Mikä on järjestöneuvosto?
Pohjois- Savon Järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni.
Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat ja asiantuntemuksen yhteen.
Yhteistyöllä järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa.

Yhdistää
• Järjestöjen tarve: Löytää yhteinen
ääni sekä yhdistää voimavaroja
• Ratkaisu: järjestöjen yhteistyö ja
tiiviit verkostot mahdollistavat
aiempaa laajemman osallistavan
toiminnan, vaikuttamistoiminnan,
kokemuksen jakamisen ja
näkymisen!

Vaikuttaa
• Järjestöjen tarve: tulla kuulluksi ja
vaikuttaa päätöksenteossa.
• Ratkaisu: Lisätä tiedontuotantoa
asukkaiden ja erityisten kohderyhmien
hyvinvoinnista ja osallisuudesta sekä
edistää ja tehdä näkyväksi
järjestötoiminnan vaikutusta
sekä vaikuttavuutta.

Näkyy
• Järjestöjen tarve: Lisätä tiedonkulkua
järjestöjen välillä sekä tehdä
järjestöjen toimintaa näkyväksi.
• Ratkaisu: Helpottaa tiedon saantia,
tiedon jakamista ja tiedon
hyödyntämistä järjestöjen välillä, sekä
tuottaa tietoa järjestöjen toiminnasta
asukkaille, kuntien ja maakunnan
työntekijöille sekä päättäjille.

Järjestöneuvoston toiminta ja tehtävät
Yhdistää

Vaikuttaa

Työkalu 1 : Järjestönneuvoston kokoukset

Työkalu 1: Järjestöstrategia

- Valitut jäsenet linkkinä omiin verkostoihin

- Yhteiset linjaukset vaikuttamiseen ja
kehittämiseen

- Järjestöneuvoston sihteeri, jos rahoitus

Näkyy
Työkalu 1: Järjestöneuvoston ulkoinen
viestintä - viestintästrategia

- Tiedontuotanto järjestökentästä
Työkalu 2: Järjestöfoorumi
- Tavoitetaan yhdistysten aktiivit ja kootaan
verkostoja yhteen
-Järjestöyhteistyön kehittäminen PohjoisSavossa Facebook-ryhmä
Työkalu 3: Paikallisten yhdistysten foorumit
- Tavoitetaan pienet paikallisyhdistykset
- Kuntien järjestöyhteyshenkilöt ja hytekoordinaattorit

Työkalu 2: Järjestöneuvoston asiantuntija- ja
päättäjäedustajat
- Linkit maakunnan tai kunnan
päätöksentekijöihin tai viranomaisiin
Työkalu 3: Tulevaisuustyöskentely
- Tulevaisuusfoorumi
- Alueellinen/kunta hyvinvointikertomus

Työkalu 2: Pohjoissavolaiset.fi –
järjestötietopalvelu ja uutiskirje
- Vaatii sitoutumisen käyttöön sekä
rahoituksen

Järjestöneuvosto yhdistää
◦ Järjestöneuvoston
kokoukset ja edustajien
linkittyminen oman
teemansa verkostoihin
◦ Järjestöfoorumit kaikille
kiinnostuneille yhdistyksille
◦ Paikalliset järjestöjen
foorumit yhteistyössä
kuntayhteyshenkilöiden
kanssa

Järjestöneuvoston teemat
Järjestöneuvoston jäsen ja varajäsen edustavat teemaa, jolla niiden pääasiallinen toiminta on.
Tehtävänä on yhdistää toimiala- tai teemaverkostoja järjestöneuvostoon.
Lapset ja perheet

Liikkuminen

Nuoret

Harrastus- ja neuvonta

Työ ja toimintakyky

Elinkeinot ja kehittäminen

Iäkkäät

Asukas- ja kylätoiminta

Kansanterveys-, potilas-, vammaistoiminta

Arjen turvallisuus

Mielenterveys- ja päihdetyö

Monikulttuurisuus

Luovat alat

Hyvinvoinnin ja terveyden yleinen edistäminen

LISÄKSI: Maakuntahallituksen edustus sekä Hyte-tiimin asiantuntijaedustus

Maantieteellisyys
Maantieteellisyys on toissijainen kriteeri. Edustajat pyritään kokoamaan näiltä alueilta.
Ensisijaisina kriteereinä ovat halu edustaa teeman kaikkia järjestöjä, osallistumiskyky (läsnä tai etänä)
järjestöneuvoston kokouksiin ja työryhmiin sekä mahdollisuudet viestiä laajasti järjestöneuvoston
toiminnasta niille verkostoille ja toimijoille, joiden kanssa toimii järjestöarjessa.

Maakunnan
alueella toimiva
järjestö tai
verkosto

Kuopio

Siilinjärvi +
Koillis-Savo
(Kaavi,
Tuusniemi,
Rautavaara)

Ylä-Savo +
Lapinlahti

Sisä-Savo ja
Nilakka
(Suonenjoki,
Rautalampi,
Keitele,
Pielavesi,
Vesanto, Tervo)

Varkauden
seutu (Varkaus,
Joroinen,
Leppävirta)

Järjestöfoorumi ja
paikalliset järjestöjen foorumit
Järjestöfoorumi on kaikille yhdistyksille ja järjestöille
tarkoitettu keskustelun ja ajatusten vaihdon areena.
Maakuntatasolla tätä ryhmää edustaa PohjoisSavon Järjestöneuvosto.

Järjestöillä ja yhdistyksillä on PohjoisSavon kunnissa paikallisia, pääosin
kuntavetoisia, foorumeja ja tapaamisia.

◦ 1-2 tapaamista vuodessa: koulutukselliset,
vuorovaikutukselliset ja kehittämistapaamiset

◦ Nämä ovat saavutettavissa kuntien
järjestöyhteyshenkilöiden myötä.

◦ Järjestöyhteistyön kehittäminen Pohjois-Savossa –
ryhmä Facebookissa

◦ Tärkeä linkki myös kuntien hytekoordinaattorit
◦ Isommilla kaupungeilla on
toimialoittaisia verkostoja

Järjestöneuvosto vaikuttaa
Järjestöstrategia ja tiedon tuotanto
järjestökentästä
Sidosryhmät vaikuttaminen:
tärkeimpänä maakunnallinen hytetiimi ja Pohjois-Savon Liitto
◦ Maakunnallinen ohjelmatyö ja
kehittämistyö, esim. PoSoTe20, Elykeskuksen rakennerahasto-ohjelma

Tulevaisuus- ja ennakointityöskentely
◦ Alueellinen ja paikallinen hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen
◦ Tulevaisuusfoorumi

Järjestöneuvosto näkyy
◦ Ulkoinen viestintä
◦ Järjestöneuvoston edustajien ja
varaedustajien verkostot
◦ Tiedotteet medialle järjestöneuvostossa
◦ Järjestöneuvoston Facebook –sivu ja
Järjestöyhteistyö Pohjois-Savossa -ryhmä

◦ Pohjoissavolaiset.fi –
järjestötietopalvelu ja uutiskirje
◦ Tarvitaan erillinen resurssi

Järjestöneuvoston työryhmät 2020-2021
1. Puheenjohtajisto:

◦ Kokoukset ja kokousjärjestelyt, tiedottaminen kokouksista
◦ Sidosryhmäyhteistyö

2. Viestintä

◦ Kokousten jälkeiset verkostotiedotteet
◦ Kannanotot ja kampanjat kokouspäätösten mukaisesti
◦ Facebook –sivu ja jakaminen järjestöyhteistyön ryhmä

3. Järjestöfoorumi
◦
◦
◦

Järjestöfoorumin rakentaminen ja suunnittelu yhteistyössä järjestöneuvoston kanssa
Resurssien kokoaminen (yhteistyöhankkeet, joilta resurssia tekemiseen ja sisältöihin)
Mainonnan rakentaminen yhteistyössä viestinnän kanssa

4. Kunta-hyte –yhteistyö
◦
◦

Alueelliseen hyte-kertomustyöhön osallistuminen ja vaikuttaminen järjestöjen näkymiseen hyte-työskentelyssä
Tulevaisuusfoorumi työ – yhteistyö järjestöfoorumiryhmän kanssa

5. Sote –työryhmä
◦

Osallistuminen PoSote 2020 –hanketyöhän osallisuus- ja järjestökoordinaation myötä

YHTEISTYÖSSÄ:

