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MIKSI OLEMME 
TÄÄLLÄ?

� Toimintaympäristö ei tule vain muuttumaan, vaan mullistumaan

� Mullistuksen vaikutukset ovat ennen kokemattoman moniulotteisia ja siksi 
myös arvaamattomia

� Tulevaisuusorientaation, rohkeuden ja ahkeruuden avulla meistä tulee 
luonnonkatastrofin kokevan ekosysteemin voittajia

� Järjestöjen Satasote



I Järjestötyöpaja:

Kokemustoiminta

üYksi taho koordinoi maakunnallisesti

üKaikilla mahdollisuus osallistua

üKokemustiedon välittäminen eteenpäin palveluntuottajille, 
päättäjille ja vaikuttajille sekä kokemustiedon hyödyntäminen 
palvelujen kehittämisessä (myös digitaaliset palvelut).

üMiten eläkkeelle jäävien ”hiljainen” kokemustieto saadaan 
hyödyksi?

üKokemustoiminnasta tarvitaan myös julkaisuja.

üViestinnän merkitys korostuu kokemustoiminnassa.



I Järjestötyöpaja

Tiedonkulku

üSovellusten  hyödyntäminen vapaaehtoistyön organisoinnissa 
kaksisuuntaisesti

üSovellusten hyödyntäminen asiakastyössä

üHyödynnettävä tilastotietoa, kokemustietoa sekä vertaistietoa

üPäätettävä yhteisestä tiedon keräämisestä ja käsittelystä

üPalveluohjauksen tasapuolisuus mahdollistuu, kun ohjauksessa on 
käytössä hyvin kootusti eri toimijoiden palvelut 

üPalveluohjaus järjestöihin tärkeää ennaltaehkäisyn, 
palveluaukkojen ja hoitopolkujen sujuvuuden vuoksi



I Järjestötyöpaja

Osallisuus

üHenkilöille, jotka ovat olleet mukana esim. kehitystyössä, pitää 
kertoa kuinka heidän mielipiteensä ovat vaikuttaneet 

üYhdistykseen F2F-kohtaamisen osaajia, ammattilaisia, kehittäjiä, 
aikaa kohtaamiseen, aikaa kehittämiseen

üEsteettömyys

üTulisiko ”haasteellisten” ryhmien osallistumista palkita? ”Etsivä 
osallistaminen”?

üAitoa kohtaamista ja todesta ottamista



I Järjestötyöpaja

Rahoitus

üMaakunnan yhteyteen järjestöjen rakennerahasto, joka toteuttaisi 
rahoitusta maakuntastrategian mukaisesti:

- erilaisia avustusteemoja tietyin väliajoin 

- rahasto mahdollistaisi myös yritysten antamat lahjoitukset, joita 
voi jakaa eteenpäin yhdistyksille

- keventää rahoitustenhakuprosessia, varsinkin pienillä yhdistyksillä

üMyös ketteriä 500 – 2000 € rahoitusmuotoja

üAloituspaketti alkaville toimijoille/toiminnoille

üYritysten rahoitus ja sponsorointi

üPitkäjänteisyys ja vaikuttavuusarviointi

üUseiden järjestöjen yhteisrahoitukset



I Järjestötyöpaja

Kokeilut

üketteryyttä kaaoksessa

üuusia muotoja yhdessä tekemiseen, uuden syntymiseen ja vanhan 
päivittämiseen 

ütarvitaan mahdollisuus muuttaa asioita, rahoittajien ymmärrettävä 
tämä

üuskallus luopua vanhasta, luovuuden synnyttämiseen

ühyvien tulosten olisi jäätävä elämään -> usein kokeilun päätyttyä 
tulokset ”katoavat”

üMistä löydämme epäonnistuneet kokeilut ja mitä opittavaa niistä 
olisi?

üepäonnistumisen mahdollistaminen

ütapa osallistaa esim. työntekijöitä

üyhteistyössä eri järjestöjen, oppilaitosten jne kanssa

ühiljaisten signaalien esiin nostamiseen, tarkasteluun

üjos järjestön kokeilu onnistuu, julkinen jalkauttaa



Sidosryhmät-
työryhmä

Sidosryhmäyhteistyöryhmän tavoitteena on toteuttaa seuraavat 
tehtävät 31.10.2018 mennessä: 

- Laatia järjestöjen ja maakunnan välinen yhteistyömalli 

- Laatia seurakuntien ja maakunnan välinen yhteistyömalli 

- Laatia oppilaitosten ja maakunnan välinen yhteistyömalli 

- Laatia yritysten ja maakunnan välinen yhteistyömalli 

- Laatia kuntien ja maakunnan välinen yhteistyömalli 

- Laatia Kelan ja maakunnan välinen yhteistyömalli 

- Raportoida (väli- ja loppuraportit) muutosjohtajalle ja VATE:lle

- Suorittaa muut muutosjohtajan ja VATEn työryhmälle asettamat 
tehtävät 



Sidosryhmät-
työryhmä II



Työpaja-
työskentely 
alkaa!

Tavoitteena horisontaalisen yhteistyö kehittäminen:

Seurakunnat

Yritykset

Oppilaitokset

Muuta
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KIITOS!
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