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Tapaamisen 
asialista
21.1.2020

13.00 Tervetuloa 

▪ Kokouksen sihteerin valinta

▪ Taustoitusta keskisuomalaisesta järjestökentästä / Järjestöareenan 

puheenjohtaja Katariina Luoto

13.20 Esittäytymiset

▪ Mikä sai sinut mukaan kumppanuuspöytään?

13.50 Kumppanuuspöydän toiminta ja roolit 

▪ Alustus / kumppanuuspöydän kauden 2019-20 puheenjohtaja 

Anne Astikainen

▪ Kysymyksiä ja keskustelua

(pieni tauko)

▪ 14.30 Kumppanuuspöydän valinnat ja toimintatavat

▪ Valitaan kumppanuuspöydälle puheenjohtaja sekä sovitaan 

sihteeriydestä 

▪ Kevään 2021 kokousajat

▪ Uuden jäsenen valinta kaudelle 2021-22

▪ 14.50 Kumppanuuspöydän linjaukset

▪ Syksyllä 2020 tehdyt linjaukset 

▪ Keskustelua kauden 2021-22 linjauksista, tavoitteita ja toiveista.

▪ 15.30 Tapaaminen päättyy



Kumppanuuspöydän 
kokoonpano kaudella
2021-22

(Tiedote järjestöedustajien valinnoista 
17.12.2020)

Järjestöjen toimialojen edustajat

▪ Potilas- ja kansanterveysjärjestöt: Pigg Kristiina, Keski-Suomen Sydänpiiri ry

▪ Vammaisjärjestöt: Ansio Liisa, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki 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 ry/Kriisikeskus Mobile

▪ Työllisyysjärjestöt: Heiskanen Elina, Jyväskylän Katulähetys ry

▪ Omaisjärjestöt: Wacker Minna, Keski-Suomen Muistiyhdistys ry

▪ Liikuntajärjestöt: Lehtoranta Petri, Keski-Suomen Liikunta ry

▪ Eläkeläisjärjestöt: Piitulainen Maija, Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen 

Neuvottelukunta

▪ Kylätoiminta, maaseudun kehittäminen: Seppälä Tiina, Maaseutukehitys ry

▪ Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöt: Sibomana Emmanuel, Paremmin 

Yhdessä ry

▪ Nuorisojärjestöt: Hännivirta Carita, Nuorten Suomi ry

▪ Kulttuurijärjestöt: Kylmälahti Riina, Suomen Nuorisoseurat ry

▪ Yhteistoimintajärjestöt: Luoto Katariina, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Pysyvät  edustajat:

▪ Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Susanna Mutanen

▪ Keski-Suomen liitto: Pirjo Peräaho

https://www.yhdistystori.fi/2020/12/17/jarjestoareenan-valinnat-2021-2022/


Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä

Järjestöjen toimialojen edustajat, + 
KSSHP + Keski-Suomen liitto

Vuodesta 2019

Toimii järjestöjen 
kumppanuuspöytänä suhteessa 

maakuntaan Järjestöareenan 
tavoitteiden mukaisesti

Keski-Suomen Järjestöareena

• Vuodesta 2008

• Keskisuomalaisten järjestöjen 

yhteenliittymä (41 järjestöä)

• Kokoontuu 2 x vuosi

Toimialakohtaiset järjestöjen 

verkostot

• KYT kokoaa sotejärjestöjen 

verkostojen vetäjiä yhteen 1-2 

krt/vuodessa



Järjestöareenan tapaamisiin kutsutut yhteisöt

▪ Humanistinen ammattikorkeakoulu 
▪ Japa ry
▪ Jämsän Voimavara ry
▪ Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
▪ Jyväskylän kaupunki 
▪ Jyväskylän yliopisto
▪ Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry
▪ JyväsRiihi ry
▪ Jyvälän Setlementti ry
▪ Järvi-Suomen Partiolaiset ry
▪ Kehräkumppanit ry
▪ Keski-Suomen Elokuvakeskus ry
▪ Keski-Suomen Kylät ry
▪ Keski-Suomen Liikunta ry
▪ Keski-Suomen Liitto
▪ Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ry
▪ Suomen Nuorisoseurat ry
▪ Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus 
▪ Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry

▪ Keski-Suomen Työpajayhdistys ry
▪ Taiteen edistämiskeskus
▪ Keski-Suomen ELY-keskus
▪ Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
▪ Keski-Suomen Yrittäjät ry
▪ Leader VIISARI ry
▪ Maaseudun sivistysliitto ry
▪ Maaseutukehitys ry
▪ MLL:n Järvi-Suomen piiri 
▪ Monikulttuuriyhdistys Gloria ry
▪ Mosaiikki ry
▪ MTK Keski-Suomi
▪ Nuorten Keski-Suomi ry
▪ Paremmin Yhdessä ry
▪ Pro Agria Keski-Suomi
▪ Kehräkumppanit ry
▪ SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
▪ SOVATEK
▪ Suomen 4H-liitto ry
▪ Varstaajat ry
▪ Vesuri-ryhmä ry
▪ Wari ry



Keskisuomalaiset 
järjestöt, yhdistykset 

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



Keski-Suomessa on yhteensä noin 5300 
eri toimialoilla toimivaa järjestöä 
(yhdistykset, seurat, järjestöt). 

Toimialoittainen jakauma -luvut pyöristettyjä, lähde PRH 2/ 2018
• vapaa-aika (sis. nuorisoyhdistykset) 750

• kulttuuri 750

• sosiaali- ja terveysala (ml eläkeläis- ja työllisyys) 440  

• liikunta ja urheilu 470

• toimiala muut 300

• politiikka 750

• ammatti ja elinkeino 800

• maanpuolustus ja kv suhteet 200 

• uskonto ja maailmankatsomus 80 

Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväskylän seudulla

Jämsä
455

Kuhmoinen
104

Keuruu
269

Multia
59

Saarijärvi
260

Karstula
121

Kyyjärvi
49

Kannonkoski
44

Kivijärvi
53

Konnevesi
64

Pihtipudas
136

Viitasaari
192

Äänekoski
349

Kinnula
66

Uurainen
67

Petäjävesi
105

Laukaa
249 Hankasalmi

114

Jyväskylä
2260

Joutsa
137Luhanka

31

Toivakka
58

Muurame
106

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, KYT ry, 19.11.2020



Järjestötoiminnan pääasialliset 
tulonlähteet 1/2

Järjestöjen tulot koostuvat  monesti useista eri tulonlähteistä. 

• Oma varainhankinta, jäsenmaksut, yritysyhteistyökumppanuudet sekä mm. ministeriöiden 
valtionavustukset, Veikkaus (Veikkauksen tuottoja jakavat STEA ja AVIt), Etnisten suhteiden 
neuvottelukunta ETNO, Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

• Osalla järjestöjä toiminta on yhden rahoituslähteen varassa, ansaintamahdollisuudet niukat. 

Veikkauksen tuottoja: 

• STEA  jakoi 2019 7,7 milj. €  keskisuomalaisten sote-järjestöjen toimintaan. 70 avustuksen saajaa, 
91 hakijaa, avustukset 841 000 – 13 000 euroa. Lähde: STEA

• AVIen kautta 2018 yhteensä n. 560 000 euroa (lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, 
nuorisotoimen kehittämis- ja kansainvälinentoiminta sekä liikunnallinen elämäntapa).

Lähde: Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, KYT ry, 19.11.2020



OKM ja Taiteen edistämiskeskus

• Avustuksia on lukumääräisesti paljon, mutta yksittäiset avustukset ovat pieniä (haitari 
muutamasta tuhannesta eurosta lähes 90.000 euroon). Avustukset keskisuomalaisille 
festivaaleille ja kulttuuritapahtumille 2018: yhteensä 575 500 euroa. 

Paikallisilla kyläyhdistyksillä LEADER-rahoitusta ja kuntien avustuksia.

HUOM- Lista ei ole kattava, mm. valtionavustukset eri ministeriöiden kautta 
puuttuvat. 

Kokonaisvaltainen tieto järjestöjen rahoituslähteistä puuttuu > tutkimushankkeen 
tarve! 

Lähde: Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

Järjestötoiminnan pääasialliset 
tulonlähteet 2/2

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, KYT ry, 19.11.2020



Keskisuomalaisilla järjestöillä arviolta ainakin 1600 työntekijää erilaisissa ja eri pituisissa työsuhteissa.

• Sote-järjestöt joilla ei palvelutuotantoa (noin 450): yhteensä arviolta 70 (suurimmalla osalla ei yhtään työntekijää)

• Keskisuomalaiset sote-palveluntuottajajärjestöt (noin 60) arviolta 1300 (vuosi 2016)  

• Keskisuomalaiset yhdistysmuotoiset liikuntaseurat (27): päätoiminen hallinnollinen työntekijä, yhteensä n. 100 htv

• Nuorisojärjestöt (kuuluvat toimialaluokkaan vapaa-aika, yhteensä 750 toimijaa) noin 60 työntekijää

• Keski-Suomessa aktiivisesti toimivien monikulttuuristen- ja maahanmuuttajajärjestöjen (18kpl) palkattuja työntekijöitä 13
ja osa-aikatyöntekijöitä 17 (esim. 2 tuntia viikossa ja muissa organisaatiossa keikkatyöntekijöitä)

• Kulttuuritoimijat: vastanneiden 13 yhdistyksen toiminnassa on noin 65 työntekijää

• Maakunnalliset yhteistoimintaorganisaatiot kuten KS Kylät, Kesli ja KYT ry yhteensä noin 50 (KYTissä suuri osa 
määräaikaisessa hanketyössä) 

• Säätiöt: mm. Kihu, Likes, Gerocenter: yhteensä arviolta reilu 70.  

• Lisäksi valtakunnalliset sote-järjestöt joilla päätoimipiste (myös) Jyväskylässä: yhteensä noin 60, osa hanketyössä.

Lähde: Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

Järjestöjen työntekijät

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, KYT ry, 19.11.2020



Jäsenet,

vapaaehtoiset

ja

tavoitetut

ihmiset

Jäseniä noin 100 000 

Noin 23 000 Rekisteröityä asiakasta, jotka ovat saaneet vuonna 2018 
yksilöllistä palvelua. (Sakari Möttösen selvitys, Järjestöjen palvelut 
sosiaalisen hyvinvoinnin tuottamisessa, 2019)  

Vapaaehtoisia noin 100 000

Palveluntuottajien rekisteröityjen asiakkaiden lisäksi 
tilaisuuksissa, avoimissa kohtaamispaikoissa, 
ruokapalvelutoiminnassa, kierrätyskeskuksissa ym. 
toimipaikoissa käy valtava määrä ihmisiä.

Kulttuuritoimijoilla vuosittain järjestettäviä tapahtumia 
350 ja osallistujia sekä yleisöä niissä on noin 70 000 
henkilöä. 

Kohtaamisia
yhteensä

yli 100 000

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, KYT ry, 19.11.2020

https://www.kyt.fi/wp-content/uploads/2019/09/J%C3%A4rjest%C3%B6jen-palvelut-sosiaalisen-hyvinvoinnin-tuottamisessa_www.pdf


Tulevaisuuden kuva, 
jonka eteen

keskisuomalaiset
järjestöt tekevät työtä

Järjestötoiminta tunnistetaan ja tunnustetaan osana 
palvelujärjestelmää sekä kuntien ja maakunnan hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyötä.

Keski-Suomi on jokaisen hyvinvointia ja terveyttä edistävä
maakunta, paikallisyhteisöt voivat hyvin, ihmisillä on mielekästä

tekemista ja porukka johon kuulua. 

Järjestöjen sekä kuntien ja maakunnan yhteistyörakenteet ja –
resurssit säilyvät ja kehittyvät. 

Kaikkien osallistumisoikeudet turvataan ja ihmiset tulevat kuulluiksi
sekä voivat vaikuttaa myös järjestöjen kautta. 

Lähde: Keski-Suomen järjestökartoitus 2018



3. Järjestöyhteistyön 
rakenteet 

Keski-Suomessa



Keski-Suomen järjestöyhteistyön 

rakenteet ja merkittävimmät 

vaikuttamisen kohteet

Sote-uudistus

• Tulevaisuuden sote-keskus

Maakunnallinen osallisuus- ja 

hyte- sekä palvelurakennetyö 

• Maakunnallinen hyvinvointiohjelma

• Asiakaslähtöiset palvelupolut 

Järjestöjen ja kuntien yhteinen 

hyvinvointityö 

Kuva: Anne Astikainen 7.5.2020

1) vaikuttaa kaikkien keskisuomalaisten 
järjestöjen toimintaedellytysten ja 
tulevaisuuden kannalta oleellisiin 

asioihin 2) huolehtii järjestöjen mukana 
olosta maakunnan rakenteissa ja 

uudistustyössä 3) lisää tietoa 
maakunnassa toimivista järjestöistä ja 
niiden verkostoista sekä 4) synnyttää 

maakunnallisen järjestöstrategian 
maakunnassa toimivien järjestöjen 

kanssa.

Järjestöjen ja kuntien 
yhteistyörakenteet

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä
Vaikuttamisen ja kehittämisen kanava

Toimii Keski-Suomen järjestöareenan 
tavoitteiden mukaisesti

Eri 
toimialojen  
verkostot

Sote-
järjestöjen 
verkostot

Keski-Suomen järjestöareena

Vaikutamme 
järjestöjen 
asemaan 

maakunnassa

Teemme 
järjestöjen 
merkitystä,  
toimintaa ja 

asiantuntijuutta 
näkyväksi. 

Järjestötiedon keruu, 
palveluiden käyttäjien 

ääni, yhteinen 
vaikuttamistyö

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, KYT ry, 19.11.2020



Kumppanuuspöydän 
valinnat ja 
kokousjärjestelyt

▪ Kumppanuuspöydän 

puheenjohtajan valinta

▪ Sihteeriydestä sopiminen

▪ Kevään 2021 kokousajoista 

sopiminen

▪ Järjestöareenan kokouksen 16.2. 

valmistelu

▪ Uuden jäsenen valintaan 

kaudelle 2021-22 liittyvät 

järjestelyt
▪ Työllisyysjärjestöjen edustajaksi valittu Elina 

Heiskanen (Jyväskylän Katulähetys ry) siirtyy 

toisen työnantajan palvelukseen 02/2021 alkaen 

eikä voi toimia suunnitellusti 

kumppanuuspöydässä toimialansa edustajana



Kumppanuuspöydän 
muistiot, materiaalit ja 
tiedotus

▪ Kumppanuuspöydän muistiot ja 

perustiedot kokouksista sekä 

yhteystiedot ovat avoimesti kaikkien 

saatavilla Yhdistystorilla.

▪ https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksill

e/yhteistyota/keski-suomen-

jarjestoareena/

▪ Yhdistystorin sivun ylläpidosta vastaa 

KYT-järjestöpalvelut

https://www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/


Kumppanuuspöydän 
linjaukset

▪Syksyllä 2020 tehdyt 

linjaukset

▪Keskustelua kauden 2021-

22 linjauksista, tavoitteista 

ja toiveista


