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1. Vuoden 2018 hankkeen toiminnan arviointi
PP-esitys (liitteenä)
Sidosryhmäkysely, arviointipäivät, hallituksen arviointipäivä + itsearviointi
Käytiin läpi hanketyöntekijöiden laatiman pata-arvioinnin perusteella lyhyt katsaus:
Haasteita/mahdolliset epäonnistumiset:
Hankkeen tavoitteiden laajuus, moniulotteisuus
Sote-valmistelun yhteistyö jäi pinnalliseksi; järjestöjen osallistuminen
valmisteluun.
Erilaisten järjestöverkostojen systemaattisen kartoituksen haasteet
Omien toimintamallien- tai prosessien luominen
Kaikkien järjestöjen tavoittaminen
Järjestöjen toimintaan liittyvä tiedonkeruu
Onnistumiset Kunta-järjestöyhteistyökysely
Järjestöneuvottelukunta
Uutiskirjeet, kumppanuusviestit, seminaarit & tapahtumat
Keskustelua: Digitaalisten palveluiden saaminen, tarjonta ja tuki. Osaamista ja tukea
on tarjolla mutta sitä ei osata hakea/etsiä. Viranomaisvastuusta käytiin keskustelua ja
korostettiin myös viranomaisten lakisääteisiä velvollisuuksia tähän liittyen. Tuen
pitäisi olla jatkuvaa, kynnyksetöntä ja tulla lähelle, jopa kotiin.
Sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja aiesopimuskumppanit; käytiin lyhyesti läpi ja
kerrottiin heidän roolista vs. hanke. Pohdittiin mahdollisuudesta luoda
sidosryhmäkartta, josta kävisi myös selville määrät.
Verkkopalveluissa selkokielisyys, esteettömyys ja saavutettavuus sekä kuvalukeminen
huomioitava.
Paljon on hankkeessa saatu aikaan ottaen huomioon laajan toimintakentän.

2. Työsuunnitelma 2019: Kommentit, kysymykset ja evästystä
➢ Kuntakierros 2019
o Tavoitteet; järjestöyhdyshenkilön nimeäminen. Tuotiin esille Innokylään tehty
mallinnus, jota voi hyödyntää. Järjestöyhdyshenkilöiden koulutus huomioitava.
o Pääviestit, pääpainopisteet.
➢ Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu. Käytiin läpi lyhyt tilannekatsaus valtakunnallisen
uudistuksen tilanteesta ja huomioitiin että hankkeen työsuunnitelmassa esille tuodut
toiminnat toteutuvat huolimatta uudistuksen tilanteesta.
➢ Järjestöneuvottelukunnan toiminnan kehittäminen.
➢ Maakunnallinen verkkopalvelukokonaisuus- ja digiallianssi. Miten huomioidaan
alueelliset/paikalliset järjestöjen verkkopalvelut ja miten integroidaan maakunnalliseen,
linkitykset täytyy löytyä.
3. Evästystä tulevaan, jos sote ei toteudu:
Olemassa olevat toimintasuunnitelmat- ja tehtävät jatkuvat joka tapauksessa. Maakunnallinen
koordinaatio > sairaanhoitopiirit; mitä aiheuttaa? Reagoidaan kun tarvitaan. Pitkän tähtäimen
suunnitelmat tukevat hankesuunnitelmaa ja päinvastoin.
4. Tuhansien verkostojen Lappi
Pohjustuksena jokainen osallistuja sai kirjata omat verkostot, mihin kuuluu ja minkä verkoston
piirissä toimii.
- Mihin verkostoihin kuulut
- Mitä haasteita
- Resurssit
- Tavoitteellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
Pohdittiin verkostojen määrää, mahdollisia päällekkäisyyksiä ja yhteisiä toimintoja. Pohdittiin
unelmien verkostokarttaa ja päädyttiin ajatukseen kokemuksellisen asiantuntijuuden- verkostosta
yhtenä hyvänä toimintatapana, jossa on yhteinen asia, mikä yhdistää kaikkia järjestöjä.
Unelmien Lapin järjestöverkostokartta
- Asian, yhteyden kautta
- Toiminnan kautta funktion löytäminen
- Muut järjestökentällä olevat non-sote-yhdistykset?
- Reunaehdot verkostossa toimimiselle
- Kaikissa verkostoissa ei tarvitse olla
- Verkoston jatkumo ja pysyvät rakenteet
- Verkostojen yhdistäminen?
- hyvinvoinnin ja terveyden ympärille on hyvä verkostoitua, koskee kaikkia järjestösektoreita
- megatrendien kautta?
- avoin vai kohdennettu verkosto vai molemmat?

-

olemassa olevien verkostojen kartoitus, info niistä > vaikutettavuus, jääkö väliin tippujia?

5. Seuraava kokous: 28.08 klo 13 – 15

