
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 22.10.2020 klo 13.00–15.00 

Läsnä: 

Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta, 
Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri, 
Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry, 
Sirkka Suomäki, Suomen 4H/Keski-Suomi, 
Raisa Ojaluoto, Suomen Monikkoperheet ry, 
Heikki Pokkinen, Sovatek-säätiö, 
Elina Heiskanen, Jyväskylän Katulähetys ry 
Anne Astikainen, Jyväskylän kaupunki 
Emmanuel Sibomana, Paremmin Yhdessä ry, 
Riina Kylmälahti, Suomen Nuorisoseurat/Keski-Suomi, 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Susanna Mutanen, 
Kaisu Kumpulainen, Keski-Suomen Kylät,  
Tiina Sivonen, Keski-Suomen Järjestöareenan pj 
 
Poissa: 
Keski-Suomen Liitto, vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho  
Maija Piitulainen, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, 
Vaula Ollonen, FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto, 
 
Paikka: Teams 
  
Asialista: 
 
1. Kumppanuuspöydän jäsenten valinta kaudelle 2021–2022 

Hakulomake ja hakuilmoitus on valmisteltu pienessä, pääosin kumppanuuspöydän ulkopuolisessa 
ryhmässä. Ryhmä valittiin edellisessä Järjestöareenan tapaamisessa. Käsiteltiin hakulomake ja -ilmoitus 
sekä tehtiin tarvittavat muutokset.  

Mitä painotamme valinnoissa kaudelle 2021–2022?  
Miten määrittelemme valittavien edustajien toimialat? 

Todettiin, että sote-uudistus pitää huomioida kumppanuuspöydän seuraavien vuosien toiminnassa. Lisäksi 
kuntavaalit ja vaikuttaminen järjestöjen rahoitukseen erityisesti syksyn budjettiriihen yhteydessä ovat 
tärkeitä asioita kumppanuuspöydän toiminnan kannalta.  
 
Pohdittiin, tarvitseeko Keski-Suomen sote-uudistus -hanke vielä tiiviimmän sote-järjestöverkoston 
kehittämistyön tueksi vai voiko kumppanuuspöytä palvella tätä tarvetta. Jos hankkeen tarpeisiin kootaan 
oma järjestötyöryhmä, niin siinä voisivat olla mukana muiden kutsuttavien sote-järjestöjen lisäksi 
kumppanuuspöydän sote-järjestöjen edustajat. Nähtiin tärkeänä, että kumppanuuspöydän toiminta pysyisi 
laaja-alaisena ja monimuotoisena. 
 
Sovittiin, että katsotaan haun päättyessä, miltä järjestöaloilta tulee hakemuksia ja sen mukaan 
muodostetaan kumppanuuspöydän kokoonpano. Hakulomakkeessa on kuitenkin hyvä näkyä edellisen 
kumppanuuspöydän kokoonpano (linkki Yhdistystorin sivulle, jossa kokoonpano on näkyvillä). Nähtiin 
tärkeänä, ettei kumppanuuspöydän kokoonpano kaventuisi. Ilmoitukseen lisätään vielä se, että 
kumppanuuspöydässä ei edusteta pelkästään omaa järjestöä ja hakulomakkeeseen lisätään kohta, jossa 
kysytään suostumusta tehtävään.  



Ehdokkaiden hakuilmoitus julkaistaan Yhdistystorilla 23.10. Haku on auki 7.12. asti. On hyvä huomioida, 
että myös nykyiset kumppanuuspöydän jäsenet hakevat samalla lomakkeella kuin kaikki muutkin, jos ovat 
halukkaita jatkamaan kumppanuuspöydässä myös 2021–2022 kaudella. Osan nykyisistä olisi hyvä jatkaa, 
ettei koko porukka vaihdu kerralla.  

Tieto haussa olevista paikoista lähetetään ensimmäisenä Keski-Suomen järjestöareenan postilistalle (Tiina 
Sivonen ja Anne Astikainen allekirjoittajina & lisätietojen antajina) ja sen jälkeen itse kukin viestii omissa 
verkostoissaan/kanavissaan. Ehdokkaiden tilannetta seurataan aktiivisesti hakuajan aikana, jotta 
mahdollisiin toimialojen uupumisiin voidaan tarttua lisätiedotuksella. 

Kumppanuuspöytä käsittelee ehdokkaat 9.12. kokouksessa ja laatii ehdotuksen Keski-Suomen 
järjestöareenalle. Valinta 16.12. Areenan kokouksessa. Kumppanuuspöytä valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.  

Anne on tehnyt Yhdistystorille lyhyen koosteen siitä, mitä kumppanuuspöytä on ensimmäisellä 
toimintakaudellaan saanut aikaan.  

Järjestöareenan puheenjohtajan hausta laitetaan viestiä Järjestöareenalle erikseen.  

2.  Keski-Suomen liiton Pirjo Peräahon terveiset  

Tekeillä on KS strategia, joka on tahtotila maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 2050. Ensi 
vuoden tammi-toukokuun aikana toivotaan kumppanuuspöydän ja Järjestöareenan ajatuksia strategiaan. 

3. Ajankohtaista Keski-Suomen sote-uudistuksesta 

Anne kertoi Keski-Suomen sote-uudistus -hankkeesta. Hankkeita on kaksi (rakenneuudistus ja 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke), joita molempia hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Tavoitteena 
on tukea nykyisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjiä. Annen yhtenä tehtävänä on luoda 
maakunnallinen osallisuuden toimintamalli ja järjestöyhteistyöstrategia. Kumppanuuspöytä, Järjestöareena 
ja järjestöt laajasti ovat näissä mukana. Osallisuuden toimintamallia lähdetään kokeilemaan 
maakunnallisessa virtuaali-sote -keskuksessa. Annen tehtävänä kokonaisuudessa on olla myös 
koordinoimassa sitä, että järjestöjä kutsutaan mukaan kehittämistyöhön.  

Seuraava tapaaminen keskiviikko 9.12. klo 13.00-15.30. 
 

 
Muistion kirjoitti Tiina  
 


