
Keski-Suomen järjestöareena
- Poikkeustilanteen vaikutukset järjestöjen 
toimintaan sekä toimintaedellytyksiin nyt ja 

tulevaisuudessa: 
yhteistä keskustelua

Zoom-kokouksena 18.5.2020



Miksi olemme koolla? 
• Tiina Sivonen kertoi, että alun perin tämän tilaisuuden tavoitteena oli työstää yhdessä 

Keski-Suomen järjestöstrategiaa. 

• Koronan aiheuttaman tilanteen muutoksen vuoksi tilaisuuden teemaksi on muutettu 
poikkeustilanne sekä sen vaikutukset järjestöjen toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. 

• Paikalla on sekä Keski-Suomen järjestöareenan että järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöydän edustajia. 

• Tilaisuuden alussa Tiina esitteli sekä Keski-Suomen järjestöareenan että järjestöjen ja 
maakunnan kumppanuuspöydän toimintaa ja tavoitteita. 

• Anne Astikainen avasi lyhyesti Kumppanuuspöydän kuluvan vuoden painopisteitä:
• Tulevaisuuden sotekeskus –ohjelma
• Maakunnallinen hyvinvointiohjelma
• Järjestötiedon keruu. 
• Lisäksi asialistalla on maakunnallinen järjestöstrategia, mutta sen tekeminen ei ole koronan takia 

edennyt. 

• Keski-Suomen liitto sekä Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä ovat tehneet 
yhteistyösopimuksen. 



Paikalla
• Tiina Sivonen, KYT ry

• Anu Hätinen, KYT ry

• Katariina Luoto, KYT ry

• Reena Laukkanen-Abbey, Keski-
Suomen Kylät ry 

• Leena Karjalainen, Leader Jyväskylä

• Jutta Kritz, Wari ry

• Tiina Seppälä, Leader
maaseutukehitys 

• Tuija Saarimäki, Suomen 4H-liitto

• Eeva-Liisa Tilkanen, Nuorten Suomi 

Kumppanuuspöydän 
edustajista paikalla: 
• Emmanuel Sibomana PYR ry

• Petri Lehtoranta, Kesli ry

• Tarja Honkanen, Invalidiliitto

• Raisa Ojaluoto, Suomen 
monikkoperheet ry 

• Vaula Ollonen, Finfami ry

• Sirkka Suomäki, Suomen 4H-liitto

• Susanna Mutanen, KS shp



Mitkä ovat poikkeustilanteen suurimmat vaikutukset järjestöjen 
toimintaan sekä toimintaedellytyksiin?
Negatiivista: 

• Taloustilanne huolettaa, rahoituspohja heikkenee, edessä lama ja niukkuuden jakamista 

• toiminnat loppuivat, ansaintamahdollisuudet eivät toteudu

• kulut juoksevat erityisesti ammattimaisesti toimivilla järjestöillä ja niillä joilla palkattua 
henkilökuntaa.

• kunta-avustusten tilanne epäselvä, riippunee myös sote-ratkaisusta

• Hallinto
• Vuosikokoukset ja hallituskokoukset siirtyivät. Hankkeiden toteutus viivästyy.  

• Työntekijät etätöissä, kokoukset ja koulutukset etänä. 

• Järjestöjen hyte-toiminta kärsii 

• Eriarvoisuus järjestöjen kesken sekä kohderyhmien kesken
• Osa pystynyt tarttumaan verkkotoimintaan ja luomaan uusia keinoja, osalla toiminta paikoin 

lamaantunut täysin

• Eriarvoisuutta rahoituksen osalta suhteessa yrityksiin. 

Positiivista

• Paikallisesta yhteisöstä tulee tärkeämpi ja lähiyhteisöllisyys korostuu. 

• Virtuaaliset välineet ja digiloikka tuoneet uusia tapoja toimia ja tavoittaa mm. syrjäseudulla asuvia

• Tilanne haastaa järjestöt tarjoamaan vertaistukea eri kanavilla; ei pelkästään verkkomuotoisesti 
(puhelinryhmät, ei tarvitse älypuhelinta esim.) 

• Lisäksi asennepuolelta tullut myös niitä esiin, että miten toisaalta "huojentavaa" saada tukea 
valtakunnallisesti netin kautta.

Kysymyksiä: 

• Tulevaisuuden ja vaikuttamistoiminnan 
uudelleenarviointi; puolustetaanko jatkossa 
enemmänkin olemassa olevia etuuksia kuin 
uudistusten ajamista?

• Pystytäänkö toimimaan kaikkien ohjeiden 
mukaisesti? 

• Riittääkö suojavarusteet? 

Huolia: 

• Sosiaaliset kanssakäymiset ja vertaistuki jää pois. 
Jättää jälkensä pitkään. 

• Toimiiko palvelut kentällä kuten pitää. 

• Mielenterveysomaisten hoito- ja terapiapalvelut 
siirretty hamaan tulevaisuuteen. 

• Työllistävät yhdistykset ahtaalla. 



Ryhmätyö: Mitä meidän Järjestöareenan toimijoina tulisi 
tehdä? Järjestöareenan toimijoina tulisi tehdä? 
Ennaltaehkäisevän järjestötyön merkitys näkyville

• Yhteinen vaikuttamisviestintä ja yhteinen kannanotto kuntiin (sivistysjohtajat) yhdistysten avustusten säilyttämiseksi 

• Pidetään itsestämme ääntä jatkossakin; jokainen voi vaikuttaa tähän omalla panoksellaan. 

• Mainostamista päättäjille

• Nostetaan esille, että pienellä panoksella järjestötoimijat tuovat rahaa omille paikkakunnilleen.

• Tulisi selventää suurelle yleisölle, miksi järjestöt eivät voisi toimia, kuten yritykset. 

Jäsenet ja kohderyhmä: 

• Mainostetaan kentälle ja ruohonjuuritasolle, tarjotaan monipuolisesti tukea jäsenistölle. Välitetään toisista ihmisistä.

• Jäsenien tarinoiden esiin nostaminen

Jokainen Järjestöareenan toimija voisi tehdä itse merkittäviä asioita

• Digitaitojen käyttöönotto ja siinä auttaminen & vauhdittaminen. 

• Tiedon jakaminen hyvistä, etenkin edullisista toimintamalleista sekä poikkeustilanteesta selviämisestä erityisen tärkeää

Järjestöareenan kannattaa yhdistää voimavaransa, emme söisi toinen toisiamme, tehdään entistä enemmän yhdessä 

Erityisen tärkeää nyt olisi: 

• Yhteinen ennakointi & varautuminen tulevaan taloudelliseen niukkuuteen ja rahoituksen tiukkenemiseen 

• Yhteistyön tiivistäminen 

• Yritysyhteistyö - sen varmistaminen, ettei tässä tule vastakkainasettelua järjestölähtöisen ja liiketoiminnan välille



Keskustelua koottuna
• Teemoihin palataan syyskuun (18.9.2020) Järjestöareenan 

tapaamisessa.

• Pohditaan 4.6. Tulevaisuuden ennakointi -tapaamisessa mahdollista 
kuntiin vaikuttamista yhdessä



Ajankohtaista
• Keski-Suomen liiton Raija Partanen jää eläkkeelle ja yhteyshenkilö sekä kumppanuuspöydän liiton 

edustaja on hallintopäällikkö Sari Karhu

• Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtajan ja kumppanuuspöydän edustajien valinta syksyllä 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

• Seuraava sovittu Järjestöareenan tapaaminen 18.9.2020 klo 8.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin

• MTK, Keski-Suomen Kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät ovat tehneet aloitteen Keski-Suomen 
liitolle maakunnallisen selviytymissuunnitelman teosta

• Humakin opiskelija Janna Sahlman tekee opinnäytetyönsä keskisuomalaisista järjestöistä 
poikkeustilanteessa

• Valtakunnallinen verkostojärjestöjen neuvottelukunta perustettu – lisätietoa Yhdistystorilla 
https://www.yhdistystori.fi/2020/05/12/maakunnallisten-verkostojarjestojen-neuvottelukunta-
on-perustettu/

• Järjestötoiminnan tulevaisuuden ennakointikeskustelu 4.6.2020 – ilmoittaudu mukaan. Lisätietoa 
Yhdistystorilla https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/ennakointi2020/

https://www.yhdistystori.fi/2020/05/12/maakunnallisten-verkostojarjestojen-neuvottelukunta-on-perustettu/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/ennakointi2020/

