Uutiskirje järjestöt 5/2021

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 palautekyselyllä, joka suunnataan hankkeiden eri kohderyhmille, muun muassa järjestöille, Keski-Suomen asukkaille, sote-ammattilaisille sekä -päättäjille.
- Tunnistamalla viestinnän onnistumiset ja kehittämiskohteet voimme arvioida ja
suunnitella viestintäämme vastaamaan kohderyhmiemme tarpeita. On myös tärkeää huomioida tekijät, joissa olemme onnistuneet. Näin voimme pitää hyväksi
todetuista viestinnän keinoista kiinni, ja hiukan vielä hioakin niitä, kertoo viestintäasiantuntija 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-uudistus, sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi

3. Kysely perheille sivistys- ja sote-palveluista
Kartoitamme keskisuomalaisten huoltajien kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden sivistys- ja sote-palveluista sekä korona-ajan vaikutuksista perheiden hyvinvointiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa, mahdollisen Keski-Suomen hyvinvointialueen sekä kuntien lasten, nuorten
ja perheiden palveluiden kehittämisessä.
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Kysely saa vapaasti jakaa eteenpäin. Kysely on avoinna 30.4. asti.
Lue lisää: Uutinen 6.4.2021, Kysely keskisuomalaisille perheille sivistys- ja sote-palveluista
Lisätietoja
• Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus,
hanna.k.hamalainen(at)jyvaskyla.fi
• Marika Erkkilä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, marika.erkkila(at)jyvaskyla.fi

4. Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamalliin -työpaja ti 18.5.
Kutsumme kokemustoimijoiden kanssa työskennelleet ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, kokemustoimijat, kokemusosaajat ja muut asiasta kiinnostuneet rakentamaan 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 kokemusosaajia! Työpajassa paikalla ovat muun muassa Kokemustalo ry:n kouluttaja
Maaret Kokkonen sekä kokemusasiantuntija Annukka Harjula.
Ilmoittautuminen: toimisto@kokemustalo.fi Linkki tapahtumaan lähetetään osallistujille 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. Ilmoittautuminen työpajaan ke 19.5. mennessä lomakkeella.
Lisätietoja: Mari Rantamäki, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus,
mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
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4. Järjestöt ja yhdistykset elämäntapaohjauksessa sekä diabeteksen ennaltaehkäisyssä
Kartoitimme keskisuomalaisten yhdistysten ja järjestöjen kiinnostusta ja mahdollisuuksia olla mukana asukkaiden elämäntapaohjauksen kehittämisessä sekä tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä. Kysely oli avoinna 1.1. - 31.3., kyselyyn vastasi
yli 20 järjestöä, kiitos kaikille vastanneille! Kyselyn vastauksia käsitellään toukokesäkuussa, jonka jälkeen kutsumme mahdollisia yhteistyökumppaneita yhteiskehittämiseen.
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 terveyspalvelujen 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 päättäjille. Tervetuloa!
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät THL:n tapahtumakalenterista. Ilmoittautuminen 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-Suomen 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 kuntoutumiseen ja tervehtymiseen. Merja Ahosen kirjoitus 22.3.2021: Osastonhoito tärkeä osa
toimivaa palvelupolkua
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Säästöä tuo ennaltaehkäisevä työ, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
ruokakasvatus ja monipuoliseksi ruokailijaksi kasvattava maistuva ruoka. Eeva Nykäsen kirjoitus, 15.3.2021: Ravitsemuksen potentiaali terveydenhuollon menojen
karsimisessa osittain hyödyntämässä
Lisätietoja: Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, Keski-Suomen sote-uudistus, 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, Instagram: @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.
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Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi,
Instagram: @keskisuomensoteuudistus
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi
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