Uutiskirje järjestöille 4/2020

Hei sinä järjestön työntekijä, vapaaehtoinen tai aktiivi!
Tässä uutiskirjeessä kerromme muun muassa:
• Järjestöyhteistyön nostoja Keski-Suomen sote-uudistuksessa
• Maakunnallisen osallisuusfoorumin käynnistymisestä 17.12.2020
• Järjestöille suunnatuista Keski-Suomen sote-uudistuksen
hankeinfoista
• Järjestöt tulevaisuuden sotessa –tilaisuuden kuulumiset
• Mahdollisuudestanne kirjoittaa Keski-Suomen sote-uudistuksen
blogiin
• Sosiaalisen median kanavistamme

1. Järjestöyhteistyön nostoja Keski-Suomen soteuudistuksessa
Vastaanottopalveluiden saatavuuden kehittäminen, Keski-Suomen
virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus
Keski-Suomen sote-uudistuksessa on aloitettu Keski-Suomen virtuaalisen
sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelutyö, jotta keskisuomalaisilla olisi nykyistä
paremmat mahdollisuudet asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa ajasta ja paikasta
riippumatta.
Virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus täydentää perinteisten sosiaali- ja
terveyskeskusten palveluita tarjoten kuntalaisille nopean väylän asioida niiden
ammattilaisten kanssa, joita heidän sen hetkinen tilanteensa edellyttää. Palvelun
on suunniteltu käynnistyvän keväällä 2021 Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen
asukkaille. Palvelun käyttöönotto ja palvelutarjonta laajenevat vaiheittain
maakunnassa.
Lisätietoja
- ohjelmapäällikkö Tiina Koponen, tiina.koponen@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8075
- projektipäällikkö Sari Nurmivaara, sari.nurmivaara@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8285
Virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämisessä on useita työryhmiä
•
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Virtuaalisen sote-keskuksen järjestötyöryhmä käynnistyy 16.12.2020.
Työryhmä on avoin ja siihen pääsee mukaan ilmoittautumalla linkin kautta.
Työryhmässä työstetään aluksi järjestöjen roolia Keski-Suomen

•

•

virtuaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja edetään kohti
maakunnallisen järjestöyhteistyön strategian luomista.
Osallisuustyöryhmässä on mukana runsaasti järjestöjä. Työryhmässä on
käsitelty muun muassa asiakasosallisuuden esteitä ja edellytyksiä sekä
saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Työryhmän työskentely päättyy
16.12.2020.
Virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen osallisuus- ja järjestötyöryhmistä
lisätietoja projektipäällikkö Anne Astikainen, anne.astikainen@jyvaskyla.fi,
p. 050 312 5271.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä jatketaan KeskiSuomessa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisesti. Näin myös
Keski-Suomen perhekeskuskehittäminen jatkuu. Kuntien perhekeskustoimintaa
tuetaan muun muassa vahvistamalla perhekeskusten tehtäviä, varhaisen vaiheen
tukea sekä yhteisiä, monialaisia toimintamalleja ja –tapoja.
Monialaisesta toimintamallista yksi esimerkki on Jyväskylän Huhtasuon
asuinalueella vuoden 2021 alussa käynnistyvä monialainen neuvolatiimi, jossa
järjestötoimijat ovat mukana omassa erityisasiantuntijaroolissaan. Myös
maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa. Lapsi- ja
perhejärjestöille on lähetetty kirje, jossa järjestöjä pyydetään nimeämään jäsen ja
varajäsen maakunnalliseen LAPE-yhteistyöryhmään.
Lisätietoja
- projektipäällikkö Hanna Hämäläinen, hanna.k.hamalainen@jyvaskyla.fi, p.
050 311 8684
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluketjua kehitetään osana
Tulevaisuuden sotekeskus- hanketta. Yhteistyötä tehdään tiiviisti hankkeemme
muiden kokonaisuuksien ja sisarhankkeiden kanssa. Järjestöjen rooli korostuu
mielenterveys- ja päihdetyön kentällä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden
nykytilan kartoituksen pohjalta on huomattu, että paikoitellen järjestöt ovat niin
sanotun virallisen palveluketjun ulkopuolella. Suunnitteilla on tarjota tukea
keskisuomalaisille mielenterveys- ja päihdetyön paikallisjärjestöille sekä oman
toiminnan kehittämiseen että kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön aluksi
pienin paikallisin pilotein. Tämän kehittämistyön tueksi olemme haastamassa
mukaan myös valtakunnallisia kattojärjestöjä.
Lisätietoja
- projektipäällikkö Mari Rantamäki, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi p. 050 311 8609
- projektityöntekijä Emilia Nygren, emilia.nygren@jyvaskyla.fi p. 050 311 8687
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2. Maakunnallinen osallisuusfoorumi käynnistyy 17.12.2020
Maakunnallinen osallisuusfoorumi on avoin kaikille keskisuomalaisille: asukkaille,
järjestöille, sote-ammattilaisille, kokemusasiantuntijoille ja vapaaehtoisille.
Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 17.12.2020 klo 14.00 – 16.00.
Ilmoittautumiset 16.12.2020 mennessä lomakkeella.
Koska emme voi kohdata toisiamme vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi,
kannustamme järjestöjä kokoamaan ja tuomaan osallisuusfoorumiin jäsenten,
asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden viestejä.

3. Maakunnallinen osallisuuskysely on avoinna
Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asiakkaiden ja potilaiden
osallistumista palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. Keräämme
keskisuomalaisten näkemyksiä ja terveisiä sosiaali- ja terveyspalveluiden
asiakasosallisuuteen liittyen. Kysely on avoinna 31.1.2021 saakka. Vastaamaan
pääset lomakkeella.

4. Keski-Suomen sote-uudistuksen hankeinfot järjestöille
Hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen
ajankohtaisista asioista ja etenemisestä eri teemoittain. Tavoitteena on lisätä
järjestöjen osallisuutta ja tietoa sote-uudistuksesta. Tule mukaan, pysyt ajan
tasalla!
Ensimmäinen hankeinfo järjestetään ti 15.12. klo 15.00 – 17.00. Aiheena KeskiSuomen sote-uudistuksen hankekokonaisuus, puhujina hankejohtaja Mikael
Palola ja ohjelmapäällikkö Tiina Koponen. Ilmoittautuminen
ma 14.12. mennessä lomakkeella.
Hankeinfot jatkuvat tammikuussa 2021, lisätietoja Keski-Suomen soteuudistuksen verkkosivuilla ja tulevissa uutiskirjeissä.
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5. Järjestöt tulevaisuuden sotessa 19.11.2020
Järjestöt tulevaisuuden sotessa -tilaisuudessa oli yli 80 kuulijaa, joista pääosa
järjestöjen edustajia. Tilaisuudessa esiteltiin Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt hankkeen (2017–2020) tuloksia ja kokemuksia sekä niiden hyödyntämistä soteuudistuksessa. Hankkeen tulokset, infograafit ja järjestöt-diasarja ovat
Yhdistystori.fi -verkkosivulla. Lisäksi katse suunnattiin tulevaisuuden soteen sote-uudistuksen tavoitteisiin sekä järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden
vahvistamiseen. Tilaisuudessa esitetyt diat Yhdistystori.fi -verkkosivulla.

6. Kirjoita blogiimme
Keski-Suomen sote-uudistus -blogissa visioidaan, miltä tulevaisuuden sote
näyttää eri puolilla Keski-Suomen maakuntaa. Tässä on oiva tilaisuus tuoda
organisaatiotanne, aluettanne ja osaamistanne esille. Kirjoittajilta toivotaan omia
näkemyksien ja mielipiteiden esille tuomista. Postaukset julkaistaan KeskiSuomen sote-uudistus -blogissa ja jaetaan kaikissa Keski-Suomen soteuudistuksen somekanavissa. Kirjoittajia ovat muun muassa Keski-Suomen soteuudistuksen hanketoimiston edustajat, kunta- ja sotejohtajat, järjestöt ja muut
kumppanit. Viestintämme oikolukee tekstit ja lisää julkaisuun tarvittaessa kuvan.
Lisätietoa
- viestintäasiantuntija Sanna-Riikka Koponen, sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi,
p. 050 598 8481

7. Keski-Suomen sote-uudistus sosiaalisessa mediassa
Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista,
tapahtumista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta sosiaalisessa mediassa. Tule
mukaan seuraamaan! Merkitään toisemme julkaisuihin ja tykätään toisistamme!
Olemme avoinna myös yhteisille somekampanjoille.
Somekanavamme
Facebook: @keskisuomensoteuudistus
Twitter: @sotekeskisuomi
Instagram: @keskisuomensoteuudistus
Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi
Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuille on avattu järjestöyhteistyön ja
osallisuuden osiot. Käy tutustumassa!
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8. Järjestöyhteistyön ja osallisuuden yhteyshenkilö
Keski-Suomen sote-uudistuksen järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta vastaa
projektipäällikkömme Anne Astikainen. Annen yhteystiedot:
- anne.astikainen@jyvaskyla.fi
- p. 014 266 9695, 050 312 5271
- linkedin.com/in/anne-astikainen

Yhteistyöterveisin
Keski-Suomen sote-uudistus
Ailakinkatu 17, 1. krs
40100 Jyväskylä
Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi
jyvaskyla.fi/sote-uudistus
Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki.

Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi, Instagram:
@keskisuomensoteuudistus
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi
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