Uutiskirje järjestöt lokakuu/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.

Uutiskirjeessä aiheina:
• Järjestöfoorumit
• Osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallien työstäminen jatkuu työpajoissa
• Keski-Suomen osallisuusfoorumi marraskuussa
• Yhteistyöstä voimaa -webinaari
• Viestinnän uusi työkalu käyttöönne: hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuu-den tapahtumien ja teemojen vuosikello
•
•
•
•
•

Mielenhyvinvoinnin kampanja
OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista
Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa ajankohtaista
Blogissa ajankohtaista
Uudet HyvaKS.fi-verkkosivut

1. Järjestöfoorumit
Järjestöfoorumeissa te keskisuomalaiset järjestöt pääsette kuulemaan hyvinvointialueen valmistelun tilanteen sekä evästämään valmistelua teitä koskevissa kysymyksissä. Järjestöfoorumien ajankohdat ovat to 28.10. klo 15−17 ja to 25.11. klo
15−17. Foorumit järjestetään Teams-etäyhteyksin, tapahtuman linkki lähetetään
sähköpostitse tapahtumapäivänä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen to 28.10. foorumiin.

2. Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien työstäminen
jatkuu työpajoissa
Keski-Suomen osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien työstäminen on
jatkunut työpajojen merkeissä.
Työpajoista on jo nyt saatu äärimäisen arvokasta evästystä mallien jatkovalmisteluun, keskustelua on käyty muun muassa erikokoisten järjestöjen vaikuttamis- ja
osallistumismahdollisuuksien varmistamisesta, järjestöyhdyshenkilöiden roolista
ja merkityksestä sekä keinoista vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.
Työpajat ovat avoimia kaikille teemasta kiinnostuneille, esimerkiksi alueen asukkaille, järjestöjen edustajille, ammattilaisille ja luottamustoimissa toimiville. Kolmas työpaja järjestetään Teamsin välityksellä ti 26.10 klo 17-19. Lisätietoa: Osallisuus ja järjestöyhteistyö. Ilmoittaudu työpajan lomakkeella.
Mikäli haluatte järjestää vastaavan työpajan esimerkiksi oman järjestönne jäsenistölle, ole yhteydessä Arto Lampilaan (arto.lampila(at)jyvaskyla.fi), jolta saatte työpajoissa käytettävän materiaalipaketin ja ohjeistukset tuotosten toimittamiseen.
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Lue lisää: Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien työstäminen jatkuu
työpajoissa

3. Keski-Suomen osallisuusfoorumi
Seuraava osallisuusfoorumi järjestetään tiistaina 23.11.2021 klo 13-16. Tilaisuus on
avoin kaikille keskisuomalaisille: järjestöille, ammattilaisille, kokemus asiantuntijoille, vapaaehtoisille ja asukkaille. Ohjelma:
•
•

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun kuulumiset osallisuuden näkökulmasta
Yhteinen keskustelu: asukas ja asiakasosallisuus Keski-Suomen kunnissa ja
hyvinvointialueella

Ilmoittaudu tilaisuuteen lomakkeella ma 22.11.2021 mennessä. Saat tapahtumalinkin ti 23.11.2021.

4. Yhteistyöstä voimaa toipumisorientaatio -webinaari
Yhteistyöstä voimaa –tapahtumasarja jatkuu. Nyt vuorossa on Yhteistyöstä voimaa - Toipumisorientaatio -webinaari, jossa saat laajan yleiskuvan toipumisorientaatiosta sekä sen merkityksestä mielenterveystyössä.
Lue lisää ja ilmoittautuminen: Yhteistyöstä voimaa toipumisorientaatio -webinaari

5. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tapahtumien ja teemojen vuosikello käyttöönne
Uusi sähköinen työkalu on suunniteltu keskisuomaisille viestijöille helpottamaan
viestinnän suunnittelua ja toteutusta hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
teemoissa. Vuosikelloon on kerätty muun muassa ruokavalion, liikunnan ja levon
teemoja sekä elämäntapoihin, erilaisiin sairauksiin sekä arkeen liittyviä aiheita.
-Esimerkiksi helmikuun 112-päivänä kerrotaan paloturvallisuudesta, maaliskuun
Allergia-viikolla jaetaan allergia-tietoa, toukokuussa Maailman tupakaton -päivänä kannustetaan tupakoinnin lopettamiseen sekä lokakuussa, Maailman mielenterveys -päivänä, nostamme esiin mielenhyvinvointiin liittyviä teemoja, kertoo
hankkeidemme projektipäällikkö Nina Peränen.
Lue lisää ja ota vuosikello käyttöön viestinnän suunnitteluun:
• Keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tuetaan viestinnällä, 29.9.2021
• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vuosikello
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6. Mielenhyvinvoinnin kampanja nuorille – viestintäapua kaivataan
Hankkeissamme on suunniteltu mielenhyvinvoinnin kampanjaa keskisuomalaisille nuorille. Mielenhyvinvoinnin teemoista viestitään sosiaalisessa mediassa (Instagram), tapahtumissa (mm. Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen tapahtumat), Wilma-viestein sekä oppilaitosten sisäisissä viestintäkanavissa. Yhteistyöverkostoissa suunnitellussa kampanjassa tavoitteena on tiedon, avun, tuen ja vertaistuen saattaminen nuorille. Teemoiksi nousivat: puhuminen, kuuntelu, mielenterveyden vahvistaminen, stressi ja uni, päihteet ja riippuvuudet, täydellisyyden tavoittelu ja pettymysten sietokyky sekä syömishäiriöt. Lisätietoa kampanjasta
saatte sähköpostitse sekä seuraavassa uutiskirjeessä.

7. OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista
OmaKS.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus on laajentamassa palveluitaan lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden osalta
vuoden 2022 alussa. Lasten, nuorten ja perheiden OmaKS-palveluun on tulossa
omahoito-, yhteydenotto- ja etävastaanottokanavia. Perheiden osioon tullaan
myös rekrytoimaan oma perhetyöntekijä vuodenvaihteessa 2021-2022. Tiedotamme tästä sekä sivuston laajennuksen tilasta.
Vielä ehdit antaa palautetta sivustosta
Rakennamme OmaKS.fi-palvelua järjestöjen ääntä sekä tarpeita kuunnellen.
Vielä ehdit antaa palautetta nimettömästi lomakkeella tai OmaKS.fi:n palaute -sivulla.
Lisätietoja:
•
•

Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, tiina.koponen(at)jyvaskyla.fi
Iiro Vuori, verkkoviestinnän asiantuntija, iiro.vuori(at)jyvaskyla.fi

8. Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaista
Hyvinvointialueen valmistelun verkkosivuille kootaan laajalti tietoa henkilöstölle,
asukkaille, järjestöille, päättäjille, medialle sekä muille sidosryhmille hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa uudistustyöhön.
Keski-Suomen hyvinvointialue rekrytoi lakiasioiden, hallinnon, HR:n, ICT:n ja viestinnän ammattilaisia. Tehtävissä pääset rakentamaan Keski-Suomen

4

hyvinvointialuetta ja olemaan osana koko Suomea koskettavaa, ainutlaatuista ja
historiallista uudistusta. Katso avoimet tehtävät ja hae 20.10. mennessä
hyvaks.fi/rekrytointi.
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui 30.9.
neljänteen kokoukseensa, aiheina muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydennyshaku ja viestintä. Lue kokoustiedote 30.9.2021.

9. Blogissa ajankohtaista
HyvaKS-blogissa visioidaan, miltä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen palvelut näyttävät Keski-Suomessa. Viimeisimmät kirjoitukset:
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa lasten, nuorten ja perheiden
kokonaisuuden projektipäällikkönä työskentelevä Hanna Hämäläinen kirjoittaa
Keski-Suomen perhekeskustoiminnan kehittämisestä. Keski-Suomen perhekeskustoimintaa edistetään suurella sydämellä, 30.9.2021
Kohtaaminen on varsinkin tässä ajassa tärkeää niin lapsille, nuorille kuin
aikuisille. Kirjoittajina: Jenni Tolvanen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Osaava
vanhemmuus – hanke, Jyrki Saarela Keski-Suomen Liikunta ja Kaisa Koivuniemi
Likes-tutkimuskeskus, Meijän perhe liikkeellä -hanke Nostattavia kohtaamisia,
24.9.2021
Hankejohtajamme Mikael Palola kirjoittaa blogissamme hyvinvointialueen valmistelusta ja erityisesti kuntien sekä niiden henkilöstön ratkaisevasta roolista valmistelussa. Hyvinvointialue syntyy kunnissa, 17.9.2021

10. Verkkosivut ja some
Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet löytyvät jatkossa verkosta osoitteessa
hyvaks.fi. Verkkosivuilta löydät uutiset, tapahtumat, blogikirjoitukset sekä tietoa
hankkeidemme tavoitteista, painopisteistä ja tuloksista. Verkkosivun nimi koostuu kahdesta lyhenteestä: Hyva tulee hyvinvointialueesta ja KS on meidän keskisuomalaisten tuttu lyhenne Keski-Suomesta.
Kaikki uutiset: hyvaks.fi/uutiset
Kaikki tapahtumat: hyvaks.fi/tapahtumat
Kaikki blogikirjoitukset: hyvaks.fi/blogikirjoitukset
Somekanavat:
Facebook: @hyvinvointialueks
Twitter: @hyvaks
Instagram: @hyvinvointialueks
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Voit käyttää aihetunnisteitamme Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeisiin liittyvissä julkaisuissanne: #hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

11. Seuraava uutiskirje
Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 46.
Keski-Suomen sote-uudistus
Ailakinkatu 17, 1. krs
40100 Jyväskylä
Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi
www.hyvaks.fi
Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki.

Facebook: @hyvinvointialueks
Twitter: @hyvaks
Instagram: @hyvinvointialueks
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi
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