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Hei sinä järjestön työntekijä, vapaaehtoinen tai aktiivi! 
 
Tässä uutiskirjeessä kerromme muun muassa: 

• Maakunnallisen osallisuusfoorumin terveisistä ja seuraavista tapaamisista 
• Keski-Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen osallisuusryhmän 

työskentelyn etenemisestä   
• Järjestöyhteistyön nostoja Keski-Suomen sote-uudistuksessa 
• Järjestöjen hankeinfoista kevään 2021 aikana  
• Mahdollisuudestanne kirjoittaa Keski-Suomen sote-uudistuksen blogiin 
• Sosiaalisen median kanavistamme 

 
 

1. Maakunnallisen osallisuusfoorumin terveiset 16.12.2020 ja 
seuraava tapaaminen 22.2.2021 sekä osallisuuskysely 
 

Ensimmäinen Keski-Suomen sote-uudistuksen maakunnallinen osallisuusfoorumi 
järjestettiin 16.12.2020. Foorumissa keskusteltiin muun muassa osallisuuden ihan-
netilasta ja osallisuusfoorumin roolista. Työskentelyn kooste on Keski-Suomen 
sote-uudistuksen verkkosivuilla. 
 
Seuraava osallisuusfoorumi toteutetaan maanantaina 22.2.2021 klo 13.00 - 16.00. Li-
sätietoja ja ilmoittautumislinkki julkaistaan viikolla 2 Keski-Suomen sote-uudistuk-
sen verkkosivulla sekä seuraavassa järjestöjen uutiskirjeessä.  
 
Keski-Suomen sote-uudistuksessa kehitetään asiakasosallisuutta monella tavalla. 
Yksi tapa on kysely, jolla keräämme keskisuomalaisten näkemyksiä ja terveisiä so-
siaali- ja terveyspalveluiden asiakasosallisuuteen liittyen. Kysely on avoinna 31.1.2021 
saakka, ja vastauksia käydään läpi seuraavassa osallisuusfoorumissa. Vastaamaan 
pääset oheisella lomakkeella.   
 
Valtakunnallista yhteistyötä 
 
Osallisuustyössä tehdään myös maakuntien rajat ylittävää yhteistyötä. Jos haluat 
kuulla millaisia osallisuustyökaluja ja menetelmiä muualla on käytössä, kannattaa 
osallistua Pohjois-Savon sote-uudistuksen "Osallisuutta kehittämistyöhön keski-
viikkoisin!" -vinkkipuolituntisiin. Lisätietoja Pohjois-Savon sote-uudistuksen verk-
kosivuilla.  
 
 

 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-osallisuus
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-osallisuus
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUQURER1pXQTdOUUMySzZYSzY4R09VUUhLSC4u
https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/osallisuutta-kehittamistyohon-keskiviikkoisin-miksi-osallisuutta-kannattaa-edistaa.html?fbclid=IwAR3qLjAOVmMA3LhOngqC-VdLV9Qwst5NLXucUhkw_8NjJDob84DFkka_Few
https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/osallisuutta-kehittamistyohon-keskiviikkoisin-miksi-osallisuutta-kannattaa-edistaa.html?fbclid=IwAR3qLjAOVmMA3LhOngqC-VdLV9Qwst5NLXucUhkw_8NjJDob84DFkka_Few
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2. Keski-Suomen virtuaalisen sote-keskuksen osallisuusryh-
män työskentely jatkuu osallisuus- ja järjestötyöryhmänä 
 

Keski-Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen osallisuustyöryhmä on 
työskennellyt marras-joulukuussa 2020. Työryhmässä on käsitelty muun muassa 
asiakasosallisuuden esteitä ja edellytyksiä, saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä 
sekä järjestöjen roolia virtuaalisessa sote-keskuksessa. Kaikki työskentelyn tuotok-
set hyödynnetään virtuaalisen sote-keskuksen valmistelussa.  
 
Työryhmän työskentelylle on toivottu jatkoa, ja työskentely jatkuu Keski-Suomen 
sote-uudistuksen osallisuus- ja järjestötyöryhmänä.  
 
Kutsumme kaikki kiinnostuneet järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat ja sote-am-
mattilaiset perjantaina 29.1.2021 klo 13.00-15.30 mukaan ideoimaan ja luomaan yh-
dessä teemat sekä askelmerkit työskentelylle kohti maakunnallista osallisuuden 
toimintamallia ja järjestöyhteistyön strategiaa. Tarpeen vaatiessa muodostetaan 
erillisiä työryhmiä teemoittain. Ilmoittaudu 28.1. mennessä mukaan oheisella lo-
makkeella   
 
Lisätietoja projektipäällikkö Anne Astikainen, anne.astikainen@jyvaskyla.fi, p. 
050 312 5271. 
 

3. Järjestöyhteistyön nostoja Keski-Suomen sote-uudistuk-
sessa 

 
Elämäntapaohjaus ja tyypin 2 diabetes 
 
Keski-Suomen sote-uudistuksessa tavoitteena on muun muassa ennaltaehkäise-
vän työn vahvistaminen. Tähän yhteistyöhön toivomme yhdistyksiä ja järjestöjä 
mukaan, toimialasta riippumatta!  
 
Kartoitamme lyhyellä kyselyllä yhdistysten ja järjestöjen kiinnostusta sekä mahdol-
lisuuksia olla mukana asukkaiden elämäntapaohjauksen kehittämisessä sekä tyy-
pin 2 diabeteksen ja muiden valtimosairauksien ennaltaehkäisyssä. Kysely on 
avoinna 29.1.2021 saakka. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.  
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen sekä kysely ja kevään työ-
pajat   
 
Järjestöjen rooli korostuu mielenterveys- ja päihdetyön kentällä, mutta paikoitellen 
järjestöt ovat niin sanotun virallisen palveluketjun ulkopuolella. Tarjoamme kevään 
aikana yhdessä valtakunnallisten liittojen kanssa tukea keskisuomalaisille 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUM1dVVzRTRkNZRzRSTVUwMFRQWFZWNVgzTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUM1dVVzRTRkNZRzRSTVUwMFRQWFZWNVgzTy4u
mailto:anne.astikainen@jyvaskyla.fi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHPv3aGKDoaBDvLJ7bifS7wdURUdVT0NWU0dOS1ZNMlg5WEoyUjJWSkFCSi4u
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mielenterveys- ja päihdetyön paikallisjärjestöille sekä oman toiminnan kehittämi-
seen että kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työpajat järjestetään torstaina 
25.2.2021 klo 13.00 - 16.00 sekä maanantaina 24.5.2021 klo 13.00 - 16.00. Laita päivät 
jo nyt kalenteriisi, lisätietoja tulee helmikuussa.  
 
Työpajojen lisäksi teemme mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille suunnatun kyse-
lyn, jolla kartoitamme muun muassa yhdistysten tämänhetkistä konkreettista 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteiskehittämistä kuntien sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kanssa. Kysely on avoinna 18.1.-19.2.2021, lisätietoja tulee viikolla 3 
muun muassa Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuille.   
 
Lisätietoja  

- projektipäällikkö Mari Rantamäki, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi.  
- projektityöntekijä Emilia Nygren, emilia.nygren@jyvaskyla.fi (mielenterveys- 

ja päihdepalvelut).  
 

4. Järjestöjen hankeinfot keväällä 2021  
 

Järjestöjen hankeinfot käynnistyivät joulukuussa 2020 ja seuraavat hankeinfot ovat 
pian. Hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankohtaisista asi-
oista ja hankkeiden etenemisestä eri teemoittain. Tule mukaan, pysyt ajan tasalla!   
 
Keskiviikkona 13.1.2021 hankeinfossa teemana on elämäntapaohjaus sekä diabe-
teksen ja muiden valtimotautien ennaltaehkäisy. Keskiviikkona 27.1.2021 teemana 
on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen.  
 
Lisätietoja Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla. Muista ilmoittautua 
oheisella lomakkeella, saat osallistumislinkin sähköpostiisi kyseisen infon aamuna!   
 

5. Kirjoita blogiimme 

Keski-Suomen sote-uudistus -blogissa visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää 
eri puolilla Keski-Suomen maakuntaa. Tässä on oiva tilaisuus tuoda organisaa-
tiotanne, aluettanne ja osaamistanne esille. Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyk-
sien ja mielipiteiden esille tuomista. Postaukset julkaistaan Keski-Suomen sote-uu-
distus -blogissa ja jaetaan kaikissa Keski-Suomen sote-uudistuksen someka-
navissa. Kirjoittajia ovat muun muassa Keski-Suomen sote-uudistuksen hanketoi-
miston edustajat, kunta- ja sotejohtajat, järjestöt ja muut kumppanit. Viestin-
tämme oikolukee tekstit ja lisää julkaisuun tarvittaessa kuvan. 

Lisätietoa viestintäasiantuntija Sanna-Riikka Koponen, sanna-riikka.kopo-
nen@jyvaskyla.fi, p. 050 598 8481 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot?fbclid=IwAR0rKqGXmF8TlJx4S0p9FKPMC8Bpixg86j2ehnn5P01tBL7MCtXjLwpvDBs
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
mailto:emilia.nygren@jyvaskyla.fi
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot?fbclid=IwAR0rKqGXmF8TlJx4S0p9FKPMC8Bpixg86j2ehnn5P01tBL7MCtXjLwpvDBs
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUOUZYUjRPMDVWSklaSVo0SkRLTUtXNUxCOS4u
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fblogit%2Fkeski-suomen-sote-uudistus&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876063273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H1X8edrAE5VcLaDltGWGF1cZakD%2BldGifxVWjgPExPM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fblogit%2Fkeski-suomen-sote-uudistus&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876063273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H1X8edrAE5VcLaDltGWGF1cZakD%2BldGifxVWjgPExPM%3D&reserved=0
mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
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6. Keski-Suomen sote-uudistus sosiaalisessa mediassa  
 
Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista, ta-
pahtumista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta sosiaalisessa mediassa. Merki-
tään toisemme julkaisuihin ja tykätään toisistamme - tule mukaan seuraamaan! 
 
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!  

7. Järjestöyhteistyön ja osallisuuden yhteyshenkilö 

Keski-Suomen sote-uudistuksen järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta vastaa pro-
jektipäällikkömme 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 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeskisuomensoteuudistus.fi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876073269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AQXl0oYsJy73JznarZ%2F6R1Yu5LFd0BUf5rqijhza5RU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsotekeskisuomi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876083264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I5Z20vaz16%2ByWnvZWEMlUIYfBK6s7CbqKHMp%2BnIfiOk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876083264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=APCwoEvfuSI1vucmhXvPDK4wmUjuIC1kVD%2FkBJOlNgM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fblogit%2Fkeski-suomen-sote-uudistus&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876093256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=migwCqGe15Y2X7%2FR4RB2na7ci24TQ6fVuqsjJrI9vrE%3D&reserved=0
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-osallisuus
mailto:anne.astikainen@jyvaskyla.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fanne-astikainen&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876103250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BOesHR4EohXS6hq%2Fjrmz6xeTIC86E75qeBxDMmEHT6s%3D&reserved=0
mailto:Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsote-uudistus&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876113254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CpApApClgMlx6VppTAknlTCRskrR3UOjyV0OYlhMKVc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeskisuomensoteuudistus.fi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876113254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vk%2F61PoXQRFmGcn1uUsftGZN0YK%2Fc0lBh4hAQL5KnJM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsotekeskisuomi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876123246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Lyqml147yvbXfmgtg2G99glPX6HutWFnzW8fS84IWqQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876123246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JLW6NN8BI3XsDBqZLwHjFApWA36rSJcw%2FJEcknpjddQ%3D&reserved=0

