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Keski-Suomen 
Järjestöareenan 
puheenjohtajan 

valinta 

▪ Kaudelle 2019 – 2020

▪ Järjestöareenan puheenjohtajan tehtäviin on tähän asti 

kuulunut puheen johtaminen areenatapaamisissa, 

työryhmän ja Areenan toiminnan aktivoiminen sekä 

työryhmän kokoon kutsuminen. 

▪ Uudessa toimintamallissa puheenjohtajalla on myös 

selkeä kehittämistehtävä, koska hän on automaattisesti 

mukana kumppanuuspöydän kokoonpanossa. 



Kumppanuus-
pöydän tehtävät

▪ Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan 

Järjestöareenan tehtävien mukaisesti

▪ Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen 

päätöksentekoon asioita

▪ Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset ja

▪ Kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten 

valinnan



Kokoonpano

▪ Jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä + Keski-Suomen 

Järjestöareenan puheenjohtaja (sekä järjestöareenan 

jäseniä että muita toimijoita)

▪ Kokoonpanoon kuuluu automaattisesti Keski-Suomen 

Järjestöareenan puheenjohtaja

▪ Maakunnan nimetyt edustajat (1-2) 

▪ Esim. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri 

ja vapaa-aika, sote (useampi edustaja)

▪ Ei poliittisia mandaatteja 

▪ Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta



Jäseniltä 
odotetaan

▪ Kumppanuuspöytään valitaan henkilöt, joilla on 

asiantuntijuutta omalta alaltaan ja 

▪ jotka voivat käyttää aikaansa työskentelyyn: tapaamiset 

ja niiden välissä seuranta- ja valmistelutehtäviä

▪ Kyseessä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä 

edellytetään käytettävissä olevan ajan ja laaja-

alaisen asiantuntijuuden lisäksi yhteistyökykyä

▪ Jäsenet edustavat toimialansa asiantuntemusta. 

Kumppanuuspöydän jäsenyys ei synnytä 

automaattisesti organisaatiolle/yhteisölle paikkaa 

Kumppanuuspöydässä



Toiminta

▪ Toimikausi 2 vuotta

▪ Kokoontumisia 6-12/vuosi, kokoontumiset päiväsaikaan

▪ Valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta 

puheenjohtajan (pj. järjestöjen edustaja) ja sihteerin 

keskuudestaan

▪ Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä 

maakunnan edustajan kanssa

▪ Toiminta alkaa vuoden 2019 alusta

▪ Jos Kumppanuuspöydän jäsen eroaa kesken kauden, 

uuden jäsenen valinta tehdään Järjestöareenan 

kokouksessa. Loppukaudeksi valittavan uuden jäsenen 

tulee edustaa samaa toimialaa, mutta hän ei 

automaattisesti samaa taustayhteisöä



Esityksen 
valmistelu

▪ Esityksen kokoonpanosta on tehnyt Järjestöareenan 

työryhmä 21.11.2018 

▪ Paikalla:

▪ Pekka Kaunismaa, Humanistinen ammattikorkeakoulu

▪ Jarmo Tupasela, Suomen Nuorisoseurat, Keski-Suomen 

aluetoimisto

▪ Tuija Saarimäki, Suomen 4H-liitto

▪ Annika Guttormsen, Paremmin Yhdessä ry

▪ Annemari Sinikorpi, MLL:n Järvi-Suomen piiri  

▪ Henna Södergård, Pelastakaa Lapset ry

▪ Matti Tervaniemi, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

▪ Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

▪ Anne Astikainen ja Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat 

järjestöt –hanke, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

▪ Anne Astikainen ja Annemari Sinikorpi eivät osallistuneet 

päätöksentekoon

▪ Ilari Siltanen (opinnäytetyöntekijä)



Valintakriteerit

▪ Huomioidaan eri toimialat

▪ Painotetaan sote -toimijoita tämän kauden valinnassa, 

koska suurimmat toimintaympäristön muutokset 

koskevat sote -järjestöjä

▪ Ehdokkaiden ilmoittamat perustelut 

▪ Ehdokkaan monialaisuus ja maakunnallinen kattavuus 

▪ Huomioidaan toimintojen jatkuvuus, valinta tehdään 

kahden vuoden toimikaudeksi

▪ Tavoitteena toimiva kokoonpano



Esitys Kumppanuuspöydän kokoonpanoksi

Liikunta: 

Petri Lehtoranta, 

Keski-Suomen Liikunta

Eläkeläisjärjestöt: 

Maija Piitulainen, 
Eläkeläisjärjestöjen 

neuvottelukunta

Potilasjärjestöt: 

Kristiina Pigg, 

Keski-Suomen 
Sydänpiiri

Vammaisjärjestöt: 

Tarja Honkanen, 
Invalidiliitto ry

Nuorisojärjestöt: 

Sirkka Suomäki, 

Suomen 4H/Keski-
Suomi

Lapset ja perheet:

Annemari Sinikorpi, 
MLL:n Järvi-Suomen 

piiri

Omaistoiminta: 

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



Jatkotoimen-
piteet

▪ Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän 

kokoonpanosta tiedottaminen

▪ Kumppanuuspöydän ensimmäinen tapaaminen

▪ Keski-Suomen Järjestöareenan vuoden 2019 tapaamiset

▪ Muuta?


