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Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkosto 
 

Keskiviikko 16.6.2021, Zoom      

Tapaamisen aiheena maakunnalliset osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit.  

Sari Naappi toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi verkoston  

toiminta-ajatuksesta. 

 

1. Verkoston jäsenten kuulumiskierros 
 

• Keski-Suomen sote-uudistus, Arto Lampila 
Keski-Suomen osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit tehdään valmiiksi marraskuun loppuun 
mennessä. Lampila aloittanut tehtävässä keväällä Anne Astikaisen seuraajana. 

• Jyväskylän kaupunki, Malanja Mieskonen 
Lähitalo-toimintaa kehitetään, ovat kohtaamispaikka eri-ikäisille. 
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/lahitalot  

• Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT ry, Anu Hätinen 
Kohtaamispaikoilla on oma sivunsa Yhdistystorilla, jonka päivittämisestä Anu vastaa. Sivustolle 
lisätään verkoston tapaamisten muistiot: https://www.yhdistystori.fi/teemaverkostot/keski-
suomen-kohtaamispaikkaverkosto/  
Keuruulla on laadittu ensimmäiset terveysaseman ja yhdistysten yhteistyön pelisäännöt: 
https://www.yhdistystori.fi/2021/06/16/keuruu-edella-kavija-keski-suomen-ensimmaiset-
terveysaseman-ja-yhdistysten-yhteistyon-pelisaannot-julkaistu/  

• OLKA, Niina Kankare-Anttila  
OLKA-pisteet avoinna taas Mataralla ja keskussairaalalla, koronan vuoksi oli vuosi taukoa. 

• EHYT ry, Harri Jukkala 
EHYT ylläpitää kohtaamispaikkoja, Elokoloja, ympäri Suomea, mutta Keski-Suomessa ei ole 
vielä Elokoloa. Monet kohtaamispaikoista olleet kiinni koronan aikana. Toivottavasti 
Jyväskyläänkin saataisiin Elokolo-kohtaamispaikka. EHYT järjestää Ensihuoli-koulutuksia 
läheisille päihteidenkäyttöön tai pelaamiseen liittyvien huolien puheeksi ottamiseen. 

• TASOS- ja AIKUMETOD-hankkeet, Marianne Kuorelahti  
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen aikuissosiaalityön kehittämis- ja tutkimushankkeet. 

• Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Taru Paavolainen (sihteeri)  

• Jyväskylän seudun Nuorisoseura, Anna Leino 
Nuorisoseuralla ei ole avointa kohtaamispaikkatoimintaa, mutta lukuisat tapahtumat 
mahdollistaneet kohtaamiset. Perheiden taidekahvilat toimineet kohtaamispaikkana 
muskarien yhteydessä. 

• KYT (Sepänkeskus), Eerik Rutanen 
Ilmapiiri vapautunut koronarajoitusten purkamisen jälkeen. Sepänkeskuksessa hiljaista kesällä, 
mutta auki koko kesän. 

• Kansalaiskeskus Matara, Sari Naappi 
Matara on ollut vaihtelevasti auki koronan aikana. Eilen järjestettiin paikan päällä Ekokoru-
tapahtuma, hiljalleen ilmapiiri on muuttunut rennommaksi. Mataran aula on vilkastunut, lehtiä 
tullaan lukemaan ja tietokonetta käytetään enemmän kuin tiukempien rajoitusten aikaan. 
Heinäkuussa Matara on kiinni. 
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2. Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti Keski-Suomessa, Marianne Kuorelahti 
 
Diat liitteenä. 
 
Sosiaalihuollossa on käynnissä isoja, valtakunnallisia hankkeita: sosiaalihuollon 
kehittämisohjelmaan kuuluu erilaisia pilotteja, johon kuuluu osallistavan sosiaalityön 
menetelmät. Sen yhtenä painopisteenä on matalan kynnyksen palvelut ja kohtaamispaikat. 
Keski-Suomesta pilottiin osallistuvat Hanska (Jyväskylä), Ääneseudun Ilona ry (Äänekoski) ja 
Joutsan perhekeskus ja varhaisen tuen perheohjaus (Joutsa). THL tukee hankealueita ottamaan 
käyttöön ja kehittämään jo olemassa olevia malleja sekä käytäntöjä. Keski-Suomen 
pilottitoimijat ja käynnissä olevat eri hankkeet tekevät yhteistyötä toimien yhteensovituksessa, 
mallinnuksessa ja jalkauttamisessa. Nostetaan esiin alueellisia kehittämistarpeita, jotka 
suuntaavat kehittämistyötä. Seuraava tapaaminen syyskuussa. 
 
Kolmella pilottikohteella on noussut kehitysideoita, esimerkiksi Ääneseudun Ilona ry:n tilat 
voisivat toimia paikkana aikuissosiaalityön jalkautumiselle. Myös eri puolella Keski-Suomea 
käynnistyneet talousneuvolat voivat toimia tilaisuutena jalkautumiselle. Esimerkiksi 
Jyväskylässä talousneuvola on toiminut koronan vuoksi puhelimitse, mutta myöhemmin 
toiminta voi jalkautua kansalaiskeskus Mataraan, jossa eri alojen ammattilaiset olisivat 
tavattavissa matalalla kynnyksellä taloushuoliin liittyen. 
 
 

3. Verkoston syksyn tapaamisten ajankohdat ja aiheet 
 

Syksyn ensimmäiseksi tapaamisajankohdaksi sovittiin ke 8.9. klo 13–15 Matarassa. 

Tapaamisen aiheena on (raha)pelihaitat ja niiden huomioon/puheeksi ottaminen, josta kertoo 

Pelituen Jarkko Järvelin. 

Syksyn toinen tapaaminen sovittiin ke 8.12. klo 13–15. Toiveita tapaamisen aiheeksi voidaan 

kartoittaa syyskuun kokouksessa. Ajankohtaisena aiheena joulukuussa on ainakin STEA-

rahoituspäätökset. 

Syyskauden tapaamiset järjestetään live-tapaamisina, jos mahdollista. Syyskuun tapaaminen 

järjestetään Matarassa, mutta joulukuun kokoontuminen voidaan pitää jossakin toisessa 

kohtaamispaikassa. 

 

4. Maakunnallisten osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien esittely, Arto Lampila 
 

Diat liitteenä. 

Keski-Suomen sote-uudistus -hanke vahvistaa kuntien toimintaa ja vahvistaa alueellista 

yhteistyötä ja verkostoja, jotta mahdollisiin hyvinvointialueisiin siirtyminen sujuisi sujuvasti. 

Kehitettäviä toimia jalkautetaan kuntiin, ja jos sote-uudistus toteutuu, niitä jalkautetaan 

hyvinvointialueelle.  

Maakunnalliset osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit ovat valmiina 31.11.2021 mennessä. 

Niiden tavoitteena on mahdollistaa, että asukkaat voisivat osallistua paremmin palvelujen 

kehittämiseen, ymmärrys järjestöjen merkityksestä ja osallisuudesta lisääntyisi, ja kyky 

kehittää sote-palveluja järjestöjen kanssa yhteistyössä vahvistuisi. 
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Malleissa yritetään kuvata yksinkertaisesti ja selkeästi, mikä on hyvää, toimivaa ja laadukasta 

järjestöyhteistyötä ja osallisuutta. Tärkeää on eri näkökulmien huomioiminen, yhteiset 

pelisäännöt ja yhteinen kieli: osallisuutta on monenlaista ja sen moninaisuus tulisi näkyä 

mallissa. Malleissa kuvataan ”isot” periaatteet osallisuuteen ja järjestöyhteistyöhön. Niiden 

liitteenä on käytännölliset ohjeet ja tukimateriaali (esim. vuosikellot, lomakkeet, 

prosessikuvaukset) sote-johdolle sekä lähempänä asiakasrajapintaa oleville työntekijöille, jotta 

olisi valmiita työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Työ mallien kuvaamiseksi alkoi viime vuonna. Lokakuun 2021 loppuun mennessä mallien tulisi 

olla pitkälle valmiita, sillä marraskuussa niitä lähdetään jo voimakkaasti jalkauttamaan. Malleja 

on työstetty yhteistyöverkostoissa: aineistoa on kerätty paljon ja sen pohjalta malleja 

lähdetään kiteyttämään. Touko-heinäkuun aikana verkostoissa valmistaudutaan elokuun 

avoimeen kommentointiin, joka toteutetaan 16.8.–5.9. Lisäksi 23.8. järjestettävässä 

maakunnallisessa, avoimessa osallisuusfoorumissa aiheena on osallisuuden ja 

järjestöyhteistyön toimintamallit. Kommentoinnin pohjalta mallit työstetään loppuun 

työpajoissa. 

Valmis tuotos tulee olemaan hyvin tiivis. Sen vuoksi on tärkeä keskustella, että lopulliseen 

tuotokseen esiin nostetut asiat ovat valittu oikein. 

 

5. Kohtaamispaikkatoiminnan rooli osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamalleissa 
 

Keskusteltiin pienryhmissä, miten kohtaamispaikat olisivat mukana osallisuuden ja 

järjestöyhteistyön malleissa: millaisia toiveita ja mitä tarjottavaa kohtaamispaikoilla on? Mikä 

on kohtaamispaikkojen rooli hyvinvointityössä? 

Keskustelussa nostettiin esiin mm. seuraavia asioita: 

o Kohtaamispaikat tarjoavat kynnyksettömän paikan tulla kohdatuksi, tavoittaa ihmisiä ja 
saada äänensä kuuluviin. On tärkeä vahvistaa ajatusta, että kohtaamispaikkaan voi tulla 
ilman varsinaista ”asiaa”. Se, että ihmisellä on jokin paikka, jonne tulla ja olla, on 
merkityksellistä. 

o Kohtaamispaikat tarjoavat paikan viranomaisille sekä järjestöille jalkautua. Jalkautuminen 
vaatii kuitenkin uudenlaista ajatusmaailmaa: osataanko lähteä toimistosta ulos ja miltä 
tuntuu kohdata viranomainen muualla kuin toimistossa? Jalkautumisen pitää olla myös 
pitkäjänteistä ja säännöllistä. Se tarjoaa mahdollisuuden kerätä kokemustietoa asukkailta. 
Toisaalta myös kohtaamispaikoista on tärkeä lähteä ulkopuolelle, jotta voidaan lisätä 
tietoisuutta toiminnasta.  

o Kohtaamispaikat tarjoavat osallisuuden tukemiseen ja järjestöyhteistyöhön monipuolista 
toimintaa, pop up -tilaisuuksia ja tapahtumia, joiden toteuttamiseen asukkaat pääsevät 
mukaan. Kohtaamispaikat tarjoavat myös vapaaehtoistoimintaa, asiantuntijaluentoja, 
vertaisryhmiä, kokemusasiantuntijoita, koulutuksellista yhteistyötä sekä mahdollistavat 
harjoittelupaikkoja ja tukityöllistämistoimia. Kohtaamispaikoissa tuotetaan hyviä käytäntöjä 
ja tutkittua tietoa. 

o Kohtaamispaikat tarjoavat fyysisiä tiloja, jotka ovat saavutettavia ja esteettömiä, mutta 
samalla toivotaan, että kunnilta saadaan tarpeisiin sopivia tiloja. Kuntien tiloja toivotaan 
hyödynnettävän laajasti ja joustavasti. 

o Kohtaamispaikat toivovat, että niiden merkitys ymmärrettäisiin ja toimijoita kuunneltaisiin. 
o Toivottiin pitkäjänteisen työn ja projektien mahdollistamista sekä taloudellista varmuutta 

tulevaisuuteen. 
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o On tärkeää muistaa, että järjestöille ei kuulu kuntien lakisääteinen työ, mutta kunnalle ei 
kuulu myöskään järjestöjen tehtävät. Selkeä työnjako on tärkeä miettiä. 

 

6. Muut asiat 
 
Kriisikeskus Mobilen tilanne herätti keskustelua. Kaupunki on tarjonnut uudenlaista toimintamallia, 
joka supistaisi kriisikeskuksen toimintaa (henkilöstö, aukioloajat). Toimintamallissa perustettaisiin 
maakunnallinen 24/7 kriisikeskuspäivystys ja toiminta muuttuisi virkamiespainotteiseksi, kun 
aiemmin toiminnassa on näkynyt myös vahvasti järjestölähtöinen kriisiauttaminen.  
Kriisikeskuksen toiminnan turvaamiseksi on tehty kansalaisaloite: 
https://kriisikeskusmobile.fi/kriisikeskus-mobilen-toiminnan-turvaamiseksi-on-tehty-
kuntalaisaloite/.  
Lisäksi on avattu adressi, joka on menossa seuraavan päivän (17.6.) lautakunnan kokoukseen 
käsiteltäväksi: https://www.adressit.com/jyvaskylan_kriisikeskus_mobilen_toiminta_on_turvattava 
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