
Keski-Suomi 2021 -projekti 
 
Tiedote viestimille 11.2.2019  
 
Tämä tiedote on lähetetty uudistuksen johtoryhmälle, esimiehille, viestintäryhmille, kuntien kirjaamoihin, kunnanjohta-
jille, sote-johtajille, kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, maakuntahallitukselle, -valtuustolle, järjestöille 
ja medialle 
 
Keski-Suomen järjestöt ja tulevan maakunnan valmistelijat käynnistivät yhteisen kumppanuuspöydän tapaamiset 
- Lainsäädännön ympärillä tilanne vielä elää – kumppanuuspöytä tiivistää yhteistyötä myös nykytoimijoiden välillä 
 
Keski-Suomen järjestöt ja maakuntavalmistelu tiivistävät yhteistyötään. Tänään ensimmäistä kertaa kokoontunut jär-
jestöjen ja maakunnan yhteinen kumppanuuspöytä valmistautuu tulevan maakunnan käynnistämiseen. Ryhmässä on 
laaja edustus Keski-Suomen järjestöistä eri toimialoilta. Kumppanuuspöydän tavoitteena on vahvistaa luottamusta ja 
vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä, vaikuttaa tulevan maakunnan ja järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä 
järjestöjen toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa. 
 
Lainsäädännön ympärillä eletään parhaillaan ratkaisevia hetkiä. Kokouksessa todettiin, että kumppanuuspöytä jatkaa 
toimintaansa lainsäädännön valmistelusta riippumatta joko maakunnan tai sen valmisteluun osallistuvien nykyorgani-
saatioiden keskustelukumppanina sekä sparraamalla tulevaisuuden palvelurakenteiden uudistustyötä Keski-Suomessa.  
 
Järjestöjen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden ja hyvinvointia edistävien palveluiden yhteistyön tiivis-
täminen on tärkeää, mikäli palveluiden painopistettä aiotaan yhteisesti muuttaa korjaavista palveluista ennaltaehkäise-
viin palveluihin. Järjestöjen rooli asukkaiden hyvinvointia edistävässä työssä on kiistaton. Yhteistyö järjestöjen ja kuntien 
tai valtionhallinnon välillä on kuitenkin Keski-Suomessakin osin hajanaista.  
 
Järjestöjen välistä yhteistyötä on Keski-Suomessa tehty jo pitkään. Maakunnassa on toiminut jo yli kymmenen vuotta 
Keski-Suomen Järjestöareena, joka on toiminut yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa. Painopiste työssä on ollut jär-
jestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteistyö maakunnan kehittämisessä yhdessä maakuntaliiton kanssa. Nyt 
käynnistetty Kumppanuuspöytä on uusi rakenne, jonka toimintatapoja kehitetään yhdessä järjestöjen ja maakunnan 
kanssa.  
 
Kumppanuuspöydän kokoonpano, puheenjohtajaksi järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 
 
Kumppanuuspöydässä on 12 järjestöedustajaa laaja-alaisesti eri toimialoilta. Valinnan edustajista teki Keski-Suomen 
Järjestöareena 28.11.2018 olleessa kokouksessaan. Kumppanuuspöydän kokoonpano vuosina 2019-2020 on:  
 
- Eläkeläisjärjestöt: Maija Piitulainen, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta  
- Kulttuuri: Riina Kylmälahti, Suomen Nuorisoseurat/Keski-Suomi  
- Kylä- ja asukastoiminta: Kaisu Kumpulainen, Keski-Suomen Kylät  
- Lapset ja perheet: Annemari Sinikorpi, MLL:n Järvi-Suomen piiri  
- Liikunta: Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta  
- Monikulttuurisuus: Emmanuel Sibomana, Paremmin Yhdessä ry  
- Nuorisojärjestöt: Sirkka Suomäki, Suomen 4H/Keski-Suomi  
- Omaistoiminta/mielenterveys: Vaula Ollonen, FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto  
- Potilasjärjestöt: Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri  
- Päihdetyö/työllisyydenhoito: Markku Hassinen, Sovatek  
- Vammaisjärjestöt: Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry  
- Yhteistoimintajärjestöt: Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry  
 
Kumppanuuspöytä valitsi puheenjohtajakseen Anne Astikaisen. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään kuulu-
vat myös kehittämispäällikkö Raija Partanen (sihteeri) Keski-Suomen liitosta ja Emmi Hyvönen Keski-Suomen maakunta- 
ja sote-uudistuksen valmistelusta sekä Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen Keski-Suomen Yh-
teisöjen Tuesta.  
 
Keski-Suomen järjestöareena haki ehdokkaita kumppanuuspöytään marraskuussa 2018 avoimella haulla. Kumppanuus-
pöydän ehdokkailta edellytettiin sitoutumista ja mahdollisuutta käyttää aikaansa työskentelyyn. Lisäksi ehdokkailla odo-
tettiin olevan laaja-alaista asiantuntijuutta järjestökentästä. Keskisuomalaiset järjestöt ehdottivat Kumppanuuspöydän 
jäseneksi 24 järjestöasiantuntijaa.  



 
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toimikausi on kaksi vuotta. Valinnan kokoonpanosta tekee tulevaisuu-
dessakin Keski-Suomen Järjestöareena kausittain avoimella haulla. Kumppanuuspöytä edistää Keski-Suomen Järjestö-
areenan määrittelemiä tavoitteita järjestötoiminnan osalta ja auttaa järjestöjä valmistautumaan paremmin toimintaym-
päristön muutoksiin. Kumppanuuspöydän taustalla Keski-Suomen Järjestöareena jatkaa toimintaansa kokoontumalla 
myös jatkossa kaksi kertaa vuodessa.  
 
Lisätietoja Keski-Suomen Järjestöareenasta ja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydästä löytyy si-
vuilta  https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/    
 
Lisätietoja myös: Kumppanuuspöydän puheenjohtaja Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi, puh. 050 344 0429 tai 
Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen, tiina.sivonen@kyt.fi, puh. 0400 365 760   
 
Terveisin Emmi Hyvönen 
hallinto- ja viestintäpäällikkö 
Jyväskylän kaupunki 
Keski-Suomi 2021 -projekti (osallisuus, viestintä ja hallinto) 
 
Käyntiosoite: Cygnaeuksenkatu 1, 4 krs. 
Postiosoite: PL 275, 40101 Jyväskylä 
p. 014 266 3025 tai 050 312 5370 
etunimi.sukunimi@jkl.fi 
www.ks2021.fi  
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