
 

Keski-Suomi, Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kokous MUISTIO 
Aika: 21.10.2019 klo 13.00 – 15.00 
Paikka: Jyväskylä, Cygnaeustalo/kokoustila Helmi 
 
 
Osallistujat: 
Anne Astikainen, pj 
Tarja Honkanen, kokouksen sihteeri 
Emmanuel Sibomana 
Ilari Siltanen 
Kristiina Pigg 
Sirkka Suomäki  
Riina Kylmälahti 
Vaula Ollonen  
 
 
Tämän ja ensi vuoden tärkeimpiä tehtäviämme ovat: 

• Järjestöjen osallistaminen alueelliseen hyvinvointityöhön  

• Keski-Suomen järjestöstrategian laadinta yhdessä järjestöjen kanssa  

• Tiedolla johtamisen tueksi tehtävä toimialakohtainen tiedonkeruu 
  

  
1. Alueellinen hyvinvointiohjelma 

 
• Alueellinen hyvinvointiohjelma laaditaan tukemaan kuntien hyvinvointityötä ja -

ohjelmaa. Ensin kootaan 28.11.2019 mennessä iso kuva, jossa kootusti eri 
toimijoiden perustietoja.  

➢ Järjestöistä toivotaan numeroita, osallistujamääriä, luokittelua, 
volyymeja, järjestöt kunnittain (kartta).  

➢ Tämän pohjalta tehdään kumppanuuspöydän tapaamisessa 
20.11.2019 painopisteiden valintaa/ehdotuksia. Hyödynnetään siihen 
mennessä koottuja toimialakohtaisia kartoituksia ja tuolloin ne olisi 
hyvä olla valmiina niin hyvin kuin mahdollista. 

➢ Valitut painopisteet Anne vie 19.12.2019 kokoontuvalle 
maakunnalliselle hyte-ryhmälle, jonka tavoitteena valita linjaavia 
painopisteitä alueelliseen hyvinvointiohjelmaan liittyen järjestöjen 
hyte-toimintaan.  

• Vuonna 2020 osallistetaan eri toimijoita. Anne on sopinut sairaanhoitopiirin 
hyvinvointikoordinaattori Nina Peräsen kanssa, että järjestetään järjestöille 
suunnattuja työpajoja (arviolta 3) vuoden 2020 aikana huomioiden muut alueelliset 
tilaisuudet ja resurssit. Tätä ehdotetaan KS Järjestöareenan tapaamisessa.  

• Syksyllä 2020 hyvinvointiohjelma hyväksytetään maakuntavaltuustolla. 
 

  
2. Keski-Suomen järjestöstrategia 
 

• Kootaan toimialakohtaisen tiedonkeruun pohjalta syntynyt, olemassaoleva tieto 
sekä tulevaisuuden tahtotila ja haasteita. 



• Strategia koostuu yhdessä sovituista vaikuttamisen painopisteistä; asioista joiden 
eteen järjestöt toimivat ja vaikuttavat. 

• Vastuutahoina Keski-Suomen järjestöareena ja Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä. 

• Prosessista ja järjestöjen osallistamisesta keskustellaan ja sovitaan K-S 
järjestöareenassa 7.2.2020, jonne viedään ehdotus vaikuttamisen kohteista ja 
tulevaisuuden kuvasta. 

➢ Lisäksi käytiin keskustelua siitä, tarvitaanko erikseen järjestöstrategia 
ja hyvinvointiohjelma vai nivotaanko yhteen kokonaisuuteen, josta 

mahdollista poimia sisältöä tarpeen mukaan. 
➢ Todettiin yhdessä, että järjestöstrategiaan koottua sisältöä syötetään 

sisään alueelliseen hyvinvointiohjelmaan.  

Must - asioita: Toimialakohtaisessa kyselyssä lukumääriä tarvitaan mm. 
osallistujamäärät, kyselyn kaksi viimeistä kysymystä - tulevaisuuden tahtotila ja 
vaikuttamisen kohteita. Kyselyn tuloksista voidaan koota järjestöjen tekemää hyteä 
ja ennaltaehkäisevää toimintaa vaikka sille ei ole erikseen omaa kysymystä. 
Järjestöjen toimintaedellytysten tukemisen edistämistyöhön tarvitaan myös tietoa. 
 

  
3. Toimialakohtainen tiedonkeruu 
 

Tiedonkeruuta osin tehty ja etenee sovitusti. Hyödynnetään seuraavassa 
kokouksessamme 20.11.siihen mennessä koottuja toimialakohtaisia kartoituksia 
(kts. kohta 1).  
Sovittiin että kaikki mahdollinen toimialakohtainen tieto toimitetaan Annelle 19.11. 
mennessä.  

 

4.Kevään 2020 kokousten aikataulu 

 21.1. klo 13:00 – 15:00 

 17.3. klo 13:00 – 15:00 

 12.5. klo 13:00 – 15:00 

 
5. Muita asioita 

• Kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida Innokylään tulevaa mallia järjestöjen 
yhteistyörakenteista 3.11.2019 mennessä - lisätietoja Annelta. Ilari lupautui 
katsomaan mallia.  

• 20.11. kokouksessa tehdään asialista K-S Järjestöareenan tapaamiseen 7.2.2020 
• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän uusien jäsenten valintaprosessi nyt 

paikkansa jättävän Markun tilalle. 
➢ Valinnan tekee järjestöareena helmikuussa 2020. Tarvitaan päihde-ja 

mielenterveys sekä työllisyyspuolen edustaja. Sovittiin, että Anne laittaa 
edustajan paikat hakuun mahdollisimman pian ja haku 14.tammikuuta 2020 
mennessä. 

• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän itsearviointikeskustelu vuoden 
viimeisessä kokouksessa 11.12.2019 Ilarin ja Annen johdolla. 

  
6. Seuraava tapaaminen 10.11.2019 klo 13.00 Cygnaeustalossa. 



 


