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❑Varmista, että kaikki tulevat kuulluksi.

❑Muista tavoitettavuus ja tasavertaisuus.

❑Mahdollista aito kohtaaminen

✓ Tausta: Valmistele hyvin. Varaa reilusti aikaa käsityölle kun etsit 

toteuttajia.

✓ Suunnittelu: miettikää aihe ja tulokulma huolella < fasilitoi jo 

suunnittelupalavereissa

✓ Paikan päällä: huolehdi aikataulu ja tekniikka sujuvaksi.

✓ Mahdollista 100% osallistuminen: tarvitseeko joku lastenhoitoa 

tai henkilökohtaista avustajaa? 

✓ Jälkihoito: palaute, konkreettinen jatkotyöstö, 
uudet kumppanuudet





Aivovammayhdistys ry

Eläkeliiton Nurmijärven Yhdistys ry

ENTER ry

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry 

Etelän-SYLI ry

FinFami Uusimaa ry

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry

Hyvinkään Yhdistykset ry

Järvenpään A-Kilta ry

Järvenpään Inner Wheel klubi ry

Järvenpään Seudun Diabetesyhdistys ry

Järvenpään Seudun Invalidit ry

Järvenpään Sydänyhdistys ry

Järvenpään Terveyskasvatusseura ry

Keravan Reuma ja Tules ry

Keravan Seudun Sukututkijat ry

Keski-Uudenmaan AVH-yhdistys ry

Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry

Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki ry

Keski-Uudenmaan Kuulo ry

Keski-Uudenmaan Mielenterveysseura ry

Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry

Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry

Kiipulasäätiö

Kipukapina ry

ME MUODOSTAMME
KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTON:

Kivipuiston palvelukotisäätiö

KoKoA - Koulutetut kokemusasiantuntijat ry

Lepolan Martat ry

Lomakoti Kotoranta ry

Luodaan Yhdessä ry

Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry

Miessakit ry

MLL:n Järvenpään paikallisyhdistys ry

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry

Nurmijärven Hengitysyhdistys ry

Nurmijärven Invalidit ry

Nurmijärven reumayhdistys ry

Nurmijärven Sydänyhdistys ry

Parasta Lapsille ry

Setlementti Louhela ry

Siskot ja Simot ry

Soroptimist International Järvenpää ry

Suomen Autismiyhdistys ry

Suomen Migreeniyhdistys ry

Suomen Nivelyhdistys ry

Tuusulanjärven Reuma ry

Tuusulan Seudun Mielenterveysyhdistys TUUMI ry

Uudenmaan keliakiayhdistys ry

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry

Werkko ry

Yhtenäinen Ahjo ry



Mitä teemme?

• Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten alueellinen 

verkostojärjestö

• 53 jäsenyhdistystä, joissa yli 32 000 henkilöjäsentä

• Luomme, vahvistamme ja ylläpidämme verkostoja. 

Edistämme yhdistysten välistä yhteistyötä yli sektorirajojen

• Kehittää kumppanuutta ja yhteistyötä järjestöjen, kuntien ja 

hyvinvointialueiden välillä

• Tuemme ja kehitämme alueen vapaaehtois- ja 

vertaistukitoimintaa yhteistyössä

• Mahdollistamme keskustelua ja koordinoimme toimintaa eri 

toimijoiden kesken.

• Koulutamme ja tuemme yhdistystoiminnan kehittämistä ja 

vaikuttamista, tuomme esille kolmannen sektorin osaamista 

ja vaikutamme yhdistystoimijoille tärkeisiin asioihin



Millä keinoilla teemme? 
• Järjestötreffit 14 krt/ vuosi

• Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuskokonaisuudet 2-3/ vuosi

• OLKA-toiminta eli Vertaistuen polku sairaalasta kotiin -hanke

• Järjestöpäivät 2/ vuosi

• yksittäiset koulutukset, mm. toimintasuunnitelma- ja 

talousarviokoulutus, viestintäkoulutukset

• lahella.fi –verkkopalvelu

• Tiedonvälitys, mm. uutiskirje 1 krt/kk

• työskentelemme erilaisissa verkostoissa ja ohjausryhmissä, 

kuten valikkoryhmät, Järjestölähtöisen auttamistoiminnan 

verkosto, Uudenmaan sotejärjestöt, omaistoiminnan 

neuvottelukunnat, hyteryhmät

• Työskentely Keusoten Hyteallianssissa, 

valtionosuushankkeiden ohjausryhmässä ja VATEn

yhdyspintatyöryhmässä



Tiellä kumppanuuteen Yhdistysverkoston malleilla

Järjestötreffit
Yhden kunnan alueella kaikki järjestöt. Ajankohtainen 

alustus, ryhmätyöskentelyä, kunta- ja sotekuntayhtymän 

kumppanit mukana. Aihe seuraaville treffeille valitaan 

yhdessä. 

Kumppanuusilta
Alueellinen sektorikohtainen tapaaminen.                    

Alustukset, ryhmätyötä, toimijoiden esittelyä.

Kumppanuustapahtuma
Alueellinen hyvinvointitapahtuma. Alustukset, ryhmäjako 

ikäryhmittäin. Kolme hyvinvoinnin kehittämisen teemaa. 



Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hanke toi syksyn 2019 

aikana yhteen yli 200 järjestöjen, seurakuntien ja julkisten 

palvelujen toimijaa lapsi- ja perhetyön, päihde- ja 

mielenterveystyön sekä kehitysvammatyön alueellisissa 

Kumppanuusilloissa

Kumppanuusiltamallin kehittäjät: 

Milka Lintinen ja Sari Turpeinen

”Sektorointi ja ihmisten jaottelu erilaisiin ryhmiin 
voi olla tarpeen, kun on lähdettävä jostain 
liikkeelle. 

Jos kuitenkin halutaan saada aikaan uutta ja 
erilaista, on kutsuttava koolle uudenlaisia ryhmiä; 
heitä, jotka eivät ehkä ole ennen toisiaan 
tavanneet. 

Hyvinvointi ja siihen liittyvät ilmiöt ovat toisiinsa 
liittyviä ja oivallus yhteisen työn merkityksestä luo 
motivaatiota olla mukana keskustelussa. 

Yllättävien yhteistyökuvioiden näkyväksi 
tekeminen on vienyt keskustelua rakentavaan 
suuntaan ja syvemmälle kuin pelkkään 
huolipuheeseen rahoituksesta ja tilakuvioista.”



Näitä esitteitä 

on tarjolla 

paperisena



Pikku-Brunssit käynnistivät yhteisen suunnittelun

• järjestöedustajia, virkamiehiä ja seurakuntien edustajia, avoimet tiimit. 

Edustajat jokaisesta sellaisesta ryhmästä, joita ilta koskee. Varaa aikaa 

henkilöiden valinnalle.

• asiakaslähtöisyyden pohdintaa kolmen eri tiimin kanssa. 

• kaikkien toimijoiden tarpeena on verkostoituminen ja toiminnan kartoittaminen 

koko kentällä. 

Pikku-Brunssit järjestettiin 

1) hankkeen työntekijöiden oman ymmärryksen kasvattamiseksi

2) järjestöjen keskinäisen verkostoitumiseen yli kuntarajojen

Parin tunnin tuokio oli tiukasti strukturoitu 

• paljon toiminnallisia harjoituksia > ryhmä saatiin tuottamaan puhetta aiheesta. 

• vapaa ja keskusteleva tunnelma. 

Kumppanuuskehittäjät olivat luoneet illoille puitteet, valinneet paikat ja ajankohdat 

sekä laatineet iltojen kululle rakenteen. Iltojen sisällöistä, puheenvuoroista ja 

kohderyhmästä päätettiin tiimeissä.



• Päätä etukäteen tapahtuman raamit - ainakin aika ja 
paikka

• Kun on jotain konkreettista valmiina ja mietittynä, on 
helpompi lähteä liikkeelle ja edetä kohti toimintaa. Jos 
alueella on hankkeita tai projekteja illan teemaan liittyen, 
pyydä heidät mukaan järjestelyihin.

• Tee tilaisuudesta näyttävä ja houkutteleva mainos ja avaa 
ilmoittautuminen jo ennen kuin suunnittelu on kovin 
pitkällä. Tämä luo uskoa siihen, että tapahtuma toteutuu.

• Kartoita osaamista, jota voit hyödyntää tilaisuudessa.

• Voit osallistaa mm. puheenvuoroihin ja muihin 
järjestelyihin. Illan juontajiksi tai fasilitaattoreiksi 
kannattaa pyytää kunnan tai hyvinvointialueen
työntekijöitä < tulevat tutuiksi osallistujille + 
substanssiosaaminen tukee onnistumista tapahtumassa



Yhteisissä kokoontumisissa valetaan yhteistyön perustukset, 

joiden varaan rakennetaan hyvinvoivaa asuinaluetta.

• Illan aikana autetaan luomaan kumppanuuksia hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi ja paikallisten palvelujen kehittämiseksi.

• Verkostoidutaan, kerrotaan omasta työstä ja esitellään jo käytössä olevia hyviä 
yhteistyön malleja. 

• Keskustelu pidetään konkreettisena ja ymmärrettävänä, jotta siihen voivat osallistua 
kaikki. 

• Keskustelun virittämiseksi, ylläpitämiseksi ja syventämiseksi käytetään luovia 
menetelmiä. 



Vertaistuki ja oma aika ovat

osallistujien mukaan

ylivoimaisesti tärkeimpiä voimaa

tuovia tekijöitä.

Näiden toteutuminen

mahdollistuu

tukiperhetoiminnan ja 

tilapäishoidon kautta, 

avustetuilla lomilla, 

vertaisryhmissä ja muissa

sosiaalisissa suhteissa sekä

käymällä töissä.

Sisältöpoimintoja kehitysvamma-alan toimijoiden Kumppanuusillasta. 40 osallistujaa.



Illan rakenne

• Aluksi jokin pieni yksilötehtävä

• Napakat alustuspuheenvuorot

• Kumppanuusmessut

• Johdatus ryhmätyöhön

• Fasilitoidut ryhmätyöt

• Viihdettä vakavalla twistillä

• Yhteenveto



Kohderyhmä 

• Tavoitteena on koota yhteen sote-alueen, 
kuntien, järjestöjen, yritysten ja 
seurakuntien toimijoita sekä 
kokemusasiantuntijoita ja muita 
kokemustietoa omaavia asukkaita.

• Jotta kaikista heikoimmassa asemassa 
olevat voivat osallistua, järjestelyissä on 
huomioitava erityiset tarpeet ja on hyvä, jos 
osallistumista ovat tukemassa tukihenkilöt. 
Myös heidän tavoittamisensa tapahtumasta 
tiedottaessa voi olla tavallista työläämpää.

• Motivoi osallistumaan, mutta varo 
herättämästä epärealistisia odotuksia.



Pyydä alustuspuheenvuoroja, keskusteluta ja kokoa
– keskity konkretiaan

• Pyydä järjestöjen/seurakuntien ja kunnan/kuntayhtymän työntekijöitä kertomaan 
keskinäisestä yhteistyöstään konkreettisin esimerkein. Yhteistyön ongelmat ja 
ratkaisut kannattaa myös nostaa esille.

• Pyydä kaikkia alustajia pohtimaan puheissaan kumppanuuden mahdollisuuksia ja 
esittämään konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä. Innostavat, iloiset ja värikkäät 
puheenvuorot inspiroivat ihmisiä ajattelemaan ja hakeutumaan 
keskusteluyhteyteen muiden kanssa.

• Tilaisuudessa heränneitä ajatuksia voidaan nostaa monin keinoin esille esimerkiksi 
tilaisuuden päättävää paneelikeskustelua varten. Luovia menetelmiä on myös 
hyvä hyödyntää. Esimerkiksi tarinateatteri tekee näkyväksi yleisön kokemuksia ja 
tunteita. 

• Muista ottaa mukaan keskusteluun myös muu yleisö!



Sisältöpoimintoja Lapset, nuoret ja perheet –illasta. 

85 osallistujaa pohtimassa perhekeskusmallia.

Järjestettiin yhdessä

Uudenmaan Lape-muutosohjelman ja Perheet keskiöön-hankkeen kanssa

Yhteistyö on tiedon ja tehtävien jakamista, yhteinen

työ on yhdessä suunniteltua, sovittua ja toteutettua.



Vinkkejä Kumppanuusillan onnistumiseen

• Kumppanuusilta järjestetään ilta-aikaan, jolloin myös järjestötoimijat, 
vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat pystyvät osallistumaan.

• Kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueiden työntekijät voivat osallistua 
tilaisuuteen työajalla.

• Ohjelma edesauttaa yhteistyön syntymistä.

• Tilaisuudessa pysytään konkreettisissa asioissa ja puhutaan 
ymmärrettävästi.

• Tilaisuus pidetään vapaamuotoisena



Viritä keskusteluun leikillisesti 

– miten olisi bingo? 

• Osallistujat saavat ovelta bingolapun, jossa on 
yhdeksän ruutua.

• Ruudukkoon kerätään uusien kumppaneiden 
yhteystietoja

• Kirjataan, mistä on sovittu ja miten jatketaan. 

• Lisätehtävänä värilliset ruudut, joihin järjestötoimijat 
hakevat julkisen puolen kontakteja ja toisinpäin

• Bingorivin saatuaan voi osallistua kilpailuun, jonka 
voittaja arvotaan illan lopuksi

• Palkinnoksi jotain, mikä tukee uusia 
kumppanuuksia 
kuten jonkin tilan käyttöoikeus muutamaksi tunniksi 
tapaamiseen uusien kumppaneiden kanssa



Kumppanuusilta – nämä vinkit toimivat meillä 

✓ Valmistele hyvin. Varaa reilusti aikaa käsityöhön siinä 

kohdassa, kun etsit sopivia kumppaneita toteuttamaan 

Kumppanuusiltaa. Soita perään! Varmista tiedon leviäminen 

jo suunnitteluvaiheessa.

✓ Miettikää yhdessä aihe ja tulokulma huolella < tee fasilitoitua 

työtä jo suunnittelupalavereissa

✓ Huolehdi aikataulu ja tekniikka sujuvaksi: illan aikana on 

paljon asiaa ja saman katon alla on paljon osaamista. Ota siitä 

kaikki irti. Hyvin rasvattu koneisto tuottaa parhaan tuloksen.

✓ Mahdollista 100% osallistuminen: tarvitseeko joku 

lastenhoitoa tai henkilökohtaista avustajaa? Pohdi 

saavutettavuus, hyvät eväät, muista myös viihtyminen!  

✓ Järjestäjille tunniste – tiimimekko, kukka rintaan, bandana. 

✓ Ovesta tulijoille iloinen ja lämmin vastaanotto.



Palautetta Kumppanuusilloista

• Toisten tunteminen tehostaa toimintaa

• Asiakkaalle löytyy helpommin ja nopeammin se oikea taho

• Todellisten tarpeiden tunnistaminen ja palveluiden kehittäminen

• Resurssit säästyvät

• Moniammatillinen toimijuus lisääntyy ja vahvistuu

• Laajasti tietoa, laajasti toimijoita, ymmärrys, monipuolisuus

• Kollegan kanssa ymmärrys lisääntyy

➢ Julkinen sektori (Keusote) on tavoittanut kumppanuusiltojen avulla ison joukon järjestöjä. Keusoten
asiakasohjauksen kehittämistiimi on ollut erityisen kiinnostunut kumppanuusilloista. Osallistujia on ollut noin 
70–80 hlöä yhdistyksistä, julkiselta sektorilta, seurakunnista, yksityiseltä sektorilta sekä kokemusasiantuntijoita.

➢ Kasvokkaisia tapaamisia arvostetaan ja toivotaan laajasti. Koska verkostoituminen on päättymätön prosessi, 
tutustumiselle on jatkuva tarve. Tietoisuus toimijoista, toiminnoista ja palveluista lisääntyy. Aikaa myöden 
asiakasohjauksen odotetaan myös paranevan.

➢ Järjestöt ovat kokeneet, että julkisen sektorin päälliköt ovat tavallisen kansan tavoittamattomissa. 
Kumppanuusilloissa he ovat olleet aktiivisesti mukana. Osallistujat ovat kertoneet tutustuneensa kollegoihinsa, 
vaihtaneensa yhteistietoja sekä viihtyneensä ja virkistyneensä. Järjestöt mielletään usein kevyen luokan 
toimijoiksi, vaikka ne tekevät myös vaativaa kuntouttavaa ja korjaavaa työtä. Kumppanuusillat tekevät 
järjestöjen laaja-alaisen työn näkyväksi.



Kuinka monen tahon kanssa jaoit omat yhteystietosi Kumppanuusillassa?

Vastaajien määrä: 47
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Kuinka monen Kumppanuusillassa tutuksi tulleen tahon tai henkilön kanssa olet 
jatkanut tai jatkamassa yhteydenpitoa yhteisen suunnitelmanne mukaisesti?



Mitä kohti tulevaisuudessa? 
Kuuleminen > kommentointi/ lausunnot > yhteistyö

> yhteiskehittäminen > kumppanuus 

Pitkäjänteinen työskentely; hyteallianssi, raatien ja neuvostojen jäsenyydet, 
kumppanuuspöydät, vastinparit, kuntien järjestöfoorumit, hyteryhmät. 

Erilaiset työpajat; ilmiötyöpajat, kumppanuusillat, Erätaukokeskustelut 

Kyselyt ja asukkaiden kuuleminen 

Muuta, mitä? 

Järjestöyhteistyön rakentaminen, mm. rakenteiden tunnistaminen ja niissä 
toimiminen, hyvinvointialueiden vastuiden selkiyttäminen, hyvinvointialuetasoisten 
verkostojen löytäminen tai luominen, vastinparit kunnissa ja hyvinvointialueella, 
yhteystietorekisterit



Joulukuu 2019 – Keusoten ulkoinen integraatio







KESKI-UUSIMAA 
Strateginen taso

KEUSOTE, KUNNAT, HUS

Strateginen - taktinen taso alueellisesti 

OHJAUSRYHMÄ
Taktisen tason organisoituminen ja työskentely:

ROOLI: Ohjaava, linjaava ja päättävä ryhmä

• Vakiokokoonpanossa Keusoten (järjestäjä), kuntien, järjestön, esh, tth,yritys

edustaja Kokoukset keskim. 9-12 x / vuosi

• Hyvinvointitiedolla johtaminen (Alueellinen hyvinvointisuunnitelma- ja 

kertomus)

• Seuraa asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia 

tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin

• Kokoukset vuosikellossa teemoittain, tällöin kutsutaan kokoukseen teemaa 

edustavat jäsenet esim. 2x /v. teemana

Taktinen- Operatiivinen taso Operatiivisen tason organisoituminen ja työskentely:

ROOLI: Koordinoi ja yhteensovittaa alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen työtä eri painopisteissä (lapset, nuoret, perheet, työikäiset, 

ikääntyneet). Seuraa ja ennakoi alueellista ja paikallista hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen tilaa ja työtä.  Vie linjattavat asiat alueellisen hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen ryhmän käsittelyyn.

Ryhmien alla toimii useita substanssityöryhmiä, jotka voivat olla kuntakohtaisia 

tai  kootaan kulloinkin kehittämisen alla olevan aiheen mukaisesti. Osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia varmistavat hyvinvointialueen vammais- ja 

vanhusneuvostot, nuorisovaltuusto sekä  Asukaskehittäjien ryhmä

• Kokoontuvat säännöllisesti useamman kerran vuodessa

Organisaatioiden (Keusote, kunnat, esh, 3. ja 

4.sektori) toimeenpaneva yhteistyö on keskeistä.

Hyvinvointialue

Alueellinen hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen 

ryhmä

Hyte-allianssi

Kuntien ja Keusoten hyte-ryhmät

Alueellinen ehkäisevän työn ryhmä

Alueellinen Lape-ryhmä

Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto 

Alueellinen liikkumis- ja elintapaneuvonnan ryhmä

LUONNOS 8/2021

Asukaskehittäjät

Tekevät yhteistyötä toistensa ja 

alueella toimivien muiden julkisten

toimijoiden, yksityisten yritysten ja

yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

Tukevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä toisiaan

asiantuntemuksellaan. 



Mitä kohti tulevaisuudessa? 

• Tule juttelemaan lisää! Maanantaina 18.10. klo 8.30 aamukahvit 
kumppanuuden äärellä Teamstapaamisena.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGY2NWNkZWMtZGU4My00ZWRhLWJiNmYtZDBmNjdhYzVlOWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5579200-a82c-43be-8fc0-135f02607680%22%2c%22Oid%22%3a%228ef07538-728d-408f-aecd-f4ade44bdbcf%22%7d


Lue lisää
• https://www.yhdistysverkosto.net/hankkeet/paattyneet-hankkeet/kumppanuudella-soteen-ja-kuntiin/

• Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat 
| Innokylä (innokyla.fi)

PDF:t Kumppanuusilloista: Päihde- ja mielenterveystoimijoiden Kumppanuusilta, Kehitysvamma-alan 
Kumppanuusilta ja Lasten ja perheiden parissa toimivien Kumppanuusilta

• https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/ABmnyBztz2YdeclVDREg0SyXw8/P%C3%84IHDE-
%20JA%20MIELENTERVEYSTOIMIJOIDEN%20KUMPPANUUSILTA.pdf

• https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/LP1yJQolS5QE3BEHQDoh0SyXuZ/KEHITYSVAMMA-
ALAN%20KUMPPANUUSILTA.pdf

• https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/nPvnJVKS0kGEnls9cz5V0SyXuu/LASTEN%20JA%20PERHEIDEN%20PARIS
SA%20TOIMIVIEN%20KUMPPANUUSILTA.pdf

Kumppanuudella soteen ja kuntiin –hanke 2017-2019, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Kumppanuusiltamallin kehittäjät: Milka Lintinen ja Sari Turpeinen

https://www.yhdistysverkosto.net/hankkeet/paattyneet-hankkeet/kumppanuudella-soteen-ja-kuntiin/
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kumppanuusilta-kokoaa-yhteen-julkisen-sektorin-kansalaisyhteiskunnan-ja-kokemustiedon
https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/ABmnyBztz2YdeclVDREg0SyXw8/P%C3%84IHDE-%20JA%20MIELENTERVEYSTOIMIJOIDEN%20KUMPPANUUSILTA.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/LP1yJQolS5QE3BEHQDoh0SyXuZ/KEHITYSVAMMA-ALAN%20KUMPPANUUSILTA.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1571719/nPvnJVKS0kGEnls9cz5V0SyXuu/LASTEN%20JA%20PERHEIDEN%20PARISSA%20TOIMIVIEN%20KUMPPANUUSILTA.pdf
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