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INNOSTUS TARTTUU JA KANTAA ETEENPÄIN
Varsinais-Suomen järjestökentällä on viime vuosina ollut säpinää, kun järjestöjen välistä
yhteistyötä on rakennettu eri kokoonpanoissa usean teeman ympärillä. Yksi toimijoista on ollut
Varsinais-Suomen maakuntaohjelmaan liittyvä avoin verkosto, järjestöfoorumi, jonka
yhteistyöstä on syntynyt Varsinais-Suomen ensimmäinen järjestöyhteistyön tiekartta.
Järjestöfoorumin toiminta käynnistyi vuonna 2015 Varsinais-Suomen liiton kokoon kutsumana.
Ensimmäisten vuosien aikana järjestettiin järjestöaiheisia seminaareja ja työpajoja, mutta vähitellen
toive myös pitempiaikaisesta, yhdessä laaditusta toimintasuunnitelmasta kasvoi. Näin haluttiin
koota resursseja yhteisten tavoitteiden taakse.
Pian käynnistettiinkin maakunnan liiton koordinoima tiekarttatyö, jonka tueksi muodostui viiden
järjestöedustajan kanssa yhdessä kokoontuva työryhmä. Tiekarttaa työstettiin lopulta vuosien
2017-2018 aikana noin 80 toimijan kesken useissa työpajoissa ja kommentointikierroksella. Työ toi
ryhtiä järjestöfoorumin toimintaan ja lopulta foorumille avattiin myös verkkosivu osaksi
maakuntaohjelmatyön kanavaa, Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumia.
Yhteistyön elävä opas tuo rakenteita ja vahvistaa vuorovaikutusta
Järjestöyhteistyön tiekarttatyön tavoitteena on ollut löytää yhdessä yhteistyön suunta, jota
voitaisiin kuitenkin tarpeen mukaan tarkistaa aika ajoin. Tiekartta antaisi yhä paremmat edellytykset
sekä järjestöjen muodostaman kentän sisäiselle että kuntien ja maakunnan kanssa tehtävälle
yhteistyölle, jonka tavoitteena on rakentaa aktiivisen ja yhdenvertaisen kansalaistoiminnan
Varsinais-Suomea.
Marraskuussa 2018 Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartta 2018-2020 oli valmis
esiteltäväksi. Se koostuu neljästä kehittämispolusta, jotka yhdistävät monipuolista ja laajaa
järjestökenttäämme. Näitä ovat yhdistysten palvelurooliin, yhdessä oppimiseen ja yhdessä
tekemiseen liittyvät kysymykset, sekä kuntien ja maakunnan kanssa tehtävä yhteistyö. Jokaisella
kehittämispolulla on tunnistettu useita konkreettisia toimenpiteitä, joissa toistuvia teemoja ovat
mm. osaamiseen, viestintään ja kohtaamisiin liittyvät teemat.
Kehittämispolkujen lisäksi tiekartta tunnistaa niin kutsuttuja kärkitoimenpiteitä, joiden katsotaan
olevan edellytys tiekartan toteutumiselle. Näitä ovat järjestöfoorumin toiminnan kehittäminen,
yhteistyötiloista huolehtiminen, osaamisen tuotteistamisen kehittäminen sekä yhdistysohjelmien
kokoaminen. Aktiivisimmin tällä hetkellä kuitenkin etenee maakunnallisen järjestöyhteistyöryhmän,
tiekartan omistajan, perustaminen.
Varsinais-Suomen järjestöyhteistyöryhmä toimisi järjestöfoorumiverkoston rinnalla nimettynä
asiantuntijana, vaikuttajana ja yhteistyön rakentajana. Sen tehtäviin kuuluisi järjestöjen
edunvalvonta, yhteistyön rakentaminen kuntien ja maakunnan kanssa, sekä tiekartan
toteuttamisen edistäminen.
Tällä hetkellä ryhmän tehtäviä ja organisaatiota valmistellaan. Vaihtoehtoina on puntaroitu
kiinnittymistä maakunnan yhteistyöryhmään
yhtenä sen
jaostoista
ja erilaisia
kumppanuuspöytämalleja. Asian toivotaan etenevän kesän 2019 aikana. Oli ratkaisu mikä vain,
yhteistyöryhmältä odotetaan aikanaan raikkaita ja rohkeita ratkaisuja varsinaissuomalaisen
järjestökentän vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen kehittämiseen yhä uudelle tasolle.
Tiekarttatyössä mukana olleilla ei varmasti ole aihetta epäillä, etteikö tässäkin tehtävässä
osallistujien innostus tule viemään mukanaan!
Lisätietoja: www.järjestöfoorumi.fi, https://kumppanuusfoorumi.fi/wpcontent/uploads/2018/11/j%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%C3%B6n_tiekartta.pdf

