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Tiina Seppälä, Maaseutukehitys ry (saapui klo 14.16) 

Minna Wacker, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry 

Anne Astikainen, Jyväskylän kaupunki/ soteuudistus-hanke (kauden 2019-20 pj) 

Poissa Emmanuel Sibomana, Paremmin Yhdessä ry 

Heikki Pokkinen, Sovatek-säätiö 

Elina Heiskanen, Jyväskylän katulähetys ry 

Susanna Huovinen, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry 

Paikka  Teams 

 
Kumppanuuspöytä ja keskisuomalainen järjestökenttä 
 
Katariina on toiminut tämän kumppanuuspöydän ensimmäisen kokoontumisen koollekutsujana 
Järjestöareenan puheenjohtajan roolissa, ja toimi myös tapaamisen puheenjohtajana, sihteerinä Petri. 
 
Katariina esitteli keskisuomalaisen järjestökentän kokonaiskuvaa Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -
hankkeen (2017-2020) koostaman diasarjan sisällöin (Liite: diasarja) (Kooste luettavissa kokonaisuudessaan 
https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/jarjestotietopankki/keski-suomen-jarjestotietoa/ ). Diasarjan 
keskeinen tiedontuottaja oli kumppanuuspöytä ja sen jäsenten toimialansa verkostoista kokoama tieto.  
 
Käytiin läpi kumppanuuspöydän valintaprosessi, tarkoitus ja kokoonpano. Käytiin esittäytymiskierros ja 
toimijoiden taustat. Liiton näkökulmasta tärkeistä aiheita keskusteltavaksi voisivat olla esim. maakunnan 
strategiatyö, maakuntakaava ja koronaselviytyminen. 
 
Kumppanuuspöydän toiminta ja roolit 
 
Kauden 2021-22 kumppanuuspöydän toiminnan käynnistymistä tukemaan tapaamiseen oli kutsuttuna 
edellisen kauden puheenjohtaja Anne Astikainen. Anne kävi läpi kumppanuuspöydän roolia ja tehtäviä 
(liite: diasarja). Yksi kumppanuuspöydän tehtävistä on valmistella asialistaa Järjestöareenan kokoukselle. 
 
Kumppanuuspöytä on kehittäjäryhmä, jonka jäsenet ovat merkittävä linkki oman toimialansa järjestöjen 
verkostoihin ja myös kokoavat toimialansa verkostoja/tietoa. Kumppanuuspöytä synnytettiin vuonna 2019, 
kun tunnistettiin tarve Järjestöareenaa vahvemmin vaikuttavalla ja tiiviimmälle elimelle. 
 

https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/jarjestotietopankki/keski-suomen-jarjestotietoa/


Anne palasi myös läpi edellisen kauden tavoitteisiin ja niiden toteutumiin. Edellisellä kaudella koottiin 
esimerkiksi merkittävästi tietoa keskisuomalaisista järjestöistä, sen sijaan esimerkiksi Keski-Suomen 
järjestöstrategiaa ei vielä toteutettu. Käytiin läpi puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät. 
 
Kumppanuuspöydän 2021-21 linjauksia 
 
Käytiin keskustelua edellisen kumppanuuspöydän syksyllä 2020 tekemistä linjauksista ja alkavan kauden 
linjanvedoista.  
 
Onko kumppanuuspöytä järjestöjen linkki sote-uudistukseen? Todettiin soteuudistuksen olevan merkittävä 
aihe kumppanuuspöydälle tulevalla kaudella, mutta roolia täytynee vielä täsmentää. Palataan 
kumppanuuspöydän suhteen myöhemmin kokouksessa. Anne kertoi, että soteuudistus kokoaa parhaillaan 
omaa järjestö- ja osallisuusryhmää, joka kokoontuu ensimmäisen kerran 29.1.2021. Anne toivoi ryhmään 
kumppanuuspöydän toimijoita, ilmoittautumiset.  
 
Anne esitteli sote-uudistuksen sisältöä ja aikataulua sekä järjestö- ja osallisuusryhmän toiminnan tavoitteita 
(liite: diasarja). Yksi ryhmän keskeisiä tehtäviä on olla mukana linjaamassa soteuudistuksen valmistelemaa 
maakunnallista järjestöyhteistyön strategiaa. Sen tarkoitus on palvella pääasiassa kuntia ja kuntayhtymiä eli 
sote-palveluiden tuottajia. 
 
Todettiin syksyllä 2020 tehdyt linjaukset (mm. soteuudistus, järjestöjen rahoitus, vaikuttaminen, 
kuntavaalit, tulevaisuuden ennakointi) hyviksi. Keskeisiksi aiheiksi juuri nyt nähtiin sote-uudistus sekä 
kuntavaalit. Todettiin, että molempien osalta seurattava ja osallistuttava aktiivisesti. Linjattiin, että 
soteuudistuksen näkökulmasta kumppanuuspöydän tehtävä on rakentaa ymmärrystä osallisuudesta ja 
järjestöjen toiminnasta. Pohdittiin myös sitä, mistä syötteiden olisi hyvä tulla vai onko keskustelu 
vastavuoroista? Linjauskeskustelua tullaan jatkamaan kumppanuuspöydän muissa kokouksissa – mitkä 
nimetään tämän kumppanuuspöydän toiminnan painopisteiksi/tavoitteiksi? 
 
Kehitysideana todettiin, että kumppanuuspöydän toiminnalle voisi rakentaa vuosikellon tai koko 
kaksivuotiskautta koskevan kausikellon. 
 
Kumppanuuspöydällä on kumppanuussopimus Keski-Suomen Liiton kanssa, joka tulee uusia kaudelle 2021-
22. Palataan sopimukseen, kun puheenjohtaja on valittu. 
 
Kumppanuuspöydän valinnat ja kokousjärjestelyt 
 
Kyseessä on kumppanuuspöydän järjestäytymiskokous eikä pöydällä ole vielä puheenjohtajaa tai sihteeriä.  
Sihteeriksi valittiin Liisa Ansio. Keskusteltiin puheenjohtajan tehtävästä ja hyvän puheenjohtajan 
ominaisuuksista. Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannatettiin Susanna Huovista, mutta valintaa ei voitu 
suostumusta varmistamatta tehdä. Todettiin, että asiaa on syytä valmistella lisää ja siirtää puheenjohtajan 
valinta myöhemmäksi. Puheenjohtaja pyritään valitsemaan (sähköpostikokous) ennen seuraavaa 
Järjestöareenan kokousta (16.12.2021). Katariina selvittää Susannan kannan ja tarvittaessa kutsuu 
kumppanuuspöydän valitsemaan puheenjohtajan. 
 
Työllisyysjärjestöjen edustaja Elina Heiskanen on ilmoittanut jättäytyvänsä pois kumppanuuspöydästä 
työnantajan vaihdoksen vuoksi. Uuden jäsenen hänen tilalleen valitsee Järjestöareena (seuraava kokous 
16.2.2021) ja kumppanuuspöytä toimii valmistelijana. Päätettiin, että tässä kohtaa ehdokasta pyydetään 
työllisyystoimijoiden verkoston kautta esitettäväksi Areenan kokoukselle. Katariina välittää tiedon 
verkostolle. 
 
Areenan helmikuun kokouksen asialistalle nostetaan uuden kumppanuuspöydän ja sen jäsenten esittely, 
alustavat kumppanuuspöydän linjaukset ja niistä keskustelu Areenan toimijoiden kanssa (mihin toimintaa 



olisi hyvä Areenan mielestä suunnata, miten kukin toimija näkee voivansa käytännössä olla itse mukana 
jne), Keski-Suomen strategia ja tulevaisuus.  
 
Kevään kokousajat (kaksi kokousta) sovitaan, kun kumppanuuspöydän puheenjohtaja on valittu. 
 
 
 
Muistiin kirjasivat Petri ja Katariina. 
 

 

 

 


