Kiitosten ja halausten aika
Miten nopeasti onkaan kolme ja puoli vuotta kulunut! Juuri hetki sitten istuimme isolla järjestöporukalla
Perhetalo Heidekenillä pohtimassa, lähdemmekö yhdessä suunnittelemaan järjestöjen sotevaikuttamishanketta. Eipä olisi silloin voinut edes kuvitella, miten hieno ja tärkeä matka oli alkamassa.
Minulle on jäänyt tuosta tapaamisesta mieleen mukana olleiden yhteinen tahto. Tahto olla vaikuttamassa
ja vahvistamassa sote-järjestöjen asemaa tulevassa muutoksessa. Tahto kehittää omasta alueestamme
maan paras järjestöystävällinen maakunta. Tahto varmistaa vahva kansalaisjärjestöyhteiskunta myös
tulevaisuudessa. Tahto olla mukana tekemässä yhteiskunnallista muutosta niin, että järjestöjemme
kohderyhmillä olisi edellytykset hyvään elämään myös tulevina vuosina.
JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomen ja muiden Suomen Järjestö 2.0, Järjestöt mukana muutoksessa –
hankkeiden vuosiin on mahtunut paljon. Aina ei ole mennyt niin kuin Strömsössä… vai mitä ajattelette
esimerkiksi siitä, että hankkeiden puolivälissä koko sote-uudistus kaatui? Hankekauden loppuaikoina
hämmennystä ja pohdintaa aiheutti myös Järjestö 2.0-hankkeiden viimeisen vuoden hankeavustusten
pienentäminen ja epäselvyys siitä, voisiko STEA tukea järjestöjen sote-uudistukseen liittyvää yhteistyötä
jatkossa.
Näkyvästi hankkeemme on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Onneksemme meillä on kuitenkin vielä ns.
siirtyviä avustuksia, jolla voimme olla vielä osittain toimintansa aloittavan sote-järjestöjen
neuvottelukunnan ja sen viestinnän ja vaikuttamisen tukena. Tästä voit lukea lisää uutiskirjeemme muista
osioista. Uutiskirjeemme lisäksi tällä viikolla näymme vielä Sote-akatemian blogisarjassa, johon voit
tutustua täällä: https://blogit.utu.fi/soteakatemia/hytea-ja-sotea-sote-jarjestojen-hyte-yhteistyohyvinvointialueen-menestystekijaksi/
Mutta mistä asioista 113-hankkeemme tullaan muistamaan? Keräämämme loppupalautteen (70 vast)
mukaan ainakin merkityksellisestä toiminnasta sote-järjestöjen aseman tai yhteistyön vahvistamisessa
Varsinais-Suomessa. Tässä mm. erään järjestön palaute ”Vahvimmin näyttäytyi ehkä juuri järjestöjen
keskinäisen yhteistyön vahvistaminen, joka luo pohjaa myös myöhemmälle vaikuttamistyön
vahvistamiselle. Hankkeen työn jatkuvuuden turvaaminen neuvottelukunnan perustamisella ja
järjestöedustajien koordinoinnilla maakunnallisiin työryhmiin on tärkeää.”
Sote-järjestöjen yhteistyö hankkeemme kautta on huomioitu myös maakuntamme sote-valmistelussa:
”Hankkeen kautta Varsinais-Suomen sote-kehittämiseen on kyetty kytkemään järjestönäkökulmat ja
vahvistamaan palveluketjuajattelua, jossa järjestöjen työ nähdään osana palveluketjua enemmän
tasavertaisena toimijana julkisen palvelutuotannon kanssa. Hankkeesta on syntynyt paljon laadukkaita
tuotoksia, joita valmistelussa voidaan hyödyntää. Hanke on osaltaan ollut vaikuttamassa valmistelun
ilmapiiriin siten, että keskinäistä luottamusta on alueella voitu vahvistaa. Hanke on tuonut voimavaroja ja
positiivista yhteistyöasennetta valmisteluun.”
Minä en ainakaan olisi tuolla Heidekenillä ideointikokouksessa istuessani osannut edes kuvitella, mitä
kaikkea tulisimme yhdessä tekemään ja saamaan aikaan. Onnistuneen yhteistyömme taustalla on
ensimmäisestä tapaamisesta asti kantanut järjestöjen yhteinen tahto ja sitoutuminen, nämä tulokset
todellakin tehtiin yhdessä. Kiitos kuuluu myös maakunnallista sote-muutosta tavalla toisella tekeville
julkisen sektorin vastuuvalmistelijoille, jotka ovat nähneet sote-järjestöjen järjestäytyneen yhteistyön
hyödyt ja tukeneet järjestöjä ja niiden mukanaoloa osana virallista valmistelua.

Lopettelen ensimmäisen hankehakemuksemme sanoihin: ”1+1=3, Kun kaikki voivat hyvin, niin kaikki voivat
paremmin. - När alla mår bra, mår alla bättre”. Kiitos ja halaus!
JärjestöSotehanke 113:n väen puolesta,
Rosendahlin Minna

