Esitys

Kanta-Hämeen
Järjestöasiainneuvottelukunnaksi

Saatuja kommentteja, 21 kpl
• Ehdotuksia
• Liikuntaseurat huomioitava erikseen, merkittävä jäsen- ja toimintamäärä
• Ehkäisevän päihdetyön edustus voisi tulla EHYT ry:n kautta, joka edustaisi
maakunnan päihdetoimijoita
• Hämeen kylät ry:n kautta kylä-, kotiseutu- ja asukasyhdistysten edustus
• Maaseudulta tarpeen muitakin edustajia

• Ehdotuksia yksittäisten yhdistysten edustuksista suoraan
neuvottelukunnassa

• Tehtävistä ja tavoitteista
• Tiedonkulku
• Järjestöjen osallistaminen sote- ja makuvalmistelussa ja tulevaisuudessa
vahvaa yhteistyötä luomassa ja asiantuntijuutta hyödyntämässä
• Maakunnalliset avustukset, toimintamahdollisuudet
• Järjestöjen ”edunvalvoja” ja puolesta puhuja
• Edustus maakunnallisen rakenteen elimissä
• Suora yhteys päätöksentekoon

Esitys Kanta-Hämeen
Järjestöasiain neuvottelukunnaksi
• Esitämme, että
• Kanta-Hämeeseen perustetaan osaksi maakunnan tulevia rakenteita
Järjestöasiain neuvottelukunta
• Neuvottelukunnan nimeäisi maakuntavaltuusto tai muu elin, joka nimeää
muutkin maakunnalliset neuvostot ja elimet
• Järjestöasiain neuvottelukunnan 1. toimikausi olisi vuodet 2019-2022

Neuvottelukunnan alustava kokoonpano
• Seuraavissa dioissa on esitelty alustava neuvottelukunnan
kokoonpano, jossa 18/19 jäsentä +varajäsenet
• Kokoonpano tarkentuu, kun vuoden 2018 aikana käydään tarkempia
keskusteluja eri verkostojen ja neuvostojen kanssa siitä, miten parhaiten
turvataan eri yhdistysalojen ja alueiden edustus neuvottelukunnassa

• Lähtökohtana on, että neuvottelukunnassa olisi edustettuina
maakunnan eri alueet ja seuraavat yhdistysalat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omais-, vammais- ja potilasyhdistykset
Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivat yhdistykset
Yleiset sosiaalialan ja työllisyyttä edistävät järjestöt
Ehkäisevä päihdetyö ja päihdetoimijat
Kulttuuri- ja taideyhdistykset
Kylä-, kotiseutu- ja asukasyhdistykset
Liikuntaseurat
Ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistykset
Ikäihmiset, eläkeläisyhdistykset
Lisäksi seurakunnat

Neuvottelukunnan alustava kokoonpano
• Seudulliset verkostot nimeävät kukin 4 (eri yhdistysaloja
edustavaa) jäsentä maakunnalliseen
järjestöasianneuvottelukuntaan. Huomioidaan myös alueellisuus
(maaseutu ja ei vain keskuskunnan edustajia)
• Tätä kautta edustus seuraavilta yhdistysaloista:
•
•
•
•
•

Omais- ja terveysala (omaisjärjestöt, potilasjärjestöt, mielenterveys)
Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivat yhdistykset
Yleisjärjestöt, yleiset sos.alan järjestöt, työllisyyttä edistävä järjestöt
Kulttuuri ja taide
Ympäristö ja luonto

• Forssan ja Riihimäen seuduilla 1. kaudelle tehtävissä valinnoissa
hyödynnetään olemassa olevia verkostoja edustajaehdokkaiden
nimeämisessä
• tarvittaessa järjestetään kaikille seudun yhdistyksille avoin tilaisuus, jossa
valinnat tehdään (tarvittaessa äänestetään)

• Maakunnallisesti huolehditaan, että neuvottelukunnassa ovat
edustettuina kaikki eri yhdistysalat. Kukin seudullinen verkosto voi
painottaa valinnoissaan haluamiaan yhdistysaloja

Neuvottelukunnan alustava kokoonpano
• Maakunnan vanhusneuvosto, maakunnan vammaisneuvosto ja
maakunnan nuorisovaltuusto, 1 edustaja/neuvosto
• Kylä- ja kotiseutuyhdistysten edustaja (Hämeen Kylät ry)
• Ehkäisevän päihdetyön edustaja (Ehyt ry ja alueen toimijat)
• Liikuntaseurojen edustaja Hämeen liikunta- ja urheilu kautta?
• Selvitetään liikuntaseuroilta, onko tämä hyvä menettelytapa
• Seurakuntien edustus mukaan neuvottelukuntaan
• Tämä ehdotus tullut Oma Hämeeltä. Edustus voisi olla myös seudullisten
verkostojen kautta

• Maakunnan järjestöyhteistyöstä vastaava työntekijä
• Järjestöyhteistyön työntekijä
• Lisäksi ainakin läsnäolo ja puheoikeudella
• Poliittisten elinten edustus (maakuntahallitus, maakuntavaltuusto ym.)
• Kuntaedustus kustakin seutukunnasta (maakunta-kuntayhteistyöfoorumista)

Toimikausi ja jäsenien rooli
• Kanta-Hämeen Järjestöasian neuvottelukunnan toimikausi 4 vuotta
• Maakuntavaltuusto/maakuntahallitus nimeää neuvottelukunnan
• 1. kauden aikana arvioidaan neuvottelukunnan edustuksellisuuden
toimivuutta, niin alueellinen kuin teemallinen edustus.
• 1. kauden puolivälissä tehdään tarvittaessa muutoksia neuvottelukunnan kokoonpanoon
ja tehtäviin
• 2. kaudelle tehdään arvioinnin mukaiset tarpeelliset muutokset neuvottelukunnan
kokoonpanoon ja tehtäviin

• Jäsenten rooli
• Kukin jäsen edustaa neuvostossa taustaverkostoaan, ei omaa yhdistystään
• Jäsenet ovat velvoitettuja kuulemaan taustaverkostojaan, oman yhdysalansa
ja alueensa yhdistyksiä, ja tiedottamaan molempiin suuntiin ajankohtaisista
asioista
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Neuvottelukunnan tehtävät
• 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.)
• Neuvottelukunta tukee järjestöjen ja yhdistysten integroitumista edistäen kokeiluja ja
uusia toimintamalleja palvelujen järjestämiseen

• Antaa lausuntoja maakunnan päätöksentekoon, esim.
yhdistysavustuslinjauksiin

Neuvottelukunnan toiminta
• Käytäntöjä
• Neuvottelukunnalle laaditaan ohjesääntö
• Työntekijäresurssina maakunnan järjestöyhteistyöstä vastaava työntekijä ja järjestöpuolen
järjestöyhteistyön työntekijä
• Neuvottelukunta nimeää puheenjohtajiston, jossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja (1
hlö kultakin seutukunnalta)
• Puheenjohtajisto yhdessä työntekijöiden kanssa valmistelee neuvottelukunnan kokoukset

• Neuvottelukunta nimeää järjestöjen edustajia muihin maakunnallisiin rakenteisiin (esim.
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen työryhmä, osallisuus työryhmä)
• Raportoi vuosittain maakuntavaltuustolle/maakuntahallitukselle:
• Neuvottelukunnan toiminta: lausunnot, aloitteet, eteenpäin yhdistyskentälle viedyt asiat
• Kanta-Hämeen yhdistyskentän tilastot ja toiminnassa tapahtuneet muutokset

• Toiminta
• Vuosittain kaikille kiinnostuneille avoin Kanta-Hämeen Järjestöfoorumi
• Vuosittain yhteinen seminaari maakunnan poliittisten päättäjien kanssa
• Kokoaa vuosittain tietoa Kanta-Hämeen järjestö- ja yhdistyskentästä, toiminnan tilastot ja
kehittyminen
• Kokoaa järjestö- ja yhdistyskentältä kokemustietoa osana maakunnan hyvinvointikertomus työtä

• Kulut
• Kokoontumis- ja matkakulut katetaan maakunnan budjetista

Riihimäen ja Forssan yhteistyö ja
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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
• Seutukunnittain edistetään
ja kehitetään
kuntayhteistyötä,
kunnallisia verkostoja ja
foorumeita

Silta-yhteistyöverkosto Hämeenlinnan
seudulla toiminut vuodesta 2015
Liikunta-seurat
Hattulan
kunta

•

Verkostoa luotsaa
yhteistyöryhmä, johon
kuuluu edustaja
jokaisesta kunnasta ja
yhdistysalasta alaverkostosta.

•

Verkosto järjestää
yhteistä toimintaa
(järjestöfoorumi,
kehittämisilta) ja kokoaa
vuosittain seudun
yhdistystoiminnan tiedot

•

www.siltaverkosto.net
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Päihdetoimijat

Eläkeläisyhdistykset

Ympäristö- ja
luonnonsuojeluyhdistykset

Yhteystiedot
Sara Löyttyjärvi
sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi, 050-5645991
•
•

Kanta-Hämeen Järjestöt –sivu
Ryhmät:
• Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö
• Forssan seudun järjestöyhteistyö
• Riihimäen seudun järjestöyhteistyö

www.instagram.com/khjarjestot
Nettisivuja, joilla tietoa alueen yhteistyöstä:
www.hameensetlementti.fi
www.hameenlinnankumppanuustalo.fi
www.siltaverkosto.net

