
Järjestöjen toiminta 
näkyväksi Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa on rakennettu järjestöyhteistyötä ja kumppanuutta kuntien, seutujen sekä maakunnan 
tasoilla. Kaaviossa on kuvattu järjestöjen ja maakunnan järjestöyhteistyön rakenne syksyllä 2020.

JÄRJESTÖJEN KUNTA JA MAAKUNTA
ORGANISOITUMINEN

JÄRJESTÖJEN 
EDUSTUKSELLISUUS

Yhteistyöfoorumit 
Pohjois-Savon  

järjestöneuvosto Järjestöille suositellaan Kuntien/järjestöjen 
sopimuksellisuutta kuntien yhteistyöfoorumit/tapaamiset

kanssa

Pohjois-Savon Tulevaisuuden Pohjois-Savon HYTE POSOTE20- lapsiasiaverkosto -organisaatio hanke
2021

LAPE-verkostot Perheentalojen 
 yhteisöllisen • LAPE-työryhmän 

asialista käydään läpi  • Perhekeskusyhdyshenkilö kehittämisen verkosto
lapsiasiaverkostossa -verkosto 

ennen kokousta • Kohtaamispaikkaverkosto
• Lapsiasiaverkostosta 

kaksi edustajaa

https://www.pohjoissavolaiset.fi/jarjestoille-ja-yhdistyksille/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvosto/
https://www.pohjoissavolaiset.fi/jarjestoille-ja-yhdistyksille/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvosto/


Verkostojen tehtävät

 
Lapsiasiaverkosto on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden parissa toi-
miville järjestöille. Tavoitteena on saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin 
maakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Lapsiasiaverkosto 
on avoin verkosto, johon voi liittyä mukaan postituslistalle ja osallistua 
verkoston palavereihin.  Lisäksi Pohjois- Savon alueella toimii lukuisia 
kuntakohtaisia järjestöverkostoja kuten Ilona -verkosto Kuopiossa. 

Pohjois-Savon lapsiasiaverkosto

 
 
 

Maakuntahallituksen nimeämä virallinen neu-
vottelu- ja yhteistyötoimielin. Järjestöneuvos-

toon kuuluu 14 eri teemojen järjestöedustajaa, 
lisäksi maakuntahallituksen edustus ja Hyte- 

tiimin asiantuntijaedustus. Järjestöneuvostossa 
on lapsiasiaverkoston edustus (lapset ja per-

heet- teeman jäsen ja varajäsen). 

Pohjois-Savon järjestöneuvosto
 Perheentalojen yhteisöllisen 
 
 kehittämisen verkosto
Perheentalot toimivat Kuopiossa,  
Iisalmessa, Joensuussa, Siilinjärvellä ja 
Varkaudessa. Perheentalot toimivat 
tiiviissä yhteistyössä toistensa kanssa. 
Perheentalojen Yhteisöllisen kehittämisen 
verkosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

 
 
Jokaisessa kunnassa toimii järjestövastaava, 
jonka tehtävänä on kutsua koolle kaikkien 
järjestöjen yhteistyöfoorumi vähintään kerran 
vuodessa. Järjestöfoorumien tavoitteena on 
kuulla järjestöjä ja tarjota järjestöille esimer-
kiksi ilmaisia kokoontumistiloja sekä lisätä 
osallisuuden mahdollisuuksia järjestöissä 
toimiville. 

Yhteistyöfoorumit
 
 
 
POSOTE20-hanke koordinoi Poh-
jois-Savon sote-kehittämishankkeita 
ja uudistuksen alueellista valmistelua. 
Ohjaus- ja seurantaryhmässä on jäsen 
järjestöneuvostosta (varsinainen ja 
varajäsen). Hankkeeseen on palkattu 
sekä LAPE-asiantuntija että osallisuus- 
ja järjestöasiantuntija. 

Tulevaisuuden POSOTE20 -hanke 
2020–2022

 
 
 
Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa 
hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen (HYTE) 
valmistelusta Pohjois-Savon SOTE- ja maakun-
tauudistuksessa. Yksikönjohtaja toimii 
maakunnan poikkihallinnollisen HYTE- 
ryhmän puheenjohtajana. Valmistelutyötä 
varten yksikköön on rekrytoitu kaksi maakun-
nallista HYTE-koordinaattoria sekä ehkäisevän 
mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori. 
HYTE-tiimistä on edustaja järjestöneuvostossa.

Pohjois-Savon HYTE  
-organisaatio 2021

 
Maakunnallisessa LAPE-työryhmässä 
on kaksi jäsentä Lapsiasiaverkostosta. 
LAPE-työryhmän kokouksen asialis-
ta käydään läpi lapsiasiaverkostossa 
ennen kokousta. Lisäksi on maakunnal-
linen perhekeskus- yhdyshenkilöiden 
verkosto, jossa on järjestöjen edustus. 
LAPE-työryhmät ja kohtaamispaikkaver-
kostot järjestöedustajineen on jokaises-
sa kunnassa.

LAPE-verkostot 

https://www.pohjoissavolaiset.fi/jarjestoille-ja-yhdistyksille/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvosto/
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/perheentalot/
http://www.perheentalo.fi/
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/perheentalot/
https://www.siilinjarvenperheentalo.com/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapsenkengissa/perheentalo/



