LIITE

JAKE–Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

JAKE–JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE
JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien kumppanuushanke. Kehittämishankkeen päämääränä on
kehittää paikallisia ja alueellisia järjestö- ja kansalaistoiminnan toimintarakenteita ja
yhteistyömuotoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Päätavoitetta tukevat osatavoitteet:
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Terveys-JAKE)
 Järjestöyhteistyön kehittäminen, jonka avulla tuetaan paikallista järjestötoimintaa terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi
 Malli paikallisyhdistysten ja kuntien kumppanuudesta
 Järjestö- ja terveysviestinnän kehittäminen
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uudet muodot (Moni-JAKE)
 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) toiminnan kehittäminen
 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan (JANE) levittäminen muualle Itä-Suomeen ja
tiedottaminen muualle Suomeen
 Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
 Järjestö-julkinen yhteistyö maahanmuuttajatyössä
 Järjestöjen toiminnan monikulttuuristaminen
 Maahanmuuttajien osallistumisen lisääminen ja kehittäminen
Kylät ja paikallisyhteisöt hyvinvointitoimijoina (Kylä-JAKE)
 Paikallisyhteisöjen rakenteiden ja yhteistoiminnan vahvistaminen hyvinvointiin ja arjen turvaan
liittyvissä asioissa
 Pohjois-Karjalan maaseututoimijaverkoston järjestöyhteistyön kehittäminen
 Kuntien, viranomaisten ja paikallisyhteisöjen hyvinvointiyhteistyön kehittäminen
 JAKE-toimintamallin levittäminen Itä-Suomen maaseutuverkostoille ja kunnille

Päämäärää tukevat yhteiset tavoitteet vuodelle 2015:
Tavoite 1: Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen
Ensimmäisen tavoitteen tuloksena järjestöt ja kunnat tekevät yhteistyötä hyvinvointikertomustyössä.
Järjestö- ja kansalaistoiminnan sekä kuntaorganisaation kohtaamispaikaksi luodaan foorumitoiminta
(kuva 1). Toimintaa koordinoiva kuntakohtainen hyvinvointikoordinaattori toimii yhteistyössä
hankehenkilöstön kanssa. Tavoitteellisen yhteistyön myötä järjestöt ovat osana kunnan hyvinvointipalveluverkostoa, jossa on järjestölähtöisiä palvelukumppanuuksia. Tämän tukemiseksi
laaditaan uusi P-K:n järjestöstrategia.
Tavoite 2: Järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen
Toisen tavoitteen tuloksena Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunnan JANEn ja kuntakohtaisten foorumitoiminnan kautta saavutetaan yhtenäisempi ja tiivistä yhteistyötä tekevä
järjestöverkosto. Paikallisen järjestötoiminnan tukemiseksi on visioitu järjestöhuoltamo.
Tavoite 3: Järjestöviestinnän kehittäminen
Kolmannen tavoitteen tuloksena järjestöviestinnän selkeyttämisellä ja vakiinnuttamisella
järjestöviestinnästä saadaan yhtenäisempää, josta esimerkkinä KYLÄTIETO-verkkosivusto. Terveysviestinnän kehittämiseksi luodaan Semppi-terveyspiste-brändi ja Semppi-kampanjamalli.

JAKE-hankkeen toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Tavoite 1. Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen

1.

2.

3.
4.
5.

Toimenpide

Tulos 2015

1. Aktivoidaan kuntia ottamaan sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä paikallisyhteisöt mukaan hyvinvointikertomusten valmisteluun, suunnitteluun ja
arviointiin sekä määrittämään järjestöyhteistyön
toimintamuodot

Kunta-järjestö -kumppanuuden tarpeet, mahdollisuudet, roolit ja toimintamuodot on selvitetty
kunnissa
 Kunnat tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa
hyvinvointikertomuksen suunnittelussa,
toteutuksessa, arvioinnissa
Toiminta on käynnistetty 3-5 pilottikunnassa järjestöja kansalaistoiminnan sekä kuntaorganisaation
kohtaamispaikaksi
 Foorumitoiminnan malli
Paikallisjärjestöt ovat tietoisia kuntien hyvinvointipainopisteistä ja kohdentavat toimintaansa
tavoitteiden mukaisesti
 Järjestöt ovat osa kunnan hyvinvointipalveluverkostoa
Pilottikunnissa on määritelty konkreettisia kolmannen
sektorin palveluyhteistyötehtäviä
 Järjestöjen palvelukumppanuus pilottikunnissa
 Arjen turvallisuuden yhteissuunnittelu
Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvointityön
yhdyshenkilönä järjestöihin päin. Lisäksi muut
tarvittavat järjestöyhdyshenkilöt on nimetty ja
henkilöiden roolit ja toimintatavat on sovittu/ kirjattu
 Hyvinvointikoordinaattorin toimenkuva on
laajentunut
Järjestöstrategia toimii strategisena asiakirjana
järjestöille, järjestöjen väliselle yhteistyölle ja järjestökuntayhteistyölle
 Järjestöstrategian valmistuminen 2015

2. Aloitetaan foorumitoimintamallin (kuva 3)
kehittämistoimet sekä niitä täydentävien teemakohtaisten (kyläfoorumit, kansanterveysfoorumit
ym.) kumppanuusfoorumeiden kehittämispilotit
3. Osallistetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja
paikallisyhteisöjä kuntien hyvinvointityöhön
Kehitetään vapaaehtoistoiminnan tukirakenteita
kunnissa ja tiivistetään eri toimijoiden yhteistyötä

6. 4. Aktivoidaan kuntia vahvistamaan hyvinvointikoordinaattorin toimintaa ja nimeämään tarvittavat
järjestöyhteyshenkilöt (ns. piuhanpitäjät)

7. 5. Laaditaan P-K:n järjestöstrategia ja tiedotetaan
strategian sisällöistä. Pohjois-Karjalan järjestöasiain
neuvottelukunnan (JANE) koordinoimana

Indikaattori

Kuka tekee

Järjestökontaktien lukumäärä

Terveys-JAKE
Kylä-JAKE
Moni-JAKE

Kokoontumiskerrat ja
osallistujamäärät

Kylä-JAKE
Terveys-JAKE
Moni-JAKE

Järjestötoimijoiden lukumäärä

Kylä-JAKE
Terveys-JAKE
Moni-JAKE

Kumppanuuksien ja
yhteissuunnittelun prosessien
lukumäärä

Terveys-JAKE
Moni-JAKE
Kylä-JAKE
Yhdyshenkilö/t on nimetty
Painotuotteiden ja
esittelytilaisuuksien määrä

Moni-JAKE
Kylä-JAKE
Terveys-JAKE

Tavoite 2. Järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen
Toimenpide

Tulos 2015

Indikaattori

Kuka tekee

1. Vahvistetaan JAKE-kehittämisverkoston toimintaa
paikallisyhteisöjen ja järjestöjen verkostoitumiseksi
ja avainhenkilöiden osaamisen vahvistamiseksi

Järjestetään JAKE-verkostopäivät (2 x vuodessa) ja
teematyöryhmät (neljä teemaryhmää 3 x vuodessa)
 Yhtenäisempi, uutta luova järjestöverkosto

Sidosryhmäkyselyn tulokset

Terveys-JAKE
Kylä-JAKE
Moni-JAKE

1.
2. 2. Kehitetään järjestöyhteistyön, paikallisyhteisöjen
ja vapaaehtoistoiminnan ja monikulttuurisuuden
tukirakenteita yhteistoiminnan tiivistämiseksi
3.

4. 3. Kehitetään ja vakiinnutetaan Järjestöasian
neuvottelukunnan JANEn toimintoja ja lisätään sen
tunnettavuutta järjestöjen keskuudessa

5. 4. Aloitetaan JANEn toimintamallin luominen
Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntiin

Tiivistynyt järjestöyhteistyö eri toimijoiden välillä
 Uudet ja tiiviimmät yhteistyömuodot
 Tavoitteelliset ja tulokselliset verkostot
Foorumitoiminnan tiivistyminen teemakohtaisiksi
järjestöryppäiksi, jossa keskinäinen kumppanuus
tiivistyy
 Järjestöneuvonnan työkalujen kehittäminen
 Keskinäinen koulutus verkostoissa
 Visio järjestöhuoltamosta
Aktiivisesti toimiva JANE ja entistä useampi järjestötoimija Pohjois-Karjalassa tuntee JANEn
 JANEn tunnettavuus on kasvanut
JANEn tilaisuudet ja toiminnot tavoittavat uusia
toimijoita
JANEn itsearvioiti tehty ja arviointitiedosta tehdään
kehittämispäätelmät
 Kehittyvä JANE
JANE-toimintamallin esitteleminen ja juurrutustoimen
selvittäminen Etelä- ja Pohjois-Savossa (järjestötmaakuntaliitot)
 JANE-toimintamallin benchmarkkaus
(vertailukehittäminen) Pohjois-Savoon ja
Etelä-Savoon huomioiden alueelliset tarpeet
ja näkökohdat
 JAKE osallistuu Etelä- ja Pohjois-Savon
järjestöjen verkostoihin

Jake-järjestökyselyn tulokset
Järjestöjen yhteistapaamisten
määrä

Moni-JAKE
Terveys-JAKE
Kylä-JAKE

JAKE-hankkeen järjestökyselyn
tulokset

Moni-JAKE

Osallistujamäärät ja -palautteet

Yhteistyöneuvotteluiden
määrä

Verkostokokousten määrä
Etelä- ja Pohjois-Savossa
(joissa JAKE mukana)

Moni-JAKE

Tavoite 3. Järjestöviestinnän kehittäminen
Toimenpide
1. 1. Kehitetään Viestintärinki-toimintamallia (teematapaamiset, Pohjois-Karjalan yhdistysten Facebookryhmä, viestintäkoulutukset, vertaistuki), yhteistyössä Kathy-toiminnan kanssa
2.
3. 2. Tuotetaan tarvelähtöisesti järjestötoiminnan
oppaita/julkaisuja ja muita järjestötiedon raportteja
4.

3. Kehitetään Pohjois-Karjalan kylien ja paikallisyhteisöjen hyvinvointitiedon verkkopalvelua
4. 4. Kehitetään terveysviestintää ja tuetaan
omahoitoa
5.
Semppi-terveyspisteiden uuden ilmeen, verkkosivujen ja Semppi-nimen markkinointia omahoidon
kehittämiseksi
Järjestetään Semppisavotta-kampanja keväällä 2015
yhteistyökumppanien kanssa, jossa tehdään
yhteistyötä maakunnallisten ja paikallismedioiden
kanssa

Tulos 2015

Indikaattori

Toimintamallin vakiinnuttaminen

Viestintärinkiin osallistuvien
yhdistysten määrä, osallistujamäärät
Facebook-ryhmän jäsenmäärä
Selkokielisen ja monikielisen
materiaalin määrät

Järjestöviestinnän selkiyttäminen ja vakiinnuttaminen
 Järjestöviestintä on yhtenäisempää
 Viestinnän selkokielisyys ja monikielisyys
Järjestötiedon tuottaminen yhtenäisellä tavalla
- hyvät käytännöt kuntien ja järjestöjen toimivasta
yhteistyöstä
- järjestötoiminnan monikulttuuristamisen keinot ja
kokemukset
- viestintäoppaan ja Kylähyvinvointiraportin
levittäminen
 Kootumman järjestötiedon tuottaminen
KYLÄTIETO Pohjois-Karjala -verkkosivusto on käytössä
 KYLÄTIETO-verkkosivusto brändi

Oppaiden ja raporttien määrä

kuka tekee
Terveys-JAKE
Kylä-JAKE
Moni-JAKE

Terveys-JAKE
Kylä-JAKE
Moni-JAKE

KYLÄTIETO-sivuston tiedon
määrä

Kylä-JAKE

Semppi-terveyspisteiden verkosto
 Semppi-terveyspiste-brändi

Pisteiden ja tapahtumien
lukumäärä

Terveys-JAKE

5-10 terveys - ja hyvinvointitapahtumaa PohjoisKarjalassa
 Semppi-kampanjamalli
 Paikallisyhdistysten yhteistyö terveyspisteillä

Tapahtumien lukumäärä,
yhdistysten lukumäärä,
kävijämäärät

Terveys-JAKE
Moni-JAKE
KYLÄ-JAKE

Kehittämisrakenne ja teematyöryhmät
Hankkeen innovatiivisuus pohjautuu uudentyyppiseen yhteistyöhön hankekumppaneiden välille.
Kullakin toimijalla on taustallaan laaja yhteistoimintaverkosto ja jokainen toimija tuo hankkeeseen
oman näkökulmansa. Laajan kumppanuushankkeen koordinoimiseksi ja eri toimijoiden
sitouttamiseksi on luotu yhdistävä kehittämisverkosto. Kehittämisverkosto muodostuu yhteisestä
oppimis- ja kehittämisrakenteesta, johon kuuluu hanketoimijoiden itsearvioinnin tuki ja sidosryhmäverkoston ulkoinen prosessiarviointi. Kehittämisverkoston käytännön toiminta muodostuu
kaksi kertaa vuodessa järjestettävistä JAKE-verkostopäivistä sekä kolme kertaa vuodessa
kokoontuvista neljästä teematyöryhmästä. Kehittämisverkoston osallistujat ovat luomassa ja
vaikuttamassa JAKE-hankkeen kehittämistoimiin (kuva 2).

Kehittämisverkosto

Kuva 2. Kehittämisverkoston rakenne ja toimintamuodot

Kunta-järjestö yhteistoimintarakenne

Kuva 3. Kunta-järjestö hyvinvointiyhteistyön toimintarakenne

