna 2019. (Diat Järjestöareenan ja kumppanuus-

pöydän esittely 28.11.2018). Järjestöareena on toiminut jo 10 vuotta ja tapaamisia on ollut noin kaksi ker-

taa vuodessa. Tapaamisissa keskeistä on ollut keskustella järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisesta, 

vaikuttaa yhdessä ja tuoda järjestöjen näkökulmaa maakunnan kehittämiseen sekä järjestää järjestökentäl-

le avoimia tilaisuuksia (mm. maakuntafoorumi). Ainoana pysyvänä resurssina Järjestöareenassa on sihteeri, 

Matti Tervaniemi. Toiminta perustuu yhteiseen tekemiseen ja jokainen on mukana oman työnsä ohella. 

Jäseninä on noin 40 yhteistoimintayhteisöä. Järjestöareena päättää yhdessä uusien jäsenten mukaan otta-

misesta. 

Ison tapaamisen ohella on toiminut työryhmä, joka on työskennellyt tiiviimmin erikseen sovittujen toimek-

siantojen pohjalta sekä valmistellut Järjestöareenan tapaamiset. Toiminta on pysynyt hyvin kasassa nämä 

10 vuotta ja se on hieno saavutus. Humakin opiskelija Inka Hyvönen on tekemässä opinnäytetyötä Järjestö-

areenan toiminnasta. 

Nyt uusi toimintaympäristö ja sen mukanaan tuomat muutokset ja ilmiöt (maakuntauudistus, kansalaisyh-

teiskuntaan kohdistuvat muutokset ja haasteet) asettavat vaatimuksen tiiviimmälle, systemaattisemmalle 

ja tehokkaammalle, ehkä vieläkin laajemman porukan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.  

Järjestöareenan tavoitteita onkin nyt kiteytetty ja tiivistetty. Ne vastaavat paremmin uuteen toimintaympä-

ristöön. Myös tehtäviä on kirkastettu ja terävöitetty. (Tavoitteet ja tehtävät diasarjassa) Suurin muutos on 

se, että työryhmämuotoinen toiminta päättyy ja jatkossa Keski-Suomessa toimii järjestöjen ja maakunnan 

kumppanuuspöytä. Järjestöareenan yhteiset tapaamiset säilyvät, ja niitä on kaksi kertaa vuodessa (tarvitta-

essa useammin). Järjestöareenan uutena tehtävänä on kumppanuuspöydän jäsenten valinta. Uusi malli 

käynnistyy vuoden 2019 alusta. Nykyinen työryhmä käynnisti kumppanuuspöydän valintaprosessin syksyllä 

2019 vastaamalla hakuprosessista ja ehdokkaiden esittämisestä.  

Keskusteltiin järjestöareenan merkityksestä ja menestystekijöistä. Tärkeää on järjestöjen välinen yhteistyö 

ja vaikuttamistoiminta. Järjestöareena myös toimii tärkeänä vertaistuellisena foorumina. Järjestöareenassa 

on ollut aina riittävästi yhteisiä intressejä, mikä on osaltaan pitänyt verkostoa koossa. Tapaamiset ovat vuo-

rovaikutuksellisia ja yhdessä saadaan aikaan laajempaa vaikuttavuutta ja verkostoon voimaa ja hyötyä. 

Areenaan osallistuminen haastaa erittäin hyvällä tavalla myös omaa ajattelua ja avaa omaa näkökulmaa 

laajemmalle kuin oman järjestön toiminta, jolloin löytyy yleisempiä ratkaisuja asioihin. Järjestöareena on 

onnistuttu pitämään yhteisen edun asialla. Ei olla ns. kenenkään omilla asioilla. Onnistuminen on yhteisen 

toiminnan tulosta.  

3. Kohti kumppanuutta! Järjestöareena maakunnan näkökulmasta 

Projektipäällikkö Pirjo Peräaho ja maakunnan osallisuuden ja viestinnän valmistelija Emmi Hyvönen kertoi-

vat alkuun, että Järjestöareenan toiminta on huomioitu valtakunnallisesti ja se on saanut hyvää palautetta. 

Järjestöareena on merkittävä voimavara, valtti ja vahvuus myös maakunnalle.  



 

Pirjo ja Emmi kertasivat vielä Keski-Suomen uudistuksen keskeisimmät tavoitteet. (Diat järjes-

töt_ja_kumppanuus_28.11.2018) Keski-Suomen sisällä on edelleen isoja alueellisia eroja hyvinvoinnissa. 

Uudistuksen eteenpäin vieminen ja eteneminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan kaventaa maakunnan 

sisäisiä eroja mm. palveluissa. Hyvinvointi ja elinvoima ovat maakunnan isot tehtäväkokonaisuudet ja näi-

den kahden näkökulman kesken pitää osata toimia viisaasti ja hakea parhaat mahdolliset ratkaisut. Järjes-

töyhteistyöllä on suuri merkitys käännettäessä pahoinvointia hyvinvoinniksi.  

Verkostot ovat uudistuksen onnistumisessa kaiken a ja o. Verkostoyhteistyölle on oltava tavoite, joka lähtee 

asukkaiden tarpeesta. Maakuntauudistuksen valmistelun johto on sitoutunut edistämään järjestöjen ja 

maakunnan kumppanuutta ja Järjestöareena tarjoaa sille luontevat puitteet. Kumppanuuspöytä mahdollis-

taa suoran vuorovaikutuksen valmistelijoiden kanssa ja tarjoaa rakenteen viedä asioita myös poliittiseen 

päätöksentekoon. Emmi esitteli Keski-Suomen teesit osallisuudelle (teesit dioissa), jotka toimivat myös 

järjestöjen ja maakunnan vuorovaikutuksen pohjalla.  

Pirjo kertoi, että maakuntavalmistelussa varaudutaan kolmeen vaihtoehtoon: 1) rakennamme maakuntaa, 

2) rakennamme sote-integraatiota ja 3) ajamme valmistelun alas. Jos lait hyväksytään vuoden 2019 alussa, 

voisi väliaikainen hallinto aloittaa keväällä 2019 ja uusi maakunta 2021. Jos päätös siirtyy seuraavalle edus-

kunnalle ja hallitukselle, voi uusi maakunta aloittaa vasta 2023. Tällöin välivaiheena voi olla maakunnan 

kuntien yhteinen sotekuntayhtymä. Pahin vaihtoehto on, että koko uudistus ajetaan alas. Tammi-, helmi- ja 

maaliskuuhun 2019 asti eletään erittäin jännittäviä aikoja.  

Järjestöareenan kannalta, toteutuu mikä tahansa vaihtoehdoista, tilanne ei muuta sen toiminnan tarpeelli-

suutta. Kumppanuuspöydän ensimmäinen tapaaminen voisi maakunnan näkökulmasta olla tammi-

helmikuussa 2019. Emmi toimii maakunnan puolelta yhteyshenkilönä.  

4. Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtajan sekä järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän 

jäsenten valinta 

Keskusteltiin Järjestöareenan puheenjohtajan valinnasta. Puheenjohtaja valitaan kaudelle 2019-2020. Uu-

dessa toimintaympäristössä puheenjohtajalla on uusi tehtävä aikaisempien lisäksi; selkeä kehittämistehtä-

vä, koska hän on automaattisesti mukana kumppanuuspöydän kokoonpanossa. Puheenjohtajan vastuu 

kasvaa aiemmasta, koska hänen tukenaan ei ole enää työryhmää. Ehdotettiin käytävän keskustelua siitä, 

voisiko puheenjohtaja koota tarpeen mukaan pop up- tyyppisesti eri substanssialan järjestöjä koolle työnsä 

tueksi. Todettiin, että puheenjohtaja ei puhu kaikkien järjestöjen puolesta vaan se on Järjestöareenan yh-

teinen tehtävä. Lisäksi kumppanuuspöydän jäsenten tehtävänä on koota oman alansa asiatuntijoita kokoon 

ja tuoda viestiä kumppanuuspöytään ja viedä viestiä sieltä omalle kentälleen. Tällöin puheenjohtajalla ei ole 

tarvetta koota työnsä tueksi erillisiä ryhmiä. 

Puheenjohtajaehdokkaiksi on esitetty sähköpostilla Anne Astikaista ja Tiina Sivosta. Anne Astikainen ei ole 

asettautumassa ehdolle, koska hänen intressinsä etenkin nykyisen työn kautta on suurelta osin maakunta- 

ja sote-uudistuksessa sekä sote-järjestöissä. Lisäksi Järjestöareenan puheenjohtajan työmäärä tulee ole-



 

maan suurempi kuin nyt. Anne Astikainen on myös itse ehdottanut puheenjohtajaksi Tiina Sivosta. Valittiin 

yksimielisesti Tiina Sivonen puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle 2019 - 2020.  

Kumppanuuspöydän jäsenten valinnan pohjaksi käytiin läpi kumppanuuspöydän tehtävät, kokoonpano ja 

odotukset jäsenille (Diat kumppanuuspöydän edustajien valinta netti 28.11.2018). Kumppanuuspöytä on 

kehittäjäryhmä. Jäsenet edustavat toimialansa asiantuntemusta eli eivät edusta omaa organisaatiotansa. 

Jäsenillä ei ole poliittisia mandaatteja. Kumppanuuspöytä muodostaa itse sisäisen työtapansa.  

Maakunnan nimetyt edustajat ovat Emmi Hyvönen maakuntauudistuksen valmistelusta ja Raija Partanen 

Keski-Suomen liitosta. Maakunnan edustus voi muuttua riippuen uudistuksen etenemisestä.  

Järjestöareenan työryhmä on tehnyt esityksen tapaamisessaan 21.11.2018. Nykyisen työryhmän kokoon-

pano, valintakriteerit, ehdokkaat ja esitys kumppanuuspöydän kokoonpanosta ovat diasarjassa. Ehdokkaita 

oli 24, joista yksi edusti kahta tahoa. Ehdotettavia jäseniä oli 12. Järjestöareenan puheenjohtaja on ns. +1.  

Keskusteltiin ja päätettiin ehdotuksesta. Oleellista on, että sisällöille löytyy asiantuntevat ehdok-

kaat/jäsenet. Järjestöareena hyväksyi ehdotuksen ja kumppanuuspöytä aloittaa toimintansa vuoden 2019 

alussa.  

Keski-Suomen Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kokoonpano vuosille 2019 – 2020 on seuraa-

va: 

Liikunta: Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta 

Eläkeläisjärjestöt: Maija Piitulainen, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 

Potilasjärjestöt: Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri 

Vammaisjärjestöt: Tarja Honkanen, Invalidiliitto  

Nuorisojärjestöt: Sirkka Suomäki, Suomen 4H/Keski-Suomi 

Lapset ja perheet: Annemari Sinikorpi, MLL:n Järvi-Suomen piiri 

Omaistoiminta/mielenterveys: Vaula Ollonen, FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto 

Päihdetyö/työllisyydenhoito: Markku Hassinen, Sovatek 

Kylä- ja asukastoiminta: Kaisu Kumpulainen, Keski-Suomen Kylät  

Yhteistoimintajärjestöt Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Monikulttuurisuus: Emmanuel Sibomana, Paremmin Yhdessä ry 

Kulttuuri: Riina Kylmälahti, Suomen Nuorisoseurat/Keski-Suomi 

 

Valinnasta tiedotetaan ensin valituille ja ehdokkaille sekä sen jälkeen puheenjohtaja laatii tiedotteen, jolla 

viestitään laajasti järjestökentälle ja maakunnan vastuuvalmistelijoille. Tiedote lähetetään myös tiedotusvä-

lineille. Ehdotettiin myös yhteistyötä Keski-Suomen Liiton kanssa tiedottamisessa. Järjestöareenan sivut 

Yhdistystorilla uudistetaan ja tieto tulee myös sinnekin. Toivottiin laajaa tiedottamista siinä vaiheessa, kun 

Tiina on laittanut liikkeelle tiedotteen.  



 

Tiina haarukoi Emmi Hyvösen kanssa kumppanuuspöydän ensimmäisen tapaamisen ajankohtaa tammikuul-

le ja laittaa ajankohtakyselyn Doodlella.  

5. Kuulumisten vaihto ja seuraava tapaaminen  

Sovittiin Järjestöareenan seuraavan tapaamisen ajankohdaksi perjantai 15.2.2019 klo 8:30-12:00. Teemoiksi 

ehdotettiin uudistuksen ajankohtaiskatsaus, yhteiset tavoitteet ja askelmerkit Järjestöareenalle ja tulevien 

vuosien toimintaa linjaavan strategian valmistelu. Lisäksi ehdotettiin käytävän myös keskustelua kansalais-

toiminnan katsauksen tarpeen tiimoilta (mm. se yhdistystoiminta, jota tehdään esim. kyläkunnilla, tuli uu-

distusta tai ei sekä vapaa kansalaistoiminta). Toiveena esitettiin myös kumppanuuspöydän jäsenten esittely 

ja vierailu tapaamisessa.  

Moni ry on osoittanut kiinnostuksen osallistua Järjestöareenan toimintaan. Tiina keskustelee vielä yhdistyk-

sen kanssa Järjestöareenan toiminnasta ja tehdään päätös helmikuun tapaamisessa.  

Niina Vuori kertoi MSL:n Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot -hankkeesta, jonka kohderyhmänä ovat ylä-

kouluikäiset nuoret. Hanke on alkanut elokuussa 2018, toiminta-aikaa on vuoteen 2020. Toiminta-alueena 

on Kyyjärvi ja Viitasaari. Niinan työparina toimii yhteisötaitelija. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja kehittää 

vapaaehtoistyön sisältöjä ja muotoja tehden sen merkitystä näkyväksi kuntien, järjestöjen, kuntalaisten, 

koulun ja erityisesti nuorten kanssa. Kyyjärvellä ollaan jo pitkällä, sillä taustalla on kunnan MSL:lta ostama 

kuntastrategian uudelleen muotoilu osallisuuden keinoin, jossa käytettiin penkkikahvila-menetelmää. 

Penkkikahvila jalkautui myös nuorten pariin ja tätä kautta saatiin tietoa, mitä nuoret Kyyjärvellä haluavat. 

Tätä tietoa päivitettiin vielä syksyllä koulujen kanssa. Nuoret halusivat oman tilan kauppakeskus Palettiin, 

jossa se on jo toiminut pari viikkoa. Tilan toiminta hakee vielä muotoaan ja toiveena on saada mukaan toi-

mintaan järjestöjä. Penkkikahvila nuorille järjestetään myös Viitasaarella joulukuussa kahtena päivänä, joi-

den avulla saadaan tietoa hankkeen toiminnan suuntaamiseen Viitasaarella.  

Jämsän voimavara järjestää Kiitos vapaaehtoisille -tilaisuuden 1.12. ja samalla tiedotetaan kaupungilla juuri 

nyt olevasta järjestökyselystä. Lisäksi Jämsässä oli keskustelutilaisuus Puukoulu -tilan käyttöön otosta. 

Nuorten Keski-Suomi järjestää perinteiset Järjestöjen joulumarkkinat Hippoksella 1.12. Järjestön strategiaa 

on päivitetty ja nimi muuttuu Nuorten Suomeksi v. 2019 alusta.  

Gloria järjestää Welcome to Jyväskylä -tapahtuman 12.12. klo 17-19 sekä itsenäisyyspäivän juhlan 5.12. klo 

18-20. 

Raili kertoi, että järjestöjen esityksestä toteutetaan selvitystyö järjestöjen asiakasryhmien ja palvelutuotan-

non tulevaisuudesta suunnitellussa sote- ja maakuntauudistuksessa. KYT ry toimii hankkeen hallinnoijana ja 

selvityshenkilöksi on kutsuttu dosentti Sakari Möttönen. Nyt kutsutaan mukaan kaikkia kiinnostuneita kol-

mannen sektorin toimijoita, joilla on palvelutoimintaa sote-alalla ja työllistämispalveluiden kentällä. Kiin-

nostuneet voivat olla yhteydessä Railiin 7.12. mennessä. Lisätietoja: https://www.kyt.fi/home/8-

https://www.kyt.fi/home/8-sisaeltoe/309-keski-suomessa-selvitetaeaen-jaerjestoejen-palvelutuotannon-tulevaisuutta?fbclid=IwAR2LbH9ULnYg8F8Ccod39c7EBM0Kg0PaoBMhv_CXjEuX5Kh_OUK8PNHlOXQ


 

sisaeltoe/309-keski-suomessa-selvitetaeaen-jaerjestoejen-palvelutuotannon-

tulevaisuutta?fbclid=IwAR2LbH9ULnYg8F8Ccod39c7EBM0Kg0PaoBMhv_CXjEuX5Kh_OUK8PNHlOXQ  

Tiedoksenne, että Anne Astikainen on saanut maakuntauudistuksen järjestämisen vastuuvalmistelija Mikael 

Palolalta toimeksiannon tehdä järjestämissuunnitelmaan yleisluontoinen kuvaus siitä, mitä on järjestöjen 

yleishyödyllinen toiminta. Teksti ollut kommentoitavana vain Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

alueverkostossa tiukasta aikataulusta johtuen. Järjestämissuunnitelman kolmas versio julkaistaan todennä-

köisesti 3.12. kommentoitavaksi. http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/ 

Järjestämissuunnitelman kommentointiin liittyen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke järjestää yh-

dessä vastuuvalmistelijoiden kanssa Järjestöjen sote- ja maakuntapäivän 15.1.2019. Ilmoittautuminen on 

avattu ja mukaan mahtuu 80 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Lisätietoja: 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/sote-ja-maakuntapaivat/15-1-2019/  

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on laatinut yhteistyössä KYT-järjestöpalveluiden kanssa Keski-

Suomen kuntien järjestöyhteistyön työkaluksi neljän kohdan tarkistuslistan. Järjestöpositiivinen kunta on 

hyvinvoinnin voittaja! -tarkistuslista löytyy Yhdistystorilta: 

https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2018/10/J%C3%A4rjest%C3%B6positiivinen-kunta-on-

hyvinvoinnin-voittaja.pdf  

Tiina muistutti Yhdistystorista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tiedottaa omasta toiminnasta. Järjestö-

palvelut käyvät kuntien kanssa neuvotteluja Yhdistystorin hyödyntämisestä niiden tiedottaessa järjestöjen 

toiminnasta. Nyt olisi tärkeää, että jokainen kannustaa omalla kentällään yhdistyksiä rekisteröitymään Yh-

distystorilla. Myös Järjestöareenan sivut löytyvät Yhdistystorilta Yhteistyö-osiosta: 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/  

 

Muistion kirjoitti Anu Hätinen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry  
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