
Kolmikko
Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkosto

2.10.2020 klo 9-11
Kooste

Check-in klo 8.45 alkaen

Zoomissa



Ohjelma klo 9-11
9.00 Tervetuloa & esittäytymiset

9.20 Puheenvuorot ja keskustelua

• Havaintoja järjestöjen muutoskyvystä ja ketteryydestä korona-aikana, yhteisöpedagogi Janna 
Sahlman

• Soteuudistus Keski-Suomessa ja järjestöjen toiveet / Projektipäälliköt Anne Astikainen ja Nina 
Peränen Keski-Suomen soteuudistus-hankkeista. 

(pieni tauko)

10.20 Puheenvuoro:  

• Järjestöjen valtakunnallinen ja alueellinen tukirakenne soteuudistuksessa - ratkaisuehdotus. 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja ja maakuntien verkostojärjestöjen 
neuvottelukunnan jäsen Elina Pajula. 

10.40 Loppukeskustelu ja seuraavasta tapaamisesta sopiminen

11.00 Tilaisuus päättyy



• Kokoaa Keski-Suomen alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
valtakunnallisia ja alueellisia työntekijöitä. Listalla 40 henkilöä.

• Verkostoituminen, yhteistyö, ajankohtainen tieto, vaikuttaminen.

• 2018 alkaen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalveluiden
koordinoima.

• Keväällä 2020 kysely verkoston toiminnasta (vastaajia 16): verkosto koettiin 
tarpeellisena, kokoontumisia 2 krt/v., myös etämahdollisuutta toivottiin.

• Tänään verkoston 1. verkkotapaaminen.

• Tiedotussivu: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keskisuomalaisten-sote-
jarjestojen-verkostot/kolmikko/

https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keskisuomalaisten-sote-jarjestojen-verkostot/kolmikko/


Ajankohtaista/ tilaisuuksia tulossa

• 29.10. Hyvä, paha peliraha –tilaisuus järjestöille (etä & Matara)

• 5.11. Valmiina varainhankintaan! –koulutus järjestöille (etä & Matara)

• 11.11. Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi. Webinaari.

• 12.11. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä. THL, verkkotilaisuus.

• 19.11. Järjestöt tulevaisuuden sotessa - Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -
hankkeen päätöstilaisuus - siltaus Keski-Suomen sote-uudistukseen (etä & 
Matara)

• Keski-Suomen Järjestöareenan valinnat kaudelle 2021-23 joulukuussa →
kumppanuuspöydän jäsenten haku aukeaa lokakuussa, hyviä ehdokkaita 
toivotaan!

• Sotejärjestöjen K-S verkostot ja niiden yhteystiedot löytyvät Yhdistystorilta

https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/hyva-paha-peliraha-ja-jarjestot-29-10-2020/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/valmiina-varainhankintaan/
https://keskisuomi.info/alueellinen-ennakointiprosessi/seminaarinaineistot/tulevaisuusfoorumi/
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/tapahtumat/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-paiva
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpURjRGQTFXMk9TSFM1WVBMTVNRWlc3VlRGRC4u
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keskisuomalaisten-sote-jarjestojen-verkostot/


Yhdistystori.fi – apua ja tukea etänä
Yhdistystori.fi:

• Keskisuomalaisten yhteisöjen 
etäpalveluja ja -toimintaa yhdestä 
paikasta: 
https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-
toimintaa-etana/

• Hyödynnä oman yhteisösi 
toiminnasta tiedottamiseen sekä 
etsiessäsi tietoa eri tahojen tuesta ja 
avusta.

• Rekisteröidy ja ilmoita oman yhteisösi 
toiminta.

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


Mukaan 19 henkilöä seuraavista tahoista:
• EHYT ry

• Invalidiliitto

• Munuais- ja maksaliitto ry

• Kuurojen Liitto ry

• OLKA-toiminta /KYT ry

• Suomen Diabetesliitto ry

• Keski-Suomen soteuudistus -hankkeet

• Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

• Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry

• Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen 
piiri

• FinFami Keski-Suomi

• Vanhustyön keskusliitto

• Hengitysliitto ry

• Aivoliitto ry

• Suomen Monikkoperheet ry



Puheenvuorot 
• Havaintoja järjestöjen muutoskyvystä ja ketteryydestä korona-aikana, 

yhteisöpedagogi Janna Sahlman 

• Soteuudistus Keski-Suomessa ja järjestöjen toiveet / Projektipäälliköt Anne 
Astikainen ja Nina Peränen Keski-Suomen soteuudistus-hankkeista

• Järjestöjen valtakunnallinen ja alueellinen tukirakenne soteuudistuksessa -
ratkaisuehdotus. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen 
toiminnanjohtaja ja maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan 
jäsen Elina Pajula

• Esitykset löytyvät Kolmikon tiedostussivulta Yhdistystorilla.

• Janna Sahlmanin opinnäytetyöstä julkaistu uutinen ja linkki päättötyöhön

https://www.yhdistystori.fi/2020/09/23/jarjesto-jaksaa-muuntautua-kun-resurssinhallinta-on-kunnossa/


Loppukeskustelu

• Seuraava tapaaminen helmikuussa 2021

• Vuoden 2021 teemaehdotuksia sekä 
toiveita tapaamisen muodosta kerätään 
verkostolta erillisellä kyselyllä.



KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle.

Kiitos!
Kehittämispäällikkö
Katariina Luoto
etunimi.sukunimi@kyt.fi
050 400 0668
@katariinaluoto


