
 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 12.5.2020 klo 13.00-15.00, teams 

Läsnä: 

Anne Astikainen pj. 

Tiina Sivonen siht. 

Sari Karhu, KS liiton hallintopäällikkö  

(Raija Partasen sijalla niin kauan, kunnes Raija Partaselle on valittu jatkaja) 

Kaisu Kumpulainen kylä- ja asukasjärjestöt 

Raisa Ojaluoto lapsi- ja perhejärjestöt 

Elina Heiskanen (uusi työllisyyden edustaja) 

Heikki Pokkinen (uusi päihdetyön edustaja) 

Kristiina Pigg potilas- ja terveysjärjestöt 

Petri Lehtoranta liikuntaseurat 

Riina Kylmälahti kulttuuri 

Raija Partanen KS liitto 

Susanna Mutanen KS SHP 

Emmanuel Sibomana maahanmuuttajajärjestöt ja monikulttuurisuus 

Tarja Honkanen vammaisjärjestöt 

 

Poissa: 

Sirkka Suomäki 

Vaula Ollonen 

Maija Piitulainen 

 

Tapaamisen aiheet (liitteenä diat) 

 

• Toiminta 2020 
Anne kävi läpi kumppanuuspöydän toimintaa vuoden 2020 osalta. Kooste liitteessä.  
Asiat, jotka kaipaavat vielä tekemistä: ulkopuoliset asiantuntijat ja yhteistyö 
(kunnanjohtajat/kansanedustajat/tapaamiset/KS SHP, KS liitto) 
Raija: Keski-Suomen ELY:ltä olisi hyvä olla edustus kumppanuuspöydässä. On hyvä miettiä, olisiko 
KS sairaanhoitopiirin ja ELY-keskuksen kanssa myös hyvä tehdä sopimus. 
 

• Keski-Suomen liiton kumppanuuspöydän yhteistyösopimus 
Anne kävi sopimuksen läpi. Muokattiin sopimusta hieman. Sovittiin, että sopimuksen allekirjoittaa 
KS liiton edustajan lisäksi kumppanuuspöydän puheenjohtaja ja puheenjohtajan 
taustaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Sovittiin myös, että tämä sama käytäntö 
olisi hyvä myös jatkossa.  

 

• Tulevaisuuden sote-keskus ja järjestöt 



Anne esitteli Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän ehdotukset Tulevaisuuden sote-keskus 
-hankesuunnitelmaan. Hanketta haki Jyväskylän kaupunki koko maakunnan osalta ja päätökset 
tulevat kesäkuun aikana. Diassa ovat hanketta kirjoittaneen Mikael Palolan kommentit 
kumppanuuspöydän ehdotuksiin. Todettiin, että kumppanuuspöytä käsittelee asiaa ja mahdollisia 
vaikuttamistoiminnan tarpeita seuraavan kerran, kun hankepäätökset tulevat ja konkreettinen 
toiminta käynnistyy hankehallinnoijan osalta. 
 

• Maakunnan hyvinvointityö 
Anne esitteli 11.5.2020 kokoontuneen maakunnan hyvinvointityöryhmän kokouksen antia. Viisi 
teemallista työryhmää kokoontuu keväällä ja syksyllä työpaja, jossa työryhmien satoa käydään läpi. 
Teemallisiin työryhmiin on mahdollista osallistua; ilmoittautumiset työryhmiin Nina Peräselle 
(nina.peranen@ksshp.fi). Anne selvittää Ninalta vielä, mikä on järkevää laajemman tiedottamisen 
osalta. *) Kumppanuuspöydän edustajat välittävät tietoa asiasta niille henkilöille, joiden on hyvä 
olla tässä mukana. Kumppanuuspöydän edustajat ovat myös kiinnostuneita teemaryhmässä 
työskentelystä tai niiden sisältöjen kommentoinnista. 
 
*) Pöytäkirjan ulkopuolella: Anne ja Nina kävivät keskustelun 13.5. aamulla. Puheenjohtajat 
pyytävät ryhmiinsä eri tahojen edustajia. Samoin itse voi ilmoittautua eri ryhmiin ja kannustaa eri 
ihmisiä mukaan, mutta sen sijaan kumppanuuspöydässä ideoitua uutista Yhdistystorille tms. 
laajempaa tiedottamista ei nyt tehdä. Tämä siksi, että a) aikataulu on tiukka ja b) puheenjohtajien 
täytyy kyetä ryhmänsä vetämiseen myös nyt poikkeusaikana. Syksyllä mahdollistetaan laajempi 
osallisuus ja kommentointimahdollisuus.  
 

• Keski-Suomen järjestöstrategia 

Keski-Suomen järjestöstrategian työstämistä oli tarkoitus jatkaa 18.5. Poikkeustilanteen vuoksi 
tapaamisen aihe on muuttunut. Alla kutsu tilaisuuteen: 

Arvoisa Järjestöareenan väki, 

Toukokuulle suunniteltu työpajatapaaminen on koronatilanteen takia muutettu 
verkkotapaamiseksi, ja tilaisuuden aihe on vaihtunut. Verkkotapaaminen maanantaina 18.5.2020 
klo 9.00-11.00. Poikkeustilanteen vaikutukset järjestöjen toimintaan sekä toimintaedellytyksiin nyt  
ja tulevaisuudessa: yhteistä keskustelua! Ilmoittaudu mukaan keskustelemaan 11.5.2020 
mennessä: http://kyt.fi/areena/ 
Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen sähköpostitse. Verkkotapaaminen 
toteutetaan ZOOMissa. 
 
Tapaamisesta saattaa nousta ajatuksia myös strategiatyöhön. Muutoin Keski-Suomen 
järjestöstrategian työstäminen siirtyy syksylle.  
 

• Toimialakohtaiset verkostot ja niiden kuulumiset 
Vammaisjärjestöjen verkosto: fyysinen kokoontuminen peruuntui, tietoja vammaisjärjestöistä on 
koottu ja tuloksista tehdään infograafi. Keski-Suomessa on noin 40 
vammaisjärjestöä/yleishyödyllistä. Lokakuulle on suunnitteilla seuraava iso kokoontuminen. 
 
Kulttuurijärjestöt: kevään kulttuuri- ja nuorisojärjestöjen yhteinen tapaaminen peruuntui. 
 
Verkostojen kuulumisiin palataan syksyllä. Kaikkia ei ehditty käydä nyt läpi. 

 

• Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kuulumiset 

mailto:nina.peranen@ksshp.fi


Anne kertoi neuvottelukunnan kuulumisia. (ks dia 10) 
 

• Syksyn tapaamiset 
Sovittiin, että Anne tekee ehdotukset syksyn tapaamisista myöhemmin. Syksyllä on 2-3 tapaamista, 
ensimmäinen mahdollisesti elokuussa.  
  

Muistion kirjoitti Tiina  

 


