
 
 

Muistio 
 
Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen 
15.2.2019 klo 8.30 – 12.00 
Keski-Suomen liitto, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Kokoustila Helmi-kabinetti, toinen kerros 
Paikalla: 

Astikainen Anne Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Haikara Marjo  MLL Järvi-Suomen piiri 
Hassinen Markku Sovatek-säätiö 
Hätinen Anu   Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Kritz Jutta  Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry 
Kumpulainen Kaisu Keski-Suomen kylät ry 
Luoto Katariina  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Partanen Raija  Keski-Suomen liitto 
Pigg Kristiina   Keski-Suomen sydänpiiri 
Riikonen Emilia  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Saarimäki Tuija  Suomen 4H-liitto 
Siltanen Ilari  Jyväskylän Yliopisto 
Sivonen Tiina  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Tervaniemi Matti Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Viinikainen Anni Monikulttuurikeskus Gloria ry 

 
Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen avasi tilaisuuden. Järjestöareenalla on takanaan kymmenen 
vuotta, ja uusi vuosikymmen alkaa uudistunein toimintamuodoin. Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä aloittaa toimintansa. Keski-Suomen Järjestöareenan toiminnasta on julkaistu Inka 
Hyvösen tekemä opinnäytetyö ”Keski-Suomen Järjestöareena: Katsaus 10 vuoden elinvoimaiseen 
toimijuuteen järjestökentällä” (Diat: Keski-Suomen Järjestöareena opinnäytetyö 15.2.2019.pdf)  
(Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121421667) 
 
Mitä uutta sote- ja maakuntauudistuksessa? 
Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke 
(Diat: Emmi Hyvönen/ Uudistuksen_tilannekatsaus_KS Järjestöareena 15.2.19 .pdf) 
 
Anne Astikainen kertoi sote- ja maakuntauudistuksen tilanteesta ja mahdollisista etenemisvaihtoehdoista. 
Lakivalmistelun tiukasta aikataulusta johtuen todennäköistä on, ettei koko lakipakettia ehditä käsitellä 
kuluvan eduskuntakauden aikana. 
 

• Palvelujen kehittämisessä tarvitaan joka tapauksessa tietoa, kävi miten kävi. Sen vuoksi esim. 
järjestämissuunnitelmaan kannattaa laatia lausuntoja.  

• Hoito- ja palvelukuvauksiin liittyviä työryhmiä tulossa 21.2.2019 14.00-16.00 Matarassa 
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Järjestämissuunnitelman lausuntoihin on annettu lisäaikaa 15.3. asti. Tiina Sivonen esitteli tiedossa olevat 
lausunnot (dia: järjestämissuunnitelman lausunnot .pdf). Lisäksi ainakin kriisikeskus Mobile on tekemässä 
omaa lausuntoaan. Keskusteltiin Areenan lausunnon tekemisen tarpeesta. 
 

• Moni mukana oleva on jo antamassa lausuntoa joko omissa tai yhteistyöryhmien nimissä. Millä 
näkökulmalla asiaa tulisi Areenan nimissä lähestyä? 

• Kappale 9.5 kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö 
• Palvelutuottajista selvitys 14 toimijan kustantamana, Sakari Möttönen>11.6.2019 

loppuseminaari  
• Järjestöjen palvelutuotanto nähtävä kansalaisjärjestötoimintana (Jorma Niemelä, Sociala oy) 
• Järjestöjen tulisi itse määritellä, keitä me olemme ja miten meistä puhutaan, millä periaatteilla 

halutaan toimia 
• Järjestämissuunnitelman Liite 2: Ehdotus järjestölähtöisen toiminnan määrittelemiseksi tehty 

nopealla aikataululla, tulisi pohtia tarvitaanko koko listaa 
 
Todettiin. että Järjestöareenan olisi hyvä tehdä lausunto. Ajankohdaksi sovittiin 5.3.2019 klo 9.00-11.00. 
Kokoustila Talvikki, Kansalaistoiminnankeskus Matara 
 
Katsaus Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toimintaan 
(Diat: Järjestöareenan ja kumppanuuspöydän esittely 15.2.2019.pdf) 
Sivusto yhdistystorilla: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-
maakunnan-kumppanuuspoyta/ 
 

• Anne Astikainen on valittu Kumppanuuspöydän puheenjohtajaksi.  
• Tietyiltä toimialoilta järjestöt eivät ole järjestäytyneet yhteistyöryhmiksi, esim. nuoriso- ja 

kulttuuripuolella. Koollekutsujat kuitenkin ovat löytyneet ja asia on etenemässä.  
• Verkostokarttaa olisi tarpeen päivittää; mitä verkostoja on olemassa.  
• Verkostojen suhde toisiinsa, järjestöareenaan ja kumppanuuspöytään täytyy sopia.  
• Kumppanuuspöydän kokoontuminen tulossa maaliskuussa. 

 
Toimialojen kuulumiset:  

• Kumppanuuspöytään lasten ja perheiden parissa toimivien järjestöjen edustajaksi valittu Annemari 
Sinikorpi (MLL) on siirtynyt uuteen tehtävään, ja toimialalle tarvitaan uusi edustaja. Ehdokasta ei 
vielä ole tarjolla. Keskusteltiin edustajan valintatavasta.  

o laitetaan paikka auki toimialalle 
o sovittiin, että valinta tehdään 5.3., kun areenan väkeä on koolla lausunnon tekemistä 

varten, näin ei tule liian pitkää taukoa toimialan edustajassa. 
 

• Potilasjärjestöt: tehdään työtä paitsi potilastoimijoiden myös kansanterveyden kentällä. 
Yhdistysten tavoittaminen haasteellista. 

 
• Kylä- ja asukastoimialat: palvelujen keskittäminen, lähipalveluiden ylläpitäminen ja 

palveluntuotanto nousemassa yleishyödyllisen lisäksi. 
 

• Päihde-, työllisyys- ja mielenterveys: Yhtiöittämistä tiedossa, mutta varsinaisesti mitään uutta ei 
tiedossa. Hyviä visioita on kyllä hukattu matkaan varrella. Kuntouttavan työtoiminnan näköalat 
hämärät, ei tiedossa miten lainsäädäntö ja toiminnan järjestäminen tapahtuu jatkossa.  

 
Kumppanuuspöytä työskentelee Keski-Suomen järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti, tavoitteena on 
pysyä yleisellä tasolla, ei syventyä tiettyjen toimialojen erityiskysymyksiin. 
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Keski-Suomen Järjestöareenan tulevia vuosia linjaava strategia 
 

- mihin tulisi keskittyä, painopisteet? >vaikuttaa myös kumppanuuspöydän toimintaan 
- keitä mukaan järjestöareenan tapaamisiin? 
- onko Järjestöareena ”hallitus” ja kumppanuuspöytä ”työrukkanen"? 

 
Mukaan tulevat toimijat: keitä hyväksytään? 

- areenatapaamiset voitaisiin avata avoimeksi foorumiksi, koska kumppanuuspöytä on kiinteämpi ja 
toimialoihin keskittyvä  

- maakuntafoorumit ovat jääneet pois, mikä olisi avoin foorumi järjestöille? 
- Pitäisikö siirtyä suljetusta kutsulistasta uutiskirjepohjaiseksi tiedotuskanavaksi?> Päätettiin pysyä 

postilistana. Uutiskirjeeseen tulevat asiat uutisoidaan joka tapauksessa Yhdistystorilla, ja suljetulla 
postilistalla välitetään tapaamisten asialistat ja käsittelyssä olevat aineistot. 

- Liittyminen puheenjohtajan kautta: jos hakija hyväksyy tavoitteet ja toimintamuodot, tervetuloa. 
 

Onko Järjestöareena ”hallitus” ja kumppanuuspöytä työrukkanen" 
- Areena valitsee kumppanuuspöydän edustajat> Areena on yleisempi keskustelufoorumi, 

kumppanuuspöytä toimialakohtaisempi 
 
Järjestöareenan painopisteet ja teemat  

- järjestötapahtumat, verkosto yhdessä vuorovaikutuksessa, järjestömarkkinat, gaala 
- toimintaedellytyksiin vaikuttaminen, tiedon kerääminen, kuva järjestökentästä 
- järjestöstrategia 
- suunnitelmien tekoon osallistuminen 
- järjestöjen verkostojen parantaminen, hyvät käytännöt kaikkien käyttöön 

 
Kumppanuuspöydällä on valtuudet tarttua ajankohtaisiin asioihin.  
 
Kuulumisten vaihto ja seuraavan tapaamisen sopiminen 

- Seuraava tapaaminen 13.9. 8.30-12.00 
- Vaalit ja vaikuttamistyö 

o Yhdistystorin vaalit 2019 -sivu https://www.yhdistystori.fi/vaalit-2019/ 
o vaikuttamiskoulutus tulossa Warin toimesta 
o Jyväskylän yliopiston KUMU-tutkinto-ohjelman kulttuuriin liittyvä vaalipaneeli 25.3. 
o Vaalipaneeli eriarvoisuuden vähentämisestä 26.3.2019 Kansalaistoiminnankeskus 

Matarassa, järjestäjänä KYT ry, Monikulttuurikeskus Gloria ry ja Etno.  
o 4H:lle vaaliteesit järjestön nettisivuilla 

- Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa KUMU on uusi tutkinto-ohjelma, jossa yhdistyvät 
etnologia, antropologia ja kulttuuripolitiikka. KUMU toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden 
ja filosofian laitoksen kanssa. Opetus aloitetaan vuonna 2019 
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/opiskelu/oppiaineet/kumu 

- 3.4. Jyväskylän yliopistolla Olli Kankaan perusturvaa käsittelevä luento 
- Elinvoimapajat Keski-Suomessa kevään aikana http://www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat 
- Järjestöjen palvelutuotannon tulevaisuus -selvitys https://www.kyt.fi/2018/11/27/keski-suomessa-

selvitetaan-jarjestojen-palvelutuotannon-tulevaisuutta/ 
- Valtakunnallinen Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen päivä KatoNYT 7.11.2019 

https://www.yhdistystori.fi/katonyt2019/ 
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