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Järjestöjen ja 
maakunnan 

kumppanuus-
pöydän tehtävät

▪ Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on 

vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee 

näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja 

asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan 

maakunnassa.

▪ Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan 

Järjestöareenan tehtävien mukaisesti

▪ Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen 

päätöksentekoon asioita

▪ Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset 

▪ Valmistelee Kumppanuuspöydän seuraavan kauden 

jäsenten valinnan



Jäseniltä 
odotetaan

Kumppanuuspöytä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä 

edellytetään 

▪ Asiantuntijuutta omalta alaltaan

▪ Yhteistyökykyä 

▪ Aikaa työskentelyyn

▪ tapaamiset ja niiden välissä seuranta- ja valmistelutehtäviä

▪ Jäsenet edustavat toimialansa asiantuntemusta. 

▪ Oman toimialansa järjestöjen/ verkostojen kokoamista

▪ Kumppanuuspöydän jäsenyys ei synnytä automaattisesti 

organisaatiolle/yhteisölle paikkaa Kumppanuuspöydässä

▪ Jos Kumppanuuspöydän jäsen eroaa kesken kauden, uuden 

jäsenen valinta tehdään KS Järjestöareenan kokouksessa. 

Loppukaudeksi valittavan uuden jäsenen tulee edustaa 

samaa toimialaa, mutta hän ei välttämättä tule samasta 

organisaatiosta kuin eronnut jäsen.



Vuoden 2019-
2020 aikana 

tehtyä

▪ Toiminta käynnistettiin helmikuussa 2019. 

▪ Vuosien 2019-2020 aikana edustajat ovat 

▪ kutsuneet koolle ja aktivoineet oman toimialansa 

verkostoja

▪ Sote-järjestöjen verkostot

▪ Monikulttuurijärjestöjen tapaamiset 

▪ keränneet tietoa oman toimialansa yhdistysten, 

järjestöjen ja seurojen toiminnasta

▪ muodostaneet yhdessä kokonaiskuvan

keskisuomalaisista yhdistyksistä, järjestöistä ja 

seuroista

▪ välittäneet järjestötietoa mm. maakunnallisen

hyvinvointiohjelman ym. käyttöön

▪ laatineet sisältöehdotuksia maakunnalliseen 

Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan

▪ arvioineet toimintaansa ja kirkastaneet tavoitteita.

▪ Keski-Suomen järjestöstrategia ei edennyt resurssien 

vähyyden ja koronan takia.

https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/yhteistyota/keskisuomalaisten-sote-jarjestojen-verkostot/


Itsearviointi 
2019 lopussa

Tavoitteena 2020 keskittyä seuraaviin:

✓Ydintehtävän ja tarpeen kirkastaminen ja sen kautta 

valinnat.

✓ KS tulevaisuusfoorumiin osallistuminen, verkostojen ylläpito, 

kannanotot, teemoitetut tapaamiset. 

✓Viestinnän kehittäminen, Kumppanuuspöydän 

”hissipuheen” kehittäminen.

✓Verkostoviestintä, esittelydiat (myös KS liiton sivuille)

✓ Rakenteellinen kehittäminen, maakunnan ja 

sairaanhoitopiirin kytkeminen vahvemmin/selkeämmin 

kumppanuuspöydän toimintaan.

▪ Toiminnan kehittäminen ja järjestöstrategian 

hyödyntäminen, jotta sitä varten tehty työ olisi vaikuttavaa.

▪ Ulkopuoliset asiantuntijat, kunnanjohtajien/ 

maakuntavaltuuston/ kansanedustajien tapaamiset



Puheenjohtaja 
& sihteeri

▪ Puheenjohtajan tehtävänä ollut

▪ Kokonaisuudesta huolehtiminen

▪ Muistioiden välittäminen

▪ Eri asioiden, kannanottojen tms. kokoaminen

▪ Tapaamisten vetäminen ja asialistan laadinta yhdessä KS 

liiton ja KS shp:n edustajien kanssa

▪ Sihteeriltä toivottavaa

▪ Huolellinen muistioiden laadinta ajoissa



Lisätiedot ja 
materiaalit ▪ Lisätietoja Yhdistystorilla. 

▪ Muistiot ym materiaalit Yhdistystorilla

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/kumppanuuspoydan-muistiot-ym/

