RYHMÄTÖIDEN KOONTI 5.10. Tulevaisuuden sote ja järjestöt -yhteistyöfoorumi

Miten turvataan järjestöjen suora osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun?
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-

-
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vammaisjärjestöt mukaan valmisteluun
o vammaisjärjestöjen päivä, jossa keskitytään erityisesti ko.ryhmän asioihin
o vammaisjärjestöissä erilaiset ongelmat kuin muilla
o tietoa Siun sotelta (mm. asumispalvelut ja apuvälineasiat)
vate nimittää kumppanuusryhmän – mahdollisimman laaja-alainen järjestöedustus
o valinta
avoimia foorumeita, joihin kutsutaan järjestöjä
o avoimet kutsut, työpajatoiminta (prosessi, johon järjestöt voivat liittyä ja tuoda
näkemyksiä)
o miten tieto menee eteenpäin
kasvokkain, mutta myös mahdollisuus digiosallistumiseen (laajat mahdollisuudet)
järjestöosaamisen pienryhmät (vrt. P-Savo), myös temaattiset
kokeilut – järjestöt mukaan matalalla kynnyksellä
vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmiin ja strategioihin
viestintä ja tiedottamisesta huolehdittava, että tavoittavat järjestökentän
o voi hyödyntää olemassa olevia esim. Jelli
o mitä uusia tapoja viestintää
digitaalinen kehittäminen, kuinka ammattilaiset hyötyvät ja saavat tietoa järjestöistä
järjestöjen tuottama tieto ihmisten hyvinvoinnista mukaan tietojohtamiseen → laadullisen tiedon
tuottaminen/mukaan ottaminen
edustuksellisten rakenteiden kautta
konkreettista yhdessä tekemistä, suoraa vuorovaikutusta tarvelähtöisesti
”aamukahveillakin” 10 henkilön osallistuminen on tärkeää. Jos on paljon osallistujia kerralla, voi olla
ettei omaa mielipidettä uskalleta tuoda esille → turvallinen ilmapiiri. → tärkeintä että on aktiivista
keskustelua.
tulee olla eri tyyppisiä tapaamisia, foorumeita, pienempiä tilaisuuksia.
vapaaehtoisilla on paljon töitä ja vähän aikaa, toiveena että kaikki toimisi selkeästi ja
mahdollisimman helposti ilman byrokratiaa
kun edustetaan sellaisten ihmisten asioita, jotka eivät voi tuoda itse esille, on tärkeää päästä
tekemään rakenteita ja tuomaan esille tärkeitä asioita.
Maarita kumppanuuspöytään
Mikä on järjestöjen rooli tulevaisuudessa, kun: väestö ikääntyy, jäsenistö vähenee ja ikääntyy,
digitalisaatio
Koronan vaikutukset? Kokemus Nurmeksesta: kyllä ne sieltä nousevat, järjestöille tehtyyn kyselyyn
833 eri toimenpide-ehdotusta
paikallisella medialla tärkeä rooli sekä neuvottelukunnalla viestin välittäjänä

Mitä toiveita Tulevaisuuden sotekeskus 2- hankkeelle?
- päättäjät paremmin ymmärtämään muutos, pois vanhasta ajattelusta
- myös järjestöt soteasemille
- perhekeskustoiminta, jossa järjestöt mukana hyvää
- uusia avauksia esim matalan kynnyksen lasten kohtaamispaikka kirjastossa
- järjestöjen rooli tulevalla hyvinvointialueella pitää määritellä. Järjestöt voivat olla liima kunnan ja
hyvinvointialueen välillä

-

-

-

henkilöstön osallisuus palvelujen kehittämiseen keskeistä samoin kuin asiakkaiden
rakenteita ja sisältöjä järjestöt näkisivät tärkeiksi?
Yhdistyksillä mahdollisuus olla mukana suunnittelussa, toteuttamisessa, kokeiluissa ja palautteen
antamisessa/keräämisessä
työparityöskentelyn ja matalan kynnyksen hyvinvointipisteen kehittäminen edelleen
palveluohjaus
etsivän ja jalkautuvan työn edistäminen
järjestöjen ja terveyspalveluiden yhteistyön vahvistaminen
Siun soten geriatrisen osaamiskeskuksen kanssa on kumppanuussopimus, tehdään yhteisiä
vuositavoitteita, muutamia asioita mitä tullaa tekemään yhdessä. Esim. asiakkaiden ohjautuvuus
(julkisella ja järjestöpuolella iso asia), halutaan parantaa mahdollisuutta löytää tukea ja apua puolin
ja toisin. Että löytyisi rakenteet ja vastuut. Ei tehdä päällekkäin, tehdään yhdessä.
Armi; suhteessa Siun soten terveysasemille pidettäviin koulutuksiin – miten valutetaan yksittäisen
työntekijän arkeen, että olisi aikaa yhteistyölle, että yksittäinen työntekijä kokee voivansa tehdä
työaikana. Tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Aktiivisesti Siun soten puolelta pyydettäisiin
järjestöjä mukaan. Voiko osastolle tulla ja milloin?
hyvinvointialuevalmisteluun/sote-palveluiden kehittämiseen liittyvät toiveet ja huolet järjestöjen
näkökulmasta.

