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

• Henkilöstömuutokset   
• Viestinnän palautekysely  
• Kysely perheille sivistys- ja sote-palveluista  
• Järjestöt elämäntapaohjauksessa sekä diabeteksen ennaltaehkäisyssä   
• Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamalliin -työpaja  
• Asiakkaat ja sote: Kehitetään yhdessä –webinaari 25.5.2021 
• Kirjoita blogiimme, verkkosivumme ja viimeisimmät uutiset 

 

1. Henkilöstömuutokset  
 
Järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa 
vastaava projektipäällikkö Anne Astikainen siirtyy 3.5.2021 alkaen Keski-Suomen 
syöpäyhdistyksen va. toiminnanjohtajaksi. Uutena projektipäällikkönä aloittaa 3.5. 
Arto Lampinen.  
 
2. Vastaa viestinnän palautekyselyyn 30.4. mennessä 

Hankkeidemme viestinnän onnistumista ja kehittämisen kohteita mitataan pa-
lautekyselyllä, joka suunnataan hankkeiden eri kohderyhmille, muun muassa jär-
jestöille, Keski-Suomen asukkaille, sote-ammattilaisille sekä -päättäjille.  

- Tunnistamalla viestinnän onnistumiset ja kehittämiskohteet voimme arvioida ja 
suunnitella viestintäämme vastaamaan kohderyhmiemme tarpeita. On myös tär-
keää huomioida tekijät, joissa olemme onnistuneet. Näin voimme pitää hyväksi 
todetuista viestinnän keinoista kiinni, ja hiukan vielä hioakin niitä, kertoo viestin-
täasiantuntija Sanna-Riikka Koponen. 
 
Kysely on avoinna 30.4. saakka. Vastaamaan pääset lomakkeella. Vastaaminen vie 
aikaa noin 5 minuuttia. Kiitos vastauksestasi!  
 
Lisätietoja: Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, Keski-Suomen sote-uudis-

tus,  sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi 

3. Kysely perheille sivistys- ja sote-palveluista 

Kartoitamme keskisuomalaisten huoltajien kokemuksia lasten, nuorten ja perhei-
den sivistys- ja sote-palveluista sekä korona-ajan vaikutuksista perheiden hyvin-
vointiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Keski-Suomen sote-uudistuksen hank-
keissa, mahdollisen Keski-Suomen hyvinvointialueen sekä kuntien lasten, nuorten 
ja perheiden palveluiden kehittämisessä.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DXNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHM9Cup43lBFKtlDozj-VXBBUNVBSRVVVOFVTQzdUUkxUVUtTVlc5V09CUC4u&data=04%7C01%7C%7C41bd018d3e6a410e7cfb08d8fe46dce6%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637538927685011197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F5r9osxBIcbUqMHYFp4zboDOGSl5ye9mzndkW7Ytt3c%3D&reserved=0
mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi


 

 3 

 
Kysely saa vapaasti jakaa eteenpäin. Kysely on avoinna 30.4. asti.  
 
Lue lisää: Uutinen 6.4.2021, Kysely keskisuomalaisille perheille sivistys- ja sote-pal-
veluista 
 
Lisätietoja 

• Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, 
hanna.k.hamalainen(at)jyvaskyla.fi 

• Marika Erkkilä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, marika.erk-
kila(at)jyvaskyla.fi 
 

4. Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamal-
liin -työpaja ti 18.5.  
 
Kutsumme kokemustoimijoiden kanssa työskennelleet ammattilaiset, kokemus-
asiantuntijat, kokemustoimijat, kokemusosaajat ja muut asiasta kiinnostuneet ra-
kentamaan keskisuomalaista osallisuuden toimintamallia kokemusosaamisen 
näkökulmasta, ti 18.5. klo 13 – 16 Teamsin välityksellä. Tuo osaamisesi esille ja kerro, 
millainen malli mielestäsi palvelisi parhaiten sekä sote-ammattilaisia että koke-
musosaajia! Työpajassa paikalla ovat muun muassa Kokemustalo ry:n kouluttaja 
Maaret Kokkonen sekä kokemusasiantuntija Annukka Harjula.  
  
Ilmoittautuminen: toimisto@kokemustalo.fi Linkki tapahtumaan lähetetään osal-
listujille tapaamista edeltävänä päivänä.   
  
 Lisätietoja:  

• Maaret Kokkonen, kouluttaja, Kokemustalo ry, p. 040 419 7567 
• Elina Piispanen, vt. toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Näkövammaiset ry, p. 

045 321 5552 
 

5. Yhteistyöstä voimaa -työpaja Keski-Suomen mielenterveys- ja 
päihdeyhdistyksille 24.5. 

 
Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdejärjestöille suunnattu Yhteistyöstä voimaa 
-työpaja järjestetään ma 24.5. klo 13 – 16, Teamsin välityksellä. Työpajan teemana 
yhteiskunnallinen markkinointi, jota voi hyödyntää järjestöjen asiakaslähtöisten 
toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Työpajan järjestävät Keski-Suomen 
sote-uudistuksen ja KOSKE:n koordinoiman Meijän Mieli -hankkeen toimijat. Il-
moittautuminen työpajaan ke 19.5. mennessä lomakkeella.  
 
Lisätietoja: Mari Rantamäki, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, 
mari.rantamaki@jyvaskyla.fi 
 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3f4ada0e-ae3e-4ce6-a733-6859dee96496?displayId=Fin2248795
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-06_kysely-keskisuomalaisille-perheille-sivistys-ja-sote-palveluista
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-06_kysely-keskisuomalaisille-perheille-sivistys-ja-sote-palveluista
mailto:toimisto@kokemustalo.fi
https://koskeverkko.fi/hankkeet/meijan-mieli/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHPv3aGKDoaBDvLJ7bifS7wdUREdCN0taSjZMRjVRQlE2U1pZUkYxWDI0WS4u
mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi


 

 4 

4. Järjestöt ja yhdistykset elämäntapaohjauksessa sekä diabetek-
sen ennaltaehkäisyssä   

Kartoitimme keskisuomalaisten yhdistysten ja järjestöjen kiinnostusta ja mahdol-
lisuuksia olla mukana asukkaiden elämäntapaohjauksen kehittämisessä sekä tyy-
pin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä. Kysely oli avoinna 1.1. - 31.3., kyselyyn vastasi 
yli 20 järjestöä, kiitos kaikille vastanneille!  Kyselyn vastauksia käsitellään touko-
kesäkuussa, jonka jälkeen kutsumme mahdollisia yhteistyökumppaneita yhteis-
kehittämiseen. 

Lisätietoja: Mari Rantamäki, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, 
mari.rantamaki@jyvaskyla.fi 
 

6. Asiakkaat ja Sote: Kehitetään yhdessä! -webinaari ti 25.5.  
 
Tavoitteenamme on vahvistaa asiakkaiden osallistumista sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kehittämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Asiakasosallisuutta tukevien 
toimintatapojen ja yhteiskehittämisen menetelmien esittelyllä haluamme tukea 
kulttuurinmuutosta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa. Asiakkaat ja 
Sote: Kehitetään yhdessä -webinaari ti 25.5. on suunnattu sote-huollon asiakkaille 
ja potilaille, potilas- ja kansalaisjärjestöjen edustajille sekä ammattilaisille ja päät-
täjille. Tervetuloa! 
 
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät THL:n tapahtumakalenterista.  Ilmoittau-
tuminen pe 21.5. mennessä.   
 
Lisätietoja: Leini Sinervo, kehittämispäällikkö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 
leini.sinervo(at)thl.fi 
 

7. Kirjoita blogiimme 

Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää eri puolilla Keski-Suo-
men maakuntaa. Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyksien ja mielipiteiden esille 
tuomista. Blogikirjoitus tuo osaamistanne, aluettanne ja organisaatiotanne esiin! 

 
Viimeisimmät blogipostaukset 
 
Kaikkien osallisuuteen on vielä matkaa, mutta unelmia saa olla. Anne Astikaisen 
kirjoitus 7.4.2021: Osallisuus on ajattelun ja toimintakulttuurin muutosta 
 
Osastojen tavoite tarjota lyhytaikaista sairaalahoitoa kotona pärjäämisen tueksi 
vahvistuu. Oikea-aikainen ja tarpeen mukainen hoito on nopein tie kuntoutumi-
seen ja tervehtymiseen. Merja Ahosen kirjoitus 22.3.2021: Osastonhoito tärkeä osa 
toimivaa palvelupolkua 

mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7288296%20%20%20Ilmoittautuminen
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/osallisuus-ajattelun-ja-toimintakulttuurin-muutosta
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/osastohoito-tarkea-osa-toimivaa-palvelupolkua
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/osastohoito-tarkea-osa-toimivaa-palvelupolkua
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Säästöä tuo ennaltaehkäisevä työ, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
ruokakasvatus ja monipuoliseksi ruokailijaksi kasvattava maistuva ruoka. Eeva Ny-
käsen kirjoitus, 15.3.2021: Ravitsemuksen potentiaali terveydenhuollon menojen 
karsimisessa osittain hyödyntämässä 
 
Lisätietoja: Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, Keski-Suomen sote-uu-
distus,  sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi  
 

8. Verkkosivut ja sosiaalinen media   
 
Kerromme hankkeidemme etenemisestä ja työn tuloksista, tilaisuuksista sekä 
työmme arjesta verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa.   
 
Verkkosivut 
Jyväskylän kaupungin verkkosivut, jyvaskyla.fi/sote-uudistus  

• Innokylä: Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke ja 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma  
 

Somekanavat 
Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi, In-
stagram: @keskisuomensoteuudistus, Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus  
 
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi  
 

9. Viimeisimmät uutiset  
 
Vastaa Keksi-Suomen sote-uudistuksen viestinnän kyselyyn, 13.4.2021 
Kysely keskisuomalaisille lapsille, nuorille ja perheille, 6.4.2021 
RAI-järjestelmä tukee asiakkaan hoidon laadun kehittämistä, 26.3.2021 
Varhaista tukea keskisuomalaisille lapsille, nuorille ja perheille, 23.3.2021 
 
 

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

https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/ravitsemuksen-potentiaali-terveydenhuollon-menojen-karsimisessa
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/ravitsemuksen-potentiaali-terveydenhuollon-menojen-karsimisessa
mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-tulevaisuuden-sote-keskus-monesta-hyvasta-yhdeksi-parhaista
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/uutinen/2021-04-13_vastaa-keski-suomen-sote-uudistuksen-viestinnan-palautekyselyyn
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-06_kysely-keskisuomalaisille-perheille-sivistys-ja-sote-palveluista
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-26_rai-jarjestelma-tukee-asiakkaan-hoidon-laadun-kehittamista
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-24_varhaista-tukea-eri-elamantilaisiin-keskisuomalaisille-lapsille-nuorille-ja
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
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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%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

