Keskustelutilaisuudet maakunnallisen järjestöyhteistyön rakenteen
käynnistämiseksi
Iltapäiväseminaarien tavoitteena oli tavoittaa järjestöjä, joissa on palkattua henkilöstöä.
Järjestöjatkokierroksilla on tavoitettu enemmän pieniä yhdistystoimijoita. Osallistujia oli Varkaudessa 25
kpl, Kuopiossa 42 kpl sekä Iisalmessa 24 kpl.

Työpajakysymykset

1. Millainen olisi paras tapa koota järjestöt maakunnan tasolla yhteistyöhön?
2. Mikä on tärkein huomioitava asia järjestöjä ja järjestötietoa kokoavan maakunnallisen
yhteistyötoiminnan perustamisessa ja toiminnassa?
3. Mikä on tärkein maakunnallinen järjestöjen yhteistyön tehtävä?
4. Millä tavalla erilaiset ja erisuuruiset järjestöt tulevat huomioiduksi tai edustetuksi maakunnallisessa
järjestöyhteistyön toimintamallissa?
5. Millä tavalla paikallisella tasolla toimivat yhdistykset ja yhdistysverkostot tulevat huomioiduksi ja
osallistetuksi järjestöyhteistyön toimintamallissa?
6. Jos sinulla on muita ideoita tai ajatuksia maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön, voit esittää niitä
täällä.
7. Mitä olemassa olevia maakunnan tasolla vaikuttavia järjestöverkostoja olisi tärkeää huomioida
maakunnan järjestöyhteistyön toimintamallissa?
8. Missä olemassa olevassa järjestöjen verkostossa toimit? Tai tiedätkö verkostoja, jotka voisivat olla
osana maakunnallisessa järjestöyhteistyön toimintamallissa?
9. Mikä maakunnan tehtävistä kiinnostaa?
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Millainen olisi paras tapa koota järjestöt maakunnan tasolla yhteistyöhön?
Varkaus
1. Kunnan palattu koordinaattori kokoaa järjestöt esimerkiksi raatiin. Kaikissa kunnissa olisi hyvä olla
yhteistyöfoorumi järjestöillä  siellä valitaan edustajat /kunta (8 ääntä)
2. Maakuntakoordinaattori + ”organisaatio” (7 ääntä)
3. Äärimmäisen haastava! Teemallinen (es. Metsästysseurat jne.) foorumi ja siitä edustajat eteenpäin
(5 ääntä)
Muut ajatukset:
-

Digitaalinen viestintä ja verkostot verkossa,
esteettömyys ja saavutettavuus,
järjestöjä kokoava maakunnallinen järjestöjuhla

Kuopio
1. Yhdistysilta (Järjestöpalaveri?), johon kokoontuu lähialueen järjestöjen ja yritysten edustajat ja
kenties myös kunnan/kaupungin edustajat (13 ääntä) Jatkojalostusta Valitaan edustajat, vaihtuvat
edustajat (Ei 20 vuotta) max. 2 vuotta. Yhdistysiltoja pitäisi olla riittävän usein, voisiko olla
maakunnan yhteisiä järjestöjen tapaamisia.
2. Voisiko järjestää etäosallistumismahdollisuutta. On pitkät välimatkat osallistua. Nykytekniikka antaa
mahdollisuuksia. (12 ääntä)
3. Karkeasti toimialasektoreittain maakunnallisesti (6 ääntä) jatkojalostusta: tai ikäryhmittäin Miten
huomioidaan koko maakunnan alueella toimivat piirit tai vastaavat. Entäpä järjestöt, jotka toimivat
usealla sektorilla?
Muut ajatukset:
-

Järjestöavustusten jakaminen joko maakuntajohtoisesti ja avustuksen saamisen ehtona toiminnan
esiin tuominen maakunnan yhteisessä alustassa. (5 ääntä)
Vierailu/tutustumiskäynti, jossa toiminnan esittelyä
Seutuedustus maakunnalliseen yhteistyöryhmään + riittävästi huomioitu eri segmentit /
kohderyhmät
Yhteisiä foorumeja eri puolilla maakuntaa  tutuksi tuleminen. esittelyt synnyttävät luottamusta.

Iisalmi
1. Kaikkia hyvin erilaisia järjestöjä ei voi kerralla koota vaan eri sektoreilla toimivat järjestöt ensin
yhteen ja siitä edetään laajempiin kokonaisuuksiin.
Jatkojalostaminen: Myös sektoreita ”törmäyttämällä” voidaan saada aikaan uutta ajattelua sekä
toimintamalleja. (8 ääntä)
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2. Järjestökenttä on niin laaja, että tarvitaan kohderyhmien välistä järjestäytymistä  tarve
yhteistyöstä yhteisen tavoitteet ja vision hyväksi. Esimerkiksi yhdessä lapsen parhaaksi.
Jatkojalostamisessa: Kuntarajat ylittävää yhteistyötä: kuntatasolla toimii kaikkien erityyppisten
yhdistysten yhteistyö, mutta teemakohtaiset laajemmalla alueella. (7 ääntä)
3. Maakunnalla tulee olla taho, joka yhdistää alueilla olevaa toimintaa, koordinaattorit.
Jatkojalostamisessa koordinaattoreiden tulee jalkautua. Kuntatason kokoontumiset, jossa
maakunnan edustaja mukana. (6 ääntä)
Muut ajatukset:
-

Pakko on paras porkkana

Mikä on tärkein huomioitava asia järjestöjä ja järjestötietoa kokoavan maakunnallisen
yhteistyötoiminnan perustamisessa ja toiminnassa?
Varkaus
1. Tiedon löytämisessä tärkeintä on selkeys ja helppous. Mahdollisimman simppelit nettiosoitteet ym.
Liian hienot lauseet ja tavoitteet murentavat pohjaa! (6 ääntä)
2. Tarve koordinaattorille. (5 ääntä)
3. Järjestöjä kokoavassa toimielimessä tärkeintä on tasapuolinen valintamenettely ja avoimuus. (5
ääntä)
Muut ajatukset:
Järjestötiedon koontiin:
-

sen on oltava esteetöntä ja saavutettavaa (aistivammaisille myös),
ajan tasalla olevat yhteystiedot ja eri kuntien / kaupunkien yhteistyöelimet  ensin oltava
kunnossa siellä, sitten maakuntataso
MAINOS: Varkauteen perustettava Suomen mielenterveysseuran mielenterveysyhdistys.
Yhteystieto tuomo.oinonen@gmail.com

Kuopio
1. Kaikilla järjestöillä yhtäläinen oikeus osallistumiseen (pienet, suuret, erilaiset (21 ääntä) Ainakin
tiedettävä, kenen kautta oman järjestön edustus. Riippumatta kotipaikasta! Miten pienten
järjestöjen ääni saadaan kuuluviin? Mikä on se taho, joka kokoaa pienempien toimijoiden
mielipiteitä ja miten?
2. Kussakin järjestössä hyvä tietää, mikä taho heitä edustaa maakunnallisessa yhteistyöryhmässä tai
neuvottelukunnassa. (15 ääntä)
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3. Monipuolisuus eri järjestöjen mukana olosta (14 ääntä)
4. Miten taataan/turvataan se, että myös paikallinen aktiivinen toiminta jatkuu ja että sitä tuetaan ja
potkitaan eteenpäin maakunnallisesta toiminnasta huolimatta. (9 ääntä) Jatkojalostus: paikallisen
toiminnan paikallistaso?
5. Säännölliset tapaamiset (jokaisella järjestöllä omat menot/kokoukset, joten ennakointi) (7 ääntä)
Jatkojalostuksessa: ei liikaa ”kuormitusta” toimijoille, ei päällekkäistä pakollista toimintaa.
Muut ajatukset:
- asiakas- ja asialähtöisyys sekä osaaminen ja innostus
- tunnistaa oman järjestön vahvuudet ja heikkoudet
- järjestöt ovat olemassa tarkoituksensa toteuttamiseksi (aatteellinen). Se voi olla palvelujen
tuottaminen, usein miten ei. Palvelusopimus -ajattelumalli sulkee paljon järjestöjä pois
yhteistyöstä
- Voiko olla ikäryhmittäin sektorointi? esim. lapset, perheet, työikäiset, ikäihmiset. Jatkojalostus:
joskus palvelu, erilaiset tavoitteet eri ikäryhmillä
- Yhteinen visio / luottamus
- järjestökentän vaikuttavuuden kasvu muutoksessa, järjestöjen oma toiminta julkista raamien
lisäksi.
Iisalmi
1. Että kaikki järjestöt tulevat huomioon otetuksi (9 ääntä)
2. Osallisuuden toteutuminen, aito tarve koota tiedot yhteen ja mahdollisuus vaikuttaa (6 ääntä)
3. Tiedottaminen ja tasapuolisuus, kansalaiskeskustelun kehittäminen (4 ääntä)
Jatkojalostaminen: täsmäuutisia Ylä-Savon järjestöjen ruohonjuuritason toiminnasta, tekeminen
edellä, ei välttämättä henkilö tai organisaatio edellä. Esimerkiksi kategorioiden purkutalkoot
Kylätoiminta ei välttämättä, että ”kyläyhdistys tekee” voisi tiedottaa esimerkiksi kuukauden ajan
tietyn alan yhdistystoiminnasta tai teemoittain.
Muut ajatukset:
-

Ei saa tulla uutta turhaa byrokratiaa, jonka todellista merkitystä ei nähdä. Yhteistoiminnasta
täytyy olla hyötyä toiminnan kohteelle, ei tätä tekemistä pelkästään saatavan rahan tai tuen
takia.
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Mikä on tärkein maakunnallinen järjestöjen yhteistyön tehtävä?
Varkaus
1. Viedä järjestöjen ääni ylimmälle tasolle: ideat, hyvät käytännöt, arjen viestit. Ja valuttaa tietoa
myös toiseen suuntaan. (9 ääntä)
2. Hyvinvointi (7 ääntä)
3. Resurssien hyödyntäminen. Esimerkiksi Tervon hirviseuran metsästysmaja Nilakan rannalla.
Varkautelainen yhdistys voisi/tietäisi hyödyntää hirviseuran majaa tehden sinne syksyisen
sieniretken. (6 ääntä)
Muut ajatukset:
-

Järjestää maakunnalliset järjestöpäivät

Kuopio
1. Lisätä tietoisuutta järjestön osaamisesta ja asiantuntemuksesta (13 ääntä) Jatkojalostus:
Kokemusasiantuntijuus työvälineeksi. Yhdistää osaamista ja poistaa päällekkäistä toimintaa.
2. Edistää järjestöjen näkyvyyttä. (13 ääntä)
3. Edistää kokonaisvaltaista yhteistyötä, jolloin maakuntalainen saa monipuolista ja omaa hyvinvointia
edistäviä palveluja (10 ääntä)
4. Tuoda järjestöjen tekemä talkoo- ja vapaaehtoistyö näkyväksi (9 ääntä)
5. Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen + mahdollisuuksien hyödyntäminen (7 ääntä)
Muut ajatukset:
- Asukkaiden äänen esille tuominen  vaikuttaminen maakunnallisiin asioihin tms.
- Tiedotus eri mahdollisuuksista! (5 ääntä)
- Osaamisen / toimintatapojen kehittäminen ja työnjako
- Tukea yhdistyksiä toiminnassaan (koulutus, verkostot)
- Tuottaa isompia palvelukokonaisuuksia maakunnan asukkaille
- Tärkein maakunnallinen järjestöjen yhteistyön tehtävä, kolmannen sektorin toimijoiden työn
näkyväksi tekeminen ja yhteisellä äänellä ”huutaminen” etenkin avustuksia jaettaessa.
- Yhteistyön rakentaminen, yhteisen hyvän rakentaminen, yhdessä olemme enemmän
Iisalmi
1. Saada aikaan luontevia kumppanuuksia kunkin järjestön palvelutehtävän tukemiseksi. (13 ääntä)
Jatkojalostamisessa luontevasti kuntatasolta alkaen.
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2. Toimia yhteisen tavoitteen mukaisesti. Järjestöjen näkyväksi tuleminen (vahvuuksien ja osaamisen).
Järjestöjen toimintaedellytysten lisääminen ja hyvinvoinnin lisääminen. (6 ääntä)
Jatkojalostuksessa: tasapuolisesti kaikilla alueilla
3. Tehdä työtä näkyväksi. Synergia. Koheesio. (3 ääntä)
Muut ajatukset:
Varmistaa, että tehty esitys tai asia tulee päättävien elimien käsittelyyn.

Millä tavalla erilaiset ja erisuuruiset järjestöt tulevat huomioiduksi tai edustetuksi
maakunnallisessa järjestöyhteistyön toimintamallissa?
Varkaus
1. Muutama järjestö edustaa muita järjestöjä volyymin mukaan valitaan (Voivatko vaihdella?) - koko
kiintiön mukaan. Kuntatasolla eri järjestöt (kaikenkokoiset) kokoontuvat (järjestöraati?), jossa
sovitaan yhteiset asiat, mitkä viedään eteenpäin. (8 ääntä)
2. Oman kunnan koordinaattorin kautta! Edustaja, joka kunnasta (6 ääntä)
3. Asiat teemoittain tai sektoreittain, joihin vastaavat yhdistysten yhteenliittymät ja asiantuntijat. (6
ääntä)
Muut ajatukset
-

Kuntaan, kuntiin järjestöfoorumi, josta edustus maakunnalliseen järjestöyhteistyön
toimintamalliin
Pienemmät järjestöt tulevat kuulluiksi kunnallisten osallisuusmallien kautta
Maakunnan strategia ohjaa myös
Kunnasta/kaupungista pari järjestöedustajaa esim. yhdistysfoorumista tms. valittu. Tärkeää,
että viesti kulkee molempiin suuntiin.

Kuopio
1. Järjestöt / ja yhdistykset koottua ”asia edellä” toimiala, saman toimialan järjestöt kohtaavat 
yhteistyö (11 ääntä) Jatkojalostus; esim. avustusnäkökulmasta on tärkeää huomioida / linjata,
miten avustuksia jaetaan, Nimellinen ”sektori” ei kerro toiminnasta. Siiloihin jakaminen sulkee
järjestöjä ulos ja vaikeuttaa uusien yhteistyöverkostojen syntyä.
2. Huolellisella koordinoinnilla ja selvää ottamisella kunnan/kuntien järjestöistä. Ketään ei saa jättää
ulkopuolelle huolimattomalla pohjatyöllä (7 ääntä)
3. Pohdittava edustuksellisuus: toimiala, maakunnan osa (5 ääntä) Riittävästi eri toimialoilta tms. ->
tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, PRH:n käyttämä 3 sektorin toimialajako
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Iisalmi
1. Kootaan järjestötietokanta, jossa kaikki järjestöt ovat esitelty (11 ääntä)
Jatkojalostusta: kuka vastaa tietokannan ylläpidosta ja päivityksestä
2. Koordinaattorien koordinaattori (jos monenlaisia koordinoijia on, niin on vaarana epäselvyys ja
tippuminen yhteistyöstä) (7 ääntä)

Millä tavalla paikallisella tasolla toimivat yhdistykset ja yhdistysverkostot tulevat
huomioiduksi ja osallistetuksi järjestöyhteistyön toimintamallissa?
Varkaus
1. Järjestökoordinaattori, joka edustaa paikallisia järjestöjä ja osallistuu maakunnallisiin foorumeihin.
2. Paikallisesta järjestöfoorumista koottu edustus maakunnalliseen foorumiin
3. Yhdistysverkostot ja niiden huomioiminen tulee kirjata uuteen maakuntastrategiaan, sillä kuntalaki
jättää maakunnille liikaa tulkinnan varaa.
Muut ajatukset: Vaalit

Kuopio
1. Kysymällä yhdistyksen mukaan tulemisesta nyt tai myöhemmin – tiedotus tärkeää. (11 ääntä)
2. Opiskelijajärjestöt mukaan (8 ääntä) Jatkojalostuksessa: ylioppilaskunnan (ISYY) ja opiskelijakunnan
(Savotta) kautta tuhansia opiskelijoiden verkostoja mukaan. Opiskelijoista virtaa ja voimavaroja.
3. Kaikki halukkaat mukaan kunkin voimavarojen mukaan (5 ääntä)
4. Tukipilari mukaan (5 ääntä) jatkojalostuksessa Vammel ry mukana myös
Muut ajatukset
- Sovittava edustuksellisuudesta ja tiedonkulusta ja vaikuttamismahdollisuuksista (3 ääntä)
Jatkojalostusta: hyvät ideat kelpaavat!
-Paikallisjärjestöjen edustus mukaan (3 ääntä) Jatkojalostusta: Ovatko kaikki yhdistykset saman arvoisia
päätöksen teossa riippumatta yhdistyksen koosta? Tai miten yhdistyksen vaikuttavuutta mitataan?
Mikä voi olla piirijärjestöjen rooli? Edustuksellisuus?
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Iisalmi
1. Järjestökoordinaattori alueellisesti / paikallisesti  sopivan kokoinen alue, jotta yhteistyö
mahdollistuu (11 ääntä)
2. Kuntalaisten ja järjestöjen yhteinen ”olohuone” eli kokoontumistila (9 ääntä)
Muut ajatukset:
- Kokoontumisiin ajankohtainen teema käsiteltäväksi (mielenkiinto), yhteiset päämäärät
yhdistävät erilaisiakin pieniä toimijoita. Esim. pienen kunnan pienet yhdistykset toteuttavat
laadukkaita tapahtumia.
- Järjestötalot tai toiminnoittain yhteistyötalot (kaikki saman aihealueen toiminnot yhteen,
kunta, maakunta ja järjestöt)
- aidolla kuulemisella

Jos sinulla on muita ideoita tai ajatuksia maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön, voit esittää
niitä täällä.
Varkaus
1. Maakunnalliset eri sektoreiden yhdistysverkostot esim. päihde-, mielenterveys yms. Verkostot
2. Kumppanuuspöytä
3. Kyselytunti Facebookissa
Muut ajatukset:
Hackaton tai Battle, uusien palvelujen testaaminen järjestöjen kanssa, E-raadit

Kuopio
1. Yhteisten tapahtumien koordinoitu järjestäminen (11 ääntä)
2. Järjestöjä koskeva tukikoulutus jatkossa? Kuka hoitaa? (5 ääntä) Jatkojalostuksessa Tukipilari
järjestää järjestökoulutuksia tällä hetkellä. Piirijärjestöt?
3. Järjestöjen tapaamiset kuntien järjestöasiantuntijoiden yhdistystietojen perusteella koottuna.
Yhteystiedot järjestöistä jo lienee koottu esim. Kuopion kaupungin
hyvinvointiyhteistyökoordinaattorin (Sirpa Niemi) toimistossa. (5 ääntä)
Muut ajatukset:
- Järjestöjen yhteiset ”toimintamuodot” kuten koulutukset järjestetään ja huomioidaan
maakuntatasolla. Kaikki eivät tekisi päällekkäisenä samoja asioita. (4 ääntä)
- Voisiko järjestöfoorumi olla toimielimen sijaan 2-4- kertaa vuodessa pidettävä järjestöjen
yhteistyötapahtuma, jossa on 4-5 rinnakkaista koulutustilaisuutta 1-2 päivää rinnakkain. (3
ääntä)
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-

Miten saamme kaiken tiedon kaikille järjestöille? (3 ääntä) Jatkojalostusta: Tukipilari, P-S
Liikunta yms. mukaan. Kaikkea tietoa ei tarvitse tarjota kaikille, mutta miten luodaan eri
polkuja. Sovittava missä ja miten tietoa jaetaan.
Yhteinen toimintakalenteri (vrt. Siilinjärven kunnallinen)
Yhteistyössä järjestetyt tapahtumat
Tiedon kulkeminen. Yhteistyö. Esim. kotihoidon esimies ei tiedä mitä kaikkea tarjolla
(tapahtumia) vanhuksille. Kun tämän tajusin, pyysin järjestöiltojen pitäjää lähettämään
tapahtumapäivälistan esimiehelle, joka kertoo työntekijöille ja he taas vanhuksille. Kotihoidossa
olevat työntekijät voivat taas kerätä tietoa vanhuksilta: mitä he haluavat! Moniammatillinen
yhteistyö.

Iisalmi
1. Sähköinen tai digitaalinen alusta järjestöille ja somen hyödyntäminen (10 ääntä)
2. Maakunnallinen kyläparlamenttien ja vastaavien yhteistyöelin (4 ääntä)
3. Miten taataan, että järjestöfoorumin mielipiteet tulevat oikeasti huomioiduksi maakunnan
päätöksissä? Pitäisikö järjestöjen edustajan olla mukana myös ko. alan varsinaisesti päättävissä
elimissä ainakin kuultavana ja kuulemassa. (2 ääntä) jatkojalostuksessa: Järjestöt voisivat lobata
omia ihmisiään vaaleissa päättäjiksi!
Muut ajatukset:
Hyvät, pienetkin, käytännöt esille ja niitä voi jokainen taho ”parastaa” ja soveltaa omiin tarkoituksiin

Mitä olemassa olevia maakunnan tasolla vaikuttavia järjestöverkostoja olisi tärkeää
huomioida maakunnan järjestöyhteistyön toimintamallissa?
Varkaus
-

Toiminnan pitää olla yksinkertaista ja selkokieltä! Samalla alalla toimivat ja harrastavat yhteen
samassa kunnassa ideoimaan.
Eläkeläisjärjestöt toimivat pääjärjestöjen puitteissa, eivätkä useinkaan suvaitse muiden ryhmien
mukaantuloa (poliittiset taustat). Matkat ovat joskus yhteisiä. Verkostoituminen on jo valmiina.
Tulipilari, Vammel ry, Perheentalot, Pohjois-Savon Liikunta ry, Pohjois-Savon Kylät ry,
Kotiseutuliitto, Liikenneturva
Suomen omakotiliitto ry / Pohjois-Savon piiri ry
Neurologiset vammaisjärjestöt
Kokemustoimijat
Järjestöraati
Kylätoimijat
VaPePan sisällä SPR:ssä 50 järjestöä
VeKe
Päihdetyön verkostot paikallisesti ja maakunnallisesti
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-

Yhteistyö on mielettömän tärkeää. Aina se ei vain toimi, Kuppikuntien muodostuminen pitäisi
jotenkin estää.

Kuopio
-

Alkamassa lasten, nuorten ja perheiden yhteistyöverkosto (johto- ja päällikkötaso aluksi)
Maakunnalliset järjestöt
Valikko-verkosto, vapaaehtoistyön koordinoijien verkosto (Kansalaisareena)
Olemassa olevat kulttuurijärjestöt
Point -nuorisotyöverkosto ja allianssin verkosto
Tunnistaa olemassa olevat verkostot ja osallistaa ne aktiivisesti mukaan
Pohjois-Savon Liikunta ry
Maakuntien tasolla toimivat järjestöt unohdettu? Olemme töissä, joten jaksammeko pitää
tarpeeksi ”ääntä”. Kuluuko aikamme toiminnan toteuttamiseen? Entäpä usean maakunnan
alueella toimivat järjestöt? Miten pääsemme mukaan vaikuttamaan?
Kunnalliset + maakunnallinen yrittäjäjärjestö. Ei ole näkynyt tapaamisissa?
Midas – Mielenterveyden edistämisen alueellinen työryhmä
Sakke-hanke, Veke-hanke, valtakunnallinen verkosto, Hyvinvointivoimala / Kuopion
konservatorion (hallinnoija) kannatusyhdistys ry
Kansainväliset ystävyysseurat
Kyläneuvostot, kyläparlamentit, kylien yhteenliittymät
Omaishoidon verkosto

Iisalmi
-

SPR, VaPePa, Henkisen tuen ryhmät (SPR)
Pohjois-Savon Leader -ryhmät, jotka toiminnan ja rahoituksen kautta hyödyttävät koko
maakuntaa, kylätoimijoita, järjestöjä, kuntia, elinkeinoelämää ja yrityksiä. Säteilee hyvinvointia
koko maakuntaan.
Perheentalo -yhteistyö on selkeä kumppani Sote-alalla! Jo toimiva yhteistyö SOTE:n kuntien,
järjestöjen ja yritysten ym. kanssa.
Perheentalo toimii jo Iisalmessa ja Kuopiossa. Toimintaa ollaan aloittamassa Siilinjärvellä ja
Kuopiossa. Perheentalo toimii verkostomaisesti ei toimijoiden voimin. Periaatteet ovat
saavutettavuus, osallisuus, asiantuntijuus, yhteisöllisyys, sekä lapsi ja perhe keskiössä.
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Missä olemassa olevassa järjestöjen verkostossa toimit? Tai tiedätkö verkostoja, jotka
voisivat olla osana maakunnallisessa järjestöyhteistyön toimintamallissa?
Varkaus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimialojen kattojärjestöt / kokoavat tehot
Savon Sydänpiiri
Vammel ry, Tukipilari, Näkövammaisten liitto
Vapepa
Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin
SPR:ssä toimi, voi olla mukana maakuntatasolla
Sininauhaliiton aluetyön verkosto
Kuopion päihdepalvelusäätiön / -verkosto
Kristillisyyteen liittyvät
Lähimmäispalveluun verkostoituminen
Yhteisverkot kaikkia kokoaa yhteen. Kaikille yhteinen.
Ei vielä toimita, mutta ”etsimme ja ideoimme” asiaa.

Kuopio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilona-verkosto
Valikko-verkosto 2
alkamassa maakunnallinen lapsi- ja perhejärjestöjen verkosto (perhekeskusverkosto) (johto- ja
päällikkötaso aluksi)
Yhdistykset toimivat alueellisissa /paikallisissa verkostoissa (esim. yhdistysillat)
Pohjois-Savon Liikunta ry
Kokemustoimijoiden verkosto
Yksi elämä -verkosto (tarttumattomien tautien verkosto, jossa sydän, syöpä, diabetes,
mielenterveys, aivovamma ja Filha tekevät yhteistyötä)
Toiminnan maakuntien, Etelä- ja Pohjois-Savo yhteistyöverkostoissa
Kulttuurijärjestökenttä, Kalevalaisten Naisten Liitto
Kulttuurikeskus Vuorilinna
Nilsiän pitäjäyhdistys ry
Tervon yhdistysillat, yhteiset tapahtumat
Osaamis- ja palvelukeskus Majakka
Kuopion Seurafoorumi,
Leppävirran Yhdistysfoorumi
Kiuruveden liikuntafoorumi
Vaikuttaja – valikkoverkosto (Kansalaisareenan)
Kuntien kyläneuvostot, parlamentit
Vapepa
Kylien yhteenliittymät kuntien alueilla
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala = monialainen yhteistyöverkosto
Tukipilari, Veke/ Järjestö 2.0. Sakke  Periaatteessa kaikkien kanssa
Leader-ryhmät, PS -kylät, Nuorisoseurat
Nytkis
Elävä kirjasto (Allianssin kouluttajaverkosto)
Mielenterveyden edistämisen alueellinen yhteistyöverkosto – Midas
Luonto- ja ympäristökoulujen Lyke -verkosto
Muikku-verkko ympäristökasvatus verkosto
Suomen Lasten Kulttuurikeskusten liitto

Iisalmi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPR (2)
Voimaa vanhuuteen -hanke (2)
Kylät sydämellä -hanke (2)
Sakke
Perheentaloyhteistyö (2)
Latujärjestöt
Leader-ryhmät
maaseutuverkosto
Pohjois-Savon Kylät -verkosto
SavoGrow -elinkeinoyhtiön kehittämisalustat
Kylien yhteistyöverkosto Kyläparlamentti
Pohjois-Savon Kuvataideseurat PoSaKu
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Meitä yhdistyksiä kiinnostaa maakunnan tehtävät seuraavasti

www.pssotu.fi

Sosiaali- ja terveys
Kirkkopalvelut ry
Varkauden seudun omaishoitajat ry
Harjurannan kyläyhdistys ry
Leppävirran Sydänyhdistys ry
Pohjois-Savon Muisti ry
Varkauden Sydänyhdistys ry
Invalidiliitto ry
SPR erilaisissa paikallisyhdistyksissä
Varkauden seudun kotien puolesta ry
Pohjois-Pielaveden Kylät ry
Ylä-Savon Veturi ry
Iisalmen Pelastakaa Lapset
Perheentaloyhteistyöryhmä
Iisalmen Nuorison Tuki ry
Iisalmen seudun Diabetesyhdistys ry
Ylä-Savossa Sydänyhdistys
Ylä-Savossa Syöpäyhdistys
Eläkeläisjärjestöt Ylä-Savossa
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Savon Sydänpiiri
Pohjois-Savon CP-yhdistys
Huoltoliitto ry
Tukipilari
Pohjois-Savon Kylät ry
Turvalinkki ry
MLL – Järvi-Suomen piiri
Nuorten Palvelu ry
Vuorelan Kunto ry
Kuopion mielenterveyden tuki ry
Savon Martat ry
MunuaisLiikenne ja makssaliitto
Harjurannan kyläyhdistys ry
Pohjois-Savon Muisti ry
Varkauden Sydänyhdistys ry
Ylä-Savon Veturi ry
Kyläparlamentti Sonkajärvi
Eläkeläisjärjestöt Ylä-Savossa
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Koillis-Savon Oppaat ry
Pohjois-Savon Kylät ry
Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry
Siilinjärven kyläparlamentti

Pelastustoimi
Harjurannan kyläyhdistys ry
SPR erilaisissa paikallisyhdistyksissä
Ylä-Savon Veturi ry
Kyläparlamentti Sonkajärvi
Pohjois-Savon Kylät ry
Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry

Kasvupalvelut, aluekehittäminen
Varkauden seudun Omakotiyhdistys ry
Kirkkopalvelut ry
Harjurannan kyläyhdistys ry
Pohjois-Savon Muisti ry
Varkauden Sydänyhdistys ry
Varkauden seudun kotien puolesta ry
Varkauden Naisvoimistelijat ry
Pohjois-Pielaveden Kylät ry
Ylä-Savon Veturi ry
Sonkajärvi Soi -yhdistys
Jyrkin Ruukin Teatteri
Kyläparlamentti Sonkajärvi
Taito Itä-Suomi ry
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Huoltoliitto ry
Kehittämisyhdistys Mansikka ry
Pohjois-Savon Kylät ry
Vuorelan kunto ry
Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry
Siilinjärven kyläparlamentti
Maaseutu ja kehittäminen
Kirkkopalvelut ry
Harjurannan kyläyhdistys ry
SPR
Pohjois-Pielaveden Kylät ry
Rytkyn Seutu ry
Ylä-Savon Veturi ry
Iisalmen Nuorison tuki ry
Sonkajärvi Soi -yhdistys
Jyrkin Ruukin Teatteri
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Pohjois-Savon CP-yhdistys
Kehittämisyhdistys Mansikka ry
Pohjois-Savon Kylät ry
MLL – Järvi-Suomen piiri
Arkkitehtuuri ja kulttuurikoulu Lastu
Savon Martat ry
Siilinjärven kyläparlamentti
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Kulttuuriympäristön hoito, luonto
Varkauden seudun Omakotiyhdistys ry
Harjurannan kyläyhdistys ry
Invalidiliitto ry
Ylä-Savon Veturi ry
Lions Club
Sonkajärvi Soi -yhdistys
Jyrkin Ruukin Teatteri
Sukututkijat
Taito Itä-Suomi ry
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Kulttuuri SII-MA ry
Sekakuoro Sekaset ry
Pohjois-Savon Kylät ry
Arkkitehtuuri ja kulttuurikoulu Lastu
Savon Martat ry
Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry
Siilinjärven kyläparlamentti

Yhteispalvelupisteiden kehittäminen,
asiointipalvelut
Varkauden seudun Omakotiyhdistys ry
Kirkkopalvelut ry
Harjurannan kyläyhdistys ry
Pohjois-Savon Muisti ry
Varkauden Sydänyhdistys ry
Invalidiliitto ry
Varkauden seudun kotien puolesta ry
Varkauden Naisvoimistelijat ry
Pohjois-Pielaveden Kylät ry
Ylä-Savon Veturi ry
Taito Itä-Suomi ry
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Savon Sydänpiiri
Huoltoliitto ry
Kehittämisyhdistys Mansikka ry
Pohjois-Savon Kylät ry
Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry
Siilinjärven kyläparlamentti

Maakunnallinen liikuntaneuvosto,
ulkoilureitit
Harjurannan kyläyhdistys ry
Pohjois-Savon Muisti ry
Varkauden Sydänyhdistys ry
Invalidiliitto ry
Nuorisoseura
Ylä-Savon Veturi ry
Lions Club
Kyläparlamentti Sonkajärvi
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Koillis-Savon Oppaat ry
Pohjois-Savon Kylät ry
Siilinjärven kyläparlamentti

Maakunnallinen identiteetti
Harjurannan kyläyhdistys ry
Varkauden Naisvoimistelijat ry
Ylä-Savon Veturi ry
Perheentalon yhteistyöryhmä
Eläkeläisjärjestöt Ylä-Savossa
Kuopion Kalevalaiset ry
Taito Itä-Suomi ry
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Koillis-Savon Oppaat ry
Pohjois-Savon CP-yhdistys
Vanhempainyhdistys
Ympäristö, luonto, vesihuolto
Varkauden seudun Omakotiyhdistys ry
Kehittämisyhdistys Mansikka ry
Harjurannan kyläyhdistys ry
Varkauden
Sydänyhdistys
ry
Pohjois-Savon
Kylät ry
Ylä-Savon Veturi ry
MLL
– Järvi-Suomen
piiri
Kyläparlamentti
Sonkajärvi
Itä-Suomen
Hyvinvointivoimala
Nuorten palvelu
ry
Pohjois-Savon Kylät ry
Arkkitehtuuri
ja ry
kulttuurikoulu Lastu
Vuorelan kunto
Arkkitehtuuri ja kulttuurikoulu Lastu
Savon Martat ry
Savon Martat ry
Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry
Siilinjärven kyläparlamentti
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