Uutiskirje järjestöt 6/2021
Tuemme Keski-Suomen kuntia sekä niiden keskinäistä yhteistyötä sote-palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Kehittämiskohteemme ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista, kärkenä
sote-palveluiden digitalisointi.

Tässä uutiskirjeessä aiheina muun muassa:
• Henkilöstömuutokset
• Kutsu: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kyselyn
tiedotustilaisuuteen
• OmaKS.fi-palvelun testaus ja käyttäjäkokemukset
• Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamalliin -työpaja
• Yhteistyöstä voimaa -työpaja mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille
• Elämäntapaohjaus ja diabeteksen ennaltaehkäisy
• Maakunnallinen osallisuusfoorumi elokuussa
• Asiakkaat ja sote: Kehitetään yhdessä –webinaari
• Kirjoita blogiimme
• Viimeisimmät uutisemme ja somekanavat

1. Henkilöstömuutokset
Arto Lampila vastaa järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta hankkeissamme 3.5. alkaen.
-Anne Astikainen sai kanssanne osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallien valmistelun erinomaisesti käyntiin, meidän on hyvä jatkaa yhteistyötä tältä pohjalta.
Tähtäämme siihen, että marraskuussa meillä on kasassa kokonaisuus, joka aidosti
huomioi eri osapuolien näkökulmat, kertoo Lampila osallisuuden ja järjestöyhteisLisätietoja:
Arto Lampila, projektipäällikkö, arto.lampila(a)jyvaskyla.fi
työn malleista.

2. Kutsu lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kyselyn tiedotustilaisuuteen
Tule kuulemaan ja keskustelemaan Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ke 26.5. klo 10 –11.
Osallistu Teams-tilaisuuteen. Ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus on kaikille
avoin.
Ohjelma
- Klo 10.00 Tervetulosanat
o Hanna Hämäläinen projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus
- Klo 10.05 – 10.15, keskisuomalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi tilastojen valossa
o Nina Peränen, projektipäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,
Keski-Suomen sote-uudistus
- Klo 10.15 – 10.45 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kyselyn tulokset
o Hanna Hämäläinen projektipäällikkö, lapset, nuoret ja perheet, KeskiSuomen sote-uudistus
o Marika Erkkilä, projektityöntekijä, lapset, nuoret ja perheet, Keski-Suomen sote-uudistus
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Inka Tiirola, harjoittelija, lapset, nuoret ja perheet, Keski-Suomen soteuudistus
Klo 10.45 – 11.00, keskustelua ja kysymyksiä
o

-

Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja
-

Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 311
8684, hanna.k.hamalainen(at)jyvaskyla.fi

-

Marika Erkkilä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 311
8689, marika.erkkila(at)jyvaskyla.fi

3. OmaKS.fi-palvelun testaus ja käyttäjäkokemukset
OmaKS.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus avataan toukokuun lopussa. Järjestöjen ääntä on kuunneltu palvelua rakennettaessa muun muassa syksyllä 2020 järjestetyissä osallisuuden ja järjestöyhteistyön työryhmissä,
joissa teemoina olivat asiakasosallisuus, verkkosivusto ja viestintä, tiedolla johtaminen ja järjestöt osallisuuden lisääjinä. Sivustolle on tulossa oma keskisuomalaiset järjestöt kokoava alasivunsa, jonka lisäksi sivuston hyvinvointiosiossa tullaan
linkittämään järjestöjen tarjoamiin palveluihin.
Sivustoa on rakennettu saavutettavuus edellä ja selkeys on ollut tärkein tavoitteemme koko suunnittelun ajan. Sivun koodauksesta vastaava yhteistyökumppanimme on testannut sivuston saavutettavuutta ja tulokset ovat olleet hyviä. Kun
sivusto on julkaistu, laadimme järjestöille suunnatun palautekyselyn sivuston toimivuudesta ja kehityskohteista. Tästä lisää seuraavassa uutiskirjeessä.
Lue lisää: OmaKS.fi-palvelu avautuu toukokuun lopussa, 5.5.2021

4. Kokemusosaaminen Keski-Suomen osallisuuden toimintamalliin -työpaja ti 18.5. klo 13 - 16
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, kokemusasiantuntija Annukka Harjula hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projektipäällikkömme Nina Peränen.
Työpaja järjestetään Teams-verkkotapaamisena. Linkki tapahtumaan lähetetään
osallistujille tapaamista edeltävänä päivänä. Ilmoittaudu mukaan ma 10.5. mennessä: toimisto@kokemustalo.fi

3

Lisätietoja:
- Kouluttaja Maaret Kokkonen, Kokemustalo ry, p. 040 419 7567
- Vt. toiminnanjohtaja Elina Piispanen, Keski-Suomen Näkövammaiset ry, p.
045 321 5552

5. Yhteistyöstä voimaa -työpaja Keski-Suomen mielenterveys- ja
päihdeyhdistyksille ma 24.5. klo 13 - 16
Järjestämme yhdessä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
(Koske) koordinoima Meijän Mieli -hankkeen kanssa Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdejärjestöille Yhteistyöstä voimaa -työpajan, jonka teemana on yhteiskunnallisen markkinoinnin mahdollisuudet järjestötoiminnalle. Työpajaan
ovat tervetulleita yhdistysten työntekijät, vapaaehtoiset, jäsenet ja kokemusasiantuntijat. Toteutuksessa on mukana Music Against Drugs ry.
Ohjelma
•

13.00 - 13.15 Tervetuloa ja työpajan tavoite, Merja Angle, hankekoordinaattori, Meijän Mieli -hanke

•

13.15 - 14.00 Yhteiskunnallinen markkinointi järjestöjen toiminnan tukena,
toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto ja Joni Söderman, kehittämispäällikkö, Music Against Drugs ry

•

14.00 - 14.05 Tauko

•

14.05 - 15.05 Työpajatyöskentely

•

15.05 - 15.25 Tauko, mahdollisuus vapaaseen keskusteluun

•

15.25 - 16.00 Ajatuksia työpajatyöskentelystä ja jatkotyöskentelystä sopiminen

Ilmoittaudu ke 19.5. mennessä lomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään
osallistu-mislinkki ennen tilaisuutta.
Lue lisää: Yhteistyöstä voimaa mielenterveys – ja päihdeyhdistyksille työpaja
3.5.2021
Lisätietoja: Mari Rantamäki, projektipäällikkö, palveluketjut, Keski-Suomen soteuudistus, p. 050 311 8609, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
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6. Elämäntapaohjaus sekä diabeteksen ennaltaehkäisy
Kartoitimme keskisuomalaisten yhdistysten ja järjestöjen kiinnostusta ja mahdollisuuksia olla mukana asukkaiden elämäntapaohjauksen kehittämisessä sekä tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä kyselyllä, joka oli avoinna 1.1. - 31.3.2021. Kyselyyn vastasi yli 20 järjestöä. Kyselyn vastauksia käsitellään touko-kesäkuussa 2021,
jonka jälkeen kutsumme mahdollisia yhteistyökumppaneita yhteiskehittämiseen.
Lisätietoja: Mari Rantamäki, projektipäällikkö, palveluketjut, Keski-Suomen soteuudistus, mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi

7. Maakunnallinen osallisuusfoorumi kokoontuu elokuussa
Maakunnallinen osallisuusfoorumi kokoontuu seuraavan kerran elokuussa 2021,
jolloin teemana on osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallit ja niihin osallistaminen avoimen verkkokommentoinnin kautta.
Maakunnallinen osallisuusfoorumi on avoin kaikille keskisuomalaisille, muun muassa järjestöille, sote-ammattilaisille, kokemusasiantuntijoille, vapaaehtoisille ja
asukkaille. Foorumin tehtävänä on muun muassa tukea maakunnallisen osallisuuden toimintamallin syntymistä. Osallisuuden toimintamallissa kuvataan millaisia rakenteita, resursseja ja toimenpiteitä osallisuuden toteutuminen keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa edellyttää.

8. 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 on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon
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, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, leini.sinervo(at)thl.fi

9. Oletko jo tutustunut blogiimme?
Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää eri puolilla Keski-Suomen maakuntaa. Tuo organisaatiotanne, aluettanne ja osaamistanne esille ja kirjoita blogiimme! Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyksien ja mielipiteiden esille
tuomista.
Viimeisimmät kirjoitukset
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Raija Harju-Kivinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hankkeen (EPTT) projektipäällikkö, kirjoittaa blogissamme ehkäisevästä päihdetyöstä, muun muassa sosiaalisen laadun mallista sekä elämän
eri osa-alueiden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta.
Hyvinvoinnin vaikuttaminen vaikuttavinta ehkäisevää päihdetyötä, 3.5.2021
Kaikkien osallisuuteen on vielä matkaa, mutta unelmia saa olla. Hankkeemme järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta 30.4. vastanneen Anne Astikaisen kirjoitus:
Osallisuus on ajattelun ja toimintakulttuurin muutosta, 7.4.2021
Lisätietoja: Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, Keski-Suomen sote-uudistus, sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi

10. Viimeisimmät uutiset ja sosiaalinen media
Uutiset
OmaKS.fi-palvelu avautuu toukokuun lopussa, 5.5.2021
Yhteistyöstä voimaa mielenterveys – ja päihdeyhdistyksille työpaja 3.5.2021
Vaikuta tulevaan Keski-Suomen hyvinvointiohjelmaan 26.4.2021
Lastenvalvojan palvelut myös Muurameen ja Äänekoskelle etänä ja lähipalveluna Jyväskylästä 26.4.2021
Elämäntapaohjauksen etävalmennusryhmä tukee hyvinvoinnin edistämisessä 26.4.2021

Somekanavamme
Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi, Instagram: @keskisuomensoteuudistus, Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus
Voit käyttää aihetunnisteitamme Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeisiin liittyvissä
julkaisuissanne: #hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 23/2021

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

Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi,
Instagram: @keskisuomensoteuudistus
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi
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