
 

 

Pienmarkkinat Iisalmi, Kuopio, Suonenjoki, Varkaus 2018 

Järjestötyön ankkurointi 

TEEMA 2-3 

Pohjois-Savon maakunnassa JÄRJESTÖT ovat 

osallistavien rakenteiden kokonaisuudessa 

mukana 

ja 

JÄRJESTÖT osaavat toimia Pohjois-Savon 

MAAKUNNAN rakenteissa vaikuttavasti 

VeKen tavoite oli, että pienmarkkinakokonaisuuden teemaan löytyy yhteistä linjaa. 

Suuremmassa kuvassa pienmarkkinoiden (teemat 1-5) jälkeen, järjestöt nähdään luotettavana 

ja yhdenvertaisena hyvinvointipalvelujen tuottajana. 

Teemat 2-3 käsiteltiin verkostoissa työskentelemisen kautta.  

Iisalmessa täräytettiin oma kokonaisuutensa hankehautomona. Hankehautomo viedään loppuun kevään 

aikana, joten sen hedelmiä ei voida vielä kerätä tähän muistioon.  

Ensimmäisessä tapaamisessa paneuduttiin arviointiin. Miten oma verkosto toimii? Mahdollisuutena oli valita 

näkökulma, jossa tarkasteli oman organisaation toimintaa tai valitsi laajan näkökulman verkostojen 

kokonaisuudesta tai valitsi tietyn organisaationsa ulkopuolisen verkoston ja tarkasteli sen toimintaa. Toisessa 

työstöpaperissa arvioitiin omaa osaamista verkostotoimijana. Keskustelun kävi vaivattomasti ja 

työstöpaperit (Timo Järvensivu) eivät olleet osallistujille ennestään tuttuja. Verkostotyöskentely vaatii 

monenlaista osaamista, joka välittyi hyvin myös työstöpapereista. Sote-järjestön rooli verkostoissa voi olla 

monenlainen ja oman lisänsä siihen tuo työntekijä/vapaaehtoinen, joka organisaatiotaan verkostossa 

edustaa. Verkoston tavoite ja organisointi on asioita, jotka ilman erillistä käsittelyä voivat aiheuttaa 

verkostossa tietovajetta, motivaation puutetta ja herää kysymys ”miksi toimin tässä verkostossa”. 

Aiempien pienmarkkinoiden (teema 1) tavoitteena oli oman toiminnan kirkastaminen. Verkostoissa 

työskenteleminen vaatii myös oman toiminnan kirkastamista, jotta osaamme ohjata itseämme ja 

työskennellä tarvittavalla tehokkuudella. 

Toisella tapaamisella pureuduimme aikajanaan, jossa tunnistettiin verkoston vaiheita. Työskentelyyn meitä 

johdatti Timo Järvensivun video erilaisista suhteista (hierarkia, markkina, verkosto). Toimintaympäristön 

muutoksen (sote-uudistus, maku-uudistus ja erilaisten selvitysten kautta muutospainetta). 



 

 

Saimme vaikuttamisasiantuntijaksemme Leena Rosenbergin, joka johdatti pienmarkkinaporukkaa kohti 

tulevia maakuntavaaleja. Kävimme läpi mitä SOSTEn maakuntavaaliteemat ovat ja lisäksi kävimme läpi 

vinkkejä Timo Lehtisen (SOSTE) materiaalin avulla. 

Kaikki tapaamiset: 

 

 
Palautekyselyn avoimista kohdista kaivettiin esiin koettua tukea ja tietoa sekä lisävalmiuksia.  

Mitä opit? 

- ongelmat samanlaisia eri yhdistyksissä 

- ideoita ja ajatuksia työpaikalle viemiseksi ja oman ajattelun tukemiseen 

sain tukea ja tietoa omalle järjestölleni maakunnan osallistavissa toimintarakenteissa 
(verkostoissa) mukana olemiseen

täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä

sain lisävalmiuksia toimia vaikuttavasti maakunnan rakenteissa 
(verkostoissa)

täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä



 

 

- täytyy olla rohkea eikä pidä vähätellä itseään 

Mitä viet mukanasi omaan järjestöösi? 

- rauhanpiippu käyttöön omiin ryhmiin 

- Timon videoiden hyödyntäminen 

- ollaan ihan pihalla, seuraavaan hallituksen kokoukseen esitykseen mm. verkoston määrittely 

- työkalun 

Konkreettinen toive syksylle: 

- lisää maakuntauudistuksesta ihan maalaiskielellä että ymmärryksen taso kohoaisi 

 OTAMME HAASTEEN VASTAAN ja tämä passautuu ensisyksyn suunnitelmiin täydellisesti 

Omat päätelmät , lopputulema: 

- sote-järjestöt osaavat mieltää verkostotyöskentelyä, ja ennen kaikkea tunnistaa kehittämiskohteita 

 toiminnan vahvistamiseksi kehittämiskohteet on pakko tunnistaa 

- maakunnan rakenteet eivät ole vielä hahmottuneet, joten emme voi olettaa, että vaikuttavuus olisi 

selkeä homma 

- asioita ON PAKKO alkaa tehdä yhdessä, yhteistyössä, yhteisenä rintamana JOS halutaan vaikuttaa 

maakuntatasolle 

Soitelkaa tai laitelkaa viestiä, jos nousee kysymyksiä tai ajatuksia. Työstämme ensisyksyä Susannan kanssa 

toukokuussa. 😊 

Tulevia tapahtumia: 

Kuopiossa  

- Oppikoulu 2 19.4. klo 8.30-11.30 Puijonsarvi 

- Oppikoulu 3 26.4. klo 8.30-11.30 Puijonsarvi 

www.pohjoissavonveke.fi/ilmoittautuminen  

 KEVÄÄN PURISTUKSESTA! 

Syksyllä palaamme taas asiaan ja toivomme, että olette myös silloin mukana! 

Pistäkää facet, instat ja tvitterit seurantaan! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pohjoissavonve1/
https://twitter.com/pohjoissavonve1
https://www.instagram.com/pohjoissavonveke/
http://www.pohjoissavonveke.fi/ilmoittautuminen

