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Esityslista

• ESITYSLISTA

- Kokouksen avaus, pj Veli-Matti Ahtiainen

- Verkostojärjestöjen roolin merkitys paikallisen vapaaehtoistoiminnan tukemisen kannalta, hankepäällikkö 
Sini Lahdenperä, Oikeusministeriö 

- Ajankohtaista Järjestöjen sotemuutostuesta, hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, Soste

- Kuulumiskierros, jossa mahdollisuus kommentoida Sinin ja Anitan puheenvuoroja

- Ajankohtaista:
o Stea neuvottelukunnasta
o Valtionavustusten uudistamisen toimeenpanosta
o Maakuntien videokampanjasta
o Muusta

- Seuraava kokous: ehdotus: 30.11 klo 9-11.00
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Yhteistä vaikuttamista 2021
• Edustukset neuvottelukunnan kautta:

• Stea-neuvottelukunta: V-M Ahtiainen, varahenkilöt Milja Karjalainen ja 
Tiina Sivonen

• KANE: Tiina Sivonen
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• Valtionavustusten kehittämishankkeen laajennettu järjestöryhmä: 
• Toimikausi/aikataulu 1.10.2021 – 31.10.2023, maakuntien edustaja Elina Pajula
• Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli tarkoittaa vaiheittain etenevää ja digitalisoitua 

valtionavustusprosessia ilmiöpohjaisesta työskentelystä vaikutusten arviointiin. Järjestöt ja muut 
valtionavustusten hakijaryhmät tuottavat toiminnan muutoksessa tarvittavaa asiakasymmärrystä.

• Järjestötyöryhmä määrittelee tarkoituksenmukaiset tavat yhdenmukaistaa järjestöjä koskevia 
valtionavustuskäytäntöjä ja perustelee, mitkä valtionavustuskäytännöt voivat jatkossakin poiketa toisistaan. 

• Järjestötyöryhmä tekee valtionapuviranomaisille aloitteita ja esityksiä sekä seuraa, miten suunniteltuja 
uudistuksia toteutetaan hallinnonaloilla. Järjestötyöryhmä koordinoi ministeriöiden, niiden alaisten virastojen ja 
laitosten sekä järjestöjen välistä yhteistyötä.

• Kokoontuu ensimmäisen kerran 20.10
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Hyvinvointialuevaalit, videokampanja

• Valmistelutiimi: Ville Moilanen, Laura Meriluoto, Nina Lindberg, Elina Pajula, Anne Pyykkönen, Ari Harakka

• Vaikuttamisen kohderyhmä: Tulevat päättäjät

• Vaikuttamisen tavoite: Tuoda esille järjestöjen ja yhdistysten merkitys ihmisten elämässä ja saada järjestöt vahvasti mukaan 
hyvinvointialueiden rakentamiseen sekä toimintaan.

VIDEO

● Tehdään koostevideo kuntavaalivaikuttamista varten etänä kuvatuista haastatteluista., Videolle tulee 3-7 henkilön kommentteja, tekstit 
myös ruotsiksi

● Videolle tehdään graafinen ilme, että saadaan tasoitettua etänä kuvattujen materiaalien laatueroja

● Video teemoitetaan niin, että jokaiseen teemaan on haastatelluilla omakohtainen kommentti

● Alustavat teemat ovat: Järjestöt auttavat arjessa ja tietävät ihmisten tarpeet, paikallisuus, järjestöjen kautta tavoitat ihmiset

● Video alkaa terävällä koukulla, esimerkiksi ”Tiedätkö mitä ihmisten arki on? - alueesi yhdistykset tietävät”

● Videolle otetaan mukaan järjestötoiminnan laajuutta kuvaavia faktoja, esim. Infografikkana

● Videon lopussa ohjataan kiinnostuneet verkostojärjestöjen sivuille, jossa on lisätietoa
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• SOME-KUVAT

• LASKEUTUMISSIVU: www.verkostojarjestot.fi

● Sivulla kootusti kaikki tavoitteet ja faktatieto 

● Lisäksi ”työkaluja”, joiden avulla päättäjä pystyy hyödyntämään järjestöjen osaamista

● Valmiiksi tehtyjä postauskuvia ja -tekstejä ehdokkaiden ja päättäjien hyödynnettäväksi

• VIESTINTÄOHJEISTUS

• AIKATAULU

● Video ja postausmateriaalit tehdään valmiiksi lokakuun loppuun mennessä

● Laskeutumissivun ensimmäinen versio ja ohjeistus valmiiksi lokakuun loppuun mennessä, sivua voidaan täydentää kampanjan edetessä

● Kampanjointi alkaa marraskuussa

● Tammikuun alussa uusi nosto, kun äänestys lähenee

● Jälkihoitokampanja valituiksi tulleille helmikuussa, kun vaalitulos on vahvistettu
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Kuulumiskierros/kysymyksiä ja palautetta

• Hyvä, että tehdään selvitystä vapaaehtoistyön roolista; mikä tuleva 
resurssi ja kapasiteetti

• Julkisen ja järjestöjen työnjako vapaaehtoistoiminnan 
koordinoinnissa jälleen ajankohtaista

• Mitkä kunnat mukana kuntapilotissa? chat

• Stm:n tuleva tilaisuus neuvottelukunnille ja verkostojärjestöille hyvä

• Miten Uudellamaalla tavoitettu vapaaehtoistoimijoita?

• Sotekeskus, Työkyky-Järjestöt, kokonaisuus diasarjalle tarvetta

• Vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä myös kilpailutilanne
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• Mikä on verkostojärjestö; näkökulma paikallistoimijoissa, 
neuvottelukunnat

• Kuntarahoitus vähenee vapaaehtoistoiminnan tukena
• Stm-tilaisuuden päivämäärä ja markkinointi; kutsutilaisuus
• Konkreettisen vaikuttamisen toive
• Vapaaehtoistoiminnan koordinointi: kuka tästä voi päättää 
• Kunnat: ei onnistu kopiointi, P
• Soste 12.10 palveluntuottajajärjestöille, etäjävesi, Kittilä, 

MustasaariOulu, Tampere, Rauma, Myrskylä, Aura, Mynämäki, 
Uusikaupunki, Kauhajoki, Teuva, Evijärvi, Pieksämäki, Hattula + 
Janakkala yhdessä, Petäjävesi, Kittilä, MustasaariOulu, Tampere, 
Rauma, Myrskylä, Aura, Mynämäki, Uusikaupunki, Turku.


