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Mitä Suomessa tapahtuu tulevalla hallituskaudella? Mikä on järjestöjen ja 

kansalaistoiminnan rooli tulevaisuudessa? Miten käy kolmannen sektorin ra-

hoituksen? Tulevaisuutta emme voi ennustaa, mutta yhdessä voimme – ja 

meidän tulee – vaikuttaa kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen teke-

män työn puolesta entistä voimakkaammin. Se taas edellyttää yhteistä kes-

kustelua, ideointia ja kokemusten jakamista! 

 

Järjestöjohdon seminaarissa valmistaudutaan tulevaan hallituskauteen kan-

salaisjärjestöjen näkökulmasta, käydään keskustelua päättäjien kanssa ja 

verkostoidutaan kollegoiden kesken. Erityisesti keskustellaan järjestöjen toi-

mintaedellytyksistä yhteiskunnassa, jossa suuret toimintaympäristön muu-

tokset vaikuttavat merkittävästi yleishyödyllisten toimijoiden asemaan ja 

mahdollisuuksiin. 

 

j Lämpimästi tervetuloa Korpilammelle järjestäjien puolesta! 
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Järjestöjohdon seminaari 17.-18.1.2023 

 

 
 
 
 
Hotelli Korpilampi 
 
Korpilammentie 5, 02970 Espoo, Suomi 
 
Lisätietoja hotellista: www.korpilampi.fi 
 
 
 
 
 
17.1.2023 klo 8.30 Helsinki (Mikonkadun tilausajopysäkki) – Hotelli Korpilampi 
 
18.1.2023 klo 13.30 Hotelli Korpilampi – Helsinki (Mikonkadun tilausajopysäkki) 
 
Yhteiskuljetukseen oli mahdollisuus varata paikka ilmoittautumisen yhteydessä. 
Saavuthan ajoissa paikalle.  
 
Mikäli saavut omalla autolla, veloituksettomia parkkipaikkoja on tarjolla 300 paik-
kaa.  
 
 
 
 
 
Seminaarin aikana osallistujille on tarjolla nonstop kahvi-/teetarjoilu. 
 
Saunat ovat käytössä klo 17.00–22.00. 
 
Valitettavasti hotellin allasosasto ei ole käytössä korjaustöiden vuoksi.  
Näin ollen uima-allas, poreallas sekä avanto ovat pois käytöstä korjaustöiden ajan.  
 
Tauoilla osallistujilla on mahdollisuus tutustua seminaarin kumppaneiden ständei-
hin, jotka löytyvät hotellin aulasta.  
 
Illallisen pukukoodi: smart casual 
 
Järjestäjät tarjoavat illallisen yhteydessä alkumaljan ja yhden kaadon viiniä. Myös 
alkoholittomia juomavaihtoehtoja tarjolla.  

SIJAINTI 

YHTEISKULJETUS 

MUUTA LISÄTIETOA 

http://www.korpilampi.fi/
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OHJELMA 
 
 

Tiistai 17.1.2023 

 
8:30  Yhteiskuljetus 

 
Helsinki (Mikonkadun tilausajopysäkki) – hotelli Korpilampi 
 

9:30  Ilmoittautuminen, aamukahvit ja siirtyminen audito-
rioon 

 
10:15  Järjestäjätahojen avaussanat (auditorio)  
 

10:30  Valtiovallan tervehdys  
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
 

11:00  Järjestöjen toimintaedellytykset tulevaisuudessa 
 

Valtiosihteerien haastatteluhetkessä keskustellaan kansalaisjärjestöjen 
toimintaedellytyksistä, kuten valtionavustusrahoituksesta, parlamen-
taarisesta sovusta ja yksityisen varainhankinnan edistämisestä. Haas-
tateltavana ovat valtiosihteerit Juho Orjala (STM), Akseli Koskela 
(SM) ja Mikaela Nylander (OM). 
 
 
11:30  Lounas 

 
12:30  Kansalaisjärjestöt – kivoja maskotteja vai yhdenver-

taisia vastuunkantajia? 
 
Kuntaliiton toimitusjohtaja, pitkän johtajauran niin järjestöissä, politii-
kassa kuin julkisella sektorilla tehnyt Minna Karhunen puhuu kansa-
laisjärjestöjen merkityksestä ja roolista yhteiskunnassa. Miten järjestöt 
saadaan paremmin mukaan ratkomaan kriisejä ja kannattelemaan yh-
teiskuntaa poikkeusaikoina? Nähdäänkö julkisella sektorilla järjestöjen 
todellinen arvo? 
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13:15  Henkisten voimavarojen tuomat mahdollisuudet – 

miten rakennetaan voittava joukkue? 
 

Miten kehittyä järjestöjohtajana henkisesti vahvaksi johtajaksi? Mikä 
on itsetuntemuksen merkitys ja miten sitä vahvistetaan? Näkökulmia 
järjestöjohtamisen osaamisen kehittämiseen, inhimillisiin voimavaroihin 
ja yhteisöllisyyden rakentamiseen avaa johtamisen ja tiimityön val-
mentaja ja urheiluvaikuttaja Erkka Westerlund.  
 
14:00  Tauko 
 

14:15  Rinnakkaiseminaarit 
 
Valitse seuraavista rinnakkaissessioista yksi, johon haluat osallistua  
 
Rinnakkaiseminaarien tilat ilmoitetaan paikan päällä 
 

1. Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen edistäminen 
 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn rinnak-
kaisseminaari kutsuu puheenjohtaja Kristiina Kumpulan johdolla 
kuulemaan ja keskustelemaan rajapinnoista kansalaisyhteiskun-
nan ilmiöiden ja akateemisen tutkimuksen välillä.  Entä miten 
kansalaisyhteiskunnan tutkimusta ja tietopohjaa voitaisiin vahvis-
taa ja hyödyntää paremmin? 

 
Tilaisuudessa kuullaan alustuspuheenvuorot professori Tapio 
Litmaselta (Jyväskylän yliopisto) sekä erikoistutkija Antti Kivi-
järveltä (Nuorisotutkimusseura). Lisäksi kuullaan kommenttipu-
heenvuoro järjestökentältä ja keskustellaan aiheesta. Myös ylei-
söllä on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun. 
 

2. Järjestöjen yhdistymisen mahdollisuudet ja haasteet 
 
Keskusteleva rinnakkaisseminaari järjestöjen yhdistymisen mah-
dollisuuksista ja haasteista sekä toteutuneiden esimerkkien että 
tulevaisuuden musiikin kautta. Alustajina keskustelussa on SOS-
TEn selvitysmiehen Panu Laturin lisäksi kolme toiminnanjohta-
jaa kertomassa oman järjestönsä esimerkin tapahtuneesta yhdis-
tymisestä: Mika Salminen SaimaanVirta ry:stä, Sanna Rekola 
Tanssin tiedotuskeskuksesta ja Mikko Mäkelä Lasten ja nuor-
ten keskuksesta. 
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3. Vapaaehtoiset järjestössä – miten saada niitä lisää ja mi-

ten pitää nykyiset tyytyväisinä? 
 
Veikö pandemia vapaaehtoiset, löytyykö vastuunkantajia enää 
entiseen malliin, miten luoda tasapaino oman jaksamisen ja hy-
vän tekemisen välillä? Tule kuulemaan tuoreen kyselyn tuloksia 
vapaaehtoistoiminnan nykytilasta ja haasteista, jakamaan ajatuk-
sia kollegoiden kanssa, saamaan 10 vinkkiä vapaaehtoisten pa-
rempaan johtamiseen ja rekrytointiin ja käynnistämään muutos 
omassa järjestössäsi. 

 

4. Hyvinvointialueiden perustaminen järjestöjen näkökul-
masta 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä puhutaan lämpimästi ja 
asian tärkeys korostuu juhlapuheissa. Kuitenkin tosi paikan tullen 
rahat usein valuvat korjaavaan toimintaan, eivätkä ennaltaeh-
käisyyn. Miten päätöksenteossa löytyisi rohkeutta kääntää tämä 
suunta? Kannustaako hyvinvointialueiden rahoitusmalli satsaa-
maan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen? Entä minkälainen 
murros hyvinvointialueiden käynnistyminen on järjestöille – mi-
ten niiden toimintaedellytyksistä pidetään huolta ja kuinka ne 
voivat auttaa hyvinvointialueita ja toisaalta kuntia edistämään 
asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä? Aiheesta keskustele-
massa ovat kehittämisneuvos Heli Hätönen sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja 
Iiris Lehtonen, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta 
Särkelä sekä UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. 
 

15:15  Kahvitauko, majoittuminen, ständeihin tutustuminen 
 
16:00  ”Megatrendit – ymmärrystä yllätysten aikaan” 
 
Jenna Lähdemäki-Pekkanen, ennakoinnin asiantuntija, Sitra 
 
17:00  Päivän ohjelma päättyy 
 
19:00  Illallinen 
 

Buffet-illallisen aikana musiikkiesitys. Plaseeraus tehty val-
miiksi.  
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Keskiviikko 18.1.2023 
 

6:00-9:00 Aamupala (majoittuville)  
 
9:00  Riemuitsevat, pettyneet ja dagen efter – eduskunta-

vaalit ja vaalien jälkeinen hallitusohjelma tarkastelussa 
 

Eduskuntavaalit ovat aivan nurkan takana. Miltä poliittinen tilanne tällä 
hetkellä näyttää, kuka voittaa, kuka häviää? Mitkä ovat vaalien pääl-
limmäiset puheenaiheet? Entä mitä on odotettavissa seuraavalta halli-
tukselta? Asiaa meille valottaa Rud Pedersen Public Affairsin politiikan 
konkari Esa Suominen. 

 
9:30  Puoluejohtajiston eduskuntavaalipaneeli 
 

Eduskuntavaalit järjestetään muutaman kuukauden kuluttua. Tule-
vassa hallitusohjelmassa määritellään kansalaisjärjestöjen toiminta-
edellytyksiä seuraavalle hallituskaudelle. Miten kansalaisjärjestöjen toi-
mintaedellytyksiä voitaisiin kehittää? Miltä näyttää järjestöjen rahoituk-
sen tulevaisuus? Millaisia panostuksia tarvitaan nuorten hyvinvointiin ja 
harrastamiseen seuraavalla hallituskaudella? 
Keskustelemassa suurimpien eduskuntapuolueiden edustajia. 
 
Puoluesihteeri Antton Rönnholm, SDP 
Kansanedustaja Kike Elomaa, PS 
Puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto, Ko-
koomus 
Varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen, Keskusta 
Varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Holopainen, Vihreät 
Puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson, Vasemmistoliitto 

 

11:00  Kahvitauko 
 

11:30  Mikä v*tuttaa nuorta vaikuttajaa? 
 
Vaikuttaminen kiinnostaa nuoria koko ajan enemmän, mutta järjes-
töissä ja puolueissa nuoria ei juuri näy. Nuoret vaikuttajat antavat pa-
laa päätöksenteon ja järjestöjen toimintatavoista ja siitä, mikä tekee 
nykytoiminnasta nuorille luotaantyöntävää. Minkä pitäisi muuttua, jotta 
nuoret kiinnostuisivat vaikuttamisesta ja tekemisestä - ja jotta järjestöt 
olisivat olemassa myös tulevaisuudessa? 
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12:15  Tilaisuuden päätössanat 
 

12:30  Lounas 
 

13:30  Yhteiskuljetus 

 
Hotelli Korpilampi – Helsinki (Mikonkadun tilausajopysäkki) 
 
 
 
 
 LISÄTIEDOT:  
 
 Katja Volkova 
  

 katja.volkova@olympiakomitea.fi 
 
 NETTISIVUT:  
  
 Järjestöjohdon seminaari 
  

 
 

 
 

KUMPPANEINA MUKANA: 
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