Pöytäkirja JÄRJESTÖNEUVOSTON KOKOUS 4/2021

Aika: 26.8.2021 13-15
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Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Kovanen avasi kokouksen klo 13.

2. Todetaan läsnäolijat
a. Tiedoksi: varajäsen Outi Väyrynen on vaihtanut työpaikkaa ja hänen jäsenyytensä
on siirtynyt uudelle työntekijälle: Sauli Paavilainen, Suonenjoen Rivertech.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Työjärjestystä muutettiin esittelijöiden toiveesta.

4. Työryhmien kuulumiset ja ajatukset jatkosta.

A) Sote -työryhmä / Hyvinvointialueen ja Järjestöneuvoston kumppanuus, Anne Aholainen
POSOTE-20 hanke on valmistellut hyvinvointialueen organisoitumista. Laki aiheesta meni kesällä
läpi, joten hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023 ja lakisääteiset toimielimet
käynnistyvät. Maakuntauudistuksen HYTE-vastuuvalmistelija Pekka Puustinen on kannattanut
Järjestöneuvoston sitomista osaksi uuden hyvinvointialueen virallista rakennetta. Millä tavoilla
tätä voisi ja haluttaisiin edistää?
Pohdiskelua: Järjestöneuvoston nimeämät edustajat Kumppanuuspöytään? Yhteistyö sote ja/tai
hyte työryhmien kanssa? Avoin haku?
Tarve on yhteiselle ratkaisujen tekemiselle, ei vain järjestöjen äänen esiintuomiselle, eli yhteistyö
edellyttää osallisilta myös työpanosta.

Tiedoksi, että yhdistyksille tarkoitetut uudistus infot jatkuvat kerran kuussa ja ovat avoimia kaikille.
Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätiedot: Järjestöjen Sote-kahvit:
https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri.html

Keskustelu:
Yhteistyötä kannatettiin, erityisesti jotta vältyttäisiin turhilta, rinnakkaisilta tai päällekkäisiltä
toimielimiltä. Yhdistykset tulisi saada tietoiseksi siitä, että nyt on aika ja mahdollisuus vaikuttaa ja
tuoda esiin osaaminen ja ajatukset. Koko maakunnan alue on huomioitava, myös erilaiset
toimialat, sillä sote ja hyte kattavat muitakin kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa.
Tiedonsaanti koettiin tärkeäksi. Mitä useammasta paikasta tulee tietoa, sitä varmemmin se löytää
myös perille.
Muistutettiin Järjestöneuvoston sähköpostilistasta ja pohjoissavolaiset.fi -palvelusta - näitä saa
rohkeasti käyttää tiedonvälittämiseen verkostoa koskevissa asioissa.

SOTE-työryhmä ja Anne Aholainen jatkavat asian valmistelua ja infoavat Järjestöneuvostoa.

B) Hyte -työryhmä, Sami Hämäläinen
Ei varsinaisia kokoontumisia, ovat osallistuneet alueellisen hyvinvointisuunnitelman tekoon.
Suunnitelma on nyt julkaistu kommentoitavaksi osoitteessa:
https://bit.ly/PShyvinvointisuunnitelma
Kommentointi on auki 10.9. asti. Varsinainen suunnitelma alkaa dialta 19.

Keskustelu:
Kommentteja toivotaan erityisesti toimenpiteisiin ja menetelmiin.
Verkoston jäsenten tietoisuus myös oman kunnan hyvinvointisuunnitelmista ja niiden käytöstä
yhdistystoiminnassa.

C) Ulkoinen viestintä -työryhmä, Nelli Reinikainen
Pohjois-Savon Järjestöfoorumi järjestetään 4.9. Varkaudessa ja etäyhteydellä. Ilmoittautuminen on
nyt avattu. Ohjelmassa puheenvuoroja ja työpajoja.

5. ELY-keskus tapaamisen antia. Esittelee: Sami Hämäläinen
Iso osa Järjestöneuvoston jäsenistä oli läsnä tapaamisessa.
Järjestöneuvosto kertoi omia kuulumisiaan: uuden neuvoston valinta, yhdistysten huoli
rahoituksen jatkuvuudesta ja kunnalliseen rahoitukseen liittyvistä haasteista muuttuvassa
toimintaympäristössä. Pohdittiin Järjestöneuvoston roolia yhdistysten ja rahoittajien välillä.
Uusi EU rakennerahastokausi on alkamassa, mutta viivästyy osittain. KaKe –hankkeet ovat
laajenemassa koko maakuntaan. Maaseuturahastossa on käynnissä siirtymäkausi 21-22, uuden
ohjelmakauden sisältö ja tavoitteet ovat lausuntokierroksella.
Pohjois-Savon Liitto järjestää koulutuksia hankkeiden hakemiseen:
Rahoituksen hakeminen ja käyttö 30.8.: https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-jatapahtumat/tapahtuma/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-rahoituksen-hakeminen-jakaytto.html
Hankkeiden toteutus 26.10.: https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-jatapahtumat/tapahtuma/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-hankkeiden-toteutus.html

Keskustelu:
Voisiko Järjestöneuvostolla olla yhteinen “hankesalkku”, jossa hankeideat ja -toteutukset tulisivat
jaetuiksi ja yhdessä hyödynnetyiksi? Löytäisi kontakteja ja saisi ajatuksia, jos jokin on jo toimivaksi
todettu tietyllä kohderyhmällä.
Erityisesti ESR-hankkeissa kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä. Kumppanuuksia kannattaa
hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa, suunnitella yhdessä, löytää yhteisiä ratkaisuja.
-

Hankesalkku voisi olla osa alatyöryhmätyöskentelyä? Tahtotila on ilmaistu, asia pidetään
mielessä ja nostetaan myöhemmin suunnitteluun.

6. Pohjois-Savon liiton lausuntopyyntö: Maakuntaohjelma 2022-2025, Nelli Reinikainen
Pohjois-Savon liitto on pyytänyt palautetta ja lausuntoja Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma
2040 - ja maakuntaohjelma 2022-2025 –luonnoksista. Palautetta voi antaa yksityishenkilönä tai
jonkin tahon edustajana. Lausunto tulee jättää 23.9. klo 15.30 mennessä.
Keskustelu:
Tämä on ehdottomasti asia, johon Järjestöneuvoston tulisi antaa lausuntonsa.
-

Puheenjohtajisto käsittelee asian ja tekee siitä neuvostolle esityksen.

7. Syksyn toiminnan päälinjat
Keskustelu:
Voisiko Järjestöneuvosto kutsua alueen kansanedustajia keskustelemaan, mm. Järjestöjen
rahoituksesta? Esimerkiksi Keski-Suomessa on ollut tällainen tilaisuus.
Tilaisuuden järjestäminen sai kannatusta. Agendan muotoilu on kuitenkin tärkeää, jotta edustajat
saadaan houkuteltua myös paikalle.
-

Asian valmistelua jatkavat Mika Saastamoinen ja Laura Meriluoto.

Hyvinvointialueiden aluevaalit ovat vuoden alussa, 23.1.
Olisiko tässä vaikuttamisen paikka?
Sote-muutostuki on valmistamassa järjestöjä palvelevia videoita vaaleja ajatellen.
-

Aluevaali -asiaan palataan lokakuun kokouksessa.

8. Uuden Järjestöneuvoston hakuprosessi
Uusi Pohjois-Savon Järjestöneuvosto aloittaa toimikautensa alkuvuodesta 2022. Miten
hakuprosessi olisi hyvä järjestää ja mitä asioita siinä tulisi huomioida?
Aiheesta on tehty alustava suunnitelma noin vuosi sitten.
Keskustelu:
Haasteena on jatkuvuuden, edustavuuden ja yhdenvertaisuuden turvaaminen. Eri teemoihin on eri
tavoin löydettävissä ehdokkaita, maakunnallinen kattavuus muistettava.
Leader-ryhmät ovat sitoutuneet mukaan Järjestöneuvoston työskentelyyn.
Millä perusteella pysyvät ja vaihtuvat jäsenet valitaan?
Ehdotus: Jos teemassa on olemassa oleva verkosto, verkosto valitsee keskuudestaan uuden
jäsenen.
Hakuprosessilta toivottiin ketteryyttä ja helpoutta.
Pidettiin tärkeänä, että osallistumismotivaatio, -edellytykset ja –oikeutus tulisi osoittaa kirjallisesti.
Ehdokkaan nimeämisestä tarvitaan yhdistyksen/verkoston päätös.
Pieniäkin halutaan mukaan, joten “verkoston” määritteleminen hakemustekstissä tärkeää.

Ensimmäinen neuvosto valittiin avoimessa kokouksessa. Voisiko uuden Järjestöneuvoston valita
valintaa varten järjestettävässä Järjestöfoorumi -tapahtumassa joulukuussa?

Puheenjohtajat ja sihteeristö valmistelevat ehdotuksen hakuprosessista lokakuun kokoukseen.

9. Muut asiat
Tiedoksi: Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa, kts. Liitteet.
Tiedoksi: Korona-avustus seurantaloille, haku auki 23.9. asti:
https://www.pohjoissavolaiset.fi/2021/08/27/korona-avustus-seurantalojenyllapitokustannuksiin-haku-auki-23-9-asti/
Tiedoksi: Leader –rahoitusinfo (tietoa myös mm. Säätiörahoituksista):
https://www.kalakukkory.fi/fi/yhdistys/ajankohtaista/?news=view&newsID=2205

10. Seuraavat kokoukset
ti 26.10. 13-15
ti 14.12. 13-15

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

