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Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkoston, KOLMIKON, tapaaminen 

Aika:  Perjantai 5.2.2021 klo 9.00–11.00 

Paikka:  Teams 

Läsnä:  17 järjestöjen ja muiden yhteisöjen edustajaa seuraavista tahoista: 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry  

Kuuloliitto ry  

Keski-Suomen soteuudistus / Jyväskylän kaupunki 

Keski-Suomen näkövammaiset ry 

Hengitysliitto ry 

Vanhustyön keskusliitto ry 

Diabetesliitto ry  

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry  

Omaishoitajaliitto ry  

OLKA-toiminta 

Kuurojen liitto ry  

Suomen monikkoperheet ry 

 

Vierailijana Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry  

 

1. Tervetuloa ja Vanhustyön keskusliiton toimintaesittely  

Katariina Luoto KYTistä toivotti osallistujat tervetulleeksi. Käytiin läpi esittäytymiskierros. Tapaamisen diat 

ovat muistion liitteenä.  

Toimintaesittely: Raita Lehtonen, Vanhustyön keskusliitto, Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja (Länsi-, Sisä-, 

Lounais-Suomi): Ystäväpiiri-toiminnan kuulumisia sekä Vanhustyön keskusliiton toiminta Keski-Suomessa. 

Raitan dia on muistion liitteenä. Lisätietoja Vanhustyön keskusliiton toiminnasta: . www.vtkl.fi ja 

ystävätoiminnasta: www.tkl.fi/toiminta/ystavapiiri. Valtakunnalliseen vanhusten viikkoon liittyen tietoa: 

https://vtkl.fi/tapahtumat/vanhustenviikko.  

 

2. Ajankohtaisia Keski-Suomesta 

Katariina Luoto, Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja esitteli Keski-Suomen Järjestöareenan sekä 

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän 2021–2022 tuoreet jäsenvalinnat ja näkymät kaudelle. 

Katariinan diat ovat muistion liitteenä.  

Uuden kauden (2021–2022) kumppanuuspöytä kokoontunut yhden kerran. Se on todennut, että aiemman 

kauden toiminta/vaikuttamispainotukset, mm. soteuudistus, järjestöjen rahoitus, ovat edelleen 

relevantteja.  
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Erityisasiantuntija Anu Hätinen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä esitteli Keski-Suomen 

järjestöpositiivisuuden kuntatutkan 2020 tuloksia. Katsaus/diasarja Keski-Suomen kuntien 

järjestöyhteistyön rakenteisiin ja käytäntöihin on muistion liitteenä.  

Keskustelua ja havaintoja kuntatutkasta: Kuntien taloudellinen tilanne nostaa huolia avustuksiin liittyen. On 

näkyvissä, että kuntien taloustilanteen heikentyessä järjestöjen rahoituksen ohjauksellinen vaikutus kasvaa 

ja toimintaa tarkastellaan tarkemmin vaikuttavuuden näkökulmasta.  

Hyvinvointikertomustyössä kuntien kannattaa huolehtia erityisesti siitä, että sote ja sote-järjestöt ovat 

myös siinä mukana. Lisäksi tulisi löytää rakenteet sille, että yhteistyö soten kanssa edistyisi, vaikka se ei olisi 

ns. peruskunnassa. Lisäksi monen kunnan yhdistykset ovat niin pieniä, että myös valtakunnallisten liittojen/ 

aluetyöntekijöiden tuki on tärkeää. Kuntakohtaisten yhteistyörakenteiden lisäksi tarvitaan yhteistyön 

käynnistämistä ja kehittämistä sote-organisaatioiden kanssa.  

Muita Keski-Suomen ajankohtaisia:  

• Kuuloliitto on laatinut vaaliteesit: https://www.kuuloliitto.fi/2021/01/29/kuuloliiton-

kuntavaaliteesit-on-julkaistu/. Tulossa kaksi etäkoulutustilaisuutta jäsenille vaaliteesien 

käyttämisestä.  

• KYT ry juhlii 20-vuotisjuhlia tänä vuonna, tervetuloa mukaan! www.kyt.fi.  

• Yhdistystorille voi edelleen lisätä järjestöjen etäpalveluja – ja toimintaa: 

https://www.yhdistystori.fi/ajankohtaista/tukea-ja-toimintaa-etana/  

• Ajankohtaisia tilaisuuksia koottuna liitteenä olevassa diasarjassa.  

 

3. Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuuden käynnistyminen KYS -erva-alueella  

Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunnan hankkeen tavoitteista ja aluekoordinaattorin 

valinnasta kertoi Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n varapuheenjohtaja Mikko Karinen.  

Järjestöjen sote-muutostuki-hankekokonaisuus 2021–2023 on STEAn rahoittama, SOSTEn ja maakuntien 

yhteinen hanke. Se koostuu SOSTEn hallinnoimasta valtakunnallisesta hankeosuudesta ja maakunnallisten 

verkostojärjestöjen neuvottelukunnan maakunnissa toteuttavasta hankkeesta. SOSTEn hankepäällikkönä 

toimii Anita Hall-Weckström. Lisäksi SOSTElla on kaksi muutakin hanketyöntekijää.  

Aluehankkeiden avustuksensaajana ja päähallinnoijana on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja 

rahoitus delegoituu kuudelle alueelle. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry tekee avustuksen 

siirtosopimukset hankkeen työntekijöiden työnantajina toimivien yhdistysten kanssa. Nämä yhdistykset 

ovat Artteli-kumppanuusyhdistys ry, EJY ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja 

terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:t ja Satakunnan 

yhteisökeskus. 

Hanke etenee sote-uudistuksen myötä ja sen aikana vakiinnutetaan järjestöjen rooli ja toimijaverkostot 

kuntien ja maakuntien kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä 
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selkiytetään järjestötoiminnan merkitystä sote-palvelutuotannon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

liittymäpinnoilla. 

Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys vastaa KYT-erva-alueen toiminnasta. Työntekijäksi on valittu Laura 

Meriluoto. Työntekijän titteli on vielä avoinna. Laura aloittaa tehtävässään viimeistään maaliskuun alussa. 

Tehtävinä erityisesti: yhteydenpito maakunnallisiin yhteistyön rakenteisiin, soterakenteisiin vaikuttaminen 

järjestöjen näkökulmasta, säännöllisen tilannekuvan luominen ja tiedottaminen SOSTEn suuntaan ja 

päinvastoin SOSTEn suunnasta alueille. Työskentelyyn yksittäisten yhdistysten kanssa ei työntekijällä ole 

resurssia. Työntekijälle kootaan ns. tukiverkosto jokaisesta KYS-erva-alueen maakunnasta.  

Keskustelua järjestöjen toiveista hankkeelle: Järjestönäkökulma hyvä olla keskiössä. Vuoropuhelu 

järjestöjen suuntaan ja järjestöjen tukeminen siinä, mitä kaikkea heidän tulee huomioida tässä 

uudistuksessa. Muutostuki-hanke nähtiin hyvänä. Sovittiin, että Kolmikon koordinoijan roolissa KYT on 

yhteydessä hankkeen aluetyöntekijään ja selvittää mahdollisuutta jonkinlaisen Keski-Suomen alueella 

toimivien järjestöjen verkkotapaamisen toteuttamiseen kevään aikana. 

Aiheeseen liittyen tiedoksi: Maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunnan Keski-Suomen valinta 

tehdään Keski-Suomen järjestöareenan kokouksessa.  

 

5. Loppukeskustelu 

Verkoston toimijan esittely tapaamisen alussa on hyvä käytäntö jatkossa. Seuraava tapaaminen järjestetään 

syyskuussa (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).  

Tapaamisesta kerättiin anonyymi palaute Zoomin kyselytyökalulla. Palautteen (13 vastaajaa) mukaan  

• tapaaminen koettiin hyödyllisenä ja verkosto oman työtehtävän näkökulmasta tarpeellisena. 

• lähes kaikki olivat saaneet tästä tapaamisesta uutta tietoa, näkökulmia tai uusia oivalluksia, ja 

kokivat tällaisten tapaamisten lisäävän voimavaroja omassa työssään. 

• kaikki vastanneet aikoivat myös jatkossa osallistua Kolmikon tapaamisiin. 

 

Muistion kirjasi Anu Hätinen / KYT ry  
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