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Asialista 
16.2.2021

9.00 Tervetuloa ja läsnäolijoiden esittäytymiset

9.15 Keski-Suomen Järjestöareena sekä Järjestöjen 

ja maakunnan kumppanuuspöytä 2021-22: 

kumppanuuspöydän kokoonpano ja linjauksia

9.45 Kumppanuuspöydän järjestöedustajien 

valinnat (2021-22): uusien jäsenten valinta 

alkuvuodesta tehtävästä poisjättäytyneiden tilalle

(tauko)

10.30 Järjestöjen sote-muutostuki -

hankekokonaisuus KYS - erva-alueella 

11:00 Keski-Suomen strategia 2050 

11:15 Keski-Suomen digitukihanke 2021 

11.30 Seuraavan tapaamisen ajankohta ja vapaa sana

12.00 Tilaisuus päättyy



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

Lähde: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hankkeen yhdessä 
kumppanuuspöydän kanssa kokoama diasarja, KYT ry, julkaistu 19.11.2020



Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä

Järjestöjen toimialojen edustajat, + KSSHP
+ Keski-Suomen liitto

Järjestöjen kumppanuuspöytä suhteessa 
maakuntaan 

Järjestöareenan tavoitteiden
mukaisesti

Yhteistyösopimus 
Keski-Suomen liiton kanssa

Keski-Suomen Järjestöareena

• Keskisuomalaisten järjestöjen yhteenliittymä 
(Jäseninä organisaatiot)
• Monialainen

• Järjestöjen ja Keski-Suomen liiton 
yhteistyöelin

• Kokoontuu 2 x vuosi

Toimialakohtaiset järjestöjen verkostot

• Esim. KYT kokoaa sotejärjestöjen 
verkostojen vetäjiä yhteen 1-2 

krt/vuodessa
• Eri toimialojen verkostot järjestäytyvät 

ja toimivat itsenäisesti

Kumppanuuspöytä valitsee 
Keski-Suomen edustajan

Lisätietoa: www.yhdistystori.fi/yhdistyksille/yhteistyota/



Järjestöareenan 
tavoitteet

1. Vahvistaa järjestöjen asemaa Keski-Suomessa

2. Toimii järjestöjen yhteisten asioiden äänenä

3. Vahvistaa kumppanuutta, luottamusta ja 

vuorovaikutusta järjestöjen välillä

4. Vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin Keski-

Suomessa mm. vahvistamalla kumppanuutta, 

luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja 

maakunnan välillä.

▪ Järjestöareenalle tehdään tulevien vuosien toimintaa 

linjaava strategia



Järjestöareenan
tapaaminen

▪ Kokoonpano: laaja-alaisesti 40 eri järjestöä ja tahoa, joilla on 

paikallisyhdistyksiä tai verkostoja. Toimijat viestittävät yhteisistä

asioista verkostoilleen ja tuovat viestiä niiltä tapaamisiin. Toimijoilla

pitää olla mahdollisuus sitoutua yhteiseen tekemiseen. Lisäksi

maakunnan edustus.

▪ Halukkuutensa tulla mukaan Järjestöareenan tapaamisiin esitetään

puheenjohtajalle ja asiasta päätetään yhteisesti tapaamisessa.

▪ Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi Järjestöareenan

tapaamisiin kuuluvista järjestöistä. Puheenjohtaja on 

kumppanuuspöydän jäsen.

▪ Tehtävät: tavoitteiden mukaiset tehtävät ja Kumppanuuspöydän

jäsenten valinta

▪ Toimikausi: jatkuva

▪ Resurssi: sihteeriys Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella, Yhdistystori.fi –

sivusto

▪ Kokoontuminen Keski-Suomen liiton tiloissa tai Järjestöareenan

jäsenten tarjoamissa tiloissa (sis. kahvitus)

▪ Kokoontuminen 2 krt/vuodessa tai tarpeen mukaan



Järjestöareenan 
puheenjohtaja

▪ Järjestöareenan puheenjohtajan tehtäviin 

kuuluvat puheen johtaminen 

areenatapaamisissa, Areenan toiminnan 

aktivoiminen  ja kehittäminen yhdessä 

toimijoiden kanssa

▪ Puheenjohtaja on automaattisesti mukana 

kumppanuuspöydän kokoonpanossa. 

▪ Kaudelle 2021 – 2022 puheenjohtajaksi valittu 

Katariina Luoto



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



Järjestöjen ja 
maakunnan 

kumppanuus-
pöydän tehtävät

▪ Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan 

Järjestöareenan tehtävien mukaisesti

▪ Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen 

päätöksentekoon asioita

▪ Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset 

▪ Valmistelee Kumppanuuspöydän seuraavan kauden jäsenten 

valinnan

▪ Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on vaikuttamisen 

ja kehittämisen kanava, joka tekee näkyväksi järjestöjen 

merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa 

järjestöjen asemaan maakunnassa.



Kokoonpano

▪ Jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä (sekä Järjestöareenan jäseniä 

että muita toimijoita)

▪ Kokoonpanoon kuuluu automaattisesti Keski-Suomen 

Järjestöareenan puheenjohtaja

▪ Nimetyt edustajat: Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitto ja 

Susanna Mutanen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

▪ Esim. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri ja 

vapaa-aika, sote (useampi edustaja)

▪ Ei poliittisia mandaatteja 

▪ Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta



Kumppanuuspöydän 
kokoonpano 
kaudella
2021-22

(Tiedote järjestöedustajien valinnoista 
17.12.2020)

Järjestöjen toimialojen edustajat (henkilö):

▪ 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 (organisaatio):

▪ Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Susanna Mutanen

▪ Keski-Suomen liitto: Pirjo Peräaho

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


Toiminta

▪ Toimikausi 2 vuotta

▪ Kokoontumisia 6-12/vuosi, kokoontumiset päiväsaikaan

▪ Valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta puheenjohtajan 

(pj. järjestöjen edustaja) ja sihteerin keskuudestaan

▪ Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä maakunnan 

edustajan kanssa

▪ Jos Kumppanuuspöydän jäsen eroaa kesken kauden, uuden 

jäsenen valinta tehdään Järjestöareenan kokouksessa. 

Loppukaudeksi valittavan uuden jäsenen tulee edustaa samaa 

toimialaa, mutta hän ei välttämättä tule samasta 

organisaatiosta.



Linjaukset 
2021-22

▪ Kumppanuuspöytä jatkaa syksyn 2020 linjausten 

mukaisesti. Keskeisiä teemoja ovat: 

▪ Soteuudistus → järjestöt mukaan soteuudistuksen työryhmiin

▪ Kuntavaalit 2021

▪ Järjestöjen rahoitus

▪ Tulevaisuuden ennakointi

▪ Vaikuttaminen

▪ Järjestöareenan toiveita ja evästyksiä kumppanuuspöydän 

työskentelyyn?



Ehdotukset 
kumppanuuspöydän 

jäseniksi
kaudelle
2021-22

▪ Päihde- ja työvalmennus: Jussi Suojasalmi, 

SOVATEK-säätiö  (Heikki Pokkisen paikalle)

▪ Työllisyysjärjestöt: Paula Tuomi, Visio-säätiö 

(Elina Heiskasen paikalle)



Järjestöjen sote-muutostuki 
-hankekokonaisuus 
KYS - erva-alueella 

Mikko Karinen & Laura 
Meriluoto, Pohjois-Savon 
sosiaaliturvayhdistys ry

▪ Sosiaali- ja terveysjärjestöjen SOTE-muutostuki 2021-23 –suunnitelma

▪ Valtakunnallisen kokonaisuuden tavoitteet:

▪ Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja 

hyvinvointialueiden kumppaneina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi vakiintuvat osaksi suomalaista yhteiskuntaa sote-uudistuksessa alusta 

lähtien.

▪ Julkinen valta tunnistaa ja tunnustaa järjestötoiminnan merkityksen sote-

palvelutuotannossa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ja järjestöjen rooli 

näiden tehtävien toteuttamisessa on selkiytynyt.

▪ Hankkeen myötä järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on 

vahvistettu tukemalla kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista.

▪ Maakunnalliset tehtävät: 

▪ Huolehtia alueellisen valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja ylläpitämisestä.

▪ Tukea sote-järjestöjen osallistumista alueelliseen rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden 

sotekeskuksen valmisteluun ja toimeenpanoon maakunnissa.

▪ Tukea sote-järjestötoiminnan yhdyspintojen kehittämistyötä maakunnissa.

▪ Tukea valtakunnallisten liittojen ja näiden aluetyöntekijöiden osaamista ja kiinnittymistä 

soteuudistukseen.

▪ Vastata hankkeen osa-alueiden alueellisesta tiedottamisesta.

▪ Suunnitelmaan kirjattu Keski-Suomen osalta keskeisenä kumppanitahona Järjestöjen 

ja maakunnan kumppanuuspöytä.

https://ejy.fi/sivut/wp-content/uploads/2020/12/Jarjestojen-SOTE-muutostuki-suunnitelma.pdf


Verkostojärjestöjen 
neuvottelukunnan 

edustajaorganisaatio 
kaudelle
2021-23

▪ Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta 

perustettu 7.5.2020

▪ Keski-Suomen edustajana ollut nyt Tiina Sivonen

▪ Kustakin maakunnasta pyydetään ehdotus 

neuvottelukuntaan nimettävästä tahosta ja sen 

edustajasta sekä varatahosta ja edustajasta. 

Nimeäminen tehdään 31.3.2021 mennessä. 

▪ Keski-Suomen edustajatahon 2-vuotiskaudelle 

nimeää kumppanuuspöytä

▪ Nimeämispyyntöilmoitus

https://www.verkostojarjestot.fi/nimeamispyynto-maakuntien-verkostojarjestojen-neuvottelukuntaan/


Ajankohtaisia ja 
vapaa sana

▪ Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2020 tulokset 

julkaistu

▪ 23.2. klo 15-16  Yhdistystori.fi – sisällöntuottajan oppaan 

julkaisuwebinaari

▪ 24.3. & 31.3. klo 17-18.30 Minä kuntalaisena –kunta-vaali-illat 

Zoomissa. Järjestöt ja kuntalaiset kysyvät ja haastavat 

ehdokkaita. Useita järjestöjä mukana.

▪ 8.4. klo 17.30-19.00 Ajankohtaisilta yhdistyksille Zoomissa. 

Keski-Suomen Kylät ry, Keski-Suomen Leader-ryhmät ja Keski-

Suomen Yhteisöjen Tuki ry. 

https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/mina-hyvinvoivana-kuntalaisena-2021/
https://www.yhdistystori.fi/tapahtuma/ajankohtaisilta-yhdistyksille/


Lisätiedot ja 
materiaali

▪ Lisätietoja Yhdistystorilla.

▪ Muistiot ym materiaalit Yhdistystorilla

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

