Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hanke
KUTSU TYÖPAJAAN 2/2018
JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖ
Tervetuloa Pohjanmaan Järjestöverkoston toiseen yhteiseen aja tustyöpajaan. Järjestö 2.0
aloittaa Pohjanmaan kuntien kanssa vuoropuhelun ja kuntakierroksen alkaen syksystä
2018. Tavoitteena on, että kuntakierroksella järjestöt pääsevät vuoropuheluun
uudistuksesta kuntien kanssa hankkeen kautta. Kuntakierroksen tavoitteena on myös
tehdä aiempaa tiiviimpää järjestö-kuntayhteistyötä.
Työpaja keskittyy kokoamaan ensisijaisesti järjestöjen ajatuksia, toiveita, tarpeita sekä
viestiä järjestöiltä kuntiin sekä kuntakierrosta varten . Mitä asioita järjestöt haluavat
lähitulevaisuudessa varmistaa kunnissa toimiessaan? Mitä tukea järjestöt toivovat ja
tarvitsevat kunnilta? Mikä järjestöjä huolettaa kuntayhteistyössä nyt ja tulevaisuudessa?

Jos järjestösi pohtii tulevaa kunta-järjestöyhteistyötä niin…
… silloin työpaja on Sinulle ja yhdistyksesi toimijoille erinomainen ja juuri oikea paikka tulla kohtaamaan samojen teemojen
kanssa painivia muita järjestötoimijoita Pohjanmaalta.

Ohjelma 27.9.2018 klo 12.00 – 16.00
Maakunta- ja sote uudistuksen tilannekatsaus (lyhyesti)
Sote-uudistus haastaa järjestöjen toimintaa – Tuija Braxin raportin tärkeimmät viestit järjestöille
Järjestö-kunta yhteistyön merkitys ja sopimukset uudessa tilanteessa
WorkShop-osio:
Mitä palveluita ja toimintoja järjestöni tarjoaa kuntalaisille ja kunnille?
Mitä asioita järjestösi haluaa lähitulevaisuudessa varmistaa kunnissa ja kuntien kanssa toimiessaan?
Mitä tukea järjestöt toivovat ja tarvitsevat kunnilta?
Mikä järjestöjä huolettaa kuntayhteistyössä nyt ja tulevaisuudessa?
Yhteenveto ja loppukeskustelu

Paikka ja aika
Paikka
Aika

Folkhälsanhuset Wasa, Raastuvankatu 25, iso Sali, Vaasa
torstaina 27.9.2018 klo 12.00 – 16.00

Ilmoittautuminen
Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen viimeistään pe 21.9.2018 klo 16 mennessä. Ilmoittaudu mukaan
tästä linkistä >> Sähköinen ilmoittautuminen

Webropol-linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/05514CC98F378410

Järjestö 2.0 – Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hanke
Järjestö 2.0 – Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hanke (2017 - 2020) on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella
toimivan valtakunnallisen ohjelman maakunnallinen järjestöiden toimintaan keskittyvä kehittämishanke, jota koordinoi
valtakunnallinen kattojärjestö SOSTE ry. Pohjanmaan osahankkeen hallinnoija on Vaasan Seudun Yhdistykset ry.
Hankkeen tavoitteena Pohjanmaalla on järjestöjen roolin vahvistaminen ja yhteistyöverkostojen muodostuminen sote- ja
maakuntauudistuksessa sekä toimia järjestöjen, kuntien ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena.
Hankkeen kolme toiminnallista kärkeä Pohjanmaalla ovat:
1) vahva ja aktiivinen alueellinen järjestöjen välinen yhteistyö > keskiössä Pohjanmaan Järjestöverkosto
2) valmennukset yhdistystoimijoille ja
3) Pohjanmaan järjestöjen yhteinen sähköinen palvelualusta

Järjestöverkosto ja yhteistyö
Pohjanmaan Järjestöverkoston käynnisti alun perin alueellinen SOSTE. Järjestö 2.0 kehittämishanke kutsuu säännöllisesti
maakunnan järjestötoimijoita yhteisen tilaisuuden tai työpajan äärelle oppimaan, innostumaan, luomaan ja kehittämään
Pohjanmaan alueen järjestötoimintaa. Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä vaan tervetulleita ovat kaikki alueen kolmannen
sektorin toimijat.

Valmennukset

Pohjanmaan Järjestöverkoston

Tarjoamme 2019 alkaen Järjestö 2.0
valmennuskokonaisuuden, joka koostuu kolmesta
teemasta yhdistyksille. Voit osallistua yhteen tai
useampaan.

sähköinen verkkopalvelualusta

1. Yhdistyksen ICT – DIGI osaamisen ABC.
Miten yhdistys saa enemmän irti sähköisistä työkaluista?
Miten prosessit auttavat arjessa ja vähentävät
epävarmuutta? Miten varmistaa tietoturvallisuus ajan
tasalle? Käyttöopastusta unohtamatta.
2. Viestintä ja markkinointi
Miten yhdistys saa viestinsä perille? Miten yhdistys saa
uusia toimijoita mukaan? Millaisia viestinnällisiä keinoja
kannattaa käyttää? Vinkkejä, harjoituksia ja arjen
esimerkkejä. Tule laittamaan yhdistyksen viestintä ja
markkinointi nyt ajan tasalle!
3. Palvelumuotoilu, rahoitukset ja toiminnan
varmistaminen
Miten varmistaa yhdistyksen palveluiden tunnettavuus ja
saatavuus? Miten varmistaa yhteistyö ja rahoitukset sekä
toiminnan jatkuvuus? Entä miten rakentaa hyvä
yhdistyksen hallinto, taloushallinto tai toiminnalliset
rakenteet?

Miten löytää helposti ja kattavasti ajantasaista tietoa
yhdistysten palveluista, niiden tarjoamasta toiminnasta tai
tuesta? Mistä löytää näppärästi ja nopeasti kaikki alueen
yhdistysten tarjoamat vertaistukiryhmät, tapahtumat tai
tukipalvelut asiakkaille? Entä onko samana päivänä useita
tapahtumia lapsiperheille tai hyvää koulutustarjontaa
lähiaikoina?
Tätä ja paljon muuta tulee tarjoamaan Pohjanmaan
Järjestöverkoston yhteinen sähköinen verkkopalvelualusta.
Yhdestä osoitteesta kaikki tieto mitä tarvitset
yhdistyskentältä – olit sitten yhdistystoimija,
ammattilainen asiakasohjauksessa tai asiakas!
Kehitämme ja rakennamme verkkopalvelualustan
yhteistyössä pilottiyhdistysten kanssa Pohjanmaalta
syksystä 2018 lukien ja julkaisu keväällä 2019!
Tervetuloa mukaan yhteiseen palvelu- ja
järjestönäkyvyyteen keväällä 2019!

Kiinnostuitko? Lisätietoja meiltä…
Pia Söderholm , hankekoordinaattori, puh. 050 366 3382, pia.soderholm@vaasanseudunyhdistykset.fi
Jussi Koiranen, hanketyöntekjä, puh. 050 322 4248, jussi.koiranen@vaasanseudunyhdistykset.fi
Jarno Mäkinen, IT-asiantuntija, puh. 050 359 0988, jarno.makinen@vaasanseudunyhdistykset.fi
www.vaasanseudunyhdistykset.fi > Järjestö 2.0

