
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 10.6. klo 13.00 – 15.10 
Cygnaeustalo, kokoustila Helmi 
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Käsitellyt asiat  

1. Käytiin kertauksen vuoksi lyhyesti läpi Kumppanuuspöydän tehtävät   
Kumppanuuspöydän tehtävät 
- Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti 
- Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen päätöksentekoon asioita 
- Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset ja 
- Kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan 

 
Järjestöareenan tavoitteiden mukaisessa toiminnassaan kumppanuuspöytä 
- Vaikuttaa kaikkien keskisuomalaisten järjestöjen toimintaedellytysten ja tulevaisuuden 

kannalta oleellisiin asioihin peilaten toimintaympäristön muutoksia 
> Haluamme mm. turvata järjestöavustukset ja tilat.  

- Huolehtii järjestöjen mukana olosta maakunnan rakenteissa ja uudistustyössä 
> Esimerkiksi maakunnallisessa hyte-työssä sekä hoito- ja palvelukokonaisuuksissa 

- Kokoaa tietoa maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden verkostoista 
- Synnyttää maakunnallisen järjestöohjelman/ -strategian yhdessä maakunnassa toimivien 

järjestöjen kanssa 
 

2. Kuullaan Keski-Suomen liiton terveiset maakunnan hyte-työhön liittyen – ja järjestöjen rooliin 
hyte-työssä 
- Pirjo Peräahon esitys liitteenä 
- Muutamia nostoja: 
- tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin mallimaakunta; koko paletin haltuunotto (esim. dia 

Moniulotteinen hyvinvointi) 
- hallitusohjelma: henkilöasiakkaiden palvelut ensi vaiheessa, myöhemmin kenties elinvoimaan 

liittyvät asiat 
- kansallisesti aloitus aikaisintaan 2023 
- maakunnallista valmisteluryhmää ei enää ole; vastaavaa valmistelutapaa ei ilmeisesti jatkossa 

tarkoitus toteuttaa; Keski-Suomen kannalta tärkeää on, että uudistus saadaan aikaan, 
toteuttajana maakunta  

- terveys ja taloudellinen tilanne ovat yksilön kannalta tärkeimmät hyvinvointiin liittyvät tekijät 
- väestörakenteen muutos - dramaattinen syntyvyyden lasku Keski-Suomessa, ikääntyvien (yli 75 

v) määrän kasvu; haasteena miten hyvinvoivat ja aktiiviset yli 60-vuotiaat osallistetaan 
hyvinvoinnin luomiseen 



- Keski-Suomi sote-rakenteeltaan sekavin Suomessa; yhteisen tietopohjan ja näkemyksen 
rakentaminen haasteena 

- asiakaslähtöisyys; kuntien sote-yhteistyöelin perustettu, vuoropuhelu järjestöjen kanssa 
varmistettava  

- hyvinvoinnin edistäminen, kuntien vastuulla, varsinkin pienet kunnat tarvitsevat apua ja tukea; 
jäsennelty näkemys siitä, mikä on järjestöjen rooli ja painopisteet hytessä, Keski-Suomessa 
suuri alueellinen eriarvoisuus - mittareiden mukaan pärjätään hyvin, mutta kyseessä 
näköharha, koska alueelliset erot maakunnassa suuria 

- alueellinen hv-kertomus kuntien hyte-työn avuksi; data koossa 2020 lopussa; tässä 
hyödynnetään mm. australialaista Vic Health- mallia, johon myös järjestöt voivat tuottaa tietoa 

- miten ja millä aikataululla järjestöt mukana hyvinvoinnin edistämisessä; hyvinvoinnin  
kokonaisvaltainen ymmärtäminen 

- mitattavia tuloksia kaivataan! 
-      liitteenä Annen laatima kooste Tapani Mattilalle 
 

3. Hyväksytään yhdessä kysymyslista järjestöjen toiminnan tiedonkeruuksi 
- Täydennettiin keskustelun pohjalta (liite) 
- Sovittiin, että jokainen testaa omassa viitekehyksessään 
- tiedot Annelle 11.9. mennessä 

 
4. Keskisuomalaisten liikuntaseurojen esittely/ Petri Lehtoranta 

- Esitys liitteenä 
 

5. Aikataulutettiin:  
- toimialakohtainen tiedon keruu 11.9. mennessä 
- viestintäsuunnitelman aikataulutusta ei ehditty käsitellä, siirretään myöhemmälle 
- järjestöstrategia – palataan asiaan elokuun kokouksessa 

 
6. Keski-Suomen järjestöareenan tapaamisen asialista 13.9. 

- huolena Järjestöareenan aktiivisten jäsenten passivoituminen 
- 1. Järjestöareenan ja kumppanuuspöydän tavoitteet ja roolit, selkeyttäminen, tiedon välitys, 

keskinäinen osallistaminen, yhdessä tekeminen 
- 2. Järjestöareenan ohjelma/strategiakeskustelu aloitettava 
- 3. Alustus; esim. puheenvuoro hyvinvoinnin ja terveyden maakunnasta, Tapani Mattila (huom. 

Pirjo P vahvistanut)  
- Hallitusohjelman sisällöstä jotain konkreettista? 

 
7. Muistion teko jatkossa 

- koska makusote ei onnistunut, muistion teko hoidetaan jatkossa kumppanuuspöydän sisällä; 
kiertävä vuoro aakkosissa 

 

 

 

 

 


