
 
 

Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen  

13.9.2019 klo 8.30 – 12.00  

Keski-Suomen liitto, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Kokoustila Helmi-kabinetti, toinen kerros  

Paikalla: 
Markku Hassinen Sovatek -säätiö 
Anne Astikainen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Raili Haaki  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Anu Hätinen  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Risto Janhunen Keski-Suomen ELY-keskus 
Jutta Kriz  Keski-Suomen Monikulttuuristen Yhdistysten Liitto Wari ry 
Reena Laukkanen-Abbey Keski Suomen Kylät ry 
Petri Lehtoranta Keski-Suomen Liikunta ry 
Raisa Ojaluoto  Suomen Monikkoperheet ry 
Raija Partanen  Keski-Suomen Liitto 
Kristiina Pigg  Keski-Suomen Sydänpiiri ry 
Tuija Saarimäki Suomen 4H-liitto 
Arja Seppälä  Monikulttuurikeskus Gloria ry 
Emmanuel Sibomana Paremmin Yhdessä ry 
Tiina Sivonen  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Matti Tervaniemi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Ilari Siltanen  Jyväskylän Yliopisto 
Kaisu Tapaninen Keski-Suomen Elokuvakeskus 
Eeva-Liisa Tilkanen Nuorten Suomi ry 
Anssi Karhima  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Maija Piitulainen Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 
Pirjo Peräaho  Keski-Suomen Liitto 
Tapani Mattila  Keski-Suomen Liitto 

 
Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen avasi tilaisuuden. Vuoden toisessa kokoontumisessa käydään 
läpi erityisesti Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toimintaa: mitä on tehty, mitä on suunniteltu 
tekevän ja mitä tehdään tulevaisuudessa. Lisäksi keskustellaan Keski-Suomen järjestöstrategian tekemi-
sestä. 

Keskisuomalaiset järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaakuntaa rakentamassa, maa-
kuntajohtaja Tapani Mattila ja projektipäällikkö Pirjo Peräaho 

Diat: Keskisuomalaiset järjestöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaakuntaa rakentamassa, 
Maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen liitto 

Maakuntajohtaja Tapani Mattila Keski-Suomen liitosta puhui pahoinvoinnin poistamisen näkökulman muut-
tamisesta hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Soteuudistuksen toteutumiseen on tällä hetkellä aitoa tahtotilaa 
huolimatta aiemmista epäonnistumisista. Haasteet muuttuvat ja maailmaa tulee muuttaa sen mukaan 



ihmislähtöisesti. Siinä työssä niin yhteiskunnan omilla organisaatioilla, yrityskentällä kuin kolmannellakin 
sektorilla on paikkansa. Järjestöissä tehtävä työ on huomattu, sitä arvostetaan ja siihen kannustetaan edel-
leen. Järjestöt ovat tärkeä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaakunnan rakentamisessa. 

Projektipäällikkö Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta puhui hyvinvointityön nostamisesta agendalle. Hyvin-
voinnin edistämisen näkökulmaa tulee jatkaa ja sitä tulee tehdä yhdessä. Järjestöjen hyte-työtä tulee jäsen-
nellä, tehdä näkyväksi ja tuoda sopivina palasina esille julkiseen koneistoon. Kuntakenttää on tähän men-
nessä jäsennetty jälkikäteen, mutta nyt on tarkoitus alkaa toimia toisin ja toimia yhteistyössä tulevaisuus-
painotteisesti. Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa käynnistellään, mutta eteneminen vie aikaa. Tarkkoja 
aikatauluja ei tässä vaiheessa uskalleta valtakunnallisesti antaa, mutta uudistus tulee aikaisintaan 2023 – 
2025. On hyvä huomioida, että useat kunnat ovat haasteellisessa tilanteessa talouden osalta jo tällä het-
kellä.  

Todettiin, että järjestöjen yksi oleellinen tehtävä on luoda toivoa. Järjestöjen on hyvä jatkaa omien perus-
tehtävien toteuttamista ja on tärkeää, että järjestötyötä tehdään systemaattisemmin näkyväksi. Maakunta- 
ja sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi järjestöjen on hyvä kiinnittyä tässä vaiheessa nykyisiin organisaatioi-
hin (kunnat, perusterveydenhuollon toimijat), ettei jo tehty työ mene hukkaan. Kumppanuuspöytä on vä-
line tähän työhön. Varaudutaan nyt jo tulevaan, että olisimme hieman etukenossa tekemässä asioita.  

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän toiminnan käynnistyttyä on synnytetty systemaattista ja toi-
mialakohtaista järjestöjen rakennetta, joka tekee järjestöjen työtä näkyväksi ja vaikuttaa järjestöjen ase-
maan ja rooliin tulevissa uudistuksissa kuten Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa. Toivottavasti järjestö-
toimijoiden innostus ja voimat riittävät pitämään yllä tätä rakennetta. 

Keski-Suomen Järjestöareenan ja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän työnjako, Keski-Suomen 
Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen ja järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 
 
DIA: Järjestöareenan ja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä. 

Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen ja järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen 
esittelivät Järjestöareenan ja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän tavoitteita ja tehtäviä. Keski-
Suomen Järjestöareena kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Järjestöareena on toiminut tämän vuoden uu-
della organisoitumistavalla, kun Kumppanuuspöydän toiminta aloitettiin helmikuussa 2019. Edustajat 
kumppanuuspöytään valittiin avoimella haulla vuoden 2018 lopussa.  

Kumppanuuspöytä koostuu tällä hetkellä 12 eri järjestötoimialaa edustavasta jäsenestä, jonka lisäksi tapaa-
misissa on mukana Raija Partanen Keski-Suomen liitosta ja Järjestöareenan puheenjohtaja. Kumppanuus-
pöydän puheenjohtajana toimii Anne Astikainen. Kumppanuuspöytä on kokoontunut Keski-Suomen liiton 
tiloissa noin kerran kuukaudessa. Kumppanuuspöydän toimikausi on kaksi vuotta. 

Kumppanuuspöydän kokoonpanosta on sovittu, että jos joku 12:sta järjestöedustajasta joutuu jättämään 
paikkansa, kyseinen paikka laitetaan auki ja siihen haetaan avoimesti uusi edustaja, jonka Järjestöareena 
lopulta valitsee.  

Kumppanuuspöytä toimii Järjestöjen tavoitteiden mukaisesti. Käytännössä Kumppanuuspöytä on määritel-
lyt tehtävikseen seuraavat asiat: 

- Huolehtii järjestöjen mukana olosta maakunnan rakenteissa ja mm. alueellisessa hyvinvointityössä 
ja -ohjelmassa. 

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

jen kanssa. 



Kumppanuuspöydän edustajat ovat kutsuneet toimialakohtaisia verkostoja koolle. Osa verkostoista on jo 
käynnissä, osissa on pidetty ensimmäinen tapaaminen, joissa on keskusteltu verkoston tarpeesta. Tiedon 
keräämistä maakunnassa toimivista järjestöistä toimialoittain on aloitettu tehdä. Tiedonkeruun pohjana on 
yhdessä mietitty kysymyspatteristo, jolla kootaan tietoa mm. verkostokokoontumisissa. Tiedonkeruun hoi-
tavat Kumppanuuspöydän jäsenet omalta toimialaltaan haluamallaan tavalla. Suositeltava tapa on käydä 
asiat läpi keskustelemalla, koska silloin pystytään aukaisemaan kysymyksiä paremmin. Tavoitteena on 
tehdä kustakin toimialasta tiivistetty yhdelle sivulle mahtuva kooste järjestöalan toiminnasta ja tulevaisuu-
den kuvasta. Ongelmana tiedonkeruussa on eri järjestötoimialojen erilaiset lähtökohdat. Mm. monikult-
tuuri- ja maahanmuuttajajärjestöt kokevat kysymyspatteriston vaikeaksi.   

Tiedonkeruu hyödyntää mm. meneillään olevaa alueellisen hyvinvointikertomuksen tekemistä ja mahdolli-
sen tulevan Keski-Suomen järjestöstrategian tekemistä.  

Käytiin keskustelua tiedonkeruusta. Todettiin, että kun tietoa kerätään, olisi hyvä, että se hyödyttää myös 
itse järjestöä. Toisaalta todettiin, että samalla toimialalla toimivat järjestöt eivät välttämättä tiedä tällä het-
kellä toistensa toiminnasta. Lisäksi toimialojen välistä tietoa toisistaan on hyvä syventää. Tiedonkeruu voi 
lisätä tietoa ja näin hyödyttää myös järjestöjä.  

Tiedonähky on arkiongelma kaikilla. On oleellista miettiä, mikä osa omasta perustehtävästä sopii tähän ko-
konaisuuteen. Ei ole tarpeen kerätä kaikkea mahdollista tietoa, mitä on saatavilla, vaan se, mikä on järjestö-
jen näkökulma maakunnallisiin kysymyksiin. Tiedolla johtaminen on vahva johtamisen väline. Siksi toimiala-
kohtainen tiedonkeruu on tärkeää.  

Keskusteltiin yleisesti Kumppanuuspöydän toiminnasta. Kumppanuuspöydän jäsenet sopivat yhdessä asiat, 
joita tehdään. Siellä on myös arvioitu sitä, ehditäänkö ja pystytäänkö tekemään kaikkea, mitä yhdessä on 
sovittu. Kumppanuuspöydän jäsenet työskentelevät yhteisten asioiden hyväksi oman toimen ohella. Tapaa-
misia on usein ja yhteisesti sovitut tehtävät vievät aikaa. Sen vuoksi on sovittu, että asioita pyritään teke-
mään kevyellä tavalla. Kumppanuuspöydän edustajat päättävät itse tavasta työskennellä.  

Keski-Suomen järjestöohjelma/-strategia. Yhteistä keskustelua ja suunnittelua. Järjestöareenan puheen-
johtaja Tiina Sivonen 

Järjestöareenassa on keskusteltu aika ajoin siitä, pitäisikö järjestöillä olla yhteinen Keski-Suomen järjestö-
strategia. Edellisen maakunta- ja soteuudistuksen yhteydessä esitettiin, että maakunnan strategian sisällä 
olisi hyvä olla myös järjestöohjelma. Uudistuksen kaatuessa jäi elämään kuitenkin ajatus siitä, että olisiko 
nyt Keski-Suomen järjestöstrategian aika. Kumppanuuspöydässä käytyjen keskustelujen pohjalta ehdote-
taan, että järjestöstrategiaa lähdetään tekemään. Järjestöstrategiassa voisi linjata keskisuomalaisten yhtei-
nen tahtotila mm. siitä, miten järjestöt ovat mukana luomassa Keski-Suomesta hyvinvoinnin ja terveyden 
maakuntaa. Järjestöstrategian tekemisen tukena toimii mm. toimialakohtaisen tiedon keruu järjestöistä.  

Keskusteltiin järjestöstrategian tekemisestä. Pohdittiin, olisiko tekemiseen mahdollista hakea resurssia. 
Mahdollisia uusia sote-uudistusta tukevia avustuksia on ehkä tulossa, mutta todettiin myös, että strategian 
tekemiseen on hyvä ryhtyä heti, eikä jäädä odottamaan avustusten tai hankerahojen avautumista. Strate-
giatyössä on tärkeää myös löytää yhteinen tekijä, johon kiinnitytään.  

Strategian tekemistä työstettiin kolmen fläpin avulla (Kooste: Järjestöareena ryhmätyö 13.9.2019.pdf): 

1. Miksi järjestöstrategia? 
2. Miten Keski-Suomen yhdistykset osallistetaan strategian tekoon? 
3. Mihin järjestöstrategian pitäisi Keski-Suomessa kiinnittyä? 



Sovittiin, että Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä jatkaa strategiatyön suunnittelua. Oleellista 
työssä on se, että siihen saadaan sitoutettua mukaan laajasti eri yhdistykset ja järjestöt.  On myös hyvä 
muistaa, että strategian yksi osa on toimintasuunnitelma. Meneekö järjestöstrategia osaksi johonkin ole-
massa olevaan toimintasuunnitelmaan ja jos menee, niin mihin? Tätä on vielä hyvä pohtia. 

Kuulumisten vaihto ja seuraavan tapaamisen sopiminen  

Seuraava Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen on 7.2.2020 klo 8.30-12 Keski-Suomen liiton tiloissa. 

Sakari Möttösen Järjestöjen tuottamat palvelut, hankinnat ja asiakkaan hyvä – selvityksen julkistus 
23.9.2019. https://www.kyt.fi/keski-suomen-yhteisoejen-tuki-ry/julkaisut/ 

Kansalaistoiminta.NYT -tapahtuma 7.11.2019 Kansalaistoiminnankeskus Matarassa.  
https://www.yhdistystori.fi/katonyt2019/ 

Hippoksen joulumarkkinat 14.12.2019 http://www.nuortensuomi.fi/hippoksen-joulumarkkinat/ 

Eläkeläisjärjestöjen seminaari 23.9.2019 Kristillinen opisto. 

 

Muistion kirjasi Anssi Karhima 

https://www.kyt.fi/keski-suomen-yhteisoejen-tuki-ry/julkaisut/
https://www.yhdistystori.fi/katonyt2019/
http://www.nuortensuomi.fi/hippoksen-joulumarkkinat/

