Etäkokous ma 8.6.2020 klo 09:45-12:00

VARSINAIS-SUOMEN
SOSIAALIJA
TERVEYSJÄRJESTÖJEN
YHTEISEN
VAIKUTTAMISTYÖN TULEVAISUUS
- JÄRJESTÖJEN ROOLI TULEVASSA SOTE-UUDISTUKSESSA 113-HANKKEEN JÄLKEEN?
Loppuvuonna 2019 JärjestöSotehanke 113 järjesti ympäri Varsinais-Suomea neljä
tulevaisuustyöpajaa, jossa pohdittiin jo tehtyä vaikuttamistyötä ja mitä siitä haluttaisiin säilyttää
tuleville vuosille. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöt ilmaisivat vahvan yhteisen
tahtonsa vaikuttamisyhteistyön jatkamiselle myös Järjestö 2.0-ohjelmaan kuuluvan 113hankekauden jälkeen.
Huhtikuun alussa 2020 sote-järjestöt olivat JärjestöSotehanke 113:n kutsumana
etäkeskustelutilaisuudessa. Tilaisuudessa pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden yhteistyön
varmistamiselle. Tuolloin tiedossamme olivat jo Veikkauksen taloudelliset haasteet ja Järjestö 2.0ohjelmakokonaisuuden valtakunnalliseen koordinointiin liittyvät hankaluudet. Mukana olevat sotejärjestöt totesivat kuitenkin, että sote-muutokseen liittyvät vaikuttamisyhteistyön tarpeet ovat
olemassa rahoituksesta riippumatta ja yhteistyöllä voimme sopia monesta asiasta.
Tilaisuuden johtopäätöksenä oli, että olisi hyvä perustaa sote-järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä
edistävä
maakunnallinen
sote-järjestöjen
neuvottelukunta.
Sote-järjestöillä
olisi
neuvottelukunnan ja siihen nimettyjen edustajien avulla mahdollisuus sopia sote-järjestöjen
yhteisestä vaikuttamisäänestä ja varmistaa, että Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa
käynnistettäessä myös sote-järjestöillä on 113-hankekauden jälkeenkin oman roolinsa ja
edustajansa mukana yhteistyössä.
Sote-järjestöjen maakunnallisen neuvottelukunnan toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen on
osa JärjestöSotehanke 113:ssa luodun yhteistyön juurruttamista. 113-hanke toimii suunnittelun
koollekutsujana, neuvottelukunnan toimintatavoista päättävät Varsinais-Suomen sote-järjestöt
yhdessä.
Kohderyhmä ja tarkoitus: Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen sosiaali- ja
terveysjärjestöjen edustajille. Tilaisuuden tarkoituksena on jatkaa sote-järjestöjen yhteisen
maakunnallisen vaikuttamistyön suunnittelua ja vahvistaa yhteistä näkemystä käytännön
vaikuttamisyhteistyön muodoista tulevassa sote-uudistuksessa. Miten sote-järjestöjen
neuvottelukunta tulisi perustaa? Mikä olisi sen tarkoitus ja tärkeimmät tehtävät? Miten toiminta
olisi järkevä järjestää? Miten järjestöedustajat nimettäisiin? jne. Tule mukaan pohtimaan ja
vaikuttamaan!

Tilaisuuden ohjelma:

09.45

Tervetuloa ja työskentelyohjeet
Johdatusta päivän teemaan: Mikä ihmeen Varsinais-Suomen sotejärjestöjen neuvottelukunta?
◊ Minna Rosendahl, aluejohtaja, JärjestöSotehanke 113
Keskustelua päivän teemasta
◊ Janina Andersson, asiantuntija, JärjestöSotehanke 113

klo 10.45

Tauko
Keskustelu sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyön yhteisistä
linjauksista, tarvittavat päätökset ja yhteenveto
◊ Minna Rosendahl, aluejohtaja, JärjestöSotehanke 113

klo 12

Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset alla olevasta linkistä viimeistään 3.6. klo 16.00 mennessä:
https://q.surveypal.com/JarjestoSotehanke-8.6.-2020-tilaisuuden-ilmoittautuminen
Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetään 4.6. sähköpostitse Zoom- linkki, jonka kautta tilaisuuteen
osallistutaan. Viestissä tulevat myös ohjeet Zoom-linkin käyttöön ja autamme mielellämme
tarvittaessa.
(Zoomiin liittyvät tietoturvaongelmat, joista olette ehkä lukeneet, liittyvät lisensoimattomaan
käyttöön. Käytämme tietoturvallista lisensoitua Zoom-työkalua, joten voitte osallistua ja ladata
ohjelman turvallisin mielin.)

Tarvittaessa ilmoittautuminen ja lisätietoja myös puhelimitse: Marjut Aalto 040-5271665.

Tilaisuuden järjestää:

