
Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen alueverkosto
5.2.2020 klo 9-11

Zoomissa



• Kokoaa Keski-Suomen alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
valtakunnallisia ja alueellisia työntekijöitä. Listalla n. 40 henkilöä.

• Verkostoituminen, yhteistyö, ajankohtainen tieto, vaikuttaminen.

• 2018 alkaen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalveluiden 
koordinoima.

• Tälle vuodelle toivottiin: ajankohtaisia järjestöjä koskevia asioita, 
kuulumisia, rahoitukseen ja soteuudistukseen liittyviä teemoja.

• Tiedotussivu: https://www.yhdistystori.fi/kolmikko/

https://www.yhdistystori.fi/kolmikko/


Tänään klo 9-11
9.00 Tervetuloa & läsnäolijat

• Esittäytymiskierros

• Toimintaesittely: Vanhustyön keskusliitto ja Ystäväpiiri-toiminta Keski-Suomessa / Raita Lehtonen, VTKL

9.30 Ajankohtaisia Keski-Suomesta

• Keski-Suomen Järjestöareena sekä Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 2021-22: tuoreet 
valinnat ja näkymät kaudelle /Katariina Luoto, KYT ry

• Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2020 / Anu Hätinen, KYT ry

• Muita Keski-Suomen ajankohtaisia

10.15 Järjestöjen sote-muutostuki –hankekokonaisuus KYS -erva-alueella

• Hankkeen käynnistyminen & keskustelua järjestöjen toiveista / Mikko Karinen, Pohjois-Savon 
Sosiaaliturvayhdisty ry

10.45 Seuraavasta tapaamisesta ja mahdollisista muista yhteisistä asioista sopiminen

11.00 Tapaaminen päättyy



Vanhustyön Keskusliitto / Ystäväpiiri-toiminta
Raita Lehtonen, alueohjaaja

• Keskusliiton työ koostuu vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta, 

jäsentoiminnasta, viestinnästä, kehittämistoiminnasta sekä omista 

toiminnoista 

• Ystäväpiiri-toiminta perustuu satunnaistettuun, kontrolloituun 

interventio-tutkimukseen. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja 

kehittämishanke 2002-2006, laaja jatkuva kehittämistyö

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 

parantamiseksi 2020-2023 kannustaa Ystäväpiiri-toiminnan 

hyödyntämiseen

• Ystäväpiiri-toiminnasta vastaa neljä alueohjaajaa sekä toiminnan 

päällikkö

• Jyväskylässä joitakin koulutettuja Ystäväpiiri-ohjaajia, uusi koulutus 

tulossa syksyllä 2021



Keski-Suomen Järjestöareena ja
Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 2021-22:

tuoreet valinnat ja näkymät kaudelle

Katariina Luoto
Järjestöareenan puheenjohtaja

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 



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



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/


Yhdistystori.fi – apua ja tukea etänä
Yhdistystori.fi:

• Keskisuomalaisten yhteisöjen 
etäpalveluja ja -toimintaa yhdestä 
paikasta: 
https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-
toimintaa-etana/

• Hyödynnä oman yhteisösi 
toiminnasta tiedottamiseen sekä 
etsiessäsi tietoa eri tahojen tuesta ja 
avusta.

• Rekisteröidy ja ilmoita oman yhteisösi 
toiminta.

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


Jyväskylän kaupungin 
palveluopas julkaistu
- Yhdistystori.fi mukana 
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/ikaihmisten-
neuvonta-ja-ohjaus/palveluopas



Ajankohtaista/ tilaisuuksia tulossa
• ENNAKKOTIETO: 24.3. ja 31.3. klo 17.00-18.30 Minä kuntalaisena -

kuntavaali-illat useiden järjestöjen toteuttamana Zoomissa, teemoina 
hyvinvointi ja osallisuus.

• ENNAKKOTIETO: 23.2. Yhdistystorin sisällöntuottajaoppaan 
julkaisuwebinaari

• Keski-Suomen soteuudistuksen hankeinfot: seuraava 17.2.

• Sotejärjestöjen K-S verkostot löytyvät Yhdistystorilta

• Muita ajankohtaisia tiedossa?

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keskisuomalaisten-sote-jarjestojen-verkostot/


KYT on hyväntahtoinen kasvualusta osallisuudelle, 
moniäänisyydelle, ihmislähtöisyydelle ja 

kanssalaisuudelle.

Kiitos!
Kehittämispäällikkö
Katariina Luoto
katariina.luoto@kyt.fi


