
 

Muistio 

Keski-Suomen Järjestöareenan tapaaminen 
18.9.2020 klo 9:00–12.00 
Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6 A1 Jyväskylä 
Osallistujat (e = Etäyhteydellä) 
Astikainen Anne Jyväskylän kaupunki 
Guttormsen Annika  Paremmin Yhdessä ry 
Gynther Päivi Paremmin Yhdessä ry. 
Hätinen Anu  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Karhunen Krista KYT 
Laukkanen-Abbey Reena Keski-Suomen Kylät ry (e) 
Luoto Katariina KYT 
Pitkänen Tuula MLL Järvi-Suomen piiri (e) 
Rantala Sari  Sovatek 
Seppälä Tiina  Leader Maaseutukehitys 
Sibomana Emmanuel Paremmin Yhdessä ry 
Sivonen Tiina  KYT 
Suomäki Sirkka Suomen 4H-liitto (e) 
Tervaniemi Matti KYT 
Tilkanen Eeva-Liisa Nuorten Suomi ry 
Tupasela Jarmo Nuorisoseurat Keski-Suomi 
Vuori Niina  Maaseudun Sivistysliitto 
 
Järjestöareenan puheenjohtaja Tiina Sivonen avasi tapaamisen.  
Esittelykierroksen jälkeen tilaisuuden puheenjohtajana jatkoi Katariina Luoto. 

Osallisuus ja järjestöyhteistyö Keski-Suomen sote-uudistuksessa 
Projektipäällikkö Anne Astikainen, osallisuus ja järjestöyhteistyö, Keski-Suomen sote-uudistus 
Diat: Järjestöyhteistyö ja osallisuus KS sote-uudistuksessa 
 
Anne esitteli Sote-uudistuksen tilannetta ja käynnistyneitä hankkeita. 
K-S soteuudistus koostuu Monesta hyvästä yhdeksi parhaista -hankekokonaisuudesta: 

- Rakenneuudistus 10.8.-30.11.2021 
- Tulevaisuuden sote-keskus 10.8.2020-31.12.2022 

 



 

Järjestöyhteistyö on merkittävässä roolissa. Järjestöjen löytyminen yhdestä paikasta olisi 
yhteistyön kannalta toivottavaa. Järjestöjen tulisi huolehtia, että omat verkkosivut ovat ajan 
tasalla, ja rekisteröityminen Yhdistystorille on eduksi yhteistyölle.  
 
Lakiluonnos lausuntokierroksella 15.6.-25.9.2020, lakiesitys eduskuntaan 12/2020. Ennen 
lakiesitysten antamista painopiste on niissä kehittämistoimissa, jotka ovat tarpeellisia ja 
hyödyttävät nykyisiä sote-palveluita tuottavia organisaatioita (kuntia ja kuntayhtymiä).  
Lakiesitysten antamisen jälkeen hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä arvioidaan ja tarkennetaan 
annettujen lakiesitysten pohjalta. Lakien hyväksymisen jälkeen (loppuvuosi 2021) jatketaan em. 
toimenpiteiden toteuttamista sekä ryhdytään valmistelemaan ja toimeenpanemaan maakunnan 
järjestämisvastuun ottamiseen liittyviä toimenpiteitä. 
 
Järjestöjen yhteistyökumppani tulevaisuudessa vaihtunee monin paikoin kunnasta sote-
maakunnaksi. Järjestöyhteistyö: Järjestöjä tarvitaan mukaan kaikkiin kehittämisen kohteisiin. 
 
Osallisuus K-S soteuudistuksessa: Käynnistetty maakunnallisen osallisuussuunnitelman tekeminen 
sekä käynnistetään edellisellä kaudella toiminut osallisuusfoorumi. Olemassa olevat yhteistyön 
paikat, foorumit ja verkostot hyödynnetään. Sote-uudistuksen viestintä tukee osallisuutta, mm 
uutiskirje.  
 
Muistilista järjestölle: Tee ainakin tämä! 

• Laita verkkosivut kuntoon ja ajan tasalle. 
• Kirjaudu Yhdistystori.fi -alustalle, muista asia- ja hakusanat. 
• Seuraa uudistuksen some kanavia ja verkkosivuja: 

 www.jyvaskyla.fi/sote-uudistus 
 Facebook: @keskisuomensoteuudistus 
 Twitter: @sotekeskisuomi 
 Instagram: @keskisuomensoteuudistus 
 #soteuudistuskeskisuomi 

• Ilmoittaudu uudistuksen jakelulistalle linkin kautta. 
• Osallistu verkostoihin ja uudistuksen tilaisuuksiin! 

 
Lisäksi ennakkotietona 19.11.2020 klo 13.00–15.30 järjestöjen ajankohtaisinfo  

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, ja siinä käydään läpi: 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.facebook.com/keskisuomensoteuudistus.fi
https://www.facebook.com/keskisuomensoteuudistus.fi
https://twitter.com/sotekeskisuomi
https://www.instagram.com/keskisuomensoteuudistus/?hl=fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAmH-B6VgA5KGIMB-CC0Uyz4dBSYaAcT63DqQQg3afIQ-TFA/viewform


 

- KYTin hallinnoiman Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen (2017-2020) tulokset ja 
niiden hyödyntäminen mm. Keski-Suomen sote-uudistuksessa  

- Miten järjestöt ovat mukana Keski-Suomen sote-uudistuksessa.  
Tarkempi ohjelma ja tilaisuuden toteutustapa sekä ilmoittautumiset varmistuvat lähempänä. 
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä KYT ry ja Keski-Suomen sote-uudistuksen työntekijät.  

Ryhmätyö ja keskustelu: Miten parhaiten osallistamme ja pidämme järjestöjä ajan 
tasalla sote-uudistuksessa: 

- Selkeä kieli ja selkeä viestintä kaiken a ja o (Yhteiset käytettävät termit, asiasanat esim. 
yleistä ontologista asiasanastoa hyödyntäen, viestintä kohderyhmälähtöisesti) 

- Maantieteellinen ja ajallinen saavutettavuus huomioitava. Miten saadaan kaukana 
Jyväskylästä olevat osallistumaan? Kenen tehtävä on selvittää valmiudet kylä- ja 
kuntatasolla (esim. etäpalveluiden vastaanottamiseen etäyhteyksin tai 
järjestämisvalmiuteen)? 

- Pienillä paikkakunnilla ei riitä väkeä järjestöihin, tarvitaan vähemmän kilpailua järjestöjen 
kesken ja laajempaa yhteistoimintaa paikallistasolla (mm. eri sukupolvia yhdistäen, yhteisin 
hankkein) 

- Toivotaan vaikuttamiselle enemmän aikaa, tarpeeksi reagointiaikaa järjestöille sidos- ja 
kohderyhmien osallistamiseen 

- Tarvitaan erillisiä järjestöjen tilaisuuksia (esim. substanssikohtaisesti) 
- Kyseessä myös sivistyspuolen asiat, ei pelkkä sote 
- Toivotaan monikanavaisuutta viestintään, mutta sähköposti todettiin toimivaksi välineeksi. 

Mitä Järjestöareenan toimijat voisivat tehdä? 
- Jokaisella Areenan toimijalla on tiedonvälittäjän rooli muille järjestöille, omiin verkostoihin 

sekä viestinnän tukena. Maakunnan järjestöverkostoja löytyy Yhdistystorilta. 
- Areenan lisäksi Annen avuksi mahdollisesti järjestökehittäjien verkosto sparraamaan ja 

kommentoimaan suunnitelmia ja ideoita. 

Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtajan ja Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöydän kokoonpanon 2-vuotiskausi päättyy vuoden lopussa 
Dia: Kumppanuuspöydän jäsenten valinta kaudelle 2021-2022 

Järjestöareenan kokous päätti seuraavasti kumppanuuspöydän jäsenten sekä Järjestöareenan 
puheenjohtajan valintaprosessista kaudelle 2021–22. Valintaa valmistelemaan valittiin työryhmä. 

Valintaprosessin aikataulu:  
- Kumppanuuspöydän jäsenten haku auki 22.10–7.12.2020 



 

- Kumppanuuspöydän jäsenten hakuilmoitus sekä ilmoittautumislomake Yhdistystorille 
22.10.2020 (työryhmä valmistelee molemmat) 

- Työryhmä valmistelee Järjestöareenan puheenjohtajan valintaa valintakokousta varten. 
 

Työryhmä:  
- Matti Tervaniemi (sihteeri), Annika Guttormsen, Katariina Luoto (pj), Reena Laukkanen-

Abbey 
 

Valintakokous: 
- Areenan seuraava kokous: 16.12.2020 klo 13.00-16:00 

Leader ajankohtaiset! 
Toiminnanjohtaja Tiina Seppälä, Maaseutukehitys ry 
Diat: Järjestöareenalle Leader ajankohtaiset 
 

- Leader-toiminta jatkuu ohjelmakauden jälkeen SIIRTYMÄKAUDELLA. Toimintaan jatketaan 
vuosina 2021-2022 vanhan kauden säädöksillä, mutta uuden kauden rahoilla.  

- Tänä aikana valitaan rahoitettavat uudet Leader-ryhmät, kuntakokoonpanot ym. voivat 
myös vaihtua.  

- Uusi kausi pääsee käynnistymään varsinaisesti aikaisintaan vasta 2023. 
- Tällä hetkellä Leader-ryhmien rahat alkavat olla sidottu, mutta palautuvia varoja ja 

yritystukia on mahdollista vielä hakea nykyisen kauden varoista.  
- Uusien hankkeiden vireilläolo siirtyy siirtymäkaudelle, jos ei ole ehditty tekemään päätöstä. 
- Osallistukaa oman alueenne Leader-strategian valmisteluun, tilatkaa uutiskirje, rohkaiskaa 

ihmisiä osallistumaan! 
- Tulevat tapahtumat www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/tapahtumat 

 

Seuraava kokous 
Seuraava Järjestöareenan kokous 16.12.2020 klo 13.00-16:00. Nuorisoseurat Keski-Suomi hoitaa 
valintakokouksen tarjoilut, KYT ry huolehtii tilan (Matarasta). Jatkossa otetaan käyttöön kiertävä 
kokouskäytäntö, jossa Järjestöareenan eri toimijat tarjoavat vuorotellen kokoustilan ja -tarjoilut. 

Vapaa sana 
- Tiina Sivonen kertoi K-S Liiton pyytämästä kommentoinnista sote-lakiuudistuspakettiin.  

- 27.10. nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen livetapaaminen 

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/tapahtumat
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