POHJOIS-SAVON JERRY 3/2018 – laajennettu työkokous
Paikka: Maakuntasali, Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu1, Kuopio
Aika: 14.9.2018 klo 13.30-16.00
Tilaisuuteen kutsutut:
Valmistelevan Jerryn kokoonpano
Missä mennään maakunta 24.5 kumppanuuspöytä tilaisuuteen osallistuneet
Maakunnan valmistelussa mukana olevat viranhaltijat ja päättäjät
Kuntien järjestöasioista kiinnostuneet viranhaltijat

Paikalla:
Valmistelevan Jerryn jäsenet:
Anne Matilainen puheenjohtaja, Savon Martat ry, maakunnalliset verkostot
Eila-Mari Väätäinen MLL Järvi-Suomen piiri Lape-yhteistyö, Ilona-verkosto, Lapsi- ja perhejärjestöt
Erno Kääriäinen Suomen setlementtiliitto ry, Nuorten palvelujen, verkostot, Ilona-verkosto
Liisa Raatikainen 4H, Harrastejärjestöt, nuoret, Pielaveden kylät ja yhdistykset
Markku Sopanen Siilinjärven kylät ja asuinalueet ry, Siilinjärven kylät ja yhdistykset
Mika Saastamoinen varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, Invalidiliitto, Yhdistysverkostot
Pirjo Airaksinen Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Potilasjärjestöt, yhteys Yksi elämä -verkosto
Pirjo Smolander Tuusniemen Kylät ry ,Tuusniemen kylät ja yhdistykset
Pirjo Pehkonen Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Lape-yhteistyö, Lapsi- ja perhejärjestöt
Päivi Halonen Leppävirran Sydänyhdistys, Leppävirran yhdistysfoorumi
Sami Hämäläinen varapuheenjohtaja, Huoltoliitto ry, kehittämisen verkostot
Sanna Vesterinen Tukipilari Potilas- ja vammaisjärjestöt, Valikko-verkosto Kuopio
Sinikka Roth MLL Iisalmen yhdistys ry, Iisalmen perheentalo, Perheet Keskiöön -verkosto
Taina Laitinen Taiteen edistämiskeskus Taike, Kulttuuri, Yhdistystoiminta
Tiina Puranen Savon mielenterveysomaiset – Finfami ry Midas – Mielenterveysverkosto
Elina Aro Saarelan kulttuuriyhdistys ry, Pielaveden kulttuurifoorumi
Lisäksi:
Annmari Kainulainen KYS
Merja Alander KYS
Kirsi Eskola Kirkkopalvelut / Riippuvuustyön kehityksen yksikkö
Maija-Leena Kilpeläinen Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
Pekka Puustinen Pohjois-Savon liitto, Hyte-vastuuvalmistelija
Sari Karhu, Toimi-työvalmennussäätiö
Seija Korhonen Mansikka ry/ kirkonkylät palvelukeskuksina-hanke
Sirpa Niemi Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikkö
Tapani Patosalmi Kuopion kaupungin Tarjoomo-hanke
Vuokko Jaakkola Varkauden kaupunki, osallisuuskoordinaattori

1. Tilaisuuden avaaminen:
Puheenjohtaja Anne Matilainen avasi tilaisuuden. Avauspuheenvuorossaan Anne mm. valotti sitä,
miksi Martat lähti mukaan Jerryn toimintaan: Järjestö- ja yhdistyskenttä on monipuolinen ja pitää
sisällään erilaisia verkostoja sekä yhteistyön paikkoja. Tietoa asioista tulee joka suunnalta paljon,
eikä kaikkeen mihin haluaisi ole mahdollista osallistua. On tärkeää, että järjestökentällä
tutustutaan toisiin ja tiivistetään yhteistyötä.
2. Päivän tavoite
Sakke-hankkeen projektipäällikkö Anne Aholainen alusti päivän työskentelyä: Kuinka järjestöt ja
yhdistykset määrittelevät omaa toimintaansa ja tuovat sitä näkyväksi, jotta jatkossa voivat
perustella tarpeen avustuksille entistä paremmin?
Tuija Brax on selvitystyössään koskien järjestöjen asemaa sote- ja maakuntauudistuksessa tuonut
esiin, että kunnissa ja maakunnassa tulisi koota listaus järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä
edistävistä toimista.
Tällä hetkellä missään muissa maakunnissa ei ole vielä tällaisia listauksia lähdetty tekemään.
Kymenlaakso on ainut, missä kunnat ovat lähteneet tekemään listauksia siitä, mitä järjestöjä
kunnat tällä hetkellä avustavat.

3. Hyten yhdyspinnat soteen ja järjestökenttään
Katso Diat tästä
Hyte-vastuuvalmistelija Pekka Puustinen kertoi hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön
valmistelusta Pohjois-Savossa. Osana Pohjois-Savon Sote-valmistelua on valmistunut PohjoisSavon hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta on määritetty Pohjois-Savon
painopisteet Hyte-työlle:
•
•
•
•

Ehkäisevä mielenterveys ja päihdetyö
Toiminta- ja työkyky
Yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuus
Ympäristön terveys ja arjen turvallisuus

Tutustu uuteen Hyte-esitteeseen.
Maakunta- ja soteuudistuksen toteutuessa on tärkeää, että järjestöt löytävät paikkansa
muuttuvissa rakenteissa. Jo olemassa olevaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä
uudenlaista yhteistyötä tulee vahvistaa ja rakentaa. Järjestöyhteistyön pitäisi olla toimivaa
kuntien, maakunnan ja sen liikelaitoksen sekä sote-keskusten kanssa.
Kunnat ja tuleva maakunta tarvitsevat järjestökentältä vastinparin. Tarvitaan rakenteita/isompaa
foorumia ”kun tarvitaan soittaa järjestöille”. Tämän vuoksi Pohjois-Savon järjestöfoorumi Jerryn
toiminta nähdään tärkeänä.

Maakuntaan on suunniteltu yhdeksi viralliseksi vaikuttamistoimielimeksi osallisuus- ja
järjestöneuvosto. Tämän eteenpäin vieminen vaatii vielä poliittisen päätöksenteon. Toteutuessaan
neuvosto koottaisiin jokaisen kunnan järjestöedustajasta ja asiakasraatien edustajista. Neuvoston
toiminta käynnistyisi vuonna 2021. On myös esitetty, että maakunnassa olisi osallisuus- ja
järjestökoordinaattori

Keskustelua:
•

•

•

•

•

Kysyttiin, että kuinka Hyte-koordinaatiossa on aikomus ottaa järjestöt mukaan hytevalmisteluun. → Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen maakunnallisessa
valmistelutyöryhmässä on mukana järjestöjen edustusta. Hyte-painopisteiden teemat ovat
laajemmin esillä ja yhteisessä työstössä Järjestöjen hyvinvoiva Pohjois-Savo –
kumppanuuspöytien kick off tilaisuudessa 1.11. (Tilaisuudessa on tavoitteena löytää hytepainopisteiden teemoissa toimivia järjestötoimijoita ja jatkaa yhteistyötä).
Todettiin, että järjestöjen toiminnan näkyväksi tekeminen ja merkityksen tunnistaminen on
tärkeää erityisesti pienissä yhdistyksissä. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on Juuan kunta,
jossa kunta huomasi tukipalveluiden hävinneen kunnasta. Pieniä yhdistyksiä on saatu
koottua osuuskuntatoiminnan piiriin ja tuottamaan näitä tukipalveluja.
Etelä-Savossa kuntien sote-järjestöjen avustukset siirretty ESSOTE:lle tämän vuoden ajaksi.
Essote on tällä hetkellä kuntayhtymä, jossa kunnat ovat siirtäneet perusturvanpuolelta
jaetut avustukset Essotelle jaettavaksi. Tästä mallista on myös järjestöillä ollut huonoja
kokemuksia johtuen paikallisen toiminnan häviämisestä.
Huoli osallisuus- ja järjestöneuvoston läpimenosta poliittisessa päätöksenteossa → miten
toteutumista voidaan edistää, miten tehdään lobbaustyötä tämän eteen? → Tärkeää olisi,
että tehdään järjestökenttänä yhteistä lobbaustyötä asian eteen (Jerryssä), lobbaus tulee
kohdistaa poliittisiin päättäjiin ja nykyiseen maakuntahallintoon. Huomioitava, että
maakuntauudistuksen muutosjohtaja Elsa Paronen esittelee asioita maakuntahallinnolle.
Tuotiin esille, että Pohjois-Savossa toimii myös maakunnan yhteistyöryhmä MYR - Miten
tämä toiminta jatkuu maakunnassa.
(Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se
myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:ään kuuluu eri
keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia. MYR kokoontuu vähintään 6 kertaa
vuodessa tai tarpeen mukaan.) https://www.pohjois-savo.fi/ota-yhteytta/paatoksenteko/maakunnanyhteistyoryhma.html

4. Työskentely Vuokko Jaakkolan johdolla
Järjestöjen toiminnan määrittely janalle. Miten paikallaolevat järjestöt määrittelevät omaa
toimintaansa? Keskustelua järjestöjen toiminnan määrittelystä ja näkyväksi tekemisestä. Liitteenä
1.

Jatkotyöstäminen:
-

-

-

Esiin nousi, että nuolen eri kohtien määrittelyjä ja kriteerejä täytyy tarkentaa, jotta eri
toiminnot voisi paikantaa paremmin nuolelle. Samoin mikä on kohderyhmä ja hyödyn saaja
kussakin kohdassa
Maaseudun haasteet – paikallisyhdistysten olemassa olon saattaminen näkyväksi, taide
puolella kansalaisopistot, kyläyhdistykset – liiketoimintaosaamiseen lisääminen
Mietittiin sote-järjestöjen osalta ulottuvuutta promootio - preventio.
Nuolen haaste on myös se, miten saadaan eri tyyppiset järjestöt nuolelle, miten sitä täytyisi
soveltaa esim. liikunta- ja urheiluseurojen osalta, tai taide- ja kulttuurijärjestöjen osalta.
Keskusteltiin siitä, miten järjestöjen tulisi näkyä tulevaisuudessa. Onko niinkään tarve
yhdistysten yrittää siirtyä markkinalähtöiseen suuntaan, enemmän tarvetta tehdä
järjestölähtöinen toiminta näkyväksi.
Jatkotyöstämisessä nuolelle sijoitetaan järjestöjen toimintaa (ei niinkään yhdistysten
nimiä). Jotta tämä on mahdollista olisi nuolta muokattava jollain tavalla yleistävämmäksi.
Katsotaan, mistä eri lähteistä rahoitus toiminnalle tällä hetkellä tulee, millaisia sopimuksia
kussakin kohdassa tehdään ja kenen kanssa. Tarkoituksena on kartoittaa, mitkä ovat eri
tyyppisten järjestöjen haasteet ja miten niihin voidaan strategiassa vastata.

5. Jerryn tapaamiset 2018
Tiedoksi: On noussut esiin ongelma, että piilokopiona Jerryn toiminnasta lähteneet materiaalit
ovat useammalla vastaanottajalla menneet roskapostiin. Tämän ehkäisemiseksi viestit toimitetaan
jatkossa niin, että jäsenten sähköpostiosoitteet ovat näkyvillä.
Loppuvuoden tapaamiset ovat maakuntasalissa
4.10. klo 14:00-17:00 (pyritään päättämään klo 16)
9.11. klo 13:00-16:00 (tarkistetaan tarvetta siirtää kulttuurisote -seminaarin alta)
6. Tiedotettavat ja sovittavat asiat
d) pohjoissavolaiset.fi
Muistutuksena, että Pohjoissavolaiset.fi järjestötietopalveluun kannattaa tuoda omia tietoja,
toimintaa ja hankkeita ym. Tietoa voi levittää myös omille verkostoille järjestötietopalvelusta.
Järjestötietopalveluun on lisätty myös Jerrystä tietoa:
https://www.pohjoissavolaiset.fi/toimija/pohjois-savon-jarjestofoorumi-jerry/

4. Kokous päätetään
Päätettiin klo 16.00 kokous.

järjestölähtöisten
yritysten
markkinaehtoisesti
tuottamat palvelut

Ylä-Savon Toimityövalmennussäätiö

järjestöjen
markkinoille
tuottamat palvelut

Huoltoliitto ry
Kirkkopalvelut ry

järjestöjen tuottamat
yleishyödylliset
palvelut

Vuorelan Kunto ry
4 H -yhdistys
Mansikka ry
Taide- ja kulttuurialan
yhdistykset
Savon Martat
Pohjois-Savon näkövammaiset
ry
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
ry
Perheet keskiöön -hanke
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry
MLL Järvi-Suomen Piiri
Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Savon
piiri
Pohjois-Savon Liikunta ry

Matalan kynnyksen
palvelut ja varhainen
tuki

Pohjois-Savon
näkövammaiset ry
Pohjois-Savon
Syöpäyhdistys ry
Perheentalo-yhteistyö
Setlementtiliitto ry
(paikallisyhdistykset)

järjestöjen tarjoama
vapaaehtoisuuteen
perustuva
vertaistuki

Pohjois-Savon
näkövammaiset ry
Savon mielenterveysomaiset – FinFami
Tukipilari
Pohjois-Savon
Syöpäyhdistys ry –
paikalliset yhdistykset

järjestöjen
yhteisöllinen ja
jäsenten
keskinäiseen
vuorovaikutukseen
perustuva
toiminta

Tuusniemen Kylät ry
Siilinjärven asuinalueet ja
Kylät ry
Taide- ja kulttuurialan
toimialayhdistykset
MLL:n paikallisyhdistykset
Paikalliset
Marttayhdistykset ry
Leppävirran Sydänyhdistys
ry

