
Keski-Suomen 
kohtaamispaikat -verkoston
verkkotapaaminen
Tapaaminen 28.4.2020

Klo 14-15.30



Tapaamisen tarkoitus
• Tapaamisessa keskustellaan kohtaamispaikkatoiminnan muuttumisesta 

koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

• Tavoitteena on saada:
• vertaistukea 

• puolittaa huolet

• nostaa esiin toiveita ja millaista tukea kaipaa

• jakaa tietoa millaisia ratkaisua ja selviytymiskeinoja eri kohtaamispaikoissa on 
löydetty tilanteeseen

• Emäntänä yhteisökoordinaattori Sari Naappi Kansalaistoiminnankeskus 
Matarasta



Mikä verkosto on kyseessä?
Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkosto on avoin yhteistyöverkosto kaikille 
maakunnan alueella kohtaamispaikkoja ylläpitäville yhteisöille ja tahoille. Se 
perustettiin vuoden 2018 lopulla.

Verkostoa koordinoi kevääseen 2020 saakka Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus KOSKEn Yhdessä ei olla yksin –hanke, jonka päätyttyä verkoston 
kehittämisryhmä on vastannut koordinoinnista yhteisesti. Ryhmässä ovat 
mukana KOSKE, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n KYT-järjestöpalvelut ja 
Kansalaistoiminnankeskus Matara sekä Jyväskylän kaupungin 
vapaaehtoistoiminnan palvelut Vapari.

Verkoston materiaaleja ja lisätietoa keskisuomalaisista kohtaamispaikoista: 
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-
kohtaamispaikkaverkosto/

Tervetuloa mukaan!

http://koskeverkko.fi/
http://koskeverkko.fi/hankkeet/muita-hankkeita/yhdessa-ei-olla-yksin/
https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/
https://www.matara.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/vapari
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-kohtaamispaikkaverkosto/


Aikataulu
• Esittelykierros

• Paikalla 9 henkilöä. Edustettuina Länkipohjan Symppis ry / Yksinäisen uusi elämä, 
Huhtasuon ASA ry:/ Ihmisten ilmoille, Jyvälän Setlementti ry / Löytöretki, Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE, KYT ry / OLKA-toiminta, 
Kansalaistoiminnankeskus Matara, KYT-järjestöpalvelut ja Keski-Suomen vaikuttavat 
järjestöt.

• Muutokset kohtaamispaikoissa poikkeusolojen vuoksi:
• esimerkkinä Matara
• Muiden kohtaamispaikkojen muutokset poikkeusaikana ja millaisia keinoja ja 

ratkaisuja on löydetty tilanteeseen

• Millaisia toiveita ja tukea kaipaa tähän hetkeen?
• K-S Kohtaamispaikkaverkoston seuraava tapaaminen
• Fiilikset tapaamisesta



Esimerkkinä Kansalaistoiminnankeskus
Matara Jyväskylässä
Sari Naappi, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

• Mataran kohtaamispaikassa normiolojen säännöllinen toiminta:

• Ennalta-arvaamattomien kohtaamisten pöytä

• OLKA-toiminnan päivystys 1pv/vko

• Bingo 1krt/kk

• Askartelua aulassa 1krt/kk

• Mataran Arki-info 1krt/kk

• Mataran päiväkahvit 1krt/kk

• Vapaaehtoisten vetämät toiminnot:

• Filosofian keskusteluryhmä

• Ekokorupaja



Poikkeusolojen myötä tauolle jäivät Matarassa:
• Säännöllinen toiminta: 

• Mataran päiväkahvit

• Vapaaehtoistoiminta:
• Filosofian keskusteluryhmä

• Ekokorupaja



Mikä Mataran verkossa on nyt?
• Facebook & Instagram:

• Toimijavisa (ma-pe 8.5. saakka), jonka jälkeen Mataran sanajahti (ti-pe 
kesäkuun alkuun)

• Teemabingo (1krt/vko, uusi julkaistaan maanantaisin)

• Youtube → facebook:
• Askarteluvideoita (1krt/vko)

• Zoom:
• Arki-info

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpsgR7y688wVxVDFs6MN3eVoF3kbrysp


Millaista toimintaa Keski-Suomen
kohtaamispaikoissa on poikkeusaikana? 

- Esimerkkejä millaisia ratkaisuja ja selviytymiskeinoja
omaan toimintaan on löytynyt?

- Millaista tukea kaipaatte?
- Millaisia toiveita on herännyt?



Kohtaamispaikat toimivat poikkeustilan aikana
Paljon toimintaa

siirsimme nopeasti
nettiin. Uusia

yhteydenottoja tullut sitä 
kautta.

- Matara, JKL

Toiminnassamme 
pääasiassa ikäihmisiä. Melkein

kaikki olemme tavoittaneet 
puhelimitse. Soitamme useille 

päivittäin, mikä on heille 
odotettu juttu.

- Symppis, Jämsä

Huhtasuon asuinalueella on 
paljon ihmisiä, joilla ei ole pääsyä 
nettiin eikä älylaitteita. Jaamme 

tilamme ulkopuolella 
paperiohjeita ja tarjoamme 

puhelinapua.
- Ihmisten ilmoille, JKL

Aiemmin vain 
tiedotimme verkossa, nyt 
meillä on uutta toimintaa

verkossa. Kanaviemme 
seuraajamäärät kasvavat.

- Löytöretki, JKL

Monia nyt nettiin siirretyistä 
toiminnoista ja uusista jutuista tulemme 

jatkamaan myös koronan jälkeen. 
– Matara, JKL

Monet tavoitamme 
whatsupissa – sitä 

käytetään, koska on 
maksuton.

- Ihmisten ilmoille, JKL

Yhdistystori.fi’hin
avattu koostesivu Keski-Suomessa 
tarjolla olevasta etätuesta/-avusta. 

- KYT-järjestöpalvelut

https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/


Havaintoja kohtaamispaikoista
• Toimintaa on pystytty sopeuttamaan muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti ja digiloikattu 

oikein olan takaa → olemassa olevia toimintoja siirretty verkkoon ja uusia kehitetty, 
jokainen omannäköisesti

• Mm. joogaa, retkivideoita, jumppaohjeita, askartelua, peli-iltoja verkossa
• Verkkoryhmät ja –tapaamiset eri kanavissa

• Tärkeä resurssi muutoksessa on ollut työntekijäresurssi

• Toiminnan jatkorahoitus (STEA) askarruttaa

• Puhelinsoitot ovat olleet tärkeä ja kaikissa paikoissa hyödynnetty yhteydenottokanava 
(erityisesti ikäihmiset), tähän tarvitaan kuitenkin kävijöiden suoria yhteystietoja

• Yhdessä kohtaamispaikassa puhelin oli todettu toimivimmaksi välineeksi, eikä toimintaa ole viety nyt nettiin.

• Iso osa kohderyhmästä on pystytty jollain tavalla tavoittamaan, mutta huoli niistä joita ei 
pystytä poikkeustilan aikana saavuttamaan

• Kaikki tahot aikovat säilyttää monia verkkotoimintojaan jatkossakin.

• Mitä tapahtuu, kun poikkeusoloja aletaan purkamaan?



Viestintävinkkejä
• Meidän juttu Keskisuomalaisessa on 

erinomainen ja ilmainen juttukanava 
yhteisöille (1000 merkkiä + kuva), johon 
toivotaan erityisesti juttuja järjestöjen 
korona-ajan avusta ja tuesta

• Yhdistystori.fi’n Tukea ja apua etänä –
osio kokoaa yhteisöjen tarjoamaa 
etätukea/-toimintaa yhteen paikkaan. 
Ilmoita maksuttomasti oman yhteisösi 
toiminta!

• Kerro verkostolle mitä teillä tapahtuu!

https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/


Jatkoaskeleet
• Verkostotapaamiset nähtiin jatkossakin tärkeinä, joko verkossa tai 

livenä.

• Seuraava verkostotapaaminen 17.9.2020 klo 14-16, 
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa Jyväskylässä (tai tarvittaessa 
verkossa)

• Kehittämisryhmä kirjoittaa nyt pidetystä ensimmäisestä 
verkkotapaamisesta Meidän jutun Keskisuomalaiseen toukokuun 
aikana.


