POHJOIS-SAVON JERRY 2/2018
Paikka: Kuopion pääkirjaston luentosali
Aika: 22.8.2018 klo 14-17:00
Paikalla:
Anne Aholainen Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke
Henna Ovaskainen Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke
Sami Hämäläinen varapuheenjohtaja, Huoltoliitto ry, Kehittämisen verkostot
Mika Saastamoinen varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, Invalidiliitto, Yhdistysverkostot
Elina Aro Saarelan kulttuuriyhdistys ry, Pielaveden kulttuurifoorumi
Liisa Raatikainen 4H, Harrastejärjestöt, nuoret, Pielaveden kylät ja yhdistykset
Taina Laitinen Taiteen edistämiskeskus Taike, Kulttuuri, Yhdistystoiminta
Toini Juvonen Harjunrannan kyläyhdistys, Varkauden järjestöyhteistyön ohjausryhmä
Sanna Vesterinen Tukipilari Potilas- ja vammaisjärjestöt, Valikko-verkosto Kuopio
Heidi Hartikainen Vammel ry Varkauden järjestöyhteistyön ohjausryhmä, Potilas- ja vammaisjärjestöt Varkaus
Jonna Suhonen Kehitysvammaisten tukiliitto, Järjestökeskus Majakka, Savon yhteistyöverkosto
Tiina Puranen ja Nina Kauppinen Savon mielenterveysomaiset – Finfami ry Midas – Mielenterveysverkosto
Pirkko Paakeli-Kurronen Kuopion päihdepalvelusäätiö Kuopion päihdepalvelusäätiön kumppanuuspöytä
Merja Kaija Pohjois-Savon Kylät ry, Kyläverkostot
Pirjo Smolander Tuusniemen Kylät ry ,Tuusniemen kylät ja yhdistykset
Heidi Hämäläinen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (Kuopion kampus), Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt
Markku Sopanen Siilinjärven kylät ja asuinalueet ry, Siilinjärven kylät ja yhdistykset
Pirjo Airaksinen Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Potilasjärjestöt, yhteys Yksi elämä -verkosto
Risto Kovanen Pohjois-Savon Liikunta ry, Liikuntajärjestöt, seurafoorumit kunnissa Seuratoiminnan maakunnallinen
työryhmä
Eila-Mari Väätäinen MLL Järvi-Suomen piiri Lape-yhteistyö, Ilona-verkosto, Lapsi- ja perhejärjestöt
Kari Airisto (sijaistamassa Erno Kääriäistä) Setlementtiliitto, Nuorten palvelujen verkostot, Ilona-verkosto
Sanna Kauvosaari Mansikka ry Leader, Leader-verkostot
Päivi Halonen Leppävirran Sydänyhdistys, Leppävirran yhdistysfoorumi

1. Tilaisuuden avaaminen:
Varapuheenjohtaja Sami Hämäläinen, Huoltoliitto ry
Kokouksen aluksi tiedotetiin, että Jerryn puheenjohtajana toimii Anne Matilainen
Savon Martoista, varapuheenjohtajina toimivat Sami Hämäläinen Huoltoliitto ry:stä
ja Mika Saastamoinen Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:stä/ Invalidiliitosta.
Varapuheenjohtaja Sami Hämäläinen avasi kokouksen. Sami avasi puheenvuorossaan
Jerryn toiminnan tarkoitusta.
•

Pohjois-Savossa maakunta- ja soteuudistus on edistänyt keskustelua hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisestä sekä kolmannen sektorin roolista siinä.
Maakuntauudistus on tällä hetkellä epävarmassa tilanteessa ja tilanteen
selkeytymistä on odoteltava. Nyt on hyvää aikaa viedä järjestöjen yhteistyötä ja
toimintaa eteenpäin.
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•

•

Pohjois-Savossa yhdeksi lakisääteiseksi neuvostoksi on suunniteltu osallisuus- ja
järjestöneuvostoa. Neuvoston kokoonpano on suunniteltu koottavan paikallisista
järjestöjen yhteistyön foorumien edustajista sekä asiakasraadeista. Neuvosto
aloittaa toimintansa näillä näkymin vuonna 2021.
Pohjois-Savon järjestöfoorumi Jerry kokoaa järjestöjen teemallisten verkostojen
edustajia ja sen tarkoituksena on olla järjestöjen äänitorvi maakuntahallintoon
päin sekä toimia äänitorvi maakuntahallinnosta järjestöille päin. Tavoitteena on
läpinäkyvä järjestöjen äänen kuuleminen niin, että voidaan edistää koko
järjestökentän asemaa. Se, kuinka Jerry ja maakunnan osallisuus ja
järjestöneuvosto asemoituvat suhteessa toisiinsa selkenee tulevaisuudessa.
Ajatuksena on, että rakenteet tukevat toisiaan ja mahdollisuutena on, että jopa
sulautuvat yhteen, mikäli ne tehtäviltään muodostuvat samansuuntaisiksi. Meillä
on nyt mahdollisuus olla tätä määrittelemässä.

Tehtiin esittäytymiskierros
2. Tavoitteet syksylle 2018
a) Pohjois-Savon Järjestöstrategia
Anne Aholainen taustoitti järjestöstrategian tekemistä. Pohjois-Savon
järjestöstrategiassa asetetaan tavoitteita järjestöjen kehittämis- ja
vaikuttamistoiminnalle eri osa-alueilla. Järjestöstrategiaa aloitetaan tekemään tämän
päivän Jerryssä. Syys-marraskuussa strategiatyötä viedään eteenpäin erilaisissa
tilaisuuksissa, jotka löytyvät koostettuna hankkeen kotisivulta
http://www.pssotu.fi/sakke.html . Runkona toimii Järjestöjen Savo 2035 strategiaseinä, joka tuotetaan myös verkkoympäristöön.
SWOT työskentely järjestöjen toimintaympäristöstä sekä strategiaseinän aloitus
Tulokset on koostettu ja ne löytyvät: https://trello.com/c/llCVx3Qm
Aloitimme kokoamaan Järjestöjen Savo 2035 -seinää. Niiden avulla rakennetaan
verkkoympäristöön strategiaseinä ja sen kommentointimahdollisuus.
https://trello.com/b/vsMZ0vSY
(kokouksen ulkopuolelta tiedoksi: seinä testataan järjestöyhteistyön facebookryhmässä ja avataan yleisesti lokakuun alussa)
b) Pohjois-Savon Jerryn toimintamalli
Anne Aholainen alusti tilannetta: tällä hetkellä koottu Jerryn kokoonpano on haettu
erilaisia teemoja edustavista järjestöistä ja verkostoista. Tarkoituksena on vuoden
2018 päättää kuinka Jerry toimii, miten sen kokoonpano valitaan ja mitkä ovat sen
tehtävät ja tavoitteet. Vuoden 2019 alusta käynnistyy virallisen Jerryn toiminta.
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Linkki työn tuotoksen pohjalta muokattu toimintamalli kuvaus löytyy täältä:
https://trello.com/c/YVKJJlJG

Jerryn toimintamallia lähdetään työstämään pienemmässä työryhmässä, missä
mukana on puheenjohtajisto: Anne Matilainen / Savon Martat, Sami Hämäläinen /
Huoltoliitto ry, Mika Saastamoinen / Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ja
Invalidiliitto.
Mukaan työryhmään ilmoittautuivat lisäksi:
Elina Aro / Saarelan kulttuuriyhdistys, edustaa kulttuurijärjestöjä
Taina Laitinen / Taiteen edistämiskeskus, edustaa kulttuurijärjestöjä
Liisa Raatikainen / 4H-yhdistykset, edustaa harrastejärjestöjä
Eila-Mari Väätäinen / MLL Järvi-Suomen piiri, edustaa lapsi- ja perhejärjestöjä
Heidi Hartikainen / Vammel ry, edustaa potilas- ja vammaisjärjestöjä
Markku Sopanen / Vuorelan Kunto, edustaa liikuntajärjestöjä
Anne kutsuu kokoon porukan. Tarkoituksena on, että työryhmä pitää noin kaksi
tapaamista, minkä aikana päätetään Jerryn toimintamallista. Valmis malli
hyväksytään 9.11 Jerryn tapaamisessa. Toimintamallin mukainen Jerryn toiminta
alkaa helmikuussa 2019.

c) Jerryn ohjelma 2018: keskustelu ohjelmasta ja aikataulusta sekä jatkotoiveista
Seuraava Jerryn tapaaminen 14.9 klo 13 – 17. Maakuntasalissa. Mukana on
maakunnan HYTE-tiimistä Pekka Puustinen ja teemana on järjestölähtöisen
toiminnan määrittelyn aloittaminen Pohjois-Savossa.
Muut loppuvuoden tapaamiset ovat 4.10 ja 9.11.
3. Tiedotettavat ja sovittavat asiat
a) kumppanuuspöydät ja avustava yhdistys – verkostot tavoitteena
b) turvallisuus ja varautuminen – verkosto
Nämä kaksi kohtaa kysytään muistion yhteydessä.
c) Maakunnallisen järjestöfoorumin valmistelu 28.2.
Onko tähän halukkuutta tulla mukaan suunnittelemaan? Tukipilari mahdollisesti
tulossa mukaan Sosten kanssa yhteistyössä vaalivaikuttamisen teemalla.
d) pohjoissavolaiset.fi
Muistutuksena, että Pohjoissavolaiset.fi järjestötietopalveluun kannattaa tuoda omia
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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
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