
 

 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen uutiskirje maaliskuu 2020  

 

Ajankohtaista sote-uudistuksesta 

 

STM tiedottaa: Sote-uudistuksen valtionavustusten hakuaikoja jatketaan kuukaudella 

- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenneuudistusta tukevien valtion-
avustusten hakuaikaa on jatkettu kuukaudella korona-tilanteen vuoksi. Hakemukset pitää 
jättää viimeistään 30. 4.2020. Hakuajan jatkaminen tarkoittaa, että päätöksenteko siirtyy ke-
säkuun loppuun. Tämä puolestaan tarkoittaa, että valtionavustushankkeiden aloitus siirtyy 
käytännössä kesälomakauden jälkeiseen aikaan. Hankkeiden toteutuksen alueilla ei kuiten-
kaan nähdä merkittävästi muuttuvan. 

- Keski-Suomessa järjestöt (mm. järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä) ovat tehneet 
ehdotuksensa järjestöjen roolista ja tarvittavista resursseista Tulevaisuuden sote-keskus -
ohjelmassa. Tiedotamme lisää asioiden edetessä.   

 

STM:n ja THL:n verkkolähetys 24.3.2020 klo 12.30-13.30. Skypestä ei tehdä tallennetta.    

- STM ja THL ovat järjestäneet valtionavustushakemusten valmistelun tueksi keväällä 2020 
verkkolähetysten sarjan. Tiistaina 24.3. infossa sote-uudistuksen tilannekatsaus, alueellisen 
valmistelun jaoston työn käynnistyminen sekä valtionavustuksien hakuaikojen lykkääminen. 
Tärkeimmät lähetyksessä esitetyt kysymykset päivitetään soteuudistus.fi-sivun UKK-osioon. 
Skypestä ei tehdä tallennetta, joten kannattaa tulla kuulolle! 

 

Ohjeistuksia ja ajankohtaista tietoa koronaan liittyen  
 
STEA ohjeistaa avustuksensaajia koronan takia muuttuneessa tilanteessa.  

- Kannattaa lukea, linkissä on paljon kysymyksiä ja rahoittajan vastauksia.  

Yhdistyksen vuosikokouksen pitäminen poikkeustilassa Webinaari 27.3. klo 10.00-11.00 

- Määräävätkö yhdistyksenne säännöt, että yhdistyksen vuosikokous on pidettävä tiettyyn päivä-
määrän mennessä keväällä, mutta koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila ja siihen liit-
tyvät rajoitukset vaikeuttavat kokouksen koollekutsumista? Siviksen ja Sosten yhdessä järjestä-
mässä webinaarissa Sosten lakimies Patrik Metsätähti kertoo, millaisia toimintavaihtoehtoja yh-
distysten hallituksilla on ja mitä niiden tulisi yhdistyslaista huomioida tehdessään päätöksiä ke-
vään yhdistyksen kokouksen järjestämisestä koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan 
aikana. 

 

 

 

 

 

https://soteuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sote-uudistuksen-valtionavustusten-hakuaikoja-jatketaan-kuukaudella?fbclid=IwAR1fatlAji7V5h6GK0DukIDJo1IjiGOTWw5dQ0Rode5ToyLKNi3jxzfxGUM
https://soteuudistus.fi/alueellinen-valmistelu?fbclid=IwAR0cM3_f2S7aapw0vKc8P4SsGfEiQGcdJsT8CTlazx0Y7Pmz2173ijX_gHg
https://www.stea.fi/stea/ajankohtaista/korona#85f5a312
https://www.soste.fi/tapahtuma/yhdistysten-vuosikokoukset-poikkeustilan-aikana-webinaari/?utm_source=10%2F20%3A+My%C3%B6s+j%C3%A4rjest%C3%B6jen+apua+tarvitaan+nyt+-+avunannon+edellytykset+turvattava&utm_medium=email&utm_campaign=


 

Koottua tietoa ja tiedonkeruuta koronaan liittyen  

 

Apua, tukea ja tietoa verkossa  

- SOSTE on koonnut useiden eri tahojen tarjoamaan tukea ja tietoa poikkeustilanteessa.  
- Järjestöt mukana muutoksessa -facebook sivulle kootaan eri maakunnissa tarjolla olevaa tukea ja 

apua.  
- Tarjoaako sinun järjestösi, yhdistyksesi, seurasi tai yhteisösi etätukea ja apua poikkeustilan aikana 

Keski-Suomen alueella? Yhdistystorille kootaan ja nostetaan tietoa etänä toteutetavasta tuesta, 
avusta ja toiminnasta. On todella tärkeää tiedottaa siitä, miten olette tavoitettavissa myös poikkeus-
tilanteen ollessa voimassa.  

 

SOSTE kerää ideoita ja blogeja järjestöjen ketteryydestä 

- Tarjoaako järjestönne tukea, toimintaa tai palveluja myös nyt, kun ihmisiä ei voi kohdata fyysisesti? 
SOSTE kerää levitettäväksi uusia oivalluksia siitä, miten järjestötyötä voi tehdä koronan kaltaisissa 
poikkeusoloissa. Oivalluksia levitetään kevään aikana julkaistavien blogien avulla. Tarjoa ideaasi SOS-
TEblogiin ottamalla yhteyttä SOSTEn viestintään osoitteella viestinta(at)soste.fi.  

 
Kerro kokemuksistasi ja tuntemuksistasi koronaviruksesta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle.   

- Mitä tunteita ja ajatuksia koronaviruksen leviäminen maailmalla ja Suomeen on herättänyt? Onko 
sinulta tai lähipiiriisi kuuluvalta testattu koronavirusta tai oletko joutunut kotikaranteeniin? Kerro, 
miten korona on vaikuttanut arkeesi, työssäkäyntiisi tai opiskeluusi. Voit kirjoittaa myös kotikaran-
teeniin varautumisesta, matkasuunnitelmien muuttumisesta tai siitä, miten aihetta on mediassa kä-
sitelty. Kirjoitusaika on 12.3.–15.6.2020. Lue lisää täältä.  

 

Lisäksi tiedoksenne 
 
KYT-järjestöpalvelut kouluttaa 

- Hallituksen iltakoulu 25.3.2020 toteutuu etäkoulutuksena 
- Palkka.fi tutuksi 15.4.2020 -tilaisuus.  

 

Koronan vaikutukset Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen  toimintaan   
- Korona vaikuttaa myös hankkeemme toimintoihin. Hanke päättyy näillä näkymin 30.9.2020 men-

nessä. Viimeisen puolen vuoden toiminnassa painopisteenä on mm. eri yhteistyörakenteiden jatku-
vuuden turvaaminen ja järjestöjä koskevan tiedon keruu. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös 
varmistamaan järjestöjen osallisuuden tulevissa sote-palvelurakenteissa.   

- Tiedotamme kaikista muutoksista mahdollisimman aktiivisesti sähköpostitse ja hankkeemme face-
book-sivulla sekä Yhdistystorilla. Eri tilaisuuksiin ilmoittautuneille lähetetään henkilökohtaisesti tieto 
muutoksista.  

- Elinvoimapajakiertueen tilaisuudet on peruttu 13.3.2020 alkaen. Ehdimme toteuttaa kaksi onnistu-
nutta elinvoimapajaa. Kaikki tilaisuudet oli suunniteltu samansisältöisiksi, voit tutustua tästä mate-
riaaleihin. 

 
 

Poikkeuksellista ajasta huolimatta mahdollisimman hyvää kevään aikaa!  
Anne Astikainen & Anu Hätinen  

https://www.soste.fi/uutinen/tukea-ja-tietoa-koronaviruksesta-huolestuneille/?utm_source=10%2F20%3A+My%C3%B6s+j%C3%A4rjest%C3%B6jen+apua+tarvitaan+nyt+-+avunannon+edellytykset+turvattava&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.facebook.com/jarjestotmuutoksessa/
https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/
https://www.finlit.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/koronavirus-sekoittaa-maailmaa-sks-keraa-kokemuksia?fbclid=IwAR1So2YgWzsSx3hNFi_CBxD09QIi2W39yV38oxZxkqecQ_Ws3MILdcyRlAg#.Xm4AB2XkuhC
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/hallitustyoskentely-haltuun-maaliskuu/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/palkka-fi-tutuksi/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/tilaisuuksien-materiaalit-2019/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/elinvoimapajat-2/tilaisuuksien-materiaalit-2019/

