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Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä 19.3.2021 klo 13-15, Teams 

Läsnä: 

Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta, pj, liikuntajärjestöt 

Katariina Luoto, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, yhteistoimintajärjestöt/ Järjestöareenan pj 

Liisa Ansio, Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry, sihteeri, vammaisjärjestöt 

Kristiina Pigg, Keski-Suomen sydänpiiri, potilas- ja kansanterveysjärjestöt 

Carita Hännivirta, Nuorten Suomi ry, nuorisojärjestöt 

Emmanuel Sibomana, Paremmin yhdessä ry, Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöt 

Maija Piitulainen, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, eläkeläisjärjestöt 

Minna Wacker, Keski-Suomen Muistiyhdistys, omaisjärjestöt 

Susanna Mutanen, Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 

Paula Tuomi, Visio-säätiö, työllisyysjärjestöt 

Pirjo Peräaho, vs. aluekehitysjohtaja, Keski-Suomen liitto 

TIina Seppälä, Maaseutukehitys ry, kylätoiminta ja maaseudun kehittäminen 

Viola Vilhonen, Nuorten Suomi, nuorisojärjestöt 

Jussi Suojasalmi, Sovatek (klo 14.14 alkaen), päihdejärjestöt ja työvalmennus 

Riina Kylmälahti, Suomen Nuorisoseurat ry, kulttuurijärjestöt 

 

Poissa: 

Tuija Hauvala, Kriisikeskus Mobile, mielenterveys- ja kriisityö 

Susanna Huovinen, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, lastensuojelu, kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyö 

 

1. Esittäytymiset ja kumppanuuspöydän uudet jäsenet 

Läsnäolijat esittäytyivät. Järjestöareenan 16.2.2021 päätöksen mukaisesti uusina jäseninä mukana 

Paula Tuomi ja Jussi Suojasalmi (Elina Heiskasen ja Heikki Pokkisen tilalla). 

 

2. Kumppanuuspöydän työnjaon ja roolien läpikäynti  
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Keski-Suomen Järjestöareena kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Järjestöareena valitsee 

Kumppanuuspöydän järjestöedustajat. 

Katariina Luoto esitteli Kumppanuuspöydän työnjakoa ja rooleja.  

Todetaan, että Petri Lehtoranta valitaan Kumppanuuspöydän puheenjohtajaksi. Kokouksia 

valmistelevat puheenjohtajan apuna myös Kumppanuspöydän sihteeri Liisa Ansio ja Järjestöareenan 

puheenjohtaja Katariina Luoto. Kokouskutsut tulevat Katariinan kautta. Liisa kokoaa muistiot. 

Jos Kumppanuuspöydän kokouksiin haluaa esityslistalle asioita, voi olla yhteydessä puheenjohtaja 

Petri Lehtorantaan tai Katariina Luotoon kokousten välillä. 

3. Kevään ja syksyn kokousaikatauluista päättäminen 

• Toukokuu: tiistai 11.5. klo 13-15 

• Elokuu: keskiviikko torstai 26.8.  klo 13-15 

• Lokakuu: torstai 14.10. Klo 13-15 

• Joulukuu: torstai 2.12. ja 9.12. klo 13-15 

4. Kurkistus kumppanuuspöydän tietosivuihin Yhdistystorilla 

Katariina Luoto esitteli Kumppanuuspöydän tietosivun Yhdistystorilla 

(https://www.yhdistystori.fi/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-

kumppanuuspoyta/ ). Keskusteltiin sisällöistä. Sivuille voidaan lisätä toimialaverkostojen tuottamaa 

tietoa tai linkittää verkostojen tietoja. Resursseja aktiiviseen päivittämiseen ei ole, joten sivuilla 

oleva tieto on melko staattista. 

Sovittiin, että jokainen kumppanuuspöydän jäsen katsoo, löytyykö oman toimialan tietoja ja 

kuvausta. Jos ei, voidaan tietoja lisätä. Jos löytyy, mitä pitää päivittää? Seuraavaan kokoukseen Petri 

ja Katariina valmistelevat pohjan, jolla verkostot voivat esittäytyä. 

5. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan Keski-Suomen edustajan (organisaatio) 

valinta kaudelle 2021-23 https://www.verkostojarjestot.fi/neuvottelukunta/  
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Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että KYT sopii tehtävään luontevimmin, sillä sen rooliin kuuluu 

koota maakunnan järjestöjä laajasti yhteen. Päätettiin nimetä KYT ry Keski-Suomen ehdokkaaksi 

maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan. 

6. Ajankohtaiset kuulumiset soteuudistuksesta ja maakuntaliitosta  

Pirjo Peräajo kertoi maakuntaliiton ajankohtaisia kuulumisia. Kuntavaalien siirryttyä kesäkuulle, 

tulevat nykyiset valtuutetut jatkamaan elokuun loppuun, uudet edustajat aloittavat 1.9. Edustajat 

luottamustehtäviin ja hallituksiin valitaan vasta syyskuussa. Uudet maakunnalliset edustukset 

alkavat vasta myöhemmin.  

Maakuntakaava ja maakunnallinen strategia ovat ajankohtaisia sekä nykyisille että tuleville 

valtuutetuille. 

Järjestöille tullaan pitämään tulevaisuustyöpaja maakunnan tulevaisuusstrategiaan liittyen. 

EU:n koronaelvytysvaroista tulossa rahoitusta sote-puolelle sekä tapahtuma- ja kulttuuripuolelle. 

Avustuksista ja rahoituksista kannattaa olla valppaana, sillä ne hyödyttävät koko maakuntaa. 

Katariina Luoto esitteli Anne Astikaisen lähettämiä terveisiä soteuudistuksesta. Sotepalveluiden 

tuottajille ja järjestäjille luodaan yhteistyömalli. Osallisuuden ja järjestöyhteistyön 

kehittämisryhmässä mukana useita Kumppanuuspöydän jäseniä. Kehittämisryhmä toimii tiiviillä 

aikataululla kesäkuun alkuun asti.  

Keski-Suomen kuntiin on nimetty osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöt. Soteuudistuksen työryhmiin 

voi osallistua kiinnostuksen mukaan, ei tarvitse olla nimettyä edustusta.  

7. Keskustelua järjestöjen rahoituksesta, sen turvaamisesta ja vaikuttamistyöstä 

(https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/tyoryhma-rahapelituotot-valtion-budjettiin-ja-edunsaajat-

menokehyksiin)  

Petri Lehtoranta alusti keskustelua. Keskusteltiin järjestöjen yhteisestä viestistä. Miksi järjestöjen 

rahoituksen ratkaiseminen on tärkeää juuri nyt? Mitä hyötyä yhteiskunnalle on järjestötyön 

tukemisesta? KYT on antanut lausunnon kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. 

Kansalaisyhteiskuntaan liittyvät asiat on tärkeä koota yhteen ja kehittää yhdensuuntaisesti.  

Toimialaverkostojen kokoamat infograafit voivat olla hyvä työkalu myös vaikuttamistyössä. 

Infograafit löytyvät Yhdistystorilta: https://www.yhdistystori.fi/keski-suomen-jarjestotietoa/  

Keskusteltiin mahdollisuudesta osallistua maakuntaliiton tapaamiseen kansanedustajien kanssa 

tiiviillä viestillä. Pirjo Peräaho selvittää liiton suunnalla mahdollisuuksia. 

1) Miten laaja verkosto? 

2) Miten paljon työtä tehdään, pienillä avustuksilla? 

Petri Lehtoranta ja Katariina Luoto valmistelevat lyhyen tiiviin esityksen. Asiaa edistetään myös 

sähköpostitse ja kootaan järjestöjen yhteistä viestiä tapaamisen ja muun vaikuttamistyön tueksi. 

 

Muistiin kirjasi sihteeri Liisa Ansio 
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