
Muistio 

 

Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen 
7.2.2020 klo 8.30 – 12.00 
Keski-Suomen liitto, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä 
Kokoustila Helmi-kabinetti, toinen kerros 
Paikalla:  

Astikainen Anne Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry  
Guttormsen Annika Paremmin Yhdessä ry 
Haaki Raili KYT ry 
Hätinen Anu Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry  
Karjalainen Leena Leader JyväsRiihi 
Kylmälahti Riina Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä, Suomen Nuorisoseurat 
Luoto Katariina KYT ry 
Möttönen Markku Varstaajat ry 
Partanen  Raija Keski-Suomen liitto 
Pigg Kristiina Keski-Suomen Sydänpiiri ry 
Pitkänen Tuula MLL Järvi-Suomen Piiri 
Seppälä Tiina Maaseutukehitys ry 
Sibomana Emmanuel Paremmin Yhdessä ry 
Sivonen Tiina  KYT ry 
Tervaniemi Matti KYT 
Walamies Aimo Suomen Nuorisoseurat/ K-S Aluetoimisto 
Virfvell Kati Maaseutukehitys ry 

 
Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen avasi tilaisuuden. Todettiin läsnäolijat ja nopeat 
kuulumiset, ja päivän asialista. Tiina esitteli lyhyesti Järjestöareenan sekä Järjestöjen ja 
maakunnan kumppanuuspöydän periaatteet, tehtävät ja toiminnan. 

Ajankohtaisia asioita  
Anne Astikainen, järjestöjen muutosagentti 
(Keski-Suomen Järjestöareena 7.2.2020 Astikainen.pdf) 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 1 v – arviointia toiminnasta. (Diat 2-9) 
• Vuoden aikana on aktivoitu olemassa olevia ja rakennettu uusia toimialakohtaisia 

verkostoja 
• Kerätty toimialakohtaista tietoa, tiedon kerääminen on vielä kesken 
• Kerätty tietopaketti Keski-Suomen järjestöistä erityisesti maakunnallista hyte-ohjelmaa 

(hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma) ajatellen 
• Pohdittu järjestöstrategian tekemistä, onko tarvetta ja resurssia 

https://www.ksshp.fi/aluehyte/
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• Kuluvan vuoden aikana painopiste Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelmassa, koskee 
kaikkia järjestöjä 

• Kumppanuuspöytä on tehnyt itsearvioinnin omasta toiminnastaan ensimmäisen 
vuoden toiminnan jälkeen SWOT-arviointina.  

• Rakennettu mm. ”hissipuhe”: Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän 
perustehtävä: vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee näkyväksi järjestöjen 
merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan 
maakunnassa. 

• Valitaan jokaiselle vuodelle yksi toiminnan kärki, johon kaikki toiminta kytketään. 
Yhteenveto toimenpiteistä: 

1. Ydin/perustehtävän ja tarpeen kirkastaminen 
2. Viestinnän kehittäminen – viestintäsuunnitelma 
3. Rakenteellinen kehittäminen – maakunnan ja sairaanhoitopiirin kytkeminen 

vahvemmin ja selkeämmin kumppanuuspöydän toimintaan 
 
Keskustelussa puhuttiin mm. siitä, että toimialakohtaiset verkostot ovat tärkeitä jo siksi, 
että yhteistyö toimialojen yli on hankalaa, jos ei tunneta edes kaikkia oman alan toimijoita.  

 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän päihde- ja mielenterveystyön ja/tai 
työllisyydenhoidon järjestöedustajan valinta. (Diat 10-11) 

• Toimialan edustajan on toiminut Markku Hassinen Sovatek-säätiöstä. Markku on 
ilmoittanut jättävänsä tehtävän jäädessään eläkkeelle. 

• Määräpäivään 3.2.2020 tehtävään on tullut kaksi ehdokasta: Heikki Pokkinen 
Sovatekista ja Elina Heiskanen Jyväskylän Katulähetyksestä 

• Keskustelussa todettiin, että ehdokkaat ovat selvästi eri toimialan ehdokkaita 
• Ehdotettiin, että molemmat ehdokkaat tulisivat tästä syystä valituksi, ehdotusta myös 

kannatettiin. 
 

Päätettiin, että valitaan molemmat. Heikki Pokkinen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ja 
Elina Heiskanen työllisyydenhoidon edustajaksi loppukaudeksi. 

Maakunnallisen tulevaisuuden sotekeskusohjelma –hankkeen tilanne Keski-Suomessa 
(Diat 12-14) 

• Ohjelma toteutetaan v. 2020-2022 
• Maakunnallisille hankkeille yhteensä 70 Me v. 2020-2022 (Keski-Suomeen 3,6 Me)  
• Keski-Suomessa hakijana Jyväskylän kaupunki 
• Ohjausryhmä K-S kunnanjohtajat  
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• Painopisteet: palvelujen saatavuuden varmistaminen, palveluketjujen yhtenäistäminen ja 
lasten ja perheiden palvelut hankesisältöihin 

• kumppanuuspöytä tehnee esityksen hankesisältöihin (Edit: on tehnyt esityksiä sisältöihin 
12.2.2020)  

• Järjestöjen laajempi osallistaminen aikataulun kiireellisyyden takia haasteellista (mutta 
sovittu, että laajemmin osallistetaan rahoituksen varmistuttua; kesän – syksyn 2020 
aikana)  

 
Todettiin, että järjestöjen vaikutusmahdollisuudet on syytä pyrkiä turvamaan. 

Alueellinen hyte-ohjelma ja sen painopisteet (Diat 15-27) 
• Diasarja tiedoksi Järjestöareenalle 
• Tulossa kysely  

 K-S vaikuttavat järjestöt hanke päättyy syyskuussa 2020.  

 Järjestöjen kantaa tulevaksi järjestöjen tukirakenteeksi toimintaympäristön 
muutoksessa kartoitetaan kyselyllä. SOSTEn ehdotuksena tukirakenne 
suuralueittain (Erva-alueittain), maakunnallisten toimijoiden ehdotuksena 
tukirakenne maakunnallisesti.  

Keski-Suomen järjestöstrategia: keskustelua  
Tiina Sivonen ja Anne Astikainen 
 

• Järjestöareenan tapaamisissa on keskusteltu järjestöstrategiasta, viimeksi syksyn 
tapaamisessa 13.9.2019 

• Puhuttu pienimuotoisesta strategiasta, resurssina K-S vaikuttavat järjestöt -hanke ja KYT-
Järjestöpalvelut (Anne Astikainen ja Tiina Sivonen)  

• Tavoite: Yhteisesti muodostettu tahtotila suhteessa maakuntaan 
• Tämän hetkinen tilanne: K-S vaikuttavat järjestöt -hanke päättymässä, kumppanuuspöydän 

edustajien työaika ei riitä, muutenkin resurssit pienet 
 

Keskustelusta poimittua:  
• Tiedonkeruuta on tehty Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän 

toimialaverkostoissa.  
• Leader-ryhmät ovat parhaillaan tekemässä tulevan kauden suunnitelmia, ja kokoavat 

järjestöjen ja alueiden tarpeita.  
• Keneltä kaikilta pitäisi kerätä ajatuksia ja asioita Keski-Suomen järjestöstrategiaan> pitäisi 

varmaankin olla laajalti osallistettu> vaatisi resurssin, joka pystyy kokoamaan tiedon, 
vaikka tehtäisiin kevyenäkin versiona 
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• Keskusteltiin myös Keski-Suomen järjestöstrategian nimestä: olisiko parempi puhua 
ohjelma-asiakirjasta, Keski-Suomen järjestöareenan strategiasta tai järjestöjen yhteisestä 
tahtotilasta.   

• Mitä jos ei tehdä? Ei vaikuta välttämättä paikallistasolla mitenkään. Kyseessä laajempi 
näkymä, vaikuttaa ennen kaikkea maakunnalliseen toimintaan.  

• Nyt toimialaverkostojen kautta saadaan tietoa ja kannanottoja, mitä ei aiemmin ollut. 
• Paperia tärkeämpää on, että on olemassa kanava, jonka kautta viesti kulkee 

ruohonjuuritasolta päättäjille. 
• Strategiapaperi selkiyttäisi julkiselle järjestöjen toimintaa, merkitystä ja profiilia. 
• Hyvinvointiohjelmaa varten on koottu järjestökentästä valmista tietoa, jota voi hyödyntää 

(kts em. diasarja). Kuitenkin mm. Järjestötoiminnan merkitys puuttuu selvityksistä. 
• Ehdotettiin työpajatyyppistä tapaamista Järjestöareenan toimijoille, jossa asioita 

työstetään yhdessä eteenpäin. 
 

Sovittiin 18.5.2020 pidettävän työpajatyyppinen tapaaminen, jossa tehdään strategiaa. 
 

Seuraavan tapaamisen ajankohta ja vapaa sana  
Sovittiin syksyn Järjestöareena pidettävän 18.9.2020 8.30-12.00. Kokouspaikka selviää myöhemmin. 
Keski-Suomen liitto muuttaa keväällä Innova 2 -rakennukseen. Jatkossa K-S liitolla ei ole 
mahdollisuuksia kokoustilan tarjoamiseen. 

• Leader-toiminnan seuraavan rahoituskauden suunnittelu käynnistyy. Asukasmäärä tulee kriteeriksi 
uusien toimijoiden alueiden määrittelyyn. K-S alueella Maaseutukehityksen kohtalo tästä syystä 
haasteellinen, strategiatyö ja suunnittelu käynnissä.  

• Maaliskuussa kunta-järjestöyhteistyön elinvoimapajat. Hyvän kierre -kisa käynnistyi: Keski-
Suomesta haetaan nyt palkittavaksi järjestöpositiivisia tekoja ja henkilöitä. Katso tarkemmin: 
www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat 

• Maanantaina 10.2.2020 kansanedustajien tapaaminen (KYT)  

• Palvelutuottajajärjestöjen yhteistyötä jatketaan Sakari Möttösen selvityksen pohjalta. Selvitys 
löytyy KYTin verkkosivuilta https://www.kyt.fi/keski-suomen-yhteisoejen-tuki-ry/julkaisut/ 

 

Muistion kirjasi Matti Tervaniemi 

http://www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat
https://www.kyt.fi/keski-suomen-yhteisoejen-tuki-ry/julkaisut/
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