
Muistio 

Keski-Suomen Järjestöareenan kokous 1/2021  
Aika: 16.2.2021 klo 9.00–12.00 Teams 

 

Kokouksessa mukana:  

Matti Tervaniemi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Tiina Sivonen  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Katariina Luoto  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Anu Hätinen  Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

Jarmo Tupasela  Nuorisoseurat/Keski-Suomi 

Sara Robinson-Moncada Monikulttuurikeskus Gloria ry 

Eeva-Liisa Tilkanen Nuorten Suomi ry 

Carita Hännivirta  Nuorten Suomi ry 

Petri Lehtoranta Keski-Suomen Liikunta ry 

Tuija Hauvala  Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry 

Reena Laukanen-Abbey Keski-Suomen Kylät ry 

Maija Piitulainen Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta 

Tiina Seppälä  Leader Maaseutukehitys ry 

Kervinen Heidi  Keski-Suomen liitto 

Leena Karjalainen Leader Jyväsriihi ry 

Liisa Ansio  Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry 

Emmanuel Sibomana Paremmin Yhdessä ry 

Annika Guttormsen Paremmin Yhdessä ry 

Susanna Huovinen Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry 

Laura Meriluoto Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry 

Mikko Karinen  Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry 

Pirjo Peräaho  Keski-Suomen liitto 

 

Keski-Suomen Järjestöareena sekä Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä  

2021-22: kumppanuuspöydän kokoonpano ja linjauksia  

Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja Katariina Luoto 

(Diat: Järjestöareena 16.2.2021_yleisesitys_Katariina Luoto ) 

Katariina Luoto kertasi Järjestöareenan ja Kumppanuuspöydän tavoitteet, tarkoituksen ja kokoonpanon. 

Kumppanuuspöydän ensimmäinen kokous on pidetty, ja valitettavasti jo kauden alkuvaiheessa osa 

valituista järjestöedustajista joutuu luopumaan tehtävästä työtehtävien muutosten vuoksi. 

Kumppanuuspöydän kokous ei pystynyt valitsemaan puheenjohtajaa, ja asia on tuotu keskusteltavaksi 

Järjestöareenan kokoukseen yhdessä uusien henkilöedustajien valinnan kanssa. 

Areenan tapaamisessa paikalla olleet Kumppanuuspöydän järjestöedustajat esittäytyivät ja kertoivat omat 

mietteensä kumppanuuspöydän tehtävistä ja oman työnsä rajapinnoista yhteiseen toimintaan. 
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Maija Piitulainen totesi, että ikäsyrjintä on edelleen valitettavan yleistä, ja muistutti elämänkokemuksen 

tärkeydestä. Susanna Huovinen kertoi lapsiperheiden tuen tarpeesta ja muistutti, että turvakotipalvelut 

ovat nykyään kaikille avoimia ilman kunnan maksusitoumusta. Tuija Hauvala kertoi koronan aiheuttamista 

haasteista kriisiavun ja mielenterveystyön piirissä. Carita Hännivirta kertoi työstään nuorten äänen esille 

tuomisesta maakunnan eri puolilla. Emmanuel Sibomanan kokemukset maahanmuuttajatyön parissa 

osoittavat, että tieto esim. palveluista ei saavuta maahanmuuttajia. Tiina Seppälä kertoi Leader-toiminnan 

tulevaisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista, paikalliset strategiat ovat työn alla. Liisa Ansio kertoi 

vammaisjärjestöjen huolesta kansalaisoikeuksien toteutumisesta. Petri Lehtoranta muistutti liikunnan 

osuudesta terveyden edistämisessä. 

Isoina teemoina kumppanuuspöydän työssä alkaneella kaudella nousevat soteuudistus, järjestöjen 

rahoituksen haasteet sekä vuoden 2021 kuntavaalit ja muu vaikuttamistyö. Tiina Sivonen nosti esiin myös, 

miten järjestöjen merkitys saadaan tunnistetuksi ja tunnustetuksi sekä näkyväksi maakunnallisiin ohjelmiin 

ja suunnitelmiin.  

Kumppanuuspöydän järjestöedustajien valinnat (2021-22) sekä 

puheenjohtajakysymys 

Heikki Pokkinen ja Elina Heiskanen ovat ilmoittaneet jäävänsä pois Kumppanuuspöydän toiminnasta. 

Kumppanuuspöytä on valmistellut esityksen ehdokkaista: 

Päihde- ja työvalmennus: Jussi Suojasalmi SOVATEK-säätiö (Heikki Pokkisen paikalle)  

Työllisyysjärjestöt: Paula tuomi, Visio säätiö (Elina Heiskasen paikalle) 

Järjestöareena hyväksyi esityksen uusiksi jäseniksi kumppanuuspöytään. 
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Kumppanuuspöydän ensimmäisen kokouksen asialistalla ollut puheenjohtajavalinta ei tuottanut tulosta. 

Kumppanuuspöydän jäsenet ovat sitoutuneet vahvasti tehtäväänsä, mutta omien työtehtävien paineessa 

puheenjohtajuuden mukanaan tuoman lisätyön hoitamiseen ei yksinkertaisesti ole aikaa. Liisa Ansio on 

valittu kumppanuuspöydän sihteeriksi. 

Periaatteena on ollut, että Järjestöareenan puheenjohtaja ja Kumppanuuspöydän puheenjohtaja ovat eri 

henkilöitä ja toimivat työparina. Keskustelun pohjalta Järjestöareenan kokous päätyi esittämään 

Kumppanuuspöydälle toimintamallia, jossa Petri Lehtoranta johtaa puhetta Kumppanuuspöydän 

kokouksissa, ja Katariina Luoto valmistelee asioita kokouksiin yhdessä Petrin ja Liisan kanssa. 

Järjestöjen sote-muutostuki-hankekokonaisuus KYS -erva-alueella 

varapuheenjohtaja Mikko Karinen ja järjestöasiantuntija Laura Meriluoto, Pohjois-Savon 

Sosiaaliturvayhdistys ry  

 

Jarjestojen-SOTE-muutostuki-suunnitelma.pdf  

Hankekokonaisuudessa on kaksi osaa, valtakunnallista osiota hallinnoi SOSTE (3 työntekijää) jonka lisäksi 

maakuntakokonaisuuden hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, joka on delegoinut rahoituksen 

kuudelle eri alueelliselle vastuutaholle (yhteensä 7 työntekijää). 

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys vastaa Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Suomen 

alueen (KYS-erva -alue) hankeosiosta. Järjestöasiantuntijaksi hankeosioon on valittu Laura Meriluoto 

https://ejy.fi/sivut/wp-content/uploads/2020/12/Jarjestojen-SOTE-muutostuki-suunnitelma.pdf
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1.3.2021 alkaen. Varapuheenjohtaja Mikko Karinen Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistyksestä kertoi 

hankekokonaisuudesta, Laura kertoi omasta taustastaan ja tulevasta työnkuvastaan.  

Järjestöasiantuntijan tehtävänä on muodostaa tilannekuva alueen tilanteesta ja tarjota järjestöille tukea 

muutosvaiheessa. Yhteistyö tapahtuu ennen kaikkea alueellisten verkostojen kanssa, koska alue on niin 

laaja, että suora yhteistyö kaikkien järjestöjen kanssa ei ole mahdollista. 

Järjestöasiantuntijan tueksi muodostetaan tukityöryhmä, johon hanke pyytää edustajan jokaisesta alueen 

maakunnasta.  

Keskustelussa todettiin, että alueen laajuus on haastava tehtävään nähden, mutta yhteistyöllä päästään 

tuloksiin. Maakunnallisiin sote-valmisteluihin on edelleen haastavaa saada järjestöjen näkemykset mukaan. 

Järjestöasiantuntijan tarjoama tuki on todella tarpeen.  

Keski-Suomen strategia 2050  

Aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, Keski-Suomen Liitto 

Jokaisessa maakunnassa tehdään strategiatyötä tällä hetkellä. Keski-Suomessa valmistelua tehdään kolmen 

näkökulman kautta: 1) 30 vuoden päähän, 2) lähivuosien perspektiivillä vuoteen 2025 asti, 3) älykkään 

erikoistumisen teemalla. Strategian teossa hyödynnetään olemassa olevia toimintaverkostoja ja 

tulevaisuustyöskentelyä.  

Kevään aikana on tulossa 1½ tunnin työpaja Järjestöareenan ja maakuntaliiton kanssa, tätä ennen pienempi 

työryhmä pohtii näkökulmat ja ongelmakohteet, mihin otetaan kantaa. Työryhmään ilmoittautuivat Tiina 

Sivonen ja Tiina Seppälä. Työpaja on huhtikuussa. Järjestöareenan toimijat kutsutaan mukaan. 

Keski-Suomen digitukihanke 2021 
projektipäällikkö Heidi Kervinen, Keski-Suomen Liitto 

(Diat: Digitukihankkeen esittely JÄRJESTÖ.pdf. Esite: Tervetuloa digituen verkostoon!.pdf) 

Projektipäällikkö Heidi Kervinen esitteli Digituen koordinointihanketta. Liittyminen digituen tarjoajien 

verkostoon bit.ly/ksdigi Verkoston ensimmäinen tapaaminen on 25.2.2021 klo 13.00. 

Keskustelussa todettiin, että hanke on todella tärkeä. Apua ei ole helposti saatavilla, toivottavasti hanke saa 

sitä helpommin löydettäväksi.  

Seuraavan tapaamisen ajankohta ja vapaa sana 

Seuraava tapaaminen 17.9.2021 klo 8.30-12.00 

Tiina Sivonen esitteli Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ja sen toimintaa. Maaliskuun 

loppuun mennessä tullaan kumppanuuspöydässä valitsemaan maakunnan edustajataho kaudelle 

seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Nimeämispyyntö maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan 

file:///C:/Users/matti.tervaniemi/Documents/Järjestöareena/2021/bit.ly/ksdigi
https://www.verkostojarjestot.fi/
https://www.verkostojarjestot.fi/nimeamispyynto-maakuntien-verkostojarjestojen-neuvottelukuntaan/
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Anu Hätinen kertoi Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutkan 2020 tuloksista. Kuntatutkan tulokset 

ja kaaviot löytyvät Yhdistystorilta https://www.yhdistystori.fi//kuntatutka/ 

Maija Piitulainen haastoi Areenan väkeä ottamaan (tänään) yhteyttä johonkin ikäihmiseen. Monet ovat nyt 

koronankin takia yksinäisiä, ja kaipaavat yhteydenottoasi. 

Sara Robinson-Moncada kertoi tulevasta rasisminvastaisesta viikosta ja kannusti rasisminvastaiseen työhön. 

Paremmin yhdessä ry on mukana Jyväskylässä käynnistyneessä maahanmuuttaneiden-osaamiskeskus -

hankkeessa.  

Kuntavaalivaikuttamisesta kuultiin myös suunnitelmista ja jo vahvistuneista tapahtumista. Tulossa on 

vaalipaneeleita, esitteitä ym. Uutena piirteenä aikaisempaan verrattuna on tänä vuonna vahvasti sähköisiin 

alustoihin pohjautuva materiaali ja tilaisuudet. 

Nuorten Suomi ry kannustaa nuoria vaikuttamaan: kuntavaalien alla mm. U Wot Waldo? -tiimi nuorille 

keväällä 2021 sekä kuntavaalisivusto. Nuorten ilmastotiimissä nuoret pääsevät sekä nostamaan oman 

äänensä esiin että konkreettisesti toimimaan kestävämmän elämäntavan puolesta. 

https://www.yhdistystori.fi/kuntatutka/
https://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/maahanmuuttaneiden-osaamiskeskus
https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/maahanmuuttaneiden-osaamiskeskus
http://www.nuortensuomi.fi/kuntavaalit2021/
http://www.nuortensuomi.fi/astetta-coolimpi-ilmasto-nuorten-ilmastotiimi/

