22.8.2017 Asukkaiden maakunta -seminaari
Järjestöjen rooli ja uudistukset
-

Työstettävä kysymys: Millaisia kysymyksiä, ajatuksia ja ideoita herättää järjestöjen rooli
maakunta- ja sote-uudistuksissa?
Jatkokäsittelyssä kaksi tärkeimmäksi äänestettyä teemaa:
1. Järjestöjen tieto osallistumismahdollisuudesta kunta- ja maakuntatasolla
Keskustelussa tarkensimme tätä niin, että mikä on järjestöjen tieto siitä, miten voi
osallistua kunta- tai maakuntatasolla? Toisaalta, onko tällaista väylää vielä olemassa.
Mietimme askelmerkkejä eteenpäin tämän väylän hahmottelussa.
1. Järjestöjen keskinäinen yhteistyö pitäisi olla toimivaa. Paikallisella tasolla tulee
saada yhteydet kuntoon.
2. Verkostoitumisen mahdollisuudet maakunnallisesti, niin että saman teeman kanssa
painivat yhdistykset ja järjestöt voisivat löytää toisensa.
3. Maakunnallisen yhteyden muodostaminen: paikalliset yhteenliittymät (esim. Nilsiän
Tahtotiimi), Vammel ry jne muodostavat maakunnallista rakennetta, maakunnan
suunnasta teemoja järjestöjen pureskeltavaksi  kaksisuuntainen vuorovaikutus
2. Järjestöpankin perustaminen Pohjois-Savossa
Kuka tekee mitäkin ja millä alueella – päällekkäisyyksien välttäminen. Eri alojen
järjestöjä kokoava ja näyttää maakuntaa ulospäin. Palvelisi kuntalaisia, oma kotipesä ja
vaikuttavuus. Yhteisen rahoituksen hakemiseen. ”Ei pelkkä rekisteri, vaan
toimintatapa”
1. Hyödyn esiin saaminen – kuka hyötyy pankista.
2. Vaikuttamiskanavan luominen, jolloin myös pienet järjestöt hyötyvät
3. Kotipesän löytäminen / vastuunkantamista / jatkuvuuden varmistaminen
Tärkeiksi katsottuja teemoja, joita ei ehditty jatkokäsitellä:
3. Miten muuttuu järjestöjen rooli palveluntarjoajana - miten taataan, että järjestötyö
ylipäätään mahdollistuu?
4. Kuka rahoittaa?
Rahoitus järjestöyhteistyön koordinointiin on oltava kunnossa

www.pssotu.fi/sakke.html

Tärkeimmiksi katsottuihin teemoihin linkittyvät ajatukset tai ideapankkiin laitettavaksi (teemat
lueteltu otsikoiden alla tärkeysjärjestyksessä):

Järjestöjen yhteistyön edistäminen
-

Miten tarjottaisiin virkistystoimintaa eri paikkakunnilla järjestöjen yhteistyönä?

Osallisuus maakunnassa
-

Miten saada vanhentuva yhdistysväki osalliseksi Sote-maakunnassa?

Järjestöt palvelun tarjoajana
-

-

Puhutaan paljon järjestöjen tarjoamista palveluista  järjestöt eivät useinkaan tarjoa
palveluja vaan mahdollisuuksia osallistua. kohdata tai mahdollistavat esim.
vertaisryhmäkeskustelun
Järjestöt palvelujen organisoijana, jopa kannustajana/sparraajana/ aktivoijana, niin, että
uusia palveluntuottaja yrityksiä voi syntyä.
Markkinalähtöisten kasvupalveluiden kytkentä 3. sektorin toimintaan / mikä on tulos?
Järjestöjen rooli, miten muuttuu vai muuttuuko välityömarkkinatoimijana?
Osuuskunta on varteenotettava vaihtoehto palvelujen tarjoajaksi ja tuottajaksi On
liiketoimintaa vs yhdistysten ”ideologinen toiminta”

Järjestöjen ammattiosaamisen näkyvyys

Kiitos osallistumisesta!
Ajatukset lähtivät lentoon koostamisen ansiosta.

www.pssotu.fi/sakke.html

