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Esitys Kanta-Hämeen
Järjestöasianneuvottelukunnaksi
• Keväällä 2018 tehdään esitys Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön
rakenteeksi
• Huhtikuussa kootaan pohjaesitykseen järjestö- ja
yhdistysverkostojen ja yhdistysten kommentteja. Ehdotus on
kommentoitavissa netissä 3.4.-30.4. osoitteessa:
http://www.hameensetlementti.fi/toimialat/kansalaistoiminta/jarjestoyh
teistyo/ajankohtaista/
• Kommentteja toivotaan mahdollisimman laajalti koko Kanta-Hämeen
alueelta ja eri yhdistysaloilta (sote, ympäristö, liikunta, kulttuuri, kylät
jne.)
• Seuraavissa dioissa on luonnos esitykseksi. Varsinainen esitys
rakenteeksi tehdään saatujen kommenttien pohjalta Oma Häme
Järjestöfoorumissa Riihimäellä 15.5.2018
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Esitys Kanta-Hämeen
Järjestöasianneuvottelukunnaksi
• Kanta-Hämeen Järjestöasian neuvottelukunnan toimikausi 2 vuotta
• Maakuntahallitus nimeää neuvottelukunnan

• Kokoonpano
• Seudulliset verkostot nimeävät kukin 4-5 jäsentä maakunnalliseen
järjestöasianneuvottelukuntaan
• Lakisääteiset maakunnalliset neuvostot ja nuorisovaltuusto nimeävät
edustajat neuvottelukuntaan, 1 edustaja/neuvosto
• Sovitut maakunnalliset verkostot / yhdistysten yhdistykset nimeävät
edustajansa neuvottelukuntaan, 1 edustaja/verkosto/yhdistys
• Maakunnan järjestöyhteistyöstä vastaava työntekijä
• Järjestöyhteistyön työntekijä (?)
• Jäsenille nimetään myös varajäsenet

• Jäsenien rooli
• Kukin jäsen edustaa neuvostossa taustaverkostoaan, ei omaa yhdistystään
• Jäsenet ovat velvoitettuja kuulemaan taustaverkostojaan ja tiedottamaan
molempiin suuntiin ajankohtaisista asioista

Esitys Kanta-Hämeen
Järjestöasianneuvottelukunnaksi
• Tehtävät
• Järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa
• Edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia maakunnassa
• Edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin sekä järjestöjen ja
elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
• Tukea järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen
hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön (hyte, osallisuus, ympäristö, maankäyttö,
strategiatyö jne.)

• Käytäntöjä
• Työntekijäresurssina maakunnan järjestöyhteistyöstä vastaava työntekijä ja
järjestöpuolen järjestöyhteistyön työntekijä
• Neuvottelukunta nimeää tarvittaessa työvaliokunnan valmistelemaan kokoukset
ja teemallisia työryhmiä valmisteluun ja yhteisen toiminnan toteuttamiseen
• Neuvottelukunta nimeää järjestöjen edustajia muihin maakunnallisiin rakenteisiin
(esim. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen työryhmä, osallisuus
työryhmä)

• Toiminta
• Vuosittain kaikille kiinnostuneille avoin Kanta-Hämeen Järjestöfoorumi
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• Molemmilla seuduilla on
soteyhdistyksiä kokoavat
yhdistysten yhdistykset
• Meidän Häme –
hankkeessa kehitetään
laajempaa yhteistyötä ja
verkostoidaan yhdistyksiä
• Mukaan pääsee ottamalla
yhteyttä seudullisiin
järjestökoordinaattoreihin
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•

www.siltaverkosto.net
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Kysymykset
• Miltä esitysluonnos vaikuttaa?
• Voiko yhdistyksesi / verkostosi olla tämän takana? Tässä mukana?
• Mitkä olisivat sellaisia maakunnallisía verkostoja tai yhdistysten
yhdistyksiä, joista tulisi olla suoraan edustaja maakunnallisessa
neuvottelukunnassa (eikä seudullisten verkostojen kautta)?
• Mikä olisi tarkoituksenmukainen määrä edustajia omalta seudulta?
• Minkä yhdistysalojen tulisi olla edustettuina neuvottelukunnassa?
• Mitä neuvottelukunnalta odotetaan? Mitkä ovat olennaisimmat
tehtävät ja tavoitteet neuvottelukunnalle? Mitä olennaisia tehtäviä
puuttuu nykyisestä esityksestä?
• Tästä kommentoimaan

