
Keski-Suomen järjestöjen ja 
maakunnan kumppanuuspöytä

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on 
vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee näkyväksi 
järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä 

vaikuttaa järjestöjen asemaan maakunnassa.



Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöydän kokous 9.12.2020
• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän valinnoissa hyvä 

ottaa huomioon eri asukasryhmien näkökulmaa toimialoittain. 
• Toimintaympäristön muutokset ja kumppanuuspöydän tehtävät 

tulevana kahtena vuotena. 
1. Muodostettava yhteistä näkemystä järjestöjen tulevaisuuden haasteista ja 

vaikuttamistyön asioista maakunnassa.
2. Järjestöjen rahoitukseen ja tulevaisuuden resursseihin vaikuttaminen 
3. Järjestöjen merkityksen näkyväksi tekeminen



Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöydän kokous 9.12.2020
4. Kunnallisvaaleihin yhteisiä järjestöjen näkökulmia sekä käydä keskustelua 

kansanedustajien kanssa järjestöjen resursseista ja toimintaedellytyksistä yleensä. 
5. Sote-uudistus

• Maakunnallisen järjestöyhteistyön strategia sekä maakunnallinen osallisuuden 
toimintamalli: sotejärjestöjen lisäksi muut järjestöt mm. maakunnan ja kuntien 
hyvinvointityön näkökulmasta. 

• Järjestöjen tietojen pitäisi olla paljon helpommin löydettävissä tällä hetkellä. 
• Lisäksi kumppanuuspöydän ja Jyväskylän kaupungin (sote-uudistushankkeiden 

hallinnoijana) olisi hyvä käydä keskustelu yhteistyöstä sote-uudistuksessa ja tehdä 
yhteistyöstä sopimus kuten kumppanuuspöytä ja Keski-Suomen liitto on tehnyt.

• Jatkossa on hyvä huolehtia jollain tavalla siitä, että eri toimialojen verkostot tietävät 
toistensa toiminnasta päällekkäisyyksien välttämiseksi.



Ehdokasasettelu/ -ilmoitus 

• Kumppanuuspöytään voi esittää valittavaksi henkilöitä, jotka sitoutuvat 
käyttämään aikaansa työskentelyyn ja joilla on laaja-alaista asiantuntijuutta 
järjestökentästä sekä kykyä edustaa järjestökenttää omaa järjestöään tai 
toimialaansa laajemmin. 

• Kyseessä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä edellytetään käytettävissä olevan ajan 
ja laaja-alaisen asiantuntijuuden lisäksi yhteistyökykyä. Kumppanuuspöydässä 
olevat henkilöt edustavat laajasti järjestökenttää, eivät omaa järjestöään tai 
omaan toimialaansa.

• Kumppanuuspöytä kokoontuu kaudella 2021–2022 noin kuusi kertaa vuodessa, 
tarvittaessa useammin. Kokoontumiset ovat päiväsaikaan Jyväskylässä. 
Työskentelyä on myös kokoontumisien välillä. Kumppanuuspöydän toimintaan 
osallistuville ei voida luvata matkakulujen korvaamista tai kokouspalkkioita, vaan 
kunkin edustajan taustaorganisaatio vastaa kulujen korvaamisesta.



Ehdokasasettelu/ -ilmoitus 

• Kumppanuuspöydän jäsenet huolehtivat oman toimialansa järjestöjen 
ja verkostojen koollekutsumisesta ja kokoamisesta.

• Ehdotukset 7.12.2020 mennessä erillisellä lomakkeella
• Valinnan ehdokkaista tekee Keski-Suomen järjestöareena 16.12.2020 

• Ehdokkaita tuli määräaikaan mennessä yhteensä 19
• Kumppanuuspöytä valitsi ehdokasilmoituksen ehtojen pohjalta 14 

jäsentä kumppanuuspöytään vuosille 2021 - 2022



Ehdokkaat järjestöjen ja 
maakunnan 

kumppanuuspöytään kaudelle 
2021-2022

Ehdokkaat toimialoittain seuraavissa dioissa, 
valittaviksi henkilöiksi ehdotettavat merkitty vihreällä. 



Potilas- ja kansanterveysjärjestöt
• Pigg Kristiina, Keski-Suomen Sydänpiiri ry
• Wacker Minna, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry (vahvasti myös omaisjärjestö)
• Al Hanan Tarja, Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry
Vammaisjärjestöt
• Ansio Liisa, Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry
• Virtanen Satu-Maria, Jyväskylän Seudun Invalidit ry 
Päihdejärjestöt ja työvalmennus
• Pokkinen Heikki, Sovatek-säätiö
Lastensuojelu, kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyö
• Huovinen Susanna, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry
Mielenterveys- ja kriisityö 
• Hauvala Tuija, Jyväskylän seudun mielenterveysseura/ Kriisikeskus Mobile
Työllisyysjärjestöt
• Heiskanen Elina, Jyväskylän katulähetys ry
Omaisjärjestöt
• Wacker Minna, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry (vahvasti myös omaisjärjestö)
• Järvenpää Elina, Keski-Suomen omaishoitajat ry



Liikuntajärjestöt: 
• Lehtoranta Petri, Keski-Suomen Liikunta ry
Eläkeläisjärjestöt: 
• Piitulainen Maija, Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
Kylätoiminta, maaseudun kehittäminen
• Seppälä Tiina, Maaseutukehitys ry
• Kumpulainen Kaisu, Keski-Suomen Kylät ry
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöt
• Sibomana Emmanuel, Paremmin Yhdessä ry
Nuorisojärjestöt
• Hännivirta Carita, Nuorten Suomi ry
• Saarimäki Tuija, Suomen 4H-liitto ry (luopuivat ehdokkuudesta)
Kulttuurijärjestöt
• Kylmälahti Riina, Suomen Nuorisoseurat ry
Yhteistoimintajärjestöt
• Luoto Katariina, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry



Uuden kumppanuuspöydän toiminnan aloitus

• Valinnasta tiedottaminen – miten toimitaan?
• Ensimmäisen tapaamisen sopiminen
• Muuta?
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