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Arvioinnin lähtökohdat
Tämä on Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen Sakke (2017-2019) arviointisuunnitelma.
Sakke -hankkeen saaman rahoituksen käyttötarkoitus on Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen ja
yhdistysten toiminnan ja yhteistyön kehittäminen yhteisen verkkoympäristön, yhteistyörakenteen ja sitä
tukevan maakunnallisen yhdistysohjelman avulla.
Hankkeen päätavoite on se, että Pohjois-Savon järjestökenttä tunnistetaan ja tunnustetaan

vahvana toimijana maakunnassa kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä sekä
palvelujen tuottajana.
Arvioinnin avulla suunnataan, suunnitellaan ja toteutetaan Sakke - hankkeen toimintaa. Tavoitteiden
etenemistä ja toteutumista sekä Sakke -hankkeen toimintaa seurataan neljästä näkökulmasta, joita ovat: 1)
tuloksellisuus ja vaikutukset, 2) tarkoituksenmukainen ja laadukas toiminta, 3) toiminnan ja toimien
tehokkuus, 4) tulosten ja vaikutusten pysyvyys.
Oheisessa taulukossa on kuvattu asiat, joiden toteutumista seurataan hankkeen aikana.
ARVIONTIPERUSTEET OVAT
Tuloksellisuus Tulokset:
ja vaikutukset - Pohjoissavolainen järjestöjen verkkoympäristö, jota käyttää aktiivisesti 25%
hankkeen aikana tavoitetuista yhdistyksistä ja järjestöistä (250 kpl).
Verkkoympäristö koetaan tiedonsaantia helpottavana ja järjestöjen toiminnan
kannalta hyödyllisenä kanavana.
- Yhdistysohjelma on tuottaa näkyviin järjestöjen ja yhdistysten yhteiset tavoitteet ja
sekä toimenpide-ehdotukset – järjestökenttä kokee ohjelman omakseen
- Järjestöjen yhteistyörakenteen myötä tavoitetaan 1000 järjestöä ja yhdistystä.
Rakenne auttaa järjestöjä tekemään yhtenäisiä kannanottoja kuntien ja maakuntien
toimintaan. Rakenne mahdollistaa järjestöjen vaivattoman vuoropuhelun ja
yhteisen ideoinnin.

Tarkoituksenmukaisuus ja
toiminnan
laatu

Vaikutukset:
- Järjestöjen ja yhdistysten tieto oman alueensa järjestöistä ja niiden toiminnasta
lisääntyy.
- Järjestöt hyödyntävät hankkeen tuloksia oman toimintansa ja keskinäisen
yhteistyön kehittämisessä.
- Järjestöt kokevat keskinäisen yhteistyön mielekkääksi ja yhteistyö lisääntyy
- Uudenlainen näkyvyys ja löydettävyys parantavat järjestöjen
toimintamahdollisuuksia kunnissa ja maakunnassa
- Järjestöt ja yhdistykset saavat tavoitteitaan ja toimenpide-ehdotuksia näkyviin
paikallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa
- Kuntien ja maakuntien päätöksentekijät ja viranhaltijat saavat tietoa alueensa
järjestöistä ja yhdistyksistä. Järjestökenttä tunnistetaan vahvana toimijana
esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. kunta- ja maakuntayhteistyö
lisääntyy järjestöillä.
- Hanke toimii toimintaperiaatteidensa mukaisesti.
- Hankkeen toiminta on tavoitteiden mukaista. Toiminta suunnitellaan niin, että se
lähtökohtaisesti vie kohti tavoitteita, tuloksia ja toivottuja vaikutuksia.
- Hankkeessa syntyy projektinhallinnan ja seurannan kannalta selkeät raportit ja
laadukkaat tuotokset.

Tehokkuus

-

Hankkeessa toteutetaan toimintaa oikea-aikaisesti ja oikeiden ihmisten kanssa.
Henkilö- ja taloudelliset resurssit käytetään toimintaan, joka on tavoitteiden
mukaista

Pysyvyys

-

hankkeen tulokset sopivat pohjoissavolaiseen järjestökenttään,
ne ovat innostavia ja niistä ollaan valmiita ottamaan vastuuta,
koordinaatiotyöhön jatkossa saadaan rahoitus ja sitä kautta vastuutaho
Hankkeen tulokset ovat pysyviä osia pohjoissavolaista järjestötyötä

Arvioinnin aikataulutus
Tsekkauspisteet
ELOKUU
2017

Näkökulma

Kerättävä materiaali

Raportti

KÄYNNISTYMINEN
JA TOIMINNAN
SUUNTAAMINEN

Tavoitteita kohti eteneminen
- Johtoryhmän SWOT
- Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi
- Vertaiskehittäminen PohjoisKarjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa

Syyskuu: Tarkentunut
toimintasuunnitelma 20172019 / STEA projektiavustus
(syyskuu)

Verkostotapaamiset ja -haastattelut
kevään ja kesän aikana.

Yhteistyön suunnitelmat
kunnittain ja alueellisesti:
Sakke-indikaattori

Kohderyhmät:
- Palautteet järjestetyistä
tilaisuuksista
- Verkkoalustan kautta tehdyt
palautekyselyt
- Yhteistyösuunnitelmien
toteutuminen kunnittain: Sakkeindikaattori

Maaliskuu: Väliraportti 2018

JOULU
KÄYNNISTYMINEN
2017JA TOIMINTA
TAMMIKUU SYKSYKSI 2018
2018
TULOKSET JA
VAIKUTUKSET

Yhteistyökumppanit:
- Johtoryhmän ja ohjausryhmien
arviointipalautteet
Projektityöntekijät:
- Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi toiminnasta
ELOKUU
2018

PUOLIVÄLI,
TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMINEN

-

TOIMINNAN
SUUNNITTELU 2019

Johtoryhmän SWOT
Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi
Vertaiskehittäminen PohjoisKarjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa
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Syyskuu:
toimintasuunnitelman
päivitys
2019 STEA projektiavustus

JOULU
2018 –
TAMMI
2019

TAVOITTEET,
TULOKSET,
VAIKUTUKSET

Kohderyhmät:
- Järjestökyselyn uusiminen
- Palautteet järjestetyistä
tilaisuuksista
TOIMINNAN
- Verkkoalustan kautta tehdyt
TARKENNUS
palautekyselyt
loppuvuodelle 2019 - Yhteistyösuunnitelmien
toteutuminen kunnittain

Helmikuu: Järjestökysely
2019
Maaliskuu: Väliraportti 2018
(STEA-raportointi: TVS)

Yhteistyökumppanit:
- Johtokuntien ja ohjausryhmien
arviointipalautteet

TOUKOKUU
2019

PYSYVYYS

JOULUKUU
2019

TAVOITTEET,
TULOKSET,
VAIKUTUKSET,
VAIKUTTAVUUS,
JATKUVUUS

Projektityöntekijät:
- Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointit ja
työrukkasen yhteisarviointi
Tavoitteita kohti eteneminen
Palautteet johto- ja ohjausryhmiltä –
miten ja millä pysyviin ratkaisuihin
Kohderyhmät:
- Palautteet järjestetyistä
tilaisuuksista
- Verkkoalustan kautta tehdyt
palautekyselyt
- Yhteistyösuunnitelmien
toteutuminen kunnittain
Yhteistyökumppanit:
- Johtokuntien ja ohjausryhmien
arviointipalautteet
Projektityöntekijät:
- Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointit ja
työrukkasen yhteisarviointi
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Toukokuu: AKAVUSTUSHAKEMUS

Joulukuu: Loppuraportti

Arviointikysymykset, mittarit ja menetelmät
Tavoite 1: Järjestöjen yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle
viestinnälle, helpottaa tiedon saantia ja kanavointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja
niiden toiminnasta.
Saavutetaanko odotetut tulokset ja vaikutukset?
Millaisia muita tuloksia ja vakutuksia syntyy?
Tulos- ja
vaikutustavoitteet
Verkkoympäristö on
toimiva ja
helppokäyttöinen
kokonaisuus

Verkkoympäristö
löydetään ja
tunnetaan.

Arviointikysymykset

Mittari

Menetelmä

Millainen on
verkkoympäristön
käyttäjäkokemus?

Asteikolla 1-5 millaiseksi
arvioit verkkoympäristön
käytön: toimivuus,
innostavuus, kiinnostavuus,
helppous

Verkkoympäristössä
toteutettu
käyttäjäkysely

Kuinka hyvin
verkkoympäristö
löytyy ja kuinka
hyvin se tunnetaan?

Avoin kysymys:
kehittämisideat
Asteikolla 1-5 kuinka hyvin
tunnet seuraavat
verkkoympäristön osat:
tietopankki, muut osat,
facebook -sivut jne.

Palautekysely
tapahtumissa
Järjestökysely 2019

Avoin kysymys:
kehittämisideat
Verkkoympäristö
koetaan tarpeelliseksi
ja hyödylliseksi

Vastaako
verkkoympäristö
järjestöjen
tarpeisiin?

Verkkoympäristöä
käyttää aktiivisesti
osana omaa
viestintää 25 %
hankkeessa
tavoitetuista
järjestöistä

Kuinka moni
tavoitetuista
hankkeessa
järjestöistä käyttää
verkkoympäristöä?

Verkkoympäristö on
osa pohjoissavolaista
järjestötyötä ja sen
kehittämistä.

Onko
verkkoympäristö osa
pohjoissavolaisen
järjestön tai
yhdistyksen
toimintaa?

Asteikolla 1-5 millaiseksi
arvioit verkkoympäristön
käytön: tarpeisiin
vastaaminen, hyöty, tiedon
lisääntyminen muista
järjestöistä
Avoin kysymys: Mihin
tarvitset verkkoympäristöä?
Osallistuja- ja tapaamislistat
yhdistyksistä (vertailutieto)

Verkkoympäristössä
toteutettu
käyttäjäkysely

Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi

Verkkoympäristöön
yhdistyksensä ilmoittaneiden
määrä
Verkkoympäristössä
tapahtumistaan ilmoittavat
järjestöt
Asteikolla 1-5 millaiseksi
arvioit verkkoympäristön
käytön: vuoden päästä,
viiden vuoden päästä
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Verkkoympäristössä
toteutettu
käyttäjäkysely

Tavoite 2. Yhdistysohjelmassa kiteytyy pohjoissavolaisten järjestöjen yhteiset tavoitteet ja
konkreettiset toimenpide-ehdotukset aikataulutettuina.
Saavutetaanko odotetut tulokset ja vaikutukset?
Millaisia muita tuloksia ja vakutuksia syntyy?
Tulos ja
vaikutustavoitteet
Yhdistysohjelma
koetaan tarpeelliseksi
järjestökentällä

Arviointikysymykset

Mittari

Menetelmä

Kuinka hyvin
yhdistysohjelmalla
vastataan
odotuksiin?

Avoin kysymys: mitä odotat
yhdistysohjelmalta

Palaute kysely
tapahtumissa
sekä
Verkkoympäristössä
toteutettu
palautekysely

Yhdistysohjelma
tunnetaan niin
järjestökentällä kuin
päättäjien ja
viranhaltioiden
keskuudessa.

Kuinka hyvin
yhdistysohjelma
tunnetaan ja
tunnistetaan?

Asteikolla 1- 5 kuinka hyvin
tunnet yhdistysohjelman,
yhdistyksesi tuntee
ohjelman, kuntasi päättäjät
tuntevat ohjelman

Palautekysely
tapahtumissa
sekä
Verkkoympäristössä
toteutettu
palautekysely

Yhdistysohjelma on
toteutettu
vuorovaikutteisesti ja
järjestöt kokevat sen
omakseen

Ilmentääkö
yhdistysohjelma
järjestöjen
näkemyksiä?

Asteikolla 1-5 kuinka hyvin
sait osallistua
yhdistysohjelman
tekemiseen, vastaa se
yhdistyksesi näkemyksiä,
edustaa koko järjestökentän
näkemyksiä

Palautekysely
tapahtumissa
sekä
Verkkoympäristössä
toteutettu
palautekysely

Asteikolla 1 – 5 kuinka hyvin
yhdistysohjelma vastaa
odotuksiin, innostaa
toimintaan, lisää tietoa
muista järjestöistä, antaa
työvälineitä järjestön
kehittämiseen

Ohjelman kommentointiin
tai valmistamiseen
osallistuneiden määrä
verkossa
Yhdistysohjelma
tuottaa
suunnitelmallisuutta,
tavoitteellisuutta ja
jatkuvuutta
järjestöjen toimintaan
ja yhteistyöhön

Millä tavalla
yhdistysohjelmaa
hyödynnetään
järjestöjen arjen
työssä?

Asteikolla 1 – 5 kuinka hyvin
yhdistysohjelma tuottaa
tavoitteita omalle
yhdistykselle,
tuottaa yhteistyötä
järjestöjen välille
Avoin kysymys: mikä on
ohjelman paras tulos?
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Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi

Palautekysely
tapahtumissa
sekä
Verkkoympäristössä
toteutettu
palautekysely

Yhdistysohjelmassa
esitettyjä tavoitteista
ja toimenpiteitä
käytetään hyväksi
päätöksenteossa ja
sitä käytetään
vaikuttamistoiminnan
välineenä

Miten
yhdistysohjelma
leviää järjestöjen ja
muiden tahojen
hyödynnettäväksi?
Käytetäänkö
ohjelmaa
vaikuttamisen
välineenä?

Painetun ohjelman jaettu
määrä ja kenelle jaettu
Sähköisessä muodossa
olevan ohjelman
latausmäärä
Viittaukset järjestöjen
tuottamaan ohjelmaan
(maakunnan ja kuntien
toiminnassa)

Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi

Palaute tapahtumista ja
verkkoympäristön
palautekysely

Tavoite 3. Järjestöjen ääni kuuluu maakunnan päätöksenteossa julkisen ja yksityisen sektorin
rinnalla ja eri sektoreiden toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt.
Saavutetaanko odotetut tulokset ja vaikutukset?
Millaisia muita tuloksia ja vakutuksia syntyy?
Tulos- ja
vaikutustavoitteet
Hankkeessa
järjestetyissä
tapaamisissa
pystytään
vastaamaan
odotuksiin ja
tuotetaan hyötyä
osallistujille.

Arviointikysymykset

Mittari

Menetelmä

Kuinka hyvin
hankkeen
järjestämällä
toiminnalla
vastataan
odotuksiin?

Avoin kysymys: Mitkä
ovat/olivat odotuksesi
järjestötapaamiselle?

Tapahtumista kerätty
palautekysely

Järjestöjen välillä
syntyy
yhteistyökokeiluja
paikallisesti ja
alueellisesti.

Eteneekö järjestöjen
yhteistyön
kehittyminen
paikallisesti,
alueellisesti ja
maakunnallisesti.

Kunnissa ja
maakunnassa on
selkeitä kiinnekohtia
järjestöyhteistyöhön

Ottavatko kunta- ja /
tai maakuntatoimijat järjestöt ja
yhdistykset mukaan
strategiatason
suunnitteluun sekä
palvelujen
suunnitteluun ja
kehittämiseen?

Arvioi asteikolla 1-5, kuinka
hyvin tänään
- vastatattiin odotuksiisi?
- onnistuttiin tapaamisen
sisällössä?
- sait eväitä oman järjestösi
toimintaan?
Sakke-indikaattori

Yhteistyön paikalliset
suunnitelmat ja niiden
etenemisen
seuraaminen

Viranhaltijoiden ja päättäjien
osallistuminen tapaamisiin.

Tapahtumista
palautekysely

Sakke-indikaattori

Yhteistyön paikalliset
suunnitelmat ja niiden
etenemisen
seuraaminen
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Järjestöt kokevat, että
- vuoropuhelu on
lisääntynyt ja
monipuolistunut
muiden
järjestöjen kanssa
- voivat vaikuttaa
ja osallistua
paikallisen ja
maakunnallisen
tason
päätöksentekoon.

Millaisia vaikutuksia
järjestöjen yhteisillä
tapaamisilla on
ollut?

Avoin kysymys: Mikä on
tärkein asia, mikä tässä
tapaamisessa tapahtui?
Arvioi asteikolla 1-5, kuinka
hyvin tänään
- sait järjestösi näkökulmaa
esille?
- kuulit muiden järjestöjen
näkökulmia?
- toteutettiin tavoitteellista
vaikuttamistyötä?
Sakke-indikaattori

Syntyvä yhteistyön
rakenne ja sen osat
koetaan helpoksi,
mielekkääksi ja
hyödylliseksi tavaksi
kokoontua tekemään
yhteistä
vaikuttamistyötä.

Onko
yhteistyörakenne
tarpeenmukainen ja
mielekäs tapa tehdä
järjestö- ja
vaikuttamisyhteistyötä?

Suositteletko Sakke-toimintaa
muille järjestötoimijoille?

Tapahtumista
palautekysely
Järjestökysely 2019

Yhteistyön paikalliset
suunnitelmat ja niiden
etenemisen
seuraaminen
Tapahtumista
palautekysely

Avoin kysymys: Mitä olet
pitänyt erityisen hyvänä?
Mitä mielestäsi pitäisi kehittää
eteenpäin?

Projektin toiminnan eteneminen kohti tavoitteita
OSATAVOITTEET
Tarkoituksenmukaisuus

Tehokkuus

Arviointikysymykset
Onko hankkeen
toiminta tavoitteita
ja odotettuja
vaikutuksia
edistävää?

Onko hankkeessa
käytetty taloudelliset
ja henkilöresurssit
oikein?

Mittari
Kuinka paljon on edetty kohti
projektin tavoitteita ja
odotettuja vaikutuksia?
Arvioi asteikolla 1-5 onko
- toiminta suunnitelmallista
- toiminta johdonmukaista
- toiminta laadukasta (esim.
esitteet, raportit, sivut)
Arvioi asteikolla 1-5 onko
- tavoitettu oikeat
kohderyhmät
- tavoitettu oikeat ihmiset
- toiminta oikea-aikaista
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Menetelmä
Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi
sekä
Johtoryhmän ja
ohjausryhmien
palautteet

Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi
sekä
Johtoryhmän ja
ohjausryhmien
palautteet

Pysyvyys

Projektinhallinnan
onnistuminen

Ovatko projektin
tulokset jäämässä
osaksi
pohjoissavolaista
järjestötoimintaa?

Onko projektia viety
eteenpäin niin, että
tavoitteet ja
odotetut vaikutukset
toteutuvat?

Arvioi asteikolla 1-5, onko
- hankkeen toiminta
kiinnostavaa
- hankkeen toiminta
innostavaa
- järjestölläsi halua toimia
jatkossakin hankkeen
toiminnassa

Tapahtumien
palautekysely

Onko halukkuutta
vastuunottamiseen toiminnasta
jatkossa?
Tarkoituksenmukaisuuden
mittaristo

Vuoden 2019
tapahtumista kysytty
palaute
Johtoryhmän ja
ohjausryhmien
palautteet

Riskien hallinta ja toteutuminen
-

Viestinnän
onnistuminen
- Hankkeesta
tiedon
levittäminen
- Toiminnasta
tiedon
levittäminen
- Tuloksista ja
tuotoksista
tiedon
levittäminen

Arvioinnin antama
tuki

Henkilöstö

Onko viestintä
tukenut projektin
tavoitteisiin ja
odotettuihin
vaikutuksiin
pääsemistä

-

Onko arvioinnilla
edistetty tavoitteisiin
etenemistä ja
odotettujen
vaikutusten
saamista?
Onko henkilöstöllä
ollut kaikki
mahdollisuudet
tehdä paras
mahdollinen tulos?

Johtoryhmien ja
ohjausryhmien
palaute, rahoittajan
palaute

Toiminnan suunnitteluun
liittyvät tapaamiset
Johto- ja ohjausryhmien
tapaamiset

Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi

toteutuneet hanke-esittelyt
ja infot
Ensikontaktit puhelimitse
tai sähköpostilla
mediaosumat
facebookin käyttäjätiedot
Esitteet, raportit ym.
tuotosten levittäminen
Sähköisten materiaalien
levittäminen
Koulutukset ja seminaarit
(määrä ja osallistujat)

Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi

Arvioi asteikolla 1-5 kuinka
hyvin olet saanut tietoa Sakkehankkeesta
Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi toiminnasta
sekä johtoryhmässä käyty
keskustelu

Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi toiminnasta
sekä johtoryhmän kanssa käyty
keskustelu
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Tapahtumien
palautekyselyt sekä
johto- ja
ohjausryhmien
Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi
Johto- ja
ohjausryhmän
palautekysely
Projektityöntekijöiden
kuukausiarviointi
Johto- ja
ohjausryhmän
palautekysely

LIITE 1: PROJEKTITYÖNTEKIJÖIDEN KUUKAUSIARVIOINTI – Projektityöntekijöiden kuukausiarviointi ja toteuman arviointi
Projektityöntekijöiden kuukausiarviointin avulla kirjataan kuukauden sisällä tapahtunutta toimintaa.
Toiminta kuvaa hankkeen toteutumisen volyymia, tuloksia ja vaikutuksia.
MITTARI

Tilaisuuksien Osallistujien
tapahtumien kokonaismäärä
määrä
Projektin eteenpäin viemisen näkökulmasta – projektityöntekijöiden toiminta

Uudet
osallistujat

Toiminnan suunnitteluun liittyvät tapaamiset
= palaverit/kokoukset/tms. joissa on viety
eteenpäin hankkeen toimintaa

naiset:
miehet:

naiset:
miehet:

tykkääjät

jakajat

Toteutuneet hanke-esittelyt ja infot erilaisissa tilanteissa
= hanke-esittelyt ovat tilanteita, joissa
kerrotaan hankkeesta ja sen toiminnasta
Johtoryhmän tapaamiset
= Johtoryhmässä seurataan, arvioidaan ja
linjataan projektin toimintaa eteenpäin
Ohjausryhmien tapaamiset
=Ohjataan, suunnitellaan, arvioidaan
alueellista toimintaa
Sähköpostitse tai puhelimitse otetut ensikontaktit liittyen
hankkeen eteenpäin viemiseen
Media-osumat (TVS)
= Kuinka monta kertaa on ollut esillä verkkotai printtilehdissä/radiossa/tv:ssä ollut hanke
esillä. EI maksettuja mainoksia tai
ilmoituksia!
FB seuraajien määrän kehittyminen sivustolla Sakke-hanke
= Miten FB-sivustoa seurataan (ei tykkääjät
vaan seuraajat)?
FB seuraajien määrän kehittyminen sivustolla Järjestöjen
kehittämisen yhteistyöalusta
= Miten FB-sivustoa seurataan (ei tykkääjät
vaan seuraajat)?
Facebook -mainokseen reagoinnit Sakke -hanke sivustolla
= mainoksen klikkaajat, tykkääjät ja jakajat
Jaetut esitteet, kirjalliset raportit, käsikirjat ym. määrä (TVS)
= Kuinka monta esitettä tai muuta kirjallista
tuotosta on jaettu kuukauden aikana
Sähköiset materiaalit, joita tietoisesti jaettu spostissa
(järjestökysely 2017)
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klikkaajat

Hankkeen järjestämät koulutukset ja seminaarit (TVS
koulutukset ja seminaarit)
= Tapahtumat, joissa on tiedon jaon tai
levittämisen ja osaamisen kasvun tarkoitus
Yhteistyörakenteen eteenpäin vieminen

naiset:
miehet:

tapahtumien
määrä

osallistujien
määrä

Hankkeen järjestämät paikalliset järjestötapaamiset (TVS
tapahtumat)
= Järjestö-illat, verkostoitumistapaamiset,
työpajat (sis. kunta/maakunta)
Paikallisen yhteistyökumppanin järjestämät
järjestötapaaminen
= kunnan, kaupungin, järjestön järjestämä
järjestöyhteistyötapaaminen

joista
uusien
osuus
naiset:
miehet:

naiset:
miehet:

Hankkeen järjestämien alueelliset /maakunnalliset
järjestötapaamiset (TVS tapahtumat)
= järjestöfoorumit, verkostoituvat
tapahtumat, työpajat, workshopit jne

naiset:
miehet:

Yhteistyökumppanin järjestämät alueelliset /
maakunnalliset järjestötapaamiset
=Järjestöfoorumit, verkostot, työpajat jne,
joissa hanke on yksi päätoimijoista

naiset:
miehet:

Verkkoympäristön edistyminen

Kokonaismäärät

Yksittäisetmäärät

Kävijämäärät järjestöjen verkkoympäristössä (TVS – esim.
google analytics istunnot)
Kävijöiden kokonaismäärä Sakke-hankkeen kotisivuilla.
Tietopankkiin järjestönsä tai yhdistyksensä ilmoittaneiden
määrä
= uudet järjestö- tai yhdistysilmoittautumiset tietopankkiin
Yhdistysohjelma

tietonsa
poistaneiden
määrä
Määrät

Ohjelman kommentointiin tai valmistamiseen
osallistuneiden määrä verkossa
Painetun ohjelman jaettu määrä
(ei painosmäärä vaan jaettu) (TVS)
Sähköisessä muodossa olevan ohjelman latausmäärät
Julkiset viittaukset pohjoissavolaisten järjestöjen
tuottamaan ohjelmaan (päätöksenteko, maakuntaohjelma)
Projektyöntekijöiden perehtyminen
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LIITE 2: JOHTO-JA OHJAUSRYHMIEN PALAUTEKYSELY
MATKALLA KOHTI TAVOITTEITA
Arvioi hankkeen kolmea tavoitetta. Merkitse janalle, missä vaiheessa olemme matkanteossa.

Järjestöjen yhteinen
verkkoympäristö toimii
alustana järjestöjen
aktiiviselle keskinäiselle
viestinnälle, helpottaa
tiedon saantia ja
kanavointia
maakunnassa toimivista
järjestöistä ja niiden
toiminnasta
lähtö

Yhdistysohjelmassa
kiteytyy
pohjoissavolaisten
järjestöjen yhteiset
tavoitteet ja
konkreettiset
toimenpide-ehdotukset
aikataulutettuina.
lähtö

Järjestöjen ääni kuuluu
maakunnan
päätöksenteossa julkisen
ja yksityisen sektorin
rinnalla ja eri
sektoreiden toimijoiden
välinen yhteistyö on
lisääntynyt.
lähtö

Mitkä toimenpiteet vievät meidät maaliin?
_______________________________________________________________________________________

Mitkä täytyy huomioida projektin tässä vaiheessa?
_______________________________________________________________________________________
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PROJEKTIN TOIMINNAN ARVIOINTI

Arvioi seuraavien asioiden toteutumista hankkeessa väitteiden ja asteikon avulla?
1 = heikosti toteutunut, 2 = melko heikosti toteutunut, 3= toteutunut tyydyttävästi, 4= toteutunut hyvin, 5=
erittäin hyvin

Väitteet

1

Hankkeen toiminta on ollut suunnitelmallista
Hankkeen toiminta on ollut johdonmukaista
Hankkeen toiminta on ollut laadukasta
Hankkeen tuotokset (esitteet, viestintä,
raportit) ovat olleet laadukkaita
Hankkeessa on tiedostettu riskit.
Hankkeessa on osattu toimia niin, että
riskien vaikutus on vähäinen.
Hanke ja sen toiminta ovat näkyviä eri
medioissa
Hankkeen työntekijöiden roolit ja työnjako
ovat selkeitä
Hankkeessa on tavoitettu järjestöt ja
yhdistykset monipuolisesti
Hankkeessa on tavoitettu kuntatoimijoita
Hankkeessa on tavoitettu maakunnan
toimijoita
Hankkeen toimintaa on pystytty liittämään
kuntien ja maakunnan toimintaan.
Hankkeen toiminta on jäämässä pysyväksi
toiminnaksi Pohjois-Savossa.
Hankkeen toiminta vie kohti tavoitteita ja
odotettuja vaikutuksia

2. Mihin haluat meidän kiinnittävän erityistä huomiota?
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2

3

4

5

LIITE 3: TAPAHTUMIEN PALAUTEKYSELY
Arvio tämän tapahtuman antia ja Sakke –projektin toimintaa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin.
1. Mitä odotit tältä tapahtumalta?

2. Arvioi seuraavien asioiden toteutumista? 1 = heikosti toteutunut, 2 = melko heikosti toteutunut, 3=
toteutunut tyydyttävästi, 4= toteutunut hyvin, 5= erittäin hyvin

Väitteet

1

2

3

4

Tapahtuma täytti odotukseni.
Sain järjestöni tai yhdistykseni näkökulmia esille
tapahtumassa.
Sain tietoa muiden järjestöjen ja yhdistysten
toiminnasta.
Löysin yhteistä muiden järjestöjen ja yhdistysten
kanssa.
Lähdimme suunnittelemaan yhteistyötä muiden
järjestöjen ja yhdistysten kanssa.
Saimme aikaiseksi yhteisiä tavoitteita ja konkreettisia
toimenpiteitä.
Uskon, että saamme vaikutettua kunta/maakunnan
toimintaan ja päätöksentekoon.
Odotan innolla/kiinnostuksella seuraavaa Sakkehankkeen tapahtumaa.
Yhdistysohjelmaan on tulossa yhdistykseni/järjestöni
kannalta tärkeitä asioita.
Maakunnallinen yhdistysohjelma on hyödyllinen
järjestölleni / yhdistykselleni.
Maakunnallinen yhdistysohjelma on näkyvä ja
vaikuttava väline kunta/maakuntatasolla.
Tunnen Sakke-hankkeen verkkoalustan.
Käytän Sakke-hankkeen luomaa verkkoalustaa.

3. Suosittelisitko Sakke –toimintaa muille järjestöille ja yhdistyksille?

4. Risut ja ruusut?
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Kyllä

En

5

LIITE 4: VERKOSSA KYSYTTÄVÄT ASIAT
Jatkuva kysymys:
Suosittelisitko Sakke –toimintaa muille järjestöille ja yhdistyksille?

Kyllä

En

Mikä on erityisen hyvää toimintaa Sakke -hankkeessa?

Valinnaiset kysymykset:

-

Verkkoympäristön tunnettavuus, helppokäyttöisyys, tarpeellisuus, hyödyllisyys ja vuorovaikutteisuus

-

Yhdistysohjelman tunnettavuus, tarpeellisuus, hyödyllisyys ja vuorovaikutteisuus

-

Yhteistyörakenteen tapahtumien tunnettavuus, tarpeellisuus, hyödyllisyys ja vuorovaikutteisuus
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LIITE 5: Sakke-indikaattori (versio 1.0, kehittämisaika syksy 2017)
Arvioi omassa kunnassasi tehtävää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä kuntayhteistyötä. Laita molempiin vihreään palkkiin ruksi (X) siihen kohtaan,
joka kuvaa tämän hetkistä yhteistyötä parhaiten. Voitte olla selkeästi jossain lokerossa tai matkalla seuraavaan.

Järjestöjen (sis. yhdistykset, urheiluseurat jne.) välinen yhteistyö

Kunnan kanssa tehtävä yhteistyö

Järjestöillä on yhteinen toimialarajat ylittävä yhteistyön foorumi
• jolla on selkeä rakenne, ja toiminta on suunnitelmallista.
• jossa tuotetaan yhteisiä linjauksia ja kannanottoja.
• johon osallistujilla on vahva osallisuuden kokemus.

Järjestöt ja kuntien edustajat kokoontuvat yhteiseen foorumiin
• jonka toiminta on suunnitelmallista ja vuorovaikutteista
• jonka toiminta näkyy palvelujen suunnittelussa ja kunnan
päätöksenteossa.

Järjestöt kokoontuvat säännöllisesti toimialarajat ylittäviin tapaamisiin
• jonka koolle kutsuminen tapahtuu järjestöjen yhdessä
sopimalla tavalla ja järjestöjen toimesta
• joissa suunnitellaan yhdessä toimintaa päällekkäisen työn
välttämiseksi ja yhteisiä tapahtumia

Järjestöt ja kuntien edustajat kokoontuvat säännöllisesti
• järjestöjen järjestämiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin
• Joissa sovitaan yhteisestä toiminnasta ja tapahtumista
• Kuntien edustajat ja päättäjät ovat kiinnostuneita
järjestöjen näkemyksistä ajankohtaisista asioista

Järjestöt kokoontuvat suunnitelmallisesti oman toimialansa
järjestöjen kanssa
• jossa on järjestöjen kesken sovitut pelisäännöt
• jossa suunnitellaan yhteistä toimintaa ja tapahtumia
• muotoillaan kannanottoja ajankohtaisiin asioihin

Järjestöt ja kuntien edustajat kokoontuvat säännöllisesti tapaamisiin
• jotka on kutsuttu kokoon kunnan edustajan toimesta
• Järjestötoimintaa halutaan kehittää eteenpäin ja yhteistyön
hyödyt ovat tiedossa

Järjestöt kokoontuvat yhteisiin tilaisuuksiin tai tapaamisiin kaksi
kertaa vuodessa
• jotka organisoidaan jonkun ulkopuolisen tahon toimesta
• joissa tutustutaan muihin järjestöihin ja suunnitellaan
yhteistä tapahtumakalenteria tai vuosikelloa

Kunta toimii järjestöjen organisoiman toiminnan tukena
• tiedottaen järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta
• tarjoten tiloja järjestöjen toimintaan ja tapahtumiin
• ollen kiinnostunut erityisesti palveluja tuottavista
järjestöistä

Järjestöillä on yhteistyötä satunnaisesti tai ei lainkaan
• Yhteistyötä tehdään yleensä tapahtumien yhteydessä
• Pääasiassa toimintaa toteutetaan itsenäisesti

Järjestöt nähdään kunnan toiminnasta erillisinä ja kuluerinä
• Alueella toimivista järjestöistä ei ole tietoa kunnissa lukuun
ottamatta niitä, jotka saavat avustusta.

Oletko tyytyväinen yhteistyön tasoon? Kyllä _____ En _______

Oletko tyytyväinen yhteistyön tasoon? Kyllä _____ En _______

Mihin olet tyytyväinen / haluaisit parannusta?

Mihin olet tyytyväinen / haluaisit parannusta?

