Uutiskirje järjestöille 3/2021

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

Kysely järjestöille ja yhdistyksille muun muassa elämäntapaohjaukseen liittyen, 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 diabeteksen ennaltaehkäisyyn liittyen
Keski-Suomen sote-uudistuksessa tavoitteena on muun muassa diabetesta ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen. Tähän yhteistyöhön toivomme yhdistyksiä ja järjestöjä mukaan, toimialasta riippumatta!
Kartoitamme lyhyellä kyselyllä yhdistysten ja järjestöjen kiinnostusta sekä mahdollisuuksia olla mukana asukkaiden elämäntapaohjauksen kehittämisessä sekä tyypin 2 diabeteksen ja muiden valtimosairauksien ennaltaehkäisyssä. Kyselyn vastausaikaa 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 järjestöyhteistyöhön 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 toimintamalli
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•
•
•

Kokemusasiantuntijat ja -toimijat 5.5.
Maakunnallinen osallisuusfoorumi ma 17.5.2021.
Muista tilaisuuksista sovitaan sidosryhmien kanssa ja informoidaan erikseen

3. Järjestöjen hankeinfot maaliskuussa 2021
Hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankohtaisista asioista ja hankkeiden etenemisestä eri teemoittain. Hankeinfojen tavoitteena on lisätä 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, projektipäällikkö Anne Astikainen, Keski-Suomen sote-uudistus
to 11.3. klo 15.00 – 17.00, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, projektipäällikkö Nina Peränen, Keski-Suomen sote-uudistus
ke 17.3 klo 15.00 – 17.00, Lapsi- ja perhepalvelut, projektipäällikkö Hanna Hämäläinen 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 Kivelä, 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-uudistuksen verkkosivuilla sekä Innokylässä Keski-Suomen sote-uudistuksen Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun -verkkosivulla.

4. Maakunnallinen osallisuusfoorumi 17.5.2021
Toinen Keski-Suomen sote-uudistuksen maakunnallinen osallisuusfoorumi järjestettiin 22.2.2021. Tilaisuudessa esitetyt materiaalit löytyvät Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla. Lue tilaisuuden kuulumiset Keski-Suomen sote-uudistuksen uutisesta.
Kolmas maakunnallinen osallisuusfoorumi järjestetään 17.5.2021 klo 13.00-16.00.
Ohjelma ja ilmoittautuminen julkistetaan huhtikuussa 2021. Laita tilaisuus jo nyt
kalenteriisi.
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5. Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamalliin -työpaja ke 5.5.2021
Kutsumme kokemustoimijoiden kanssa työskennelleet ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, kokemustoimijat, kokemusosaajat ja muut asiasta kiinnostuneet rakentamaan 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 Kokkonen 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 mennessä.
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 käsitteiden sisällöstä ja käyttää termejä, jotka kuvaavat käsitesisältöjä mahdollisimman 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 organisaatiotanne, aluettanne ja osaamistanne esille. Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyksien ja mielipiteiden esille tuomista. Postaukset julkaistaan Keski-Suomen sote-uudistus -blogissa ja jaetaan kaikissa Keski-Suomen sote-uudistuksen somekanavissa. Kirjoittajia ovat muun muassa Keski-Suomen sote-uudistuksen hanketoimiston edustajat, kunta- ja sotejohtajat, järjestöt ja muut kumppanit. Viestintämme oikolukee tekstit ja lisää julkaisuun tarvittaessa kuvan.
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Lisätietoa Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi, p. 050 598 8481

8. Keski-Suomen sote-uudistus sosiaalisessa mediassa
Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista, tapahtumista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta sosiaalisessa mediassa. Merkitään 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 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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