YKSIN EI JÄTETÄ.
Uusi ”Turun järjestöt 113” yhteistyö on alkanut Turun kaupungin ja JärjestöSotehanke 113vastuujärjestöjen kanssa
Korona-viruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen, kuntalaisilla on lisääntynyttä tiedon ja tuen tarvetta,
johon Turun kaupunki ei yksin pysty vastaamaan. Kaupungin on ollut tarpeen tiivistää kolmannen sektorin ja
kaupungin toimijoiden välistä yhteistyötä kuntalaisten tavoittamiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Yhteistyön keskeinen tarkoitus on luoda käytäntöjä, joilla saadaan järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan
tarjoamat palvelut esiin ja täydentämään kaupungin tarjoamia palveluita poikkeusoloissa ja sen
jälkihoidossa. Yhteistyöllä luodaan kanavia kuulla niin järjestöjen kuin kaupunkilaistenkin tarpeita ja keinoja
ratkaista niitä yhdessä.
Turun seudun järjestökenttä on hyvin laaja. Yhteistyön tiivistämistä edesauttaa rakenne, jossa kaupungin
vastinparina toimii järjestökentän tiedonkulkua ja yhteistyötä koordinoiva taho. Akuutista tarpeesta johtuen,
toiminta on rakennettu toimijan kanssa, jolla on entuudestaan laaja verkosto erityisesti sosiaali- ja
terveysalan järjestökentällä.
JärjestöSotehanke 113:lle on muodostunut laajat ja toimivat yhteydet järjestökenttään myös Turussa. Turun
kaupunki on hankkeen sopimuskumppani ja toimii pilottikuntana kunta-järjestöyhteistyön mallin
kehittämisessä. Hankkeen STEA- hankeavustus ei kuitenkaan mahdollista näin laajamuotoista kaupungin
toivomaa vastinparitoimintaa vaan edellyttää erillistä resurssointia.
Turun kaupunki ja JärjestöSotehanke 113:n toimintaa hallinnoiva Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry ovat
sopineet yhteistyön laajentamisesta vuodeksi 2020 kaupungin erillisellä avustuksella. Toimintaan
käytettävä työntekijäresurssi on noin yksi päivä viikossa. Toiminta tukee Turun kaupungin Hyvinvointi ja
aktiivisuus -ohjelman teemojen toimeenpanoa poikkeusoloissa ja niiden jälkihoidossa.
Turun järjestöt 113 tekee yhteistyötä Turun kaupungin järjestöyhteistyöstä vastaavien toimijoiden kanssa
ja toimii viestin välittäjänä kaupungin toimijoilta järjestöille ja järjestöiltä kaupungin toimijoille,
kohderyhmänä mm. sote-, liikunta- ja kulttuurijärjestöt. Turun järjestöt 113 tuottaa Turun kaupunkia
hyödyttävää tietoa järjestöjen ja kaupunkilaisten tarpeisiin liittyen esim. erilaisten kyselyiden ja
yhteenvetojen avulla, sekä kehittää ja kuvaa järjestöyhteistyön toimintamallia Turun kaupungille juuri
valmistuvan Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan liittyvän yhteisen
kuntien hyvän järjestöyhteistyömallin mukaisesti
Kotisivut: https://www.muistiturku.fi/fi/toiminta/jarjestoyhteistyo/
Facebook: https://www.facebook.com/turunjarjestot113
Ilmoita yhteystietosi Turun kaupungin ja Turun järjestöt 113 -toiminnan järjestöille suunnatun
yhteistyöviestinnän postituslistalle: https://q.surveypal.com/Turun-jarjestot-113-postituslista
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