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Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkosto KOLMIKKO  

28.8.2019 klo 12-15 

Kansalaistoiminnankeskus Matara, Talvikki  

 

1. Esittäytymiset ja kuulumiset  

KOLMIKKO kokoaa alueen sote-järjestöjen työntekijöitä verkostoitumaan ja käsittelemään ajankohtaisia 

asioita. Verkostoon on ilmoittautunut 38 eri tahoa. Verkostoa koordinoi aiemmin SOSTE, mutta sen alue-

työn päättymisen myötä verkoston koordinaatio siirtyi KYT ry:lle. Verkoston sisältöinä mm. ajankohtaiset 

asiat, tiedon jakaminen, vertaistuki ja voimaantuminen toisilta sekä yhteistyön ja vaikuttamisen lisääminen. 

Tapaamisia 2-4 kertaa vuodessa. Sähköpostiosoitteet voivat näkyä verkostossa lähetetyissä viesteissä. Diat 

muistion liitteenä.  

Paikalla: Tiina Sivonen / KYT ry, Anne Astikainen / KYT ry, Anu Hätinen / KYT ry, Raili Haaki / KYT ry, Sami Mustonen / 

Punainen Risti Länsi-Suomen piiri ry, Helena Narkilahti, Hengitysliitto ry, Petri Leppänen / Munuais- ja maksaliitto ry, 

Susanna Turkkila, Keski-Suomen Näkövammaiset ry, Anssi Karhima / KYT ry harjoittelija 

Hengitysliiton kuulumisia: hallinnoi tällä hetkellä Yksi elämä -hanketta (aiemmin Sydänliitto). Hankkeessa 

on mukana Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Sydänliitto ja Syö-

päjärjestöt. Tämän lisäksi toimii Yksi elämä -verkosto, jolla on yhteistä toimintaa mm. syrjäytyneille nuorille, 

työttömille, yksinhuoltajaperheille. Verkosto on kokoontunut mukavasti Keski-Suomessa. Yhdistystasolla 

puhuttaa mm. saavatko yhdistykset aktiivihenkilöitä mukaan (puheenjohtaja, hallitus) ja pystytäänkö tämän 

tilanteen eteen tulleita yhdistyksiä jatkaa. Pitkien välimatkojen takia yhdistysten yhdistämiset eivät ole jär-

kevä vaihtoehto.  

Munuais- ja maksaliiton kuulumisia: neljä pitkäaikaista järjestösuunnittelijaa jäänyt lähiaikoina pois. Samaa 

viestiä tullut yhdistyksiltä kuin Hengitysliitollekin eli aktiiveja ei saada toimintaan riittävästi. C-hepatiittiin 

haetaan jonkinlaista hanketta. Liitto hallinnoi Lasso-hanketta. Elinten omaisluovutusta on saatu laajennet-

tua.  

Punaisen Ristin kuulumisia: Isona haasteena on myös se, että uusia vapaaehtoisia on vaikea saada mukaan. 

Nyt mukana olleet vapaaehtoiset ovat jo ikääntyneitä ja väsyvät toimintaan. Omaishoitajille on kokeilussa 

vertaistapaamisia verkossa discord-alustalla ja tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta sekä laajentaa sitä val-

takunnalliseksi. Tätä tehdään tiiviissä yhteistyössä omaisyhdistysten ja mm. KS Muistiyhdistyksen kanssa.  

KYTin kuulumisia: tiedoksi Sakari Möttösen palveluntuottajajärjestöihin kohdistuvan hankkeen loppusemi-

naari 23.9. – tervetuloa mukaan. KYT mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa (Forthem), jossa mm. 

opiskelijoiden kansalaisaktiivisuutta lisätään ja kehitetään sidosryhmäyhteistyötä. OLKA-toiminta on käyn-

nistynyt kesällä. OLKA-päivystystä on sekä Mataralla että keskussairaalassa. KYT järjesti viime viikolla kes-

kustelutilaisuuden liittyen Veikkaukseen ja rahapelihaittojen vähentämiseen liittyen. Myös Keski-Suomen 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/kolmikko/
https://www.yksielama.fi/mita-teemme
https://perhesope.fi/
https://www.kyt.fi/2019/08/26/jarjestojen-tuottamat-palvelut-hankinnat-ja-asiakkaan-hyva-selvityksen-julkistustilaisuus-23-9-2019/
https://www.kyt.fi/2019/08/26/jarjestojen-tuottamat-palvelut-hankinnat-ja-asiakkaan-hyva-selvityksen-julkistustilaisuus-23-9-2019/
https://www.yhdistystori.fi/hanke/olka-toiminta/
https://www.yhdistystori.fi/2019/08/26/jarjestot-rahapelit-ei-hinnalla-milla-hyvansa-vaan-vastuullisuus-edella/
https://www.yhdistystori.fi/2019/08/26/jarjestot-rahapelit-ei-hinnalla-milla-hyvansa-vaan-vastuullisuus-edella/
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Järjestöareenassa keskustellaan asiasta. Käytiin lyhyt keskustelu aiheesta. KYT kutsuu keskisuomalaiset kan-

sanedustajat keskusteluun vuoden vaihteen jälkeen.  

Keski-Suomen Näkövammaisten kuulumisia: ajankohtaista on alueellisen työn kehittäminen. Järjestö on 

mukana vammaisjärjestöjen verkostossa.  

2. Katsaus hallitusohjelmaan järjestöjen kannalta  

Anne Astikainen valotti hallitusohjelman nostoja järjestöjen näkökulmasta. Diat muistion liitteenä. Hanke 

on ottanut etupainotteisesti koppia kirjauksesta ”käynnistetään tulevaisuuden sote-keskus ohjelma” järjes-

tämällä yhteistyössä JYTEn kanssa Sote-järjestöjen ja terveysasemien sosiaaliohjaajien yhteistyöiltapäivän. 

Sote-järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan teettämällä syksyllä järjestöille 

niiden hyte-toimintaa kartoittava kysely. Tietoa käytetään tiedolla johtamisen tukena.  

3. Keski-Suomen Järjestöareenan kumppanuuspöydän kuulumiset  

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on aloittanut toimintansa vuoden 2019 alussa. Se toimii 

kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan Järjestöareenan tehtävien mukaisesti, valmistelee näkökul-

mastaan maakunnan poliittiseen päätöksentekoon asioita, valmistelee Järjestöareenan tapaamiset sekä 

kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan. Jäseninä on järjestöjä 12, järjestöareenan pu-

heenjohtaja ja Keski-Suomen liiton edustaja. Toimikausi on kaksi vuotta ja siinä on laaja-alainen pohja. Jäse-

nillä ei ole poliittisia mandaatteja. Kokoontumisia on n. 12/vuosi. Anne Astikainen on kumppanuuspöydän 

puheenjohtaja. Tänä vuonna kumppanuuspöytä tekee toimialakohtaisen tiedonkeruun järjestöjen toimin-

nasta jäseniensä verkostojen avulla sekä käynnistää järjestöstrategian laatimisprosessin.  

Keski-Suomeen ollaan siis synnyttämässä järjestöstrategiaa, jossa keskisuomalaiset järjestöt linjaavat yh-

teistä tahtotilaa ja tulevaisuuden kuvaa. Asiasta on jo keskusteltu kumppanuuspöydässä ja seuraavaksi siitä 

ja sen tarpeesta keskustellaan Järjestöareenan tapaamisessa 13.9.2019.  

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke käynnistää syksyn aikana sote-järjestöjen hyte-toiminnan tiedon-

keruun. Tietoa hyödynnetään tiedolla johtamisessa, alueellisessa hyvinvointikertomuksessa sekä seuraavan 

sote-uudistuksen valmistelussa.  

Keski-Suomen järjestöjen verkostot, jotka ovat kytköksissä kumppanuuspöytään: kulttuurijärjestöt, nuoriso-

järjestöt, vanhus- ja eläkeläisjärjestöt (KEN), potilas- ja mielenterveysjärjestöt verkostoituvat OLKA-toimin-

nan puitteissa, vammaisjärjestöt, omaisjärjestöt (Komiat), lapsi- ja perhejärjestöt, monikulttuurisuus- ja 

maahanmuuttajajärjestöt, työllisyys- ja päihdetoimijat, liikuntajärjestöt sekä kylä- ja asukastoimintatoi-

minta. Verkostot ovat avoimia. Lisätietoa Yhdistystorilla.  

Lisätietoa liitteenä olevassa diasarjassa.  

3. Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen toiminta jatkossa – ohjattua työskentelyä 

Hanke tekee jatkohakemuksen vuodelle 2020 syyskuun loppuun mennessä. Hankkeen vaikuttamisen koh-

teista lisätietoa liitteenä olevassa diasarjassa. Eri verkostoja kuullaan jatkosuunnitelmiin liittyen. Tehtiin ää-

nestys-menetelmällä työskentelyä.  

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/kolmikko/
https://www.yhdistystori.fi/2019/08/23/netti-tuo-jarjestot-sosiaaliohjaajan-ulottuville/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keski-suomen-sosiaali-ja-terveysjarjestojen-verkostot/
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4. Muut asiat 

Kansalaistoiminta.NYT tutkimus- ja kehittämispäivä 7.11. Matarassa. Ilmoittautuminen aukeaa syyskuussa.  

5. Keskustelua Kolmikon jatkotapaamisista ja seuraava tapaaminen  

Keskusteltiin Kolmikon jatkosta. Todettiin, että Kolmikko on tarpeellinen ja sen erityisyys tulee siitä, että 

verkostossa yhdistyy eri substanssialojen näkökulmat. Pohdittiin, miten Kolmikon ja nyt käynnistyneiden 

sote-järjestöjen substanssiverkostojen (omais-, vammais-, lapsi- ja perhe sekä mielenterveys ja päihde) toi-

minta limittyy toisiinsa. Tärkeää olisi, että verkostojen kuulumiset tulisivat esille myös Kolmikossa.  

Ehdotettiin tapaamisia kerran kevät- ja kerran syksykaudelle.  

Ehdotettiin aiheita tapaamisiin: OLKA-toiminta ja Sakarin selvitys järjestöjen palvelutuotannosta. Vinkkejä 

teemoista ja aiheista saa laittaa Tiinalle.  

Sovittiin seuraavan tapaamisen ajankohdaksi tiistai 10.12. klo 12-15.  

 

Muistion kirjasi Anu Hätinen, KYT ry  

 

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

