
 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kokous 
Aika: 11.9.2019 klo 13.00 
Paikka: Keski-Suomen liitto Cygnaeuksenkatu 1 
 
 
 

Läsnä: Anne Astikainen 
            Petri Lehtoranta 
            Raisa Ojaluoto 
            Raija Partanen 
            Kristiina Pigg 
            Tiina Sivonen 
            Riina Kylmälahti 
            Markku Hassinen 
 
 

1. Kokous avattiin klo 13.00 
2. Todettiin paikalla olijat 

- päätettiin, että muistion kirjoittaa Markku Hassinen 
 

3. Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys 
 

4. Anne Astikainen esitteli järjestöjen tulevaan strategiaan liittyen toimintaympäristön muutokseen liit-
tyvää kaaviota. Uuden hallituksen hallitusohjelmaan liittyen tulevat sote ratkaisut ovat vielä auki. 
Osittain hallitus on julkisuudessa liputtanut suurempien sote alueiden puolesta, vaikka lopulliset pal-
veluiden ja alueiden järjestämissuunnitelmat ovat auki. Edellisellä hallituskaudella suunnitelluista 
kärkihankkeista on uuden suunnittelussa mukana sote- keskuksiin liittyvä työ.  Järjestöille on toivottu 
roolia myös tulevissa sote – keskuksissa.  
 
Keski-Suomi on profiloitumassa maakuntana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaakun-
naksi. Järjestöjen panosta tullaan hyödyntämään aluksi asiaan liittyvän ison kuvan kokoamisessa ja 
työ tullaan tekemään marraskuun loppuun mennessä. Kumppanuuspöydän yhtenä roolina on tuot-
taa kerätyn tiedon pohjalta ns. iso kuva, ja järjestöiltä tullaan sen lisäksi keräämään omiin toimialu-
eisiin liittyvää perustietoa. Ison kuvan tiedon keräämisen toivotaan olevan valmiina marraskuun lop-
puun mennessä. Tavoitteena on tuottaa visio vuoteen 2023 saakka.  

 
Keskusteltiin kumppanuuspöydän ja järjestöareenan keskinäisestä suhteesta. Todettiin, että kump-
panuuspöytä on järjestöjen yhteinen työkalu, jolle valtakirjan antaa järjestöareena.  
 
Keskusteltiin tulevasta järjestöstrategiasta ja siitä, löytyykö sille yhteistä tavoitetta? Onko kyseessä 
pienin yhteinen tekijä, vai onko sijaa myös järjestöjen laajemmalle yhteistyölle ja yhteiselle strategi-
alle?  
 
Keskusteltiin järjestöiltä kerättävän tiedon tämän hetkisestä tilanteesta ja siitä, minkälaisilla kysy-
myksillä järjestöjä lähestytään. Tiina Sivonen ja Anne Astikainen kokoavat perustietoja olemassa ole-
van materiaalin ja lähteiden avulla. Toimialoittain kerättävän tiedon kriteereinä on mm. järjestöihin 
palkatun henkilöstön määrä sekä vapaaehtoisten aktiivien määrä järjestöjen toiminnassa. Käsiteltiin 
Annen ja Tiinan tekemää pohjapaperia, jossa ovat järjestöiltä kerättävän kokonaiskuvan keskeiset 
tiedon osat ja elementit. Järjestöiltä halutaan myös kerätä kommentteja ja tietoa järjestöjen omista 
strategisista tavoitteista ja visioista.  



 
Lapsi- ja perhejärjestöille tehtävä erillinen kysely on toteutumassa ja 31.10. on tulossa aiheeseen 
liittyen järjestöjen yhteinen kokoontuminen.  Potilasjärjestöjen osalta tiedon keruu on myös toteu-
tumassa ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen osalta Hassinen keskustelee Sovatek –säätiön toimi-
tusjohtaja Jussi Suojasalmen kanssa siitä, miten päihde – mielenterveysjärjestöjen osalta tieto kerä-
tään.  
 
Maahanmuuttajajärjestöjen osalta järjestöstrategiaan liittyvä kysely on hankala toteuttaa. Move 
maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisryhmän kanssa keskustellaan, miten kysely voitaisiin toteut-
taa. Vammaisjärjestöjen osalta kysely on vielä alkutekijöissään.   
 

5. Muut asiat:  
 

- järjestöareenan kokous pidetään pe 13.9. 
- keskusteltiin toimialojen esittelyistä syksyn kumppanuuspöydän tulevissa kokouksissa, 

mutta niistä ei sovittu konkreettisesti 
- seuraava kumppanuuspöydän kokous on maanantaina 21.10. klo 13 – 15.30  
- 28. – 29.10. liikuntajärjestöjen liikuntafoorumi pidetään Paviljongilla  
- 7.11. pidetään KATO Nyt! -Kansalaistoiminnan tutkimuspäivät Jyväskylässä  

 
6. Kokouksen päättäminen  

 
- kokous päättyi klo 14.50  

 
 
kokouksen puolesta 15.10.2019 Markku Hassinen  
 
 

 
 
 
 
 
       

 


