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Tiedoksenne monta tärkeää tilaisuutta maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen  

Keskisuomalaisten piiri- ja maakuntatason sote-järjestöjen sekä Kolmikko-verkoston yhteinen tapaami-
nen 21.2.2019 klo 12.00-14.00 Matarassa, Matarankatu 6, 2. kerros, Matarasali. 

Tämä tilaisuus on jatkoa 30.10.2018 järjestetylle tilaisuudelle. Silloin sovittiin, että KS vaikuttavat järjestöt -
hanke kutsuu jatkossa maakunnallisia sote-järjestöjä koolle 1-2 kertaa vuodessa yhteisen vaikuttamistyön 
äärelle.  Tapaaminen on tällä kertaa sovitusti tarkoitettu myös Kolmikko-verkoston jäsenille.  

Tilaisuudessa käydään läpi lokakuun tapaamisen keskustelu ja sen jälkeen edenneet asiat sekä sovitaan tar-
vittavista jatkotoimenpiteistä.  Kuullaan myös maakunnan ja järjestöjen kumppanuuspöydän ensimmäisen 
tapaamisen kuulumiset.  Ilmoittaudu 15.2. mennessä.  

Tule kehittämään asiakas- ja palveluohjausta sekä vaikuttamaan ja tuottamaan sisältöä hoito- ja palvelu-
kuvauksiin!  

Monet järjestötoimijat ovat toivoneet mahdollisuutta osallistua maakunnan vastuulle tulevien hoito- ja pal-
velukuvausten laatimiseen. Toiveena on, että hoito- ja palvelukuvauksissa näkyisi mm. järjestöjen monen-
lainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö sekä vertaistuki yms. Nyt tähän työhön avautuu mahdolli-
suuksia; lue lisää alta, laita seuraavat päivät kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan!  
 
Hoito- ja palvelukuvaukset 21.2.2019 klo 14.00-16.00 Matarassa, Matara-sali 

Tähän tapaamiseen kannattaa tulla mukaan vaikket tietäisi mitään hoito- ja palvelukuvauksista! Tapaami-
sessa käydään yhdessä läpi, mitä hoito- ja palvelukuvaukset ovat sekä käynnistetään työryhmiä mm. hoito- 
ja palvelukuvausten rakentamiseen järjestöjen näkökulmasta. Tapaamisessa sovitaan, mihin kokonaisuuk-
siin työryhmiä muodostetaan ja keskustellaan työryhmien vetäjistä sekä muista tarvittavista asioista. Pai-
kalla on myös järjestämisestä vastaava valmistelija Mikael Palola. Lue lisää ja ilmoittaudu 15.2. mennessä.  

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyöpajat maaliskuussa. Työpajat järjestetään Cygnaeustalolla, os. 
Cygnaeuksenkatu 1, kokoustila Anni 

Jotta asiakkaita osataan tulevaisuudessa ohjata systemaattisesti myös järjestöjen erilaisten toimintojen pa-
riin, tarvitaan asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistä. Tulossa on kolme työpajaa maaliskuussa. Lue lisää 
ja ilmoittaudu 22.2.mennessä. Huom. työpajojen kellonaikaa on siirretty monissa viesteissä alun perin il-
moitetusta myöhemmäksi, jotta myös vapaaehtoispohjalta toimivat järjestötoimijat pääsevät helpommin 
mukaan.  

· Ma 4.3. klo 15.00-18.00 Ikäihmisten ja omaisten parissa toimiville järjestöille 

· Ti 5.3. klo 15.00-18.00 Päihde-, kriisi- ja mielenterveystyön parissa toimiville järjestöille.  

· Ke 6.3. klo 15.00-18.00 Potilas- ja vammaisjärjestöille.  
  
Anne Astikainen 
Järjestöjen muutosagentti  
anne.astikainen@kyt.fi 
050 344 0429 
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