
 

  

Uutiskirje järjestöille 3/2021 



 

 2 

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

• Kysely järjestöille ja yhdistyksille muun muassa elämäntapaohjaukseen liit-
tyen, avoinna 31.3.2021 asti  

• Maakunnalliset osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit 
• Järjestöjen maaliskuun hankeinfot    
• Maakunnallinen osallisuusfoorumi 17.5.2021  
• Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamalliin -työpaja 

5.5.2021  
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sanasto kommentoitavana  
• Tule kirjoittajaksi Keski-Suomen sote-uudistuksen blogiin 
• Sosiaalisen median kanavamme 

 

1. Kysely järjestöille elämäntapaohjaukseen ja tyypin 2 diabetek-
sen ennaltaehkäisyyn liittyen 

 
Keski-Suomen sote-uudistuksessa tavoitteena on muun muassa diabetesta ennal-
taehkäisevän työn vahvistaminen. Tähän yhteistyöhön toivomme yhdistyksiä ja jär-
jestöjä 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. Kyselyn vas-
tausaikaa on jatkettu 31.3.2021 saakka. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.  
 

2. Maakunnalliset osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit ja 
käytännöt   

 
Keski-Suomen sote-uudistuksessa yhtenä tavoitteena on luoda maakunnalliset 
osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallit ja käytännöt. Niiden tavoitteena 
on tarjota sote-palveluita tuottaville ja järjestäville organisaatioille (kunnille ja 
kuntayhtymille) malleja ja työkaluja sekä asiakasosallisuuteen että järjestöyhteis-
työhön liittyen.  
 
Näitä täydennetään seuraavalla aikataululla:   

• Ma 8.3. alkaen kuntien yhdyshenkilöt ja Keski-Suomen sote-uudistuksen 
osallisuus- ja järjestökehittäjäryhmä 

• Järjestöjen hankeinfo ke 10.3., aiheena maakunnallinen osallisuuden toi-
mintamalli  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHPv3aGKDoaBDvLJ7bifS7wdURUdVT0NWU0dOS1ZNMlg5WEoyUjJWSkFCSi4u
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• Kokemusasiantuntijat ja -toimijat 5.5.  
• Maakunnallinen osallisuusfoorumi ma 17.5.2021.  
• Muista tilaisuuksista sovitaan sidosryhmien kanssa ja informoidaan erik-

seen 
 

3. Järjestöjen hankeinfot maaliskuussa 2021  

Hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankohtaisista asi-
oista ja hankkeiden etenemisestä eri teemoittain. Hankeinfojen tavoitteena on li-
sätä järjestöjen osallisuutta ja tietoa sote-uudistuksesta. Tule mukaan, pysyt ajan 
tasalla!   

Maaliskuun hankeinfot ja teemat 

• ke 10.3. klo 15.00 – 17.00, Maakunnallinen osallisuuden toimintamalli, projekti-
päällikkö Anne Astikainen, Keski-Suomen sote-uudistus 

• to 11.3. klo 15.00 – 17.00, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, projektipääl-
likkö Nina Peränen, Keski-Suomen sote-uudistus 

• ke 17.3 klo 15.00 – 17.00, Lapsi- ja perhepalvelut, projektipäällikkö Hanna Hämä-
läinen ja projektityöntekijä Marika Erkkilä, Keski-Suomen sote-uudistus 

• ke 31.3.klo 15.00 – 17.00, Palliatiivisen ja saattohoidon hoito- ja palveluketjut, 
projektipäällikkö Mari Rantamäki ja projektityöntekijä Miina-Maria Ki-
velä, Keski-Suomen sote-uudistus  

Ilmoittautuminen  
Ilmoittaudu viimeistään päivää ennen kutakin hankeinfoa lomakkeella.  
Saat osallistumislinkin sähköpostiisi hankeinfon aamupäivän kuluessa.  

Hankeinfojen materiaalit 
Tähän saakka pidettyjen hankeinfojen materiaalit ovat Keski-Suomen sote-uudis-
tuksen verkkosivuilla sekä Innokylässä Keski-Suomen sote-uudistuksen Raken-
neuudistusta tukevan alueellisen valmistelun -verkkosivulla. 
 

4. Maakunnallinen osallisuusfoorumi 17.5.2021  
 

Toinen Keski-Suomen sote-uudistuksen maakunnallinen osallisuusfoorumi järjes-
tettiin 22.2.2021. Tilaisuudessa esitetyt materiaalit löytyvät Keski-Suomen sote-uu-
distuksen verkkosivuilla. Lue tilaisuuden kuulumiset Keski-Suomen sote-uudistuk-
sen uutisesta.   
 
Kolmas maakunnallinen osallisuusfoorumi järjestetään 17.5.2021 klo 13.00-16.00. 
Ohjelma ja ilmoittautuminen julkistetaan huhtikuussa 2021. Laita tilaisuus jo nyt 
kalenteriisi.   
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUOUZYUjRPMDVWSklaSVo0SkRLTUtXNUxCOS4u
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://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
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://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-02-26_maakunnallisen-osallisuusfoorumin-2222021-kuulumisia
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-02-26_maakunnallisen-osallisuusfoorumin-2222021-kuulumisia
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5. Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toiminta-
malliin -työpaja ke 5.5.2021  

 
Kutsumme kokemustoimijoiden kanssa työskennelleet ammattilaiset, kokemus-
asiantuntijat, kokemustoimijat, kokemusosaajat ja muut asiasta kiinnostuneet ra-
kentamaan keskisuomalaista osallisuuden toimintamallia kokemusosaamisen 
näkökulmasta. Tuo osaamisesi esille ja kerro, millainen malli mielestäsi palvelisi 
parhaiten sekä sote-ammattilaisia että kokemusosaajia. 
  
Työpajassa paikalla ovat muun muassa Kokemustalo ry:n kouluttaja Maaret Kok-
konen sekä kokemusasiantuntija Annukka Harjula sekä projektipäällikkö Anne 
Astikainen Keski-Suomen sote-uudistuksesta, jonka vastuulla on muun muassa 
maakunnallisen osallisuuden toimintamallin luominen 31.11.2021 loppuun men-
nessä.  
  
Ilmoittaudu mukaan: toimisto@kokemustalo.fi 
  
Työpaja järjestetään Teams-verkkotapaamisena. Linkki tapahtumaan lähetetään 
osallistujille viimeistä tapaamista edeltävänä päivänä. 
  
Lisätietoja:  

- Kouluttaja Maaret Kokkonen, Kokemustalo ry, 040 4197567 
- Vt. toiminnanjohtaja Elina Piispanen, Keski-Suomen Näkövammaiset ry, 

045 3215552 
 

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon sanasto kommentoitavana  
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä syntyy uusia käsitteitä. Uudet 
käsitteet ovat tarpeen määritellä, jotta voidaan varmistaa yhteisymmärrys käsit-
teiden sisällöstä ja käyttää termejä, jotka kuvaavat käsitesisältöjä mahdollisim-
man hyvin. Käsitteitä on koottu ja määritelty sanastoluonnokseen, josta voi antaa 
nyt kommentteja. Sanastoluonnos on kommentoitavana 3.2. - 19.3.2021 välisen 
ajan. Lisätietoja Sote-uudistuksen verkkosivuilla.  
 

7. 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. 

mailto:toimisto@kokemustalo.fi
https://soteuudistus.fi/-/sote-uudistuksen-sanasto-valmistumassa-luonnos-nyt-kommentoitavana?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20Sote-uudistuksen+uutiskirje+1*2F2021&snb_adname=Sote-uudistuksen+uutiskirje+1*2F2021%20-%20Lue%20lisaa&emlr=u-3819431-72380490-2167075-2&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=Sote-uudistuksen%20uutiskirje%201*2021&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-3819431-72380490-2167075-2
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
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Lisätietoa Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, sanna-riikka.kopo-
nen@jyvaskyla.fi, p. 050 598 8481 
 

8. 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!  

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 

mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
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
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

