
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 2.9.2020 klo 13.00-15.00 

Läsnä: 

Anne Astikainen pj. 
Tiina Sivonen siht. 
Raisa Ojaluoto  
Elina Heiskanen  
Petri Lehtoranta  
Susanna Mutanen  
Tarja Honkanen  
Vaula Ollonen 
Maija Piitulainen 
Emmanuel Sibomana  
Pirjo Peräaho 
 
Poissa: 
Heikki Pokkinen 
Kristiina Pigg 
Sirkka Suomäki 
Kaisu Kumpulainen 
Riina Kylmälahti  
 
Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara-Salin B-puoli ja Teams-yhteys 
  
Asialista: 
 
1. Ajankohtaiset kuulumiset Keski-Suomen sote-uudistuksesta sekä järjestöjen ja maakunnan 

kumppanuuspöydän rooli siinä. 
Anne Astikainen on siirtynyt KYTistä 10.8.2020 alkaen Keski-Suomen sote -hankkeeseen vastuualueena 
osallisuus ja järjestöyhteistyö. Anne esitteli hanketta (diat). Hankesuunnitelmassa on mainittu 
yhteistyökumppanina Järjestöjen ja maakunnan kumppanuspöytä ja Järjestöareena. Toimenpiteenä on 
kirjattu, että luodaan ja otetaan käyttöön maakunnallista ja alueellista osallisuutta edistävät toimintamallit 
ja käytännöt sekä, että laaditaan maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia sekä sitä täydentävät 
järjestäjäorganisaatiokohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Hankkeen aikana ei luoda uutta maakuntaa tai 
erilaisia hallintoelimiä, vaan tuetaan olemassa olevia toimijoita ja rakenteita.  
 
Keskusteltiin järjestöjen ja kumppanuuspöydän roolista osallisuuden toimintamallin käyttöönotossa sekä 
maakunnallisen järjestöyhteistyön strategian laatimisessa. Todettiin, että toimijoiden omaa aktiivisuutta 
tarvitaan ja että kumppanuuspöytä on mukana molemmissa toimenpiteissä, kun asian eteneminen 
konkretisoituu. 
 
Anne kokaa tietoa olemassa olevista osallisuutta lisäävistä rakenteista, neuvostoista jne. Erilaisia 
osallisuutta käsitteleviä työpajoja tullaan järjestämään. Anne tiedottaa tästä kumppanuuspöytää ja 
järjestöjä. 
 
Järjestöyhteistyön strategia osalta Anne toi esille sen, että järjestöjen on nyt kirjauduttava Yhdistystorille, 
jotta tieto järjestöjen toiminnasta löytyy mahdollisimman helposti. Oleellista Yhdistystorin osalta on se, 
että toimijat kirjaavat sinne monipuolisesti hakusanoja tietojen löytämisen helpottamiseksi. Tärkeää on, 
että toimijat ja yhdistykset saavat tukea Yhdistystorin käytössä.  
 



2. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän vaikuttamistyö avustuksiin liittyen – kansanedustajien 
tapaamisen valmistelu 

Sovittiin, että Kumppanuuspöydän jäsenet kommentoivat lausuntoa Tiinalle 3.9. klo 16 mennessä. 
Kumppanuuspöydän jäsenet merkitään lausunnon allekirjoittajiksi. Tiina kokoaa kannanoton ja lähettää sen 
Kumppanuuspöydän jäsenille eteenpäin levitettäväksi. Raisa kokoaa poliittisten lehtien ja ministereiden 
yhteystiedot, KYT hoitaa kannanoton kansanedustajille sekä Keskisuomalaiseen. Kansanedustajien 
tapaamista ei aikataulullisesta syystä järjestetä.  
 
3. Järjestöjen ja maakunnan kannanotto/ julkilausuma Keski-Suomen sote-uudistukseen liittyen. 
Tätä ei nyt laiteta toimeen edellisen asian ajankohtaisuuden vuoksi. 

 
4. Kumppanuuspöydän seuraavan kauden (2021-2022) jäsenten valinnan valmistelu ja aikataulu 
Kumppanuuspöydän jäsenten valintaa käsitellään Järjestöareenan tapaamisessa 18.9.2020, jonka jälkeen 
tehdään hakuilmoitus. Hakuilmoitus käydään läpi kumppanuuspöydässä 22.10. Valinnat tehdään 
kumppanuuspöydän tapaamisessa 9.12.2020. Järjestöareena päättää asiasta tämän jälkeen. Päivä sovitaan 
18.9.2020 Järjestöareenan tapaamisessa. 

 
5. Muut ajankohtaiset asiat 

• Maakuntaohjelman valmistelu 
Sote-maakunnan muodostuminen, koronakriisistä toipuminen, taloudellinen tilanne ja 
väestörakenteen muutokset ovat suuria asioita, joita on hyvä yhteisesti ymmärtää 
maakuntaohjelmaa tehdessä. Maakuntaohjelma tehdään vuoteen 2025 asti. Lokakuussa tulee 
lisätietoa maakuntaohjelman valmistelun etenemisestä.  
 

• Koronakriisistä toipumisen selviytymissuunnitelma. 
Pirjo Peräaho kertoi maakunnan selviytymissuunnitelmasta, jota on työstetty laajalla 
kokoonpanolla. TEM on pyytänyt jokaisesta maakunnasta selviytymissuunnitelman syyskuun 
loppuun mennessä. Keski-Suomen selviytymissuunnitelmassa pidetään esillä myös järjestöjen 
rahoitusten turvaaminen.  
 

• Järjestöjen sote-tuen organisointi valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
Tiina kertoi ajankohtaiset tiedot tästä asiasta.  

  
Syksyn muut tapaamiset ovat torstai 22.10. klo 13.00 – 15.30 ja keskiviikko 9.12. klo 13.00-15.30. 
 

 
Muistion kirjoitti Tiina  
 


