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POHJOIS-KARJALAN YHDISTYSOHJELMA 2021-2025
- ohjelman alaotsikko tarkentuu
Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä
kehittämiskohteista vuosille 2021-2025. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025 on Pohjois-Karjalan
maakuntaohjelman POKAT2025:n toimenpideohjelma, jonka laatimisesta vastaa maakuntaliiton teemaryhmä
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Yhdistysohjelma laaditaan vuoden 2021 aikana. Edellinen
Miun yhistys – Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma laadittiin vuosille 2015-2020.
Järjestöillä on tärkeä rooli maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä. Järjestöjen tekemälle
hyvinvointityölle on myös paljon toiveita ja odotuksia. Toimintaympäristön muutokset, rakenteelliset muutokset
kunnissa sekä sote-uudistus, koronavirus Covid-19 ja sen vaikutukset edellyttävät myös järjestökentän
toiminnan uudistumista ja kehittämistä.
Lähtökohtana ohjelmatyölle on järjestölähtöisyys ja osallistava ja avoin alhaalta ylöspäin etenevä prosessi, jossa
paikallisten toimijoiden ideat ja toiveet muuttuisivat yhteisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.
Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmassa huomioidaan, että yhdistysohjelma on oltava samassa linjassa
maakuntaohjelman linjausten kanssa. Yhdistysohjelmaprosessista nousseita kehittämisehdotuksia voidaan
hyödyntää POKAT2025 tekemisessä; yhdistysohjelmasta voidaan ehdottaa kolme-neljä tärkeintä asiaa
maakuntaohjelmaan.
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANElla on keskeinen rooli yhdistysohjelmaprosessissa.
Ohjelmatyölle kerätään materiaalia mm. Pohjois-Karjalan järjestökyselyllä, työpajoilla sekä lausuntokierroksella.
Yhdistysohjelman tekemisestä viestitään monikanavaisesti. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman kokoaminen
toteutetaan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys/ JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen
resursseilla.

Viestintä

Aikataulu-/työsuunnitelma
tammikuu

•
•
•

Yhdistysohjelmatyön käynnistäminen
26.1. käsittely JANE työvaliokunnassa
18.1.-12.2. KIERROS 1: Pohjois-Karjalan järjestökysely

helmikuu

•
•
•
•
•

2.2 käsittely JANEn kokous + kysely JANElaisille
työryhmän perustaminen, jäsenet
12.2. Maakuntaliiton johtoryhmä
22.2. Maakuntahallitus: johtoryhmän hyväksymä suunnitelma
Järjestökyselyn analysointi

maaliskuu

•
•
•
•

15.3. Järjestökyselyn tulokset valmiina
24.3 JANE työpaja yhdistysohjelman työstämiseen.
Luonnosversion 1 kirjoittaminen
Maakuntaliiton edistäjille esittely (Pentti Ojajärvi) →ideoita,
kommentteja, ohjeistusta

huhtikuu

•

KIERROS 2: Järjestökyselyn tuloksien esittely + yhdistysohjelma työpajat
kunnittain + mahdolliset sidosryhmätyöpajat

toukokuu

kesäkuu
elokuu

syyskuu

Marrasjoulukuu

•
•
•
•
•
•

Luonnosversio 2 kirjoittaminen
JANElle sähköinen kommentointimahdollisuus
SOVA - Ympäristövaikutusten arviointi
o Työryhmän kokous: SOVAn mahdolliset muutosehdotukset
12.5. johtoryhmä/ 24.5. maakuntahallitus?
25.5.käsittely toukokuun JANEssa
KIERROS 3: Lausunto/ kommentointi mahdollisuus sähköisesti 1 kk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lausuntokierroksen koonti
Luonnosversio 3 kirjoittaminen
JANElle kommenteille (elo-syyskuu)
nostot POKATiin 2025
kirjoittaminen
viimeistely
hyväksyminen JANEssa
Maakuntaliiton johtoryhmä
Maakuntahallitus
taitto
toimeenpanosuunnitelma?

Yhteyshenkilöt:
Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry,
JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä -hanke, hanna.kaariainen(a)pksotu.fi, p. 044 715 2060
Pentti Ojajärvi, kulttuuriasiantuntija, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, pentti.ojajarvi(at)pohjois-karjala.fi, 050
439 8104

