


Tänään klo 13-15

• Rakennamme yhteistä käsitystä tulevaisuudesta ja siihen 
varautumisesta.

• Tarkastelemme tulevaisuutta 
• keskisuomalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen, yhdistysten 

ja seurojen sekä

• niiden asiakkaiden ja kohderyhmän näkökulmasta.

• Taustalla koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne ja 
vaikutukset.

• Luvassa keskustelua isommalla kokoonpanolla sekä pienemmissä 
ryhmissä.



Ennakoimaan ilmoittautunut 40 henkilöä, joiden taustatahoina:
Paremmin Yhdessä ry 

Kansalaistoiminnankeskus 

Matara/ KYT 

Maaseudun Sivistysliitto 

Jyväskylän Katulähetys 

Kirkkopalvelut ry / 

Erityisesti Isä -toiminta 

Eläkeliiton Keski-Suomen 

piiri 

Keski-Suomen 

mielenterveysomaiset - 

FinFami ry 

Jyvälän Setlementti ry 

Keski-Suomen Yhteisöjen 

Tuki ry 

Jyväskylän 

vanhempainfoorumi ry 

Sovatek-säätiö/ Pelituki 

EHYT ry 

Leader JyväsRiihi 

Likes 

Luonto-Liiton Keski-Suomen 

piiri 

OLKA-toiminta/ KYT 

Keski-Suomen Kylät ry 

Perhehoitoliitto 

Kirkkopalvelut ry 

/Riippuvuustyön 

kehittämisyksikkö 

Munuais- ja maksaliitto ry 

Keski-Suomen Yhteisöjen 

Tuki ry 

HNY group 

JST ry 

Keski-Suomen Allergia- ja 

Astmayhdistys 

Jyväskylän Sydänyhdistys ry 

Keski-Suomen liitto 

Keski-Suomen Liikunta ry 

Emppis ry 

Keski-Suomen Yhteisöjen 

Tuki ry 

Sovatek-säätiö 

Suomen 4H-liitto 

Nuorten Suomi ry 



Tilannekuva



Ennustamista vai ennakointia?

”Ennustaminen on vaarallista. Se 
lukitsee näköalat yhteen mahdolliseen 
vaihtoehtoon.
Ennakointi on eri asia – se tarkoittaa 
erilaisten tulevaisuuskuvien eli 
skenaarioiden pohtimista.”

Esa Rimpeläinen, yrittäjä ja ennakoija (Tee tulevaisuus! 
Pk-yrityksen ennakointiopas 2014)



Heikko signaali

Villi kortti

Trendi Visio

StrategiaSkenaario

Ennakoinnin käsitteitä



Pohditaan ryhmissä mitä kaikkea voi tapahtua koronan seurauksena 
syksyllä 2020 

a) hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhdistysten toiminnassa
b) asiakkaiden tai kohderyhmän tilanteessa?

Tavoitteena kerätä monia erilaisia havaintoja ja signaaleja. 

Yksi ryhmästä on kirjuri ja kirjaa lyhyesti päähavainnot omalle 
koneelle. Ryhmäkeskustelun jälkeen kirjuri vie pääkohdat yhteiselle 
valkotaululle Zoomissa. Valkotaulun käyttö ohjeistetaan 
ryhmäkeskustelun jälkeen.

ENTÄ JOS? –aivomyrsky



Entä JOS? Mitä kaikkea voi tapahtua koronan seurauksena?  
Järjestöjen näkökulmasta
Huolena tai mietityttää 

• Rahoituksen riittävyys 

• Henkilöstön vaihtuvuus

• Palveluiden oikea kohdistaminen

• Toiseen aaltoon varautumisen mahdollisuudet

• Seura- ym. Toiminnan tulevaisuus jos koko Suomi on kiinni? 

• Seuraukset mielen- ja kansanterveydelle

• Osa putoaa kelkasta

Myönteistä

• Uudet palvelumuodot, esim. luonnon hyödyntäminen

• HYTE-toiminta vahvemmaksi osaksi järjestöjen palvelutuotantoa

• Järjestötyön arvostus lisääntyy  

Muuta

• Etätyöt jatkuvat

• Yhteistyö lisääntynyt, toisaalta hiljentynyt 

• Painetta vaikuttavuuden osoittamiseen

• Hygienia normiksi

Asiakkaiden/ kohderyhmän 
näkökulmasta
• Avun tarve kasvaa 

• Ongelmat entistä vaativampia

• Digisyrjäytyminen voi syventyä ja lisää entisestään 
kahtiajakoa

• Huolena uskallanko lähteä, miten kestän 
yksinäisyyden, miten voin osallistua ilman konetta ja 
älypuhelinta? 



Mitä yhteiset havainnot tarkoittavat 
hyvinvointia ja terveyttä edistävien 
yhdistysten syksyn 2020 ennakointitarpeena?

Valitkaa kuvasta yksi yllättävä/kiinnostava 
signaali pohdittavaksi. Miten ja millaisiin 
asioihin sen osalta olisi syksyllä tarpeen 
varautua?

Voitte tarkastella valitsemaanne asiaa esimerkiksi 
erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden kautta 
(täyskatastrofi, tasainen kehityskulku, superpositiivinen 
kehityskulku). 

Ryhmästä yksi on kirjuri ja kirjaa omalle koneelle lyhyesti 
pääkohdat keskustelusta. Ryhmäkeskustelun jälkeen 
kirjuri vie pääkohdat yhteiselle valkotaululle Zoomissa. 



Mitä yhteiset havainnot tarkoittavat hyvinvointia ja terveyttä 
edistävien yhdistysten syksyn 2020 ennakointitarpeena?
• Järjestöjä kohtaan odotusarvo voi nousta todella suureksi 

• nyt on uudistumisen tarvetta 

• Järjestötyön arvostus nousee 
• palataan lähtöruutuun; mitä on kansalaistoiminta ja vapaaehtoistoiminta 

Yhteistyö
• yhteistyön tapojen ja uusien kumppanuuksien pohdinnan paikka

• Etätyö 
• toisaalta helpottaa, toisaalta sattumalta paikalle osuminen jää vähemmäksi

• Yhteisöllisyys
• Pidetään yllä yhteisöllisyyden henkeä; KYT yhteenkokoajaksi ja STEA-haku? 



Loppukeskustelu

• Jatkosta sopiminen

• Palaute osoitteessa menti.com



Ajankohtaista: 
• STEAn rahoitukset koronavirustilanteeseen syksylle 2020 julkaistu

• Keski-Suomeen rahoitusta saatiin mm. virtuaalisen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen ja maahan muuttaneiden omaehtoisen 
selviytymisen tehostettuun tukemiseen.

• Tietoa järjestöjen tarjoamasta etätuesta ja -avusta kootaan Yhdistystorille Tukea 
ja toimintaa etänä -osioon 

• Yhdistystorille koottu myös tietoa, mistä yhdistyksille rahoitusta korona-aikana

• Jyväskylän kaupunki toivoo Jyväskylän järjestöjen kesätoiminnasta tietoa 
Yhdistystorille

• KANEn selvitys järjestöjen osallisuusmahdollisuuksista julkaistu

• STM:n/TEM:in asettaman asiantuntijatyöryhmän raportti hyvinvoinnin ja tasa-
arvon vahvistamisen toimenpiteistä koronaepidemian jälkihoidossa on julkaistu. 
Raportti nostaa esiin vahvan kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen merkityksen.

https://www.stea.fi/-/sosiaali-ja-terveysministerio-on-paattanyt-koronavirustilanteeseen-liittyvista-ylimaaraisista-stea-avustuksista-vuodelle-2020#d5a62acc
https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/
https://www.yhdistystori.fi/2020/05/25/mista-rahoitusta-yhdistykselle-korona-aikana/
https://www.yhdistystori.fi/2020/06/01/yhdistys-jyvaskylassa-ilmoita-kesatoimintasi/
https://www.yhdistystori.fi/2020/05/26/selvitys-jarjestot-hyvat-osallistumismahdollisuudet-pulmana-tiukentuva-rahoitus/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162283


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


Palautteet 



Muita terveisiä 



KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle.

Kiitos!

Lisätietoja:

Järjestöjen muutosagentti 
Anne Astikainen
anne.astikainen@kyt.fi
050 344 0429

Kehittämispäällikkö
Katariina Luoto
katariina.luoto@kyt.fi
050 400 0668


