Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelma 2018-2020
Tehtävä 1: Järjestöneuvottelukunta osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti maakunta- ja
soteuudistuksen valmisteluun sekä maakunnan aluekehitystyöhön
Tulosodotus
Pohjois-Pohjanmaa on järjestöystävällinen maakunta, jossa yhteistoiminta ja osallisuus lisäävät
pohjoispohjalaisten hyvinvointia. Maakunnan konsernirakenne, poliittinen ohjaus ja
päätöksentekojärjestelmä tukevat tavoitetta.

Toteutustapa
Vahvistetaan maakunnan ja järjestöjen kumppanuus- ja yhteistoimintamallia
Järjestöneuvottelukunta
 vaikuttaa, että Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on osa uuden
maakunnan konsernirakennetta (sekä poliittista ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmää)
 ylläpitää aktiivista ja vaikuttavaa vuoropuhelua maakuntauudistuksen valmisteluun ja
poliittiseen päätöksentekoon
 vaikuttaa siihen, että maakunnassa on järjestöyhdyshenkilö
 on järjestämässä maakunta- ja sote-valmistelun tilaisuuksia (esim. maakuntavaaleihin
liittyen). Tilaisuuksien avulla edistetään osallistumismahdollisuuksien toteutumista.
Toteutuksen aikataulu



toimikausi

Vastuuhenkilöt



puheenjohtajisto

Yhteistyökumppanit



järjestöt, maku-valmistelijat, PP järjestörakennerakennehanke

Tehtävä 2: Järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa
Tulosodotus
Järjestöjen välinen yhteistyö sekä tietoisuus järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta on lisääntynyt
Pohjois-Pohjanmaalla. Maakuntahallinto tuntee järjestötoimintaa ja maakunta toimii
järjestöystävällisesti.

Toteutustapa
1. Kehitetään järjestöjen yhteistyötä järjestämällä järjestöjen yhteisiä tapahtumia
2. Viestitään järjestötoiminnasta yhteisillä tiedotteilla eri viestintäkanavilla




järjestöjen yhteiset maakuntavaalitilaisuudet
järjestöjen yhteiset tapahtumat ja viestit eri puolilla maakuntaa joko ominaan tai
muiden tapahtumien yhteydessä





kokoustiedotteet ja niihin liittyvä työnjako
eri viestintäkanavien hyödyntäminen
hyödynnetään järjestörakenne –hanketta tiedottamisessa (esim. neuvottelukunnan
kokoustiedotteiden tekeminen ja alustana on ihimiset.fi)
hyödynnetään Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa –kampanjan toimintatapoja



Toteutuksen aikataulu




Maakuntavaalitilaisuudet
Hyödynnetään järjestöjen yhteisiä tapahtumia viestinnässä
Neuvottelukunnan kokouksista tiedotetaan jokaisen kokouksen jälkeen

Vastuuhenkilöt





Maakuntavaalitilaisuudet: järjestöneuvottelukunta, tukena PP järjestörakennehanke
Järjestöjen yhteiset tapahtumat: neuvottelukunnan jäsenistä valitaan muutaman henkilön
tiimi (vaihtuu vuosittain). Hyödynnetään alueelliset järjestötoimijat
Puheenjohtajisto ja sihteeri, järjestörakenne -hanke, yhdistysten ja järjestöjen viestinnästä
vastaavat (neuvottelukunnan kautta tietoa viestintävastaaville)
Kaikki järjestö- ja yhdistystoimijat ja koordinaatiovastuu neuvottelukunnalla sekä PP
järjestörakennehankkeella

Yhteistyökumppanit





Yhdistykset, järjestöt, tiedotusvälineet
Neuvottelukunta, kaikki kiinnostuneet yhdistykset ja järjestöt
Järjestörakenne -hankkeen yhteistyökumppanit laajasti
3. sektorin toimijat sekä julkinen sektori yhdessä.

Tehtävä 3: Järjestöneuvottelukunta edistää kansalaisten ja järjestöjen
osallistumismahdollisuuksia maakunnassa
Tulosodotus
Osallisuus on lisännyt pohjoispohjalaisten hyvinvointia.
Yhteistyön rajapinnat ja toimintaperiaatteet ovat selkeät. Uusia toimintamahdollisuuksia ja –malleja
on edistetty ja otettu käyttöön. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on arkipäivää.

Toteutustapa
Vahvistetaan maakunnan ja järjestöjen kumppanuus- ja yhteistoimintamallia
Järjestöneuvottelukunta








osallistuu osallisuusohjelman valmisteluun osallisuusvalmistelijan kanssa
hyödyntää hyviä käytäntöjä kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien
edistämiseksi
osallistuu aktiivisesti maakunta- ja sote-uudistuksen sekä aluekehityksen
suunnitteluprosesseihin
vaikuttaa siihen, että maakunta ja kunnat hyödyntävät järjestöjen potentiaalia
kansalaisen äänen välittäjinä
jäsenet tiedottavat verkostoissaan järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksista
maakunnassa
viestii järjestöille kuntien järjestöyhdyshenkilöistä sekä yhteistyön toimintamalleista

Toteutuksen aikataulu



toimikausi

Vastuuhenkilöt



puheenjohtajisto ja osallisuusvalmistelija

Yhteistyökumppanit


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Tehtävä 4: Järjestöneuvottelukunta edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja
julkisen sektorin sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
Tulosodotus
Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat järjestöystävällisiä ja yhteistoiminta on lisännyt kuntayhteisön
elinvoimaa, hyvinvointia ja terveyttä.
Yhteistyön rajapinnat ja toimintaperiaatteet ovat selkeät. Uusia toimintamahdollisuuksia ja –malleja
on edistetty ja otettu käyttöön.

Toteutustapa
Vahvistetaan kuntien ja järjestöjen kumppanuus- ja yhteistoimintamallia
Järjestöneuvottelukunta
 vaikuttaa siihen, että yhteistyön toimintamalli kirjataan ohjaaviin asiakirjoihin
(hallintosääntö, maakuntastrategia, kuntastrategiat)
 vaikuttaa siihen, että kunnat ja järjestöt tekevät saumatonta yhteistyötä hyvinvoinnin
edistämiseksi (järjestöavustukset ja tilat, hv-kertomusprosessi, HYTE-rakenteet)
 vaikuttaa siihen, että kunnissa on järjestöyhdyshenkilö
 antaa kunnille suosituksia järjestöystävällisyyden edistämiseksi
 ottaa käyttöön seurannan- ja arvioinnin toimintamallin, jonka avulla seurataan
kuntien järjestöystävällisyyttä vuosittain (järjestörakennehanke toteuttaa syksyisin)





nostaa esille toimivia ja toimimattomia käytäntöjä yritysten ja järjestöjen yhteistyöstä
viestii työstään ja järjestötoiminnasta yksityisen sektorin yhteistyökumppaneille
nostaa esille kumppanuuden periaatetta (kunnat / valtio – yritykset – järjestöt)
palvelujen järjestämisessä erityisesti harvaan asutulla alueella

Toteutuksen aikataulu



toimikausi
neuvottelukunta järjestää vuosittain valtakunnallisen kumppanuuspäivän
etäkatsomon ja sen maakunnallisen osion

Vastuuhenkilöt



Puheenjohtajisto

Yhteistyökumppanit





osallisuuden projektipäällikkö, järjestörakennehanke, kunnat
paikalliset pk-yritykset ja yrittäjäyhdistykset
palveluja tuottavat järjestöt ja palveluja hankkivat (esim. työvoimahallinto ja kunnat)
tahot

