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Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto 

• Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten 

yhteistyöjärjestö

• Edistää yhdistysten välistä yhteistyötä yli 

sektorirajojen

• Kehittää kunta-järjestökumppanuutta ja 

yhteistyötä toiminta-alueen sotekuntayhtymien/ 

hyvinvointialueiden kanssa

• Tukee alueensa vapaaehtoistoimintaa

• 55 jäsenyhdistystä, joissa yli 32 000 

henkilöjäsentä





Aivovammayhdistys ry

Eläkeliiton Nurmijärven Yhdistys ry

ENTER ry

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Etelän-SYLI ry

FinFami Uusimaa ry

Hyvinkään kriisikeskus Hymise 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

Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry

Miessakit ry

MLL:n Järvenpään paikallisyhdistys ry

MLL:n Uudenmaan piiri ry

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry

Mäntsälän Seta 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



Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto 

Työmuotoja 

• vapaaehtoistoiminnan 

peruskoulutuskokonaisuudet

• OLKA-toiminta 

• Järjestötreffit 

• lahella.fi (uusimaalaiset.fi)

• koulutukset, verkostotilaisuudet ja 

työpajat 

• Uutiskirje 1 krt/kk



Järjestötreffit

2 x vuodessa, 7 kuntaa/ kaupunkia.

Kesto aina 2 h + kahvittelu

• Kaikki yhdistystoimijat ovat tervetulleita.

• Tarkoitus on edistää yhdistysten yhteistyötä 

kaupungin, sotekuntayhtymän ja muiden 

yhdistysten kanssa.

• Keskustellaan, kehitetään ja ideoidaan yhdessä.

• Jokaisella kerralla on emäntä/isäntäyhdistys, joka 

esittelee omaa toimintaansa. 

• Seuraavan kerran aihetta suunnitellaan treffien 

päätteeksi.



Ajankohtaiset: OLKA-toiminta
Vertaistuen polku sairaalasta kotiin –hanke (2019-2021)

OLKA-toiminta Hyvinkään sairaalassa käynnistyi jälleen!

Teemapäivät OLKA-pisteillä, varaa omasi:
https://link.webropol.com/s/VaraaTeemapaivaOLKAHyvinkaa

Vapaaehtoistoiminta sairaalassa: 

- aula-avustajatoiminta 

- vertaistukitoiminta

Seuraava Toivo-valmennus syksyllä 2022: 
https://www.yhdistysverkosto.net/koulutukset/toivo-valmennukset-
vertaistukijoill/

https://link.webropol.com/s/VaraaTeemapaivaOLKAHyvinkaa
https://www.yhdistysverkosto.net/koulutukset/toivo-valmennukset-vertaistukijoill/


TOIVO –tukipalvelu, vertaistuki

Toivo-vertaistukisovellus on julkaistu ja ladattavissa maksutta 
sovelluskaupoista tai käytettävissä selaimella osoitteessa 
www.olkatoiminta.fi/toivosovellus

Täydentää vertaistuen tarjontaa mahdollistaen vertaistukijoille 
verkkoauttamisen. 

Tuen tarvitsijoille mahdollistaa matalan kynnyksen anonyymiin 
kohtaamiseen sairastumisen tai vammautumisen kriisin keskellä.

Sovellukseen etsitään uusia vertaistukijoita: 
www.toivo@olkatoiminta.fi
Lisätietoja: Kaisa Kauhanen, p. 050 382 7711. 
Senja Liikonen senja.liikonen@yhdistysverkosto.net

http://www.olkatoiminta.fi/toivosovellus
http://www.toivo@olkatoiminta.fi
mailto:senja.liikonen@yhdistysverkosto.net




Hyvinvointialueen valmistelu 

Keski-Uudellamaalla. Keusote aloitti 

1.1.2019

Valmisteluaikataulu

Aluevaltuustot aloittivat maaliskuussa 2022

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 2023

Hyte-allianssi

Yhdyspintatyöryhmä

Järjestöneuvottelukunta



VATEn toiminta-aikana priorisoidut yhdyspinnat

•Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteen uudistaminen (alueellinen ryhmä, kunta-hyvinvointialue-
järjestöt-yhdyspinta, HUS-rooli v.2022/järjestämissopimuksessa)

•Tietopohjan integraatiot (kunta, hyvinvointialue, HUS)

•Pilotointisuunnitelma (tietovirrat, palvelupolut) 

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen

•Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen asukaslähtöinen yhdyspinta

•Työikäisten palvelujen asukaslähtöinen yhdyspinta

•Ikääntyneiden palvelujen asukaslähtöinen yhdyspinta

Palvelut
(asukaslähtöisyys, priorisointi)

•Osallisuussuunnitelma (Keusoten Osallisuusohjelma taustalla)

•Alueellisten neuvostojen perustaminen (aluehallitus nimeää)

•Asukasosallisuuden ylläpito ja vahvistaminen, Asukaskehittäjät, Asukasraati

Osallistuminen ja 
vaikuttaminen

•Strategisen ja taktisen tason yhteistyö omaehtoisen asumisen lisäämiseksi ja turvallisien asuinympäristöjen kehittämiseksi

•Esim. Senioriasuminen, nuorten asuminen, turvalliset asuinympäristöt

•Palo- ja pelastusturvallisuus

•Kuntien kasvusuunnat

Omaehtoinen asuminen 
ja turvalliset 

asuinympäristöt

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Kristiina Kariniemi-Örmälä



STRATEGINEN 

TAKTINEN 

OPERATIIVINEN

Alueen johdon neuvottelukunta

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä

Omaehtoisen asumisen ja turvallisten asuinympäristöjen 
ryhmä

Sujuvien palvelujen yhdyspintaryhmät

Yhden tai useamman yhdyspinnan asukas-, asiakas, potilaslähtöiset 
yhdyspintaprosessit

Lapset, nuoret, lapsiperheet

•Keusoten ja sivijohdon ryhmä

Työikäiset

•Alueellinen Hyte-ryhmä  

Ikääntyneet

•Alueelinen Hyte-ryhmä

Vastinparimalli yhdyspinnoilla
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(HY/HySha)

Alueellisen kuntoutuksen  
koordinaatioryhmä

Alueellisen kiireellisen hoidon  
koordinaatioryhmä

Alueellinen HUS Psykiatria ja Keusote
koordinaatioryhmä

Alueellinen ICT 
koordinaatioryhmä

Alueellinen liikkumis- ja elintaparyhmä

Yhdyspintojen organisaatio Keski-Uudenmaan alueella

Strateginen-taktinen taso 
Alueellisesti Ohjausryhmä
(ohjaava, linjaava, päättävä)

Lape-
ryhmä

Vaikuttaminen ja osallisuus; vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, asukaskehittäjät/raati,
asiakasraati

Yhteistyö Uudenmaan alueen muiden hv-alueiden ym. kanssa

Alueellinen sairaalapalvelujen ja ikäihmisten 
koordinaatioryhmä

Alueellinen lasten ja nuorten palvelujen
koordinaatioryhmä

Alueellinen ehkäisevän työn ryhmä

Taktinen-operatiivinen taso
(tukee johtamista ja tekemistä lyhyemmällä aikavälillä)



Hyte-allianssissa kuvatut asukaspolut

Asukaspolkujen sisältö pääsääntöisesti: 

1. Testit 

2. Tietoa ja itsehoito

3. Tuki

Pohjautuu tutkittuun ja luotettavaan tietoon, jota voit suositella myös omille asiakkaillesi tai ohjata 
asiakkaasi ulkoisen toimijan tuottaman tuen piiriin

Polut sisältävät linkitykset mm. 
uusimaalaiset.fi alustalle, jossa järjestöt ja 
muut toimijat ilmoittavat toiminnastaan 
(jatkossa lahella.fi)

Polkuihin on upotettu omahoidon nettimenetelmiä:
• Sähköinen terveystarkastus
• Verkkokursseja
• Itsearviointi- ja riskitestejä
• Valmennusohjelmia
• Sairaudenhoidon ja ehkäisyn ohjeita
• Omahoito-oppaita
• Keskusteluapua



Keskitetyt palvelut Anita Ikonen, Leena Kurki-Kangas

Kotona asumisen palvelut Marjaana Siponen, Anu Timonen

Sairaalapalvelut ja kotona asumisen 
palveluiden lääketieteellinen tuki

Nina Nikkinen, Leena Kurki-Kangas

Avopalvelut Miia Seistilä-Kyle, Leena Kurki-Kangas

Aikuisten mielenterveys ja päihde ja sosiaalipalvelut Kimmo Mäkelä

Lastensuojelun avohuolto ja Sijaishuollon palvelut Johanna Tervanen, Riikka Rask

Vammaispalvelut Petra Katilainen, varalla Katja Vuori

Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautiset palvelut Marjo Liimatainen

Perhekeskuspalvelut Mirva Illi-Lampio

Asiakasohjaus Eija Mansnerus, varalla Leena Säkäjärvi

ICT-toiminta Jussi Niemi

Keusoten vastinparit
→ tavoitteena järjestötoiminnan vakioiminen toimintaan ja tiedon kulku asiakaspinnalle työntekijöille



Alueellisen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
ryhmän jäsenet = yhdyspintaryhmä ++

Hyvinvointialue

•Kristiina Kariniemi-Örmälä 
(pj)

• Laura Busi (siht.), Olli 
Laiho, Tero Seitsonen, 
Marjut Suo (HyTeAs)

•Leena Kurki-Kangas, 
Marjaana Siponen, Leena 
Säkäjärvi,  Johanna 
Tervanen (Palvelut)

Yritys

•Apteekkien edustus; Taina 
Santala (Hyvinkää)

Kunnat

•Hyvinvoinnin terveyden 
edistämisen työstä 
vastaavat

•Heidi Hagman, Panu 
Isotalo, Kirsi-Marja 
Karjalainen, Kaisa Laine, 
Vuokko Leirimaa, Jari 
Wäre

Pela

•Sisäinen turvallisuus

•Onnettomuuksien 
ehkäisyn puolen edustus

Kela, TE-keskus, oppilaitos Järjestöt

•Järjestöneuvottelukunta 
nimeää

Keusoten alatyöryhmä valmistelee osaltaan, jotta edustajilla tieto ja mandaatti: 
Keuhyte-ryhmä päivitetään, vastinpari alueellisen työn foorumeille



MLL Järvenpää

Järvenpään 
Invalidit ry

Nurmijärven reuma 
ry

Werkko ry

Lapset ja 

lapsiperheet

Vammais- ja 

pitkäaikaissairaiden 

järjestöt

Mielenterveys ja 

päihde

Järjestöasian-

tuntija

Tuusulan 

Sydänyhdistys ry

Järvenpään A-kilta ry

Etelä-Suomen 

Klubitalot ESKOT ry

Pelastakaa Lapset ry

Parasta lapsille ry

Muut

Asiantuntija vierailee teemaverkostossa

J
ä
rj
e
s
tö

n
e
u
v
o
tt
e
lu

k
u
n
ta

Teemaverkoston asiantuntijan

vierailut hyvinvointialueella

Ikääntyneiden   
järjestöt

Luonnos



Hyvinvointialueen valmistelu

Vantaa-Kerava

Järjestötreffit 7.4.22
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• Kyselyt / kartoitukset
• Haastattelut

• Materiaalien tuottaminen 
yhdessä

• Koulutusyhteistyö

• Miepä-järjestöverkosto
• Muiden verkostoihin 

osallistuminen (esim. 
asunnottomuusverkosto)

• Järjestötreffit

• Lähes kaikissa 
palvelupaketeissa 
järjestöedustaja

• Erillisiin työpajoihin 
kutsuttu järjestöedustajia
• Pilottien       

ohjausryhmätyöskentely

• Kohtaamispaikat
• Järjestöinfot
• Järjestöjen esittelyt 

infonäytöillä

Toimintamallit / 
pilotit

Palvelupaketit / 
työpajat

Muu yhteistyöVerkostoyhteistyö

Järjestöyhteistyö
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Vantaan ja Keravan asukkaat ja järjestöt 
Nyt on aika vaikuttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulevaisuuden palveluihin!

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelu on nyt käynnissä. Tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden 
sekä pelastustoimen kehittämiseksi haluamme kuulla asukkaita ja järjestöjä: mikä asukkaille ja järjestöille on tärkeää 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluissa? Miten asukkaat ja järjestöt haluaisivat osallistua 
palveluiden kehittämiseen? Kyselyyn voi vastata sekä asukkaana että järjestön edustajana.

Linkki kyselyyn:

suomeksi https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/pgimblvdtgrpn

ruotsiksi https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/i81v5ctgizdlo

englanniksi https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/wgpmh2ghldzm4

Kyselyyn voi vastata 4.4.–17.4.2022. Vastaaminen vie n. 5 minuuttia ja vastata voi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 
Kyselyn tavoitteena on kartoittaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaiden odotuksia ja toiveita tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyspalveluihin ja pelastustoimeen liittyen. Vastaukset raportoidaan ja analysoidaan niin, ettei niistä voi 
tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselyn toteuttaa yhteistyössä Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen ja Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen kanssa Gesund Partners Oy.

https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/pgimblvdtgrpn
https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/i81v5ctgizdlo
https://gesundpartners-lv.creamailer.fi/survey/wgpmh2ghldzm4


Keravan Järjestötreffit 7.4. klo 18-20

Hyvinvoinnin aamukahvit 13.4. klo 

10-11 Teamsilla 

Tapahtumat | Keski-Uudenmaan 
Yhdistysverkosto ry

Järjestöneuvottelukunta
https://link.webropol.com/s/jnkluonnos

https://www.yhdistysverkosto.net/tapahtumat-2/
https://link.webropol.com/s/jnkluonnos


Keravan Järjestötreffit

• to 7.4.2022 klo 18–20
• Emäntänä Icehearts. Järjestötreffit pidetään Keravan taide- ja 

museokeskus Sinkan pajassa, Kultasepänkatu 2.
• Kuulemme Keravan kaupungin ja Vantaa-Keravan 

hyvinvointialueen ajankohtaiset kuulumiset ja 
työskentelemme ryhmätöiden parissa yhdessä. Tule kahville 
klo 17:30 alkaen ja treffit ovat klo 18:00-20:00

• Ilmoittaudu tästä linkistä
• https://link.webropol.com/s/KeravaJTkevat22

https://link.webropol.com/s/KeravaJTkevat22



