Järjestö 2.0 uutiskirje
Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke edistää useista näkökulmista järjestöjen roolia ja osallisuutta sote- ja
maakuntauudistuksessa. Tuemme myös järjestöjen ja sitä kautta kansalaisten digiosallisuutta. Tässä
kuulumisiamme tämän vuoden, erityisesti syksyn osalta.

Digiosallisuuden kehittäminen
Olemme koonneet digityöryhmän, jossa ovat edustettuina useat digitalisaatioon liittyvät toimijat ja
hankkeet. Mukana ovat Karelia AMK, Digisote -hanke, Honkalampi säätiön hankkeita, Pohjois-Karjalan
kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan tietotekniikka keskus, Pelituki, Maakuntaliitto ja useita
järjestötoimijoita, kuten Joen Severi, Joensuun Digitalistit, Maaseudun Sivistysliitto ja Pohjois-Karjalan
työttömien yhdistys. Olemme järjestäneet yhteistyökumppaneiden kanssa sähköisten palveluiden
neuvontatilaisuuksia ja pyrimme koordinoimaan yhteistyötä digiosallisuuden edistämiseksi.
Kuntamarkkinoilla pidimme puheenvuoron digituen tarpeesta ja sen järjestämisen haasteista. Toimme esiin
erityisryhmien haasteita digitalisaatiossa myös Joensuun digitalistien järjestämässä Digipäivässä. Järjestöille
pyritään myös järjestämään digitukea mm. oppilaitosyhteistyön kautta. Olemme olleet mukana alueellisen
digitukihankkeen valmistelussa Maakuntaliiton kanssa.
Lisäksi Järjestö 2.0. järjestää digiraateja, joissa testataan digitaalisia laitteita ja sähköisiä palveluita.
Digiraadeilla halutaan lisätä sähköisten palveluiden helppokäyttöisyyttä tuomalla jo palveluiden
suunnitteluun käyttäjän näkökulmaa. Palvelun kehittäjä voi saada käyttäjien kokemuksia palvelun
suunnittelun tueksi.

Järjestöjen yhteistyö uusissa rakenteissa
Järjestö 2.0 -hankkeessa toimimme yhteistyössä järjestöjen ja järjestöverkostojen kanssa vieden eteenpäin
yhdessä sovittuja asioita. Toimimme tiiviissä yhteistyössä myös maakuntavalmistelun kanssa.
Keskeistä vuoden aikana on ollut maakuntauudistuksen seuraaminen niin valtakunnallisesti kuin meidän
maakunnassamme. Olemme järjestäneet yhteistyössä maakuntauudistuksen kanssa tilaisuuksia liittyen
järjestöjen rooliin maakuntauudistuksessa. Tuija Braxin raporttia Järjestöjen roolista sote- ja
maakuntauudistuksessa on käsitelty työryhmissä ja tilaisuuksissa ja pohdittu siinä esitettyjä asioita PohjoisKarjalan näkökulmasta. Seuraava tilaisuus Järjestöjen rooli uusissa rakenteissa 2.11.2018 Joensuun
Tiedepuistolla.
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn osalta syksy on ollut vauhdikas. JANE laati kuntia
varten vuoden 2019 talousarvioiden laadintaan järjestöjen näkökulmasta tarkistuslistan, joka toivotaan
otettavan huomioon talousarvioita laadittaessa. Julkilausumassa korostetaan toimenpiteitä, jotka koskevat
järjestötoiminnan taloudellista tukea, kokoontumistiloja sekä osallisuutta. Tarkistuslista on luettavissa
kokonaisuudessaan JANEn nettisivuilta www.jelli.fi/jane.
Oppilaitosyhteistyön osalta päivitettiin Yhdistyksien ja koulujen yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Karjalassa
-opas. 8.11. tulossa on jo perinteeksi muodostunut Pohjois-Karjalan järjestöpäivä teemalla onnistutaan
yhdessä! Järjestöpäivässä kuulemme työyhteisöinnostaja Anita Mäntynen-Hakemin alustuksen
Innostuksesta onnistumisiin. Järjestöpäivässä julkaistaan Vuoden 2018 JärjestöStara! Ilmoittaudu mukaan!
Syksyn aikana JANE on ollut esillä valtakunnallisesti mm. Kuntamarkkinoilla 12.9., SOSTE-risteilyllä sekä
hyvänä käytänteenä Järjestöt maakunnan kumppanina oppaassa. Vuoden aikana olemme uudistaneet
myös JANEn ilmeen. Olethan nähnyt jo JANEn uuden esittelyvideon, seuraathan JANEa Facebookissa ja joko
olet lukenut JANE-blogia?
Lisätietoa Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeesta/ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:
Minna Tuuva, Minna.tuuva@pksotu.fi, 050 462 6218 ja Hanna Kääriäinen, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060,
www.pksotu.fi

