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Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Hallitusohjelman nostoja 
järjestöjen näkökulmasta

• Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyön tuloksia hyödynnetään 
mahdollisimman laajasti.

• Keski-Suomessa järjestöt olivat tiiviisti mukana uudistuksen valmistelussa

• Uusi hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. 

• Tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saavutettavuus

• Käynnistetään tulevaisuuden sote-keskusohjelma

• Vahvistetaan sote-järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä 
sekä järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

• Sosten tilaisuus 29.8. klo 12.30-15.00. Myös etäseuranta & tallenne!

• Yhdistystorilla ollut juttu 

• Sosten analyysi hallitusohjelmasta

• Lisäksi Sosten sivuilta löytyy googlaamalla runsaasti hallitusohjelman 
analyyseja eri näkökulmista 

https://www.soste.fi/tapahtuma/milta-hallitusohjelma-nayttaa-kansalaisjarjestojen-ja-kansalaisyhteiskunnan-nakokulmasta/
https://www.kyt.fi/2019/06/03/hallitusohjelman-lupaukset-jarjestoille/
https://www.soste.fi/uutinen/soste-iloitsee-uusi-hallitusohjelma-uskoo-ihmiseen-ja-panostaa-tulevaisuuden-hyvinvointiin/


Keski-Suomen Järjestöareena ja 
Järjestöjen ja maakunnan 

kumppanuuspöytä 2019 - 2020



Keski-Suomen 
Järjestöareena ja 

järjestöjen ja 
maakunnan 

kumppanuuspöytä

▪ Keski-Suomen Järjestöareena toimii yhteistyössä 

Keski-Suomen liiton kanssa

▪ Kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa

▪ Noin 40 kutsuttua osallistujaa, yhteistoimintayhteisöjä

▪ Kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja sihteeri

▪ Valitsee Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän 

kokoonpanon (2-vuotiskausi)

▪ Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä toimii 

Järjestöareenan tavoitteiden mukaisesti

▪ Jäsenenä 12 järjestöedustajaa, Järjestöareenan 

puheenjohtaja ja Keski-Suomen liiton edustaja

▪ Kokoontuu noin kerran kuukaudessa

▪ Sote-järjestöjen maakunnallisia verkostoja on koottu 

Yhdistystorille

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/yhteistyota-maakunnassa/keski-suomen-sosiaali-ja-terveysjarjestojen-verkostot/ks-vammaisjarjestot/


Järjestöareenan 
tavoitteet

▪ 1. Vahvistaa järjestöjen asemaa Keski-Suomessa

▪ 2. Toimii järjestöjen yhteisten asioiden äänenä

▪ 3. Vahvistaa kumppanuutta, luottamusta ja 

vuorovaikutusta järjestöjen välillä

▪ 4. Vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin Keski-

Suomessa mm. vahvistamalla kumppanuutta, 

luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja 

maakunnan välillä.

▪ Järjestöareenalle tehdään tulevien vuosien toimintaa 

linjaava strategia



Tehtävät

▪ ASEMAN VAHVISTAMINEN

▪ Tekee yhteistyötä Keski-Suomen liiton ja muiden 

viranomaistahojen kanssa

▪ Välittää järjestöjen näkökulmia maakunnan 

kehittämistyöhön

▪ Tekee järjestötoiminnan moninaisuutta ja 

vaikuttavuutta näkyväksi

▪ YHTEISTEN ASIOIDEN ÄÄNI

▪ Kuulee järjestöjen esille ottamia asioita

▪ Kokoaa tietoa järjestöjen toiminnasta, 

toimintaedellytyksistä ja kehitystarpeista ja 

arvioimalla niiden tilaa

▪ Tekee vaikuttamistyötä

▪ Toimii järjestötoiminnan asiantuntijana



Tehtävät

▪ KUMPPANUUDEN, LUOTTAMUKSEN JA 

VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJA

▪ Kokoaa järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen

▪ Viestii avoimesti toiminnastaan

▪ Järjestää koulutuksia, seminaareja ja 

verkostoitumistilaisuuksia

▪ JÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN 

VAHVISTAJA

▪ Tukee kansalaisjärjestöjen 

toimintaedellytyksiin vaikuttamista ja 

vahvistaa järjestöjen tekemää hyvinvointityötä

▪ Toimii maakunnan tunnistamana ja 

tunnustamana järjestöjen ja maakunnan 

kumppanuuspöytänä



Järjestöareenan 
tapaaminen

▪ Järjestöareenan kokoonpano: laaja-alaisesti 40 eri järjestöä

ja tahoa, joilla on paikallisyhdistyksiä tai verkostoja. 

▪ Toimijat viestittävät yhteisistä asioista verkostoilleen ja 

tuovat viestiä niiltä tapaamisiin. Toimijoilla pitää olla 

mahdollisuus sitoutua yhteiseen tekemiseen. 

▪ Halukkuutensa tulla mukaan Järjestöareenan tapaamisiin

esitetään puheenjohtajalle

▪ Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi Järjestöareenan

tapaamisiin kuuluvista järjestöistä. Puheenjohtaja on 

kumppanuuspöydän jäsen

▪ Toimikausi: jatkuva

▪ Resurssi: sihteeriys Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella, 

Yhdistystori.fi –sivusto

▪ Kokoontuminen Keski-Suomen liiton tiloissa tai 

Järjestöareenan jäsenten tarjoamissa tiloissa (sis. kahvitus)

▪ Kokoontuminen 2 krt/vuodessa tai tarpeen mukaan



Järjestöareenatapaamisiin kutsutut yhteisöt

▪ Humanistinen ammattikorkeakoulu 
▪ Japa ry
▪ Jämsän Voimavara ry
▪ Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
▪ Jyväskylän kaupunki 
▪ Jyväskylän yliopisto
▪ Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry
▪ JyväsRiihi ry
▪ Jyvälän Setlementti ry
▪ Järvi-Suomen Partiolaiset ry
▪ Kehräkumppanit ry
▪ Keski-Suomen Elokuvakeskus ry
▪ Keski-Suomen Kylät ry
▪ Keski-Suomen Liikunta ry
▪ Keski-Suomen Liitto
▪ Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ry
▪ Suomen Nuorisoseurat ry
▪ Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus 
▪ Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry

▪ Keski-Suomen Työpajayhdistys ry
▪ Taiteen edistämiskeskus
▪ Keski-Suomen ELY-keskus
▪ Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
▪ Keski-Suomen Yrittäjät ry
▪ Leader VIISARI ry
▪ Maaseudun sivistysliitto ry
▪ Maaseutukehitys ry
▪ MLL:n Järvi-Suomen piiri 
▪ MONI - Inhimillisen Kehityksen ja Sosiaalisen 

Muutoksen Yhdistys ry
▪ Monikulttuuriyhdistys Gloria ry
▪ Mosaiikki ry
▪ MTK Keski-Suomi
▪ Nuorten Keski-Suomi ry
▪ Paremmin Yhdessä ry
▪ Pro Agria Keski-Suomi
▪ Kehräkumppanit ry
▪ SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
▪ SOVATEK
▪ Suomen 4H-liitto ry
▪ Varstaajat ry
▪ Vesuri-ryhmä ry
▪ Wari ry



Järjestöjen ja 
maakunnan 

kumppanuus-
pöydän tehtävät 

2019 - 2020

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 

▪ Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan 

Järjestöareenan tehtävien mukaisesti

▪ Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen 

päätöksentekoon asioita

▪ Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset sekä 

Kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten valinnan

Järjestöareenan tavoitteiden mukaisessa toiminnassaan 

kumppanuuspöytä

▪ Vaikuttaa kaikkien keskisuomalaisten järjestöjen 

toimintaedellytysten ja tulevaisuuden kannalta oleellisiin 

asioihin peilaten toimintaympäristön muutoksia

▪ Huolehtii järjestöjen mukana olosta maakunnan rakenteissa ja 

uudistustyössä (esimerkiksi maakunnallisessa hyte-työssä)

▪ Lisää tietoa maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden 

verkostoista (toimialakohtainen tiedonkeruu)

▪ Synnyttää maakunnallisen järjestöohjelman/ -strategian 

yhdessä maakunnassa toimivien järjestöjen kanssa



Kumppanuuspöydän 
kokoonpano 
2019 - 2020

Liikunta: 

Petri Lehtoranta, 

Keski-Suomen Liikunta ry

Eläkeläisjärjestöt: 

Maija Piitulainen, 
Eläkeläisjärjestöjen 

neuvottelukunta

Potilasjärjestöt, 
mielenterveys: 

Kristiina Pigg, 

Keski-Suomen 

Sydänpiiri ry

Vammaisjärjestöt: 

Tarja Honkanen, 
Invalidiliitto ry

Nuorisojärjestöt: 

Sirkka Suomäki, 

Suomen 4H-liitto r.y./Keski-
Suomi

Lapset ja perheet:

Raisa Ojaluoto, Suomen 
Monikkoperheet ry

Omaistoiminta: 

Vaula Ollonen, 

Mielenterveysomaisten 
keskusliitto - FinFami

Päihdetyö, 
työllisyydenhoito: 

Markku Hassinen, 

Sovatek-säätiö

Kylä- ja asukastoiminta:

Kaisu Kumpulainen,

Keski-Suomen Kylät ry

Järjestöjen järjestöt: 

Anne Astikainen, 

Keski-Suomen Yhteisöjen 
Tuki ry

Maahanmuuttajajärjestöt:

Emmanuel Sibomana,

Paremmin Yhdessä ry

Kulttuuri: 

Riina Kylmälahti, 

Suomen Nuorisoseurat ry 
Keski-Suomi





Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Hankkeen alkuperäiset 
vaikuttamisen kohteet: 

1. Järjestöille syntyy luonteva ja tarkoituksenmukainen rooli 
uudessa maakunnassa ja kunnissa 

2. Maakuntaan luodaan järjestöjen, maakunnan ja kuntien 
toimivat yhteistyörakenteet 

3. Järjestöjen toimintaedellytykset turvataan

4. Järjestöjen asiantuntijuutta hyödynnetään maakunnan ja 
kuntien toimintaa kehitettäessä. 

Lisäksi KYTin strategiaan liittyen: Tulkitaan yhteiskunnallisia 
muutoksia ja tehdään niiden vaikutuksia näkyväksi tasa-
arvoisesti jakautuvan hyvinvoinnin turvaamiseksi 

Kolmikossa käytiin keskustelua hankkeen toiminnasta syksyllä 
2019 ja 2020. 


