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

• Maakunnallisesta osallisuusfoorumista 
• Järjestöyhteistyön nostoista Keski-Suomen sote-uudistuksessa mukaan 

lukien maakunnalliset kehittäjäverkostot 
• Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuus- ja järjestöyhteistyön ryhmistä  
• Järjestöjen hankeinfoista kevään 2021 aikana  
• Mahdollisuudestanne kirjoittaa Keski-Suomen sote-uudistuksen blogiin 
• Sosiaalisen median kanavistamme 

 

1. Maakunnallinen osallisuusfoorumi ma 22.2.2021  
 

Ensimmäinen Keski-Suomen sote-uudistuksen maakunnallinen osallisuusfoorumi 
järjestettiin 16.12.2020. Työskentelyn kooste on Keski-Suomen sote-uudistuksen 
verkkosivuilla.  
 
Seuraava osallisuusfoorumin tapaaminen on ma 22.2.2021 klo 13.00 - 16.00, Teamsin 
välityksellä. Lisätietoja osallisuusfoorumista löydät Keski-Suomen sote-uudistuk-
sen verkkosivuilta. Ilmoittautuminen lomakkeella pe 19.2.2021 mennessä.  
 

2. Järjestöyhteistyö Keski-Suomen sote-uudistuksessa 
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen  
 
1. Työpajat keskisuomalaisille mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille  
 
Järjestöjen rooli korostuu mielenterveys- ja päihdetyön kentällä, mutta paikoitellen 
järjestöt ovat niin sanotun virallisen palveluketjun ulkopuolella. Tarjoamme kevään 
aikana järjestettävissä työpajoissa keskisuomalaisille mielenterveys- ja päihdeyh-
distyksille tukea sekä oman toiminnan kehittämiseen että kunnan kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön.  
 
Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki keskisuomalaisten mielenterveys- ja päih-
deyhdistysten työntekijät, vapaehtoiset, jäsenet ja kokemusasiantuntijat.  
 
Työpajat järjestetään Keski-Suomen sote-uudistuksen ja KOSKEn koordinoiman 
Meijan mieli -hankkeen sekä valtakunnallisten mielenterveys- ja päihdejärjestöjen 
yhteistyönä.  
 

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_PKiwkqJxbRPOp9FHM9Cup43lBFKtlDozj-VXBBUODVXVkNYOUkwVlpNSE5BMFIzWk1VV0hQRC4u
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Ilmoittaudu to 25.2.2021 työpajaan lomakkeella 22.2.2021 mennessä. Työpajan oh-
jelma julkaistaan viikolla 7 Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla. Työpaja 
toteutetaan Teamsin välityksellä. 
  
Toinen kevään työpaja järjestetään ma 24.5.2021 klo 13.00-16.00. Ohjelmasta tiedo-
tetaan maaliskuun 2021 aikana uutiskirjeessämme sekä verkkosivuillamme.   
 
2. Kysely keskisuomalaisille mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille    
 
Kartoitamme keskisuomalaisille mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille suunnatulla 
kyselyllä muun muassa yhdistysten tämänhetkistä konkreettista mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden yhteiskehittämistä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kanssa. Kysely on avoinna 18.1. - 19.2.2021. Kyselyyn pääset vastaamaan Forms-lo-
makkeella. Lisätietoja kyselystä löydät Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosi-
vuilla sekä Yhdistystorilla.  
 
Lisätietoa: 

• projektipäällikkö Mari Rantamäki, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8609 
• projektityöntekijä Emilia Nygren, emilia.nygren@jyvaskyla.fi, p. 050 454 7873 

 

Maakunnalliset kehittäjäverkostot  
 
Keski-Suomessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa kehitetään 
erityisesti kolmea hoito- ja palveluketjua: diabetes, mielenterveys ja päihdepalve-
lut sekä saattohoito ja palliatiivinen hoito. Järjestöt ovat tervetulleita maakunnalli-
siin kehittäjäverkostoihin.  
 
Maakunnallisen diabeteksen kehittäjäverkoston tuella yhtenäistetään tyypin 2 
diabeteksen tunnistamista ja hoitoa Keski-Suomessa. Kehittäjäverkoston ensim-
mäinen tapaaminen pidetään etäyhteyksin ke 24.2.2021 klo 9.00 – 11.00. Mikäli ko-
ette että teillä on kiinnostusta ja resursseja olla mukana tässä verkostossa, olette 
tervetulleita mukaan.  
 
Lisätietoja verkostosta ja tyypin 2 diabetekseen liittyvästä kehittämistyöstä:  

• projektipäällikkö Mari Rantamäki, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8609 
• projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä, miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi, p. 050 454 

7873 
 

Maakunnallisen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjäverkoston teh-
tävänä on erityisesti perustason matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepal-
veluiden kehittäminen.  Kehittäjäverkoston seuraavat tapaamiset ovat to 18.3.2021 
klo 13.00 - 15.30 ja to 6.5.2021 klo 13.00 - 15.30.  

 

Lisätietoja verkostosta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyöstä: 
• projektipäällikkö Mari Rantamäki, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUNVFWQ1c4MEZQMUpNMkIxNTI1NUJBODBHUy4u
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUQUpaR0pBTzRQMkE2TlgyQzlRVkI0UjVXUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUQUpaR0pBTzRQMkE2TlgyQzlRVkI0UjVXUS4u
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot
https://www.yhdistystori.fi/2021/01/29/kysely-keskisuomalaisille-paihde-ja-mielenterveysjarjestoille/
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
mailto:emilia.nygren@jyvaskyla.fi
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
mailto:miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
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• projektityöntekijä Emilia Nygren, emilia.nygren@jyvaskyla.fi, p. 050 454 7873 

 
Maakunnallinen palliatiivisen ja saattohoidon kehittäjäverkoston toiminta 
käynnistyy ti 23.2.2021, ja siihen osallistuu myös järjestöjä ja kokemusasiantunti-
joita sekä vapaaehtoisia ja tukihenkilöitä, joilla on kokemusta ja osaamista pal-
liatiivisesta ja saattohoidosta.  
 
Lisätietoja verkostosta sekä palliatiivisen ja saattohoidon kehittämistyöstä:   

• projektipäällikkö Mari Rantamäki, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8609 
• projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä, miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi, p. 050 454 

7873 

 
3. Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuuden ja järjes-

töyhtyeistyön kehittämisryhmä sekä avoin työryhmä  
 

Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuus- ja järjestötyöryhmät ovat jatkoa Keski-
Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen osallisuus- ja järjestötyöryh-
mälle. Perjantaille 29.1.2021 koollekutsutussa tapaamisessa käytiin läpi tähänasti-
nen Keski-Suomen sote-uudistuksen kehittämistyö erityisesti osallisuuteen ja jär-
jestöyhteistyöhön liittyen.  
 
Tapaamisessa sovittiin seuraavaa:  

- Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuus- ja järjestöyhteistyötä tuke-
maan perustetaan kehittämisryhmä ja kaikille avoin työryhmä.  
 

Kehittämisryhmän tehtävänä on tukea Keski-Suomen sote-uudistuksessa luota-
vien maakunnallisten osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallien syntymistä.   

- Työryhmä työskentelee ainakin kesään 2021 saakka. Ryhmä on tarkoitettu 
sote-ammattilaisille, järjestöille ja kokemusasiantuntijoille. Mukaan tulevilta 
edellytetään sitoutumista ja yhteistä työskentelyä  

- Kehittämisryhmään halukkaille ilmoittautumiset lomakkeella ja doodle ko-
koontumisaikojen löytämiseksi; molemmat pe 12.2. mennessä.   

- Työryhmän tapaamiset Teams-alustalla, tapaamisajat ilmoitetaan työryh-
mälle ma 15.2.21  

 
Avoin työryhmä kokoontuu eri teemojen äärelle 6-8 viikon välein projektipäällikkö 
Anne Astikaisen koollekutsumana. Tapaamisajat ja teemat ilmoitetaan kehittä-
misryhmän ensimmäisen tapaamisen jälkeen.  Avoimella työryhmällä on Teams-
linkki, johon liitetään kaikki halukkaat.   
 

4. Järjestöjen hankeinfot keväällä 2021  
 

Hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankohtaisista asi-
oista ja hankkeiden etenemisestä eri teemoittain, järjestöjen näkökulmasta.  

mailto:emilia.nygren@jyvaskyla.fi
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
mailto:miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUNk5ZMlNXT1cxV0hBNlk1WlRRNFdES1UyRS4u
%09https:/doodle.com/poll/7phq5xs99ahpq769?utm_source=poll&utm_medium=link
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Helmikuun hankeinfojen teemat:  

• ke 17.2. klo 15.00 – 17.00, Vastaanottojen kehittäminen sekä virtuaalinen so-
siaali- ja terveyskeskus  

• ke 24.2. klo 15.00 – 17.00, Maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia.  

Lisätietoja Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla. Muista ilmoittautua 
oheisella lomakkeella viimeistään edellisenä päivänä, saat osallistumislinkin säh-
köpostiisi kyseisen infon aamuna. 
 

6. Mitä Keski-Suomen sote-uudistuksessa tapahtui vuonna 
2020? 
 
Hanketoimiston henkilöstö aloitti tehtävissään elokuussa 2020. Olemme keskitty-
neet muun muassa sote-palveluiden saatavuuden parantamiseen, palveluketju-
jen yhtenäistämiseen, erilaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoon sekä ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.   
  

Lue lisää   
• Mitä Keski-Suomen sote-uudistuksessa tapahtui vuonna 2020?, uutinen 22.1.2021  
• Hyvällä pöhinällä, yhdessä ja moniammatillisesti, tuli sotea tai ei, blogikirjoi-
tus 12.1.2021, ohjelmapäällikkö Tiina Koponen  

 

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. Kirjoitukset julkaistaan Keski-Suomen sote-
uudistus -blogissa ja jaetaan kaikissa Keski-Suomen sote-uudistuksen someka-
navissa.  

Lisätietoa:  

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

 

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! 
 
 

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://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-01-22_mita-keski-suomen-sote-uudistuksessa-tapahtui-vuonna-2020?fbclid=IwAR2fKRYAG1denilwS9Wgc6_toX6vjfBWLhN1vRX6G-EYx8nFu9EIBczNHIo
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/hyvalla-pohinalla-yhdessa-ja-moniammatillisesti-kehittaen-tuli
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
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Somekanavamme 
Facebook: @keskisuomensoteuudistus 
Twitter: @sotekeskisuomi 
Instagram: @keskisuomensoteuudistus 
Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus 
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi 
 
Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla on järjestöyhteistyön ja osallisuu-
den osiot. Käy tutustumassa!  

7. Järjestöyhteistyön ja osallisuuden yhteyshenkilö 

Keski-Suomen sote-uudistuksen järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta vastaa pro-
jektipäällikkömme Anne Astikainen, anne.astikainen@jyvaskyla.fi, p. 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%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%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.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://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
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
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