Mediatiedote 12.2.2018
Pohjois-Savossa kehitetään järjestöjen yhteistyön edellytyksiä
Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa (Sakke 2017-2019) etsitään
järjestöyhteistyöstä voimaa järjestöjen kehittämistoimintaan maakunnassa ja kootaan PohjoisSavon järjestöjen tiedot ja toiminta helposti kansalaisten saataville.
Järjestöillä ja yhdistyksillä on suuri merkitys kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistämisessä. Järjestöissä tehdään monipuolista asiantuntijatyötä, ohjausta ja neuvontaa sekä
harrastus- ja virkistystoimintaa. Järjestöillä on suuri merkitys myös vapaaehtois- ja
vertaistoiminnassa sekä edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä.
Järjestöt mukaan maakunnalliseen kehittämistyöhön
Järjestökenttä pitää sisällään laajan joukon erilaisia toimijoita kyläyhdistyksistä potilasjärjestöihin ja
liikuntaseuroista metsästysseuroihin. Sote- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuoma suuri
kysymys on, miten järjestöjen asiantuntijuus otetaan huomioon uusissa palveluissa ja kuinka
järjestöjen mahdollisuudet toimia palvelujen tuottajina turvataan? Harva tulee ajatelleeksi
esimerkiksi kyläyhdistysten merkitystä kyläturvallisuuden edistämisessä, potilasjärjestöjen roolia
sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja sairastuneiden tukemisessa tai vapaaehtoisen
pelastuspalvelun roolia kadonneiden ihmisten etsimisessä. Nämä ovat hyvä esimerkki asioista, joita
tulevassa maakuntauudistuksessa pitäisi pystyä huomioimaan rakennettaessa yhteistyötä eri
toimijoiden välille.
- Tätä järjestöjen kokonaiskuvaa Sakke-hankkeessa halutaan tuoda esiin. Hankkeen tavoitteena on
käynnistää erilaiset järjestöt huomioiva toimintamalli järjestötoiminnan merkityksen esiin
nostamiseksi ja vaikuttamistoiminnan kanavaksi, kertoo projektipäällikkö Anne Aholainen Sakkehankkeesta.
Eri puolilla Suomea järjestöissä on huomattu tarve maakunnalliselle yhteistyölle ja perustettu
erilaisia järjestöjä yhteen kokoavia foorumeita. Esimerkiksi järjestöasiainneuvottelukunta
maakunnan järjestöjen asiantuntijaryhmänä toimii jo Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja
PohjoisPohjanmaalla. Maakunnallisen järjestöjen yhteistyömallin kokeilun käynnistämiseksi hanke
toteuttaa yhteistyössä Pohjois-Savon liiton ja Kirkonkylät palvelukeskuksina-hankkeen kanssa kolme
keskustelutilaisuutta helmikuussa 2018.
- Järjestöjä yhteen kokoava foorumi on maakunnan näkökulmasta tarpeellinen, jotta erilaisten
järjestöjen toiminta voidaan huomioida maakunnan kehittämistoiminnassa, kommentoi
maakuntauudistuksen assistentti Anne Sahrio.
Kuntatason järjestöyhteistyöllä elinvoimaa ja hyvinvointia
Järjestöjen ja yhdistysten toiminta paikallisella tasolla on uusien kuntien hyvinvoinnin- ja terveyden
edistämisessä merkittävä resurssi ja yhdistykset tulevat olemaan kunnille merkittäviä kumppaneita.
Järjestöjen monipuolinen toiminta, kuten erilaiset matalan kynnyksen tukipalvelut, harrastus- ja
osallistumismahdollisuudet ovat kunnille myös tärkeitä elinvoimatekijöitä.
www.pssotu.fi

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi järjestöjen tärkeimmistä yhteisistä tehtävistä. Siksi
on hyvä, että liikuntajärjestöt ja urheiluseurat voivat toimia kunnissa muiden järjestöjen kanssa
yhteistyössä tämän asian toteuttamiseksi, kommentoi aluejohtaja Risto Kovanen Pohjois-Savon
Liikunta ry:stä.
Pienten paikallisten yhdistysten toiminnassa yhteistyö on avain toiminnan jatkumiseksi. Ihmisten
toimintatapojen muutoksien myötä järjestöjen täytyy kehittää toimintaansa vastaamaan
nykypäivän tarpeisiin. Nuorien houkutteleminen mukaan toimintaan tuntuukin olevan yhteinen
haaste järjestökentän toimijoille. Löytyisikö eri toimijoiden yhteistyöstä ja hyviä käytäntöjä
jakamalla myös tähän haasteeseen ratkaisuja? Esimerkiksi tähän kysymykseen vastauksia etsitään
Sakke-hankkeen paikallisissa tilaisuuksissa - Järjestöjatkoilla kunnissa.

Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu kokoaa järjestötietoa
Tietämys erilaisten järjestöjen toiminnasta niin kansalaisilla kuin viranomaisillakin on tällä hetkellä
usein omien verkostojen varassa ja erilaisten verkkosivujen syövereissä. Kokonaiskuvaa kentän
toimijoista Pohjois-Savossa on hankala muodostaa. Tähän haasteeseen vastauksena Sakkehankkeessa rakennetaan Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu. Järjestötietopalvelu kokoaa tiedon
järjestöistä ja yhdistyksistä sekä niiden toiminnasta Pohjois-Savossa yhden verkkopalvelun alle.
Järjestötietopalvelu rakentuu osaksi valtakunnallista Toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuutta.
Toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuus on perustettu helpottamaan kansalaistoiminnan parissa
toimivien järjestöjen, yhdistysten ja ei kaupallisten yhteisöjen toiminnan, vapaaehtoistyön ja
kehittämistoiminnan löytämistä sekä viestintää. Pohjois-Savon Järjestötietopalvelussa mahdollistuu
myös tiedon kokoamisen pohjoissavolaisten järjestöjen yhteistyöverkostoista ja
vaikuttamistoiminnasta maakunnassa.
- Sakke-hankkeen yhtenä tuotoksena kootaan Pohjois-Savon Yhdistysohjelma. Yhdistysohjelmaan
kootaan tietoa järjestöjen toiminnasta ja yhteistyöstä sekä tehdään näkyväksi tulevaisuuden
askeleita järjestökentän toiminnan kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Osana hankkeen toimintaa
uusitaan myös Pohjois-Savon Järjestökysely, Sakke-hankkeen järjestökoordinaattori Henna
Ovaskainen kertoo.
Kaikki lisätiedot tilaisuuksista ja toiminnasta löydät Sakke-hankkeen verkkosivuilta.
Sakke-hankkeen toiminta on tarkoitettu kaikille pohjoissavolaisille järjestö- ja yhdistystoimijoille.
www.pssotu/sakke.html
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