Järjestöjen hyvinvoiva Pohjois-Savo
POHJOISSAVOLAISTEN JÄRJESTÖJEN, KUNTIEN JA MAAKUNNAN KUMPPANUUSPÖYTÄ

Hotelli Vesileppis, Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta
1.11.2018 klo 12:30-16:30
Ilmoittautuminen 24.10 mennessä: https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/hyvinvointikumppanuupoyta/ Kirjoita ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoja kohtaan, mihin teemapöytään
osallistut.

Hyvät yhdistys- ja järjestötoimijat, maakunnan valmistelijat ja kunnan viranhaltijat ja päättäjät!
Järjestöjen, kuntien ja maakunnan kumppanuuspöytä -tilaisuuksissa edistetään järjestöjen ja
yhdistysten toimintamahdollisuuksia hyvinvoinnin, osallisuuden ja palvelujen tuottajina.
Tavoitteena on yhdistää erilaisia järjestöjä sekä maakunnan ja kuntien toimijoita sekä pureutua
ajankohtaisten ongelmien ratkaisuun.
Järjestöjen hyvinvoiva Pohjois-Savo -tilaisuudessa jatketaan syventymistä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen (HYTE) teemoihin. Tilaisuudet ovat osa maakunnallista järjestöstrategiaa
kokoavaa työtä ja järjestölähtöisen toiminnan määrittelyä Pohjois-Savossa.

TILAISUUDEN OHJELMA:
12:30 Tilaisuuden avaus: Järjestöt ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)
Pekka Puustinen, ylilääkäri, Pohjois-Savon HYTE-vastuuvalmistelija
13:00 Siirrymme teemapöytiin (pöydän valinta ilmoittautumisen yhteydessä)
1. Järjestöt arjen turvaajina
Arjen turvallisuuden tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia sekä aktiivista
ja turvallista elämää. Arjen turvallisuutta voidaan kohentaa mm. liikenneturvallisuutta ja kodin
turvallisuutta edistämällä, esteettömyyden edistämisellä sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisyllä ja siihen
puuttumisella. Turvallisuussuunnittelutyö perustuu sisäisen turvallisuuden strategiaan, ja siinä
noudatetaan valtakunnallisia linjauksia mm. toimenpiteistä, tavoitteista, toimintamalleista ja
indikaattoreista. Työ tehdään toimijoiden yhteistyönä. Työpajassa pohdimme konkreettista
järjestölähtöistä toimintaa arjen turvallisuuden edistämiseksi ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
Pohjois-Savossa.
Vetäjänä: Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, maakunnan HYTE-tiimi

2. Järjestöt ja toiminta- ja työkyvyn tuki
Hyvä fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky ja niitä tukeva ympäristö auttavat ihmistä voimaan hyvin,
löytämään paikkansa yhteiskunnassa, jaksamaan työelämässä eläkeikään asti sekä vanhana
selviytymään arjesta itsenäisesti. Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi tarvitaan yhteistä tahtoa,
vaikuttaviksi todettujen työmenetelmien käyttöönottoa sekä itsehoidon tukemista kaikissa ikäryhmissä.
Työpajassa pohdimme konkreettista järjestölähtöistä toimintaa työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ja
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Pohjois-Savossa.
Vetäjänä: Jaana Hämäläinen, hyvinvointikoordinaattori, maakunnan HYTE-tiimi

3. Järjestöjen ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Pohjois-Savon suurimpia haasteita.
Mielenterveyden edistäminen tarkoittaa mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistamista ja sitä
vahingoittavien tekijöiden vähentämistä. Ehkäisevä päihdetyö puolestaan on päihteiden aiheuttamien
haittojen ehkäisyä ja vähentämistä vaikuttamalla mm. asenteisiin, tietoihin, saatavuuteen ja tarjontaan.
Työ kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin riippuvuutta aiheuttaviin asioihin
kuten peliriippuvuuteen. Työpajassa pohdimme konkreettista järjestölähtöistä toimintaa
mielenterveyden ja päihdetyön edistämisessä nyt ja tulevaisuudessa ja yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa Pohjois-Savossa.
Vetäjänä: Helena Törmi, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, maakunnan HYTE-tiimi
4. Kulttuuri asukkaiden hyvinvoinnin tukena ja osana palvelurakennetta
Kulttuurihyvinvoinnin portaat järjestötoimijan työkaluna
Miten järjestötoimijoina tuemme kulttuurin saatavuutta/ saavutettavuutta?
Miten asiakkaan kulttuuriset oikeudet huomioidaan sote-palveluissa?
Vetäjänä: Mervi Lehmusaho, koordinointipäällikkö, Kulttuurisote -hanke ja Tiina Riekkinen,
musiikkipedagogi, Kulttuurisote -hanke

5. Lapsi- ja perhejärjestöjen tavoitteet ja toimenpiteet
- Miten lapset ja lapsiperheet tulisivat huomioiduksi läpi koko järjestöstrategian?
- Millä keinoin saadaan lapsi näkyväksi?
- Pohditaan yhdessä lapsiasiainneuvoston perustamista maakuntahallintoon
varmistamaan lapsinäkökulman toteutumisesta toiminnassaan.
Vetäjänä: Sinikka Roth, Perheet Keskiöön -hankkeen Pohjois-Savon järjestöagentti ja Pirjo Pehkonen,
Kuopion Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja

14:50 Pohjoissavolaiset.fi -info
Henna Ovaskainen, järjestökoordinaattori, Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishanke – Sakke

15:00 Pöytien tulosten läpikäyminen ja keskustelu
Teemapöytien vetäjät

16:00 Päivän kiteytys: Järjestöjen maakunnallinen järjestöstrategia
Anne Aholainen, projektipäällikkö, Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishanke – Sakke

16.30 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:
Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke – Sakke
Projektipäällikkö Anne Aholainen etunimi.sukunimi@pssotu.fi, p. 0442358997
https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/hyvinvointi-kumppanuupoyta/

