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Pohjois-Savon Järjestöneuvosto
Pohjois-Savon järjestöneuvosto on kaikkien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ääni.
Järjestöneuvosto kokoaa alueen yhdistysten voimat, asiantuntemuksen ja yhteistyön
yhteen. Järjestöneuvosto vaikuttaa ja siten vahvistaa Pohjois-Savoa.
Järjestöneuvosto toimii seuraavissa tehtävissä:
◦ kolmannen sektorin neuvottelu- ja yhteistyön toimielimenä, joka huolehtii kolmannen sektorin äänen
kuulumisesta suhteessa maakunnan kuntiin sekä seutu- ja maakunnallisiin organisaatioihin.
◦ tekee näkyväksi järjestöjen monipuolista toimintaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä sekä
palvelujen tuottamisessa esimerkiksi tuottamalla järjestöstrategian neljän vuoden välein.
◦ lisää tietoisuutta järjestöjen osaamisesta ja asiantuntijuudesta
◦ tuo esiin talkoo- ja vapaaehtoistoiminnan hyvinvointi- ja tuottavuusvaikutuksia
◦ Yhdistää järjestöjä hyödyntämään resursseja yhdessä

Pohjois-Savon Järjestöfoorumi
"Järjestöfoorumi on kaikille yhdistys- ja järjestöaktiiveille tarkoitettu
keskustelun ja ajatusten vaihdon tila, joka säännöllisesti kokoaa
joukkoonsa valveutuneita ja yhteistyövalmiita yhdistysaktiiveja sekä
heidän verkostojaan. Maakuntatasolla tätä ryhmää edustaa PohjoisSavon Järjestöneuvosto. "
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2. Järjestöyhteistyön toiminnan vuosikello 2020
◦ Tammikuu:

Järjestöyhteistyön kehittämispäivä: Järjestöyhteistyön toimintamalli ja viestintäsuunnitelma

◦ Helmikuu:

Järjestöneuvoston kokous

◦ Maaliskuu:

Järjestöfoorumi 28.3. (peruuntunut)

◦ Huhtikuu:

Järjestöneuvoston kokous

◦ Elokuu:

Järjestöneuvoston kokous
Järjestöyhteistyön toimintamalli, Järjestöneuvoston täydennyshaku vuodelle 2021

◦ Elokuu:

Järjestöfoorumi

◦ Syyskuu:

Järjestöneuvoston kokous

◦ Lokakuu:

Järjestöneuvoston kokous

◦ Marras-joulukuu:
Järjestöfoorumi: Kuntajärjestöyhteistyö ja täydennetty järjestöneuvosto vuodelle 2021

3. Sisäinen viestintä - kohderyhmät
Sisäinen viestintä sisältää järjestöneuvoston jäsenten keskinäisen viestinnän sekä yhteiskehittämisen, sekä
järjestöneuvoston puheenjohtajiston keskinäisen viestinnän sekä viestinnän järjestöneuvostolle.
Sisäisen viestinnän ydinryhmä
◦ Järjestöneuvosto
Sisäisen viestinnän sisäpiiri
◦ Pohjois-Savon Järjestöfoorumi - maakunnallinen järjestöyhteistyö
◦ Pohjois-Savon Liitto sekä maakuntahallitus
◦ Pohjois-Savon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -tiimi

◦

Minkä tarpeen järjestöneuvoston jäsen haluaa täyttää?
◦ Yhteistyöverkoston kasvattaminen, hanketoiminnan kasvua, oman työn
helpottumista.

◦

Mitä hyötyä saa neuvostotyöskentelystä?
◦
◦
◦
◦

◦

Mikä jäsenelle on vaikeaa? Missä tarvitsee tukea tai lisäresursseja?
◦
◦
◦
◦

◦

Lisää resursseja, hankeraha, kumppanuudet
Yhdistysten työpankki
Uusia yhteistyön avauksia
Ymmärryksen lisääntyminen yhteisistä asiakkaista ja muista toimijoista

Kenttätason tutustuminen ja tavoittaminen
Kenelle viestin? Miten saan innostumaan?
Onko tästä olemassa esimerkkejä?
Aikaresurssin saaminen toimintaan osallistumiselle

Miten tavoitat neuvoston jäsenen? Miten helpotat ja motivoit
tulemaan mukaan?
◦ Tulee olla heti näkyvissä konkreettinen hyöty (vs. yhteiskunnallinen visio)

Järjestöneuvoston
jäsen "asiakkaana"
Viesti, jota järjestöneuvoston jäsen
suosittelee järjestöneuvostoa muille
järjestötoimijoille
" Järjestöneuvoston on
järjestötoiminnan kotipesä.
Yhteiskehittämisen
alusta kokeilukulttuurille"

◦

Mitä tarvetta järjestöneuvosto palvelee? Mikä on järjestöneuvoston jäsenen erityistarpeet?
◦ Pelkkä "tuttuus" tuo hyötyjä.
◦ Tarjoaa selkeät viestintäkanavat ja työkalun alueen muihin järjestöihin ja päättäjiin sekä virkamiehiin.
◦ Oman työn vaikuttavuuden lisääminen kustannustehokkaasti
◦ Viestin vienti eteenpäin (omasta verkostosta ja omista vaikuttamisteemoista)
◦ Taloudellisten resurssien lisääminen

◦ Mikä yhteistyössä / verkostossa toimii hyvin?
◦ Nopeasti löytyy yhteiset tavoitteet
◦ Saavutettavuus, osallistava
◦ Whatsapp on hyvä, varajäsenet mukaan

◦ Mihin tarvitsee tarkennusta / tukea?
◦ Neuvoston hyvän toiminnan siirtäminen verkostolle ja näkyväksi tekeminen
◦ "Hissipuhe"
◦ Ristiriitaiset verkoston postitukset --> Roolitukset postitukset listoissa --> Mitä tietoa menee kenellekin, ketä
tämä koskee, mikä on neuvoston ja Jerryn rooli?
◦ Oikeiden kanavien löytyminen - kevyiden viestintäkanavien

◦ Miten tavoitetaan järjestöneuvoston jäsen?
◦ Järjestön vuosikellon tunnistaminen
◦ Whatsapp – kevyt kanava

◦ Kuka tai mikä auttaa yhteistyön onnistumisessa? Positiivinen palaute
◦ Tiedonkulku: tieto siitä, minkä viestin voi laittaa omalle verkostolle vai koskeeko tämä vain minua. Tämä tieto
heti viestin alkuun. Kenelle viestin saa välittää

Järjestöneuvoston
jäsen asiakkaana
Järjestöneuvoston tärkein
yhteistyökumppani on varajäsen
molempien kumppaneita ovat ne
verkoston jäsenet tai se verkosto,
jota jäsen ja varajäsen edustavat.

Sisäinen viestintä - järjestöneuvosto
Järjestöneuvoston jäsenien ja varajäsenien keskinäinen yhteydenpito kokousten välillä
o
o
o
o

Whatsapp -ryhmä on luotu matalan kynnyksen kyselyitä, aloitteita ja keskusteluita varten. Muistutetaan sähköpostiin tulleista viesteistä.
Teams –alusta - yhteiskehittämisen ja yhteisen kirjoittamisen alusta järjestöneuvostolle ja sen työryhmille
Sähköposti on myös käytössä, sillä kaikilla jäsenillä ei ole Teamsiä tai Whatsappia.
Työryhmät valitsevat oman viestintä- ja työstökanavansa. Työryhmän työtä laitetaan näkyviin omalle Teams-kanavalle.

Puheenjohtajien valmistelevat kokoukset
o
o
o

Puheenjohtajat kokoontuvat viikkoa ennen järjestöneuvoston kokousta valmistelemaan asialistan.
Järjestöneuvoston valmistellaan järjestöneuvoston toiveisiin ja ajankohtaisaiheisiin perustuen.
Puheenjohtajien kokouksesta ei ole muistiota, vaan järjestöneuvoston asialista on tapaamisen dokumentti.

Järjestöneuvoston kokoukset
o
o
o
o

Asialista ja kokoustiedot lähetetään viikkoa ennen kokousta sekä materiaali tutustuttavaksi mahdollisimman nopeasti.
Järjestöneuvoston viestien alussa lukee: "vain järjestöneuvoston jäsenille" kun viesti on tarkoitettu sisäiseksi tai "verkostoille jaettavaksi" kun viesti on tarkoitettu
jaettavaksi.
Järjestöneuvoston kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden (Teams) kautta. Käsiteltävät materiaalit kootaan kokouskanavan alle.
Kokouksesta kirjoitetaan muistio mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen. Se lähetetään sähköpostilla jäsenille ja varajäsenille. Muistioon voi kirjoittaa korjauksia
viikon ajan lähettämisestä. Tämän jälkeen muistio julkaistaan pohjoissavolaiset.fi -sivusto

Kokouskäytännöt järjestöneuvoston kokouksessa
o
o
o
o
o

Tapaamistiheys tarkennetaan noin joka toinen kuukausi
Kaikille avoin järjestöyhteistyön kehittämispäivä kerran vuodessa
Kokouksen päätösvaltaisuus: 50 % toimialojen järjestöedustuksesta.
Varsinaisen jäsenen estyessä ilmoitus varajäsenelle sekä sihteerille mahdollisimman pian.
Kokouksessa varajäsenillä läsnäolo ja puheoikeus silloinkin kuin paikalla on varsinainen jäsen.

Sisäinen viestintä - Sisäpiiri
Pohjois-Savon Järjestöfoorumi
o Pohjois-Savon Järjestöneuvostolla on tiedotuspostilista. Listan tunnistaa otsikon alusta: Pohjois-Savon
Järjestöneuvoston tiedotuslista /
o Pohjois-Savon Järjestöfoorumin viestit ovat aina jaettavissa eteenpäin verkostoille.
o Sähköpostilistalla tiedotetaan järjestöneuvoston kokouksessa käsitellyistä aiheista välittömästi
järjestöneuvoston kokouksen jälkeen.
o Pohjois-Savon Järjestöfoorumilla on Facebook-ryhmä "Järjestöyhteistyö Pohjois-Savossa"
o Pohjois-Savon Järjestöfoorumi kutsutaan kokoon 1-2 kertaa vuodessa.

Pohjois-Savon Liitto ja maakuntahallitus
o Maakuntahallituksen jäsen kertoo maakuntahallitukselle terveiset järjestöneuvoston toiminnasta
o Järjestöneuvoston kokouksen muistion linkki laitetaan tiedoksi annettavien listaukseen maakuntahallituksen
esityslistalle

Pohjois-Savon Hyte –tiimi
◦
◦

Hyte-tiimin edustaja on järjestöneuvostossa
Järjestöneuvoston edustaja (t) on Hyten aluetyöryhmässä

4. Ulkoinen viestintä - kohderyhmät
Ulkoinen viestintä sisältää järjestöneuvoston toiminnasta viestimisen ulospäin. Kohderyhmiä ovat:
Ulkoisen viestinnän sisärinki
◦
◦
◦

Toimialaverkostot
Paikalliset järjestöverkostot (foorumit, tapaamiset ym.).
Järjestöyhteyshenkilöt

Ulkoisen viestinnän vaikutusrinki
◦
◦

Kuntien päättäjät ja viranhaltijat
Maakunnan ja seudulliset organisaatiot ja niiden työntekijät

Ulkoisen viestinnän tiedostusrinki
◦
◦

Kaikki yhdistykset ja järjestöt maakunnan alueella
Maakunnan asukkaat

o Minkä tarpeen verkostoyhteistyö täyttää yhdistyksen aktiivin osalta?
o Mitä hyötyä saa verkostoyhteistyötä?
o
o
o
o
o
o

Vaikuttamismahdollisuus
Näkyväksi tuleminen
Ajan hermolla pysyminen ja tiedon saaminen
Oman näkökulman laajentaminen
Koettu hyöty ja mielekkyys
Tuen saaminen "vertaistuki"

o Mikä ylittää aktiivin odotukset yhteistyöstä?
o
o
o
o

Kohtaaminen ja ensitapaaminen
Kokemus siitä, että on tervetullut
Huomioiminen
Innostuminen ja kipinän syttyminen

o Mikä on aktiiville vaikeaa? Missä tarvitsee tukea tai resursseja?
o
o
o
o

Kellonajat tapaamisissa / ajankäytön haaste
Ajatus siitä, että vaatii lisätyötä vrt. voisi saada helpotusta omaan toimintaan
Kuulunko tähän, onko vain ammattilaisille jat työntekijöille "hämäryys"
Asiasisältö kohdistettu / selkeytetty

Yhdistyksen ja
järjestön aktiivi
"asiakkaana"
Viesti, jolla asiakas suosittelee yhteistyötä
muille aktiiveille:
" Me-henki vei jalat alta! Minut otettiin
lämpimästi vastaan, asiantuntemukseni oli
toivottua."
"Tarjoilut olivat mahtavat. Ikinä en ole
syönyt niin hyvää pullaa. Kannattaa lähteä
mukaan"
Henkilö, joka halutaan
--> Ulkoisen viestinnän tiedotusringistä
Sisäisen viestinnän sisäpiiriläiseksi
--> Sisäisen viestinnän sisäpiiriläisestä
ydinryhmään

o Miten tavoitat aktiivit? Miten rohkaiset tulemaan mukaan?
o Henkilökohtaisempi kutsu mukaan
o Järjestöfoorumit kunnissa tiedotuskanavina
o Keskusjärjestöjen viestintä omille verkostoille ja jäsenyhdistyksille

HUOM! Myös kaikki kuntalaiset ovat
palvelun loppukäyttäjiä!

◦ Mitä tarvetta järjestöneuvosto palvelee? Mikä on järjestöneuvoston jäsenen
erityistarpeet?
◦ Vastavuoroisuus, dialogi, yhteenkuuluvuus, ajankohtainen tieto,
◦ Erityistarve: oma toiminta, hyöty oman arvomaailman kanssa synkassa
◦ Konkreettinen apu: ruohonjuuritasolta tarve ja verkosto verkosto välittää tietoa = ratkaisu

◦ Mikä yhteistyössä / verkostossa toimii hyvin?
◦ Sakke-hankkeen tiedotus ainakin mukaan lähteneille kulkee --> Miten jatkossa?
◦ Avoimuus, yleinen tiedottaminen

◦ Mihin tarvitsee tarkennusta / tukea?
Miten tavoitetaan ne, jotka eivät ole mukana. Yleinen tiedottaminen, lisää profiloitu viestintä

◦ Miten tavoitetaan yhdistyksen tai järjestön aktiivi
◦ Paikan päällä - henkilökohtainen viesti
◦ Isojen toimijoiden viesti omille jäsenyhdistyksille --> helpottunut, tiiviit pohjat
◦ Järjestöfoorumit

◦ Kuka tai mikä auttaa yhteistyön onnistumisessa? Positiivinen palaute
◦
◦
◦
◦

Tunnettavuus, Monikanavaisuus (esim. Mielipidekirjoitus)
Ottaa aikaa, määrätietoinen eteenpäin vieminen,
Tunnistettava, että prosessi. Valmista ei ole!
Avoin, luottamuksellinen ilmapiiri

Yhdistyksen tai järjestön
aktiivi, jota tavoitellaan
verkostoyhteistyöhön
asiakaspersoonana
Yhdistysaktiivin tärkein
yhteistyökumppani on
Henkilö järjestöneuvostosta, joka
on nimi ja kasvot
Pohjois-Savon Jerryn yhteisö
Oman toimialan verkosto
Oman paikkakunnan verkosto
Kunta ja kunnan järjestöyhteistyöhenkilö

Minkä ratkaisun haluaa löytää?
◦ Lisää tekijöitä. Millaisen resurssin kolmas sektori tuo taloudellisessa mielessä?
◦ Käyttäjän näkökulman, ruohonjuuritason: toimiiko palvelu, rakennus käyttäjille
◦ Valmiita esityksiä, ehdotuksia eteenpäin vietäväksi esim. Hyte-työ
◦ Hakee sitä, että kolmas sektori ottaisi kopin toiminnasta – kohtaako odotukset todellisuuden
kanssa?
Mitä ymmärrystä saa järjestöneuvoston kanssa?
◦ Ymmärrystä järjestökentästä sekä oppii tuntemaan kolmatta sektoria
◦ Saa tiedon siitä, mistä voi kysyä - ohjausta tiedon äärelle
◦ Järjestöjen vaikuttavuus: Järjestöjen asiantuntijatietoa, mitä järjestöt tekevät (eurot,

ihmiset toiminta), Stea-rahat, työllistäminen, ym. Kehittämisrahat

Mikä ylittää odotukset yhteistyössä?
◦ Tieto, tiivistetyt infot vaikutuksista: hyvä yhteistyö, joka tuo myös positiivista ilmettä kunnalle
◦ Resursseja toimintaan
Mikä jäsenelle on vaikeaa? Missä tarvitsee tukea tai lisäresursseja?
◦ Järjestökenttä ja kolmas sektori voi olla tosi tuntematon.
◦ Raha edellä kulkeminen sulkee silmät tosiasiallisilta toimilta. Lamaantuminen taloushaasteiden
edessä.
◦ Esimerkki: Auttaisi ymmärrys siitä, että järjestösektori on myös taloudellinen
yhteistyökumppani. Esim. Olka-toiminta ilman lisäresursseja
Miten tavoitat neuvoston jäsenen? Miten helpotat ja motivoit tulemaan mukaan?
◦ Saisimmeko kaikki kiinni esim. Valtuutetut ja maakuntavaltuutetut?
◦ Hyvässä hengessä laitettu viesti, mielipidekirjoitus – lyhyt oppimäärä siihtä, miikä on
järjestöneuvosto.

Kunnan tai maakunnan
päätöksentekijä
/viranhaltija
"asiakkaana"
Viesti, jolla asiakas suosittelee
järjestöyhteistyötä muille
" Järjestöneuvostossa on
asiantuntijuutta tarjolla! "
"Se on yhden luukun ratkaisu
järjestötoiminnan ja yhteistyön
piiriin. Sieltä löytyy kaikki:
tiivistetysti ja helposti!"

◦

Mitä tarvetta järjestöneuvosto palvelee päättäjän/viranhaltijan näkökulmasta? Mikä on
hänen erityistarve?
◦
◦
◦
◦

Ajantasaisen tiedonsaanti, ajan säästäminen, oikea tieto
Lakisääteisten palvelujen täydentämisestä tietoa
Tueksi kunnan / maakunnan organisaatioiden toiminnalle hyvinvoinnin edistämisestä
Järjestöt - ajankohtaiset ilmiöt - hiljaiset signaalit!

◦ Mikä yhteistyössä / verkostossa toimii hyvin?
◦ On tiivistänyt yhteistyötä, joukkovoimaa
◦ Maakuntahallituksen edustaja

◦ Mihin tarvitsee tarkennusta / tukea?
◦ Miten kerrotaan toiminnasta tarkennetusti
◦ Osallisuuden edistäminen kunnassa suunnitteluvaiheessa
◦ Mieten oltaisiin edellä, ajassa - tätä esille

◦ Miten tavoitetaan ?
◦ Hissipuhe
◦ Ennen vaaleja on helpointa saada yhteys päättäjiin. Kuntavaalit 2021 Nyt lähdettävä liikkeelle.
◦ "Oletko kuntasi järjestötoiminnan lippulaiva?" - Testi ja samalla infoa (purje – liikkeelle laittava voima, ruori toimintaa ohjaava, tähystäjä - tulevaisuutta ennakoiva, luotsi – riskien kartoittaja)
◦ Jäsenet omissa yhdistyksissä - tärkeitä ensitiedon levittäjiä

◦ Kuka tai mikä auttaa yhteistyön onnistumisessa? Positiivinen palaute
◦ Järjestöosallisuus
◦ Joustavuus, ketteryys

Kunnan tai
maakunnan päättäjä
/ viranhaltija
Järjestöneuvoston tärkein
yhteistyökumppani kuntalaiset,
muut viranhaltijat, päättäjät.
Edunvalvonnan verkostot ja
yhteisöt, esim. Pohjois-Savon
liitto.

Ulkoinen viestintä - aktiivisten sisäpiiri
Toimialaverkostot
• Jokainen järjestöneuvoston jäsen on jonkin toimialan edustaja (14 toimialaa) - ilmoitetut verkostot
verkostokartalla. Seuraavalla dialla on verkostoviestintävastuut järjestöneuvostolla 2019-2020.
• Pohjois-Savon Järjestöneuvoston tiedotuslistan (ent. Pohjois-Savon Jerry) viestit ovat aina levitettävissä
oman toimialan verkostoille.
• Pohjois-Savon Järjestöneuvoston viestit silloin, kun viestin alussa lukee "verkostolle levitettävä" tms lause.
Paikalliset järjestöverkostot (foorumit, tapaamiset ym.).
• Järjestöyhteyshenkilöt ovat paras taho välittämään tietoa paikallisille yhdistyksille.
• Järjestöyhteyshenkilökirje sähköpostilla 2-4 kertaa vuodessa.
• Suoraan yhteys myös pohjoissavolaiset.fi -uutiskirjeellä.
• Järjestöneuvoston jäsenten rooli eri alueiden edustajana?
• Sosiaalinen media:
• Pohjois-Savon Järjestöneuvoston Facebook-sivu – Instagram-tila kytkettynä tähän
• Järjestöyhteistyö Pohjois-Savossa - ryhmäsivu Pohjois-Savon Järjestöfoorumille

Ulkoinen viestintä - vaikutusrinki
Kuntien päättäjät ja viranhaltijat
- Sakke-hankkeen koottu sähköpostilistaus valtuutetuista sekä johtoryhmistä - käyttö 2 kertaa vuodessa.
- Kuntavaalikampanjat – seuraava 2021
--> viestintä aina seuraavan neljän vuoden aikana tällä teemalla pohjoissavolaiset.fi järjestöviesteissä sekä esim.
sosiaalisessa mediassa paikallisissa tiedotusryhmissä.
Maakunnan ja seudulliset organisaatiot ja niiden työntekijät
- Sidosryhmävierailut ja sopiminen säännöllisestä (F2F) yhteydenpidosta.
- Pohjoissavolaiset.fi -sivuston saaminen osaksi vuorovaikutteista viestintää - tiedottaminen järjestötoimijoille mahdollista.

Ulkoinen viesti
Kaikki yhdistykset ja järjestöt maakunnan alueella
◦

Pohjoissavolaiset.fi -uutiskirje

◦

Pohjoissavolaiset.fi -sivusto

◦

Sosiaalinen media

Maakunnan asukkaat
◦

Savon sanomat - Järjestöblogi

◦

Säännölliset mielipidekirjoitukset maakunnan lehtiin

Sosiaalinen media
◦ Pohjois-Savon Järjestöneuvoston Facebook-sivu – Instagram-tila kytkettynä tähän
◦

Järjestöyhteistyö Pohjois-Savossa - ryhmäsivu Pohjois-Savon Jerrylle

5. Mittarit viestinnän onnistumiselle 2020
Sisäisen viestinnän osalta
§ Ydinryhmä
§ Sisäpiiri
Ulkoisen viestinnän osalta
§ Aktiivisten sisäpiiri
§ Vaikutusrinki
§ Tiedotusrinki

