
Keskisuomalaisten piiri- ja maakuntatason sote-järjestöjen ja Kolmikon yhteinen 
tapaaminen 
 
Paikka:  Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matara-sali 
Aika:  21.2.2019 klo 12.00 – 14.00 
 
Läsnä:  Vesa Sinervä, Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry 
 Merja Lehtiharju, Perhehoitoliitto 
 Raisa Ojaluoto, Suomen Monikkoperheet 
 Tuija Hämäläinen, Puustellin Tuki ry 
 Antti Rajala, Jyväskylän kaupunki/Vapari 
 Pirjo-Riitta Viinikka, Keski-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry 
 Helena Narkilahti, Hengitysliitto ry 
 Salla Pyykkönen, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
 Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry 
 Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö 
 Harri Peltola, Suomen Kuurosokeat ry 
 Margit Hassinen, Kuuloliitto ry 
 Susanna Turkkila, Keski-Suomen Näkövammaiset ry 
 Annika Tyynysniemi, Näkövammaisten liitto ry 
 Sirpa Pitkänen, Eläkeliiton Keski-Suomen piiri 
 Jukka Hiltunen, Eläkeliiton Keski-Suomen piiri 
 Annukka Hiekkanen, Kuurojen Liitto 
 Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
 Harri Jukkala, EHYT ry 
 Satumaria Virtanen, Jyväskylän seudun invalidit ry 
 Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri 
 Tuija Hauvala, Kriisikeskus Mobile 
 
  

Tervetuloa ja esittäytymiset 
Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen toivotti osallistujat tervetulleiksi. Käytiin esittäytymiskierros. 
Mukana oli sekä Kolmikko-verkoston että maakunnallisten sote-järjestöjen toimijoita. Käytiin läpi, mikä 
Kolmikko-verkosto on. Lisätietoja: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-
maakunnassa/kolmikko/ 
 

Lokakuun tapaamisessa sovitut ja sen jälkeen edenneet asiat 
Anne kävi läpi, mitä Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokoontumisessa 30.10. käsiteltiin. 
(Liitteenä diat). Edellisessä tapaamisissa esille tulleet ja tapaamisen jälkeen edenneet asiat ovat dioissa.  
 

Maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöydän ensimmäisen tapaamisen (11.2.) kuulumiset.  
Maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöydän ensimmäinen tapaaminen oli 11.2.2019. 
Kumppanuuspöydän kokoonpano löytyy sivulta https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-
jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/ 
Kumppanuuspöydän toiminnan painopisteitä mietitään seuraavissa tapaamisissa. Tapaamisia on kerran 
kuussa.  
 
Kumppanuuspöytä jatkaa toimintaansa lainsäädännön valmistelusta riippumatta joko maakunnan tai sen 
valmisteluun osallistuvien nykyorganisaatioiden keskustelukumppaneina sekä sparraamalla tulevaisuuden 
palvelurakenteiden uudistyötä Keski-Suomessa.  
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Käytiin pienissä ryhmissä keskustelua siitä, mitkä ovat tarvittavat jatkotoimenpiteet sekä evästykset 
järjestöjen yhteiseen vaikuttamistyöhön – kaikesta huolimatta 
 
Koontia ajatuksista: 
 

- jos sote kaatuu, niin mistä löytyy motivaatio aloittaa uudestaan 
- miten maakuntien ja kuntien hyvinvointi hoidetaan, jos uusi maakunta syntyy – miten hoidetaan 

ihmisiä niin, että toimintakyky pysyy hyvänä mahdollisimman pitkään 
- jatkossa on tärkeää, että järjestöjen toimintaedellytykset turvataan – tiloja, kuntien rahoitusta 
- järjestöjen rooli tiivistyy osaksi palveluohjausta ja palveluketjuja 
- järjestöjen ja julkisen terveydenhoidon yhteystyön tiivistyminen – OLKA-toiminnan käynnistyminen 

Jyväskylässä keväällä 2019 
- järjestöjen kokemusasiantuntijuuden mukana olo palveluketjuissa ja jo suunnitteluvaiheessa 
- vaikuttamisen näkökulma: jo syntynyttä yhteistyötä ei kannata hukata, vaan viedä eteenpäin 
- yhdenvertaisuus ja osallisuus: nousseet esille järjestöjä yhteisesti kuvaavina asioina 
- paljon on tehty työtä ja hyväksi nähdystä työstä on hyvä pitää kiinni 
- paikallisen toiminnan turvaaminen ja jatkuminen tärkeää 
- hoito- ja palveluketjuissa vertaistoiminnan korostaminen 
- asiakasraatien, kokemusasiantuntijoiden kautta palautteen kerääminen 
- yhteistyö oppilaitosten kanssa tärkeää: hoitohenkilönkunnan koulutuksen yhteydessä järjestöjen 

toimintaa esille 
- asiakas- ja tarvelähtöisyys toiminnan suunnittelun lähtökohtana 
- järjestöt rahoituksesta huolissaan 
- järjestöjen mandaatti Kumppanuuspöydässä tärkeää: edustavat järjestöalaa, ei omaa 

organisaatiota 
- kävi miten kävi niin ei lannistuta 
- järjestöjen työ on niiden ihmisten asioiden ajamista, joiden ääni ei kuulu, ei kuitenkaan kaikissa 

järjestöissä 
 

 
Klo jatkettiin 14.00-16.00 hoito- ja palvelukuvauksiin liittyvällä kokouksella. 
 
 

Muistion kirjasi Tiina Sivonen  
 


