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.
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Verkostojen tehtävät
Pohjois-Savon lapsiasiaverkosto
Lapsiasiaverkosto on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden parissa toimiville 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 järjestöneuvosto
Maakuntahallituksen nimeämä virallinen neuvottelu- ja yhteistyötoimielin. Järjestöneuvostoon kuuluu 14 eri teemojen järjestöedustajaa,
lisäksi maakuntahallituksen edustus ja Hytetiimin asiantuntijaedustus. Järjestöneuvostossa
on lapsiasiaverkoston edustus (lapset ja perheet- teeman jäsen ja varajäsen).

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

Pohjois-Savon HYTE
-organisaatio 2021
Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa
hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen (HYTE)
valmistelusta Pohjois-Savon SOTE- ja maakuntauudistuksessa. Yksikönjohtaja toimii
maakunnan poikkihallinnollisen HYTEryhmän puheenjohtajana. Valmistelutyötä
varten yksikköön on rekrytoitu kaksi maakunnallista HYTE-koordinaattoria sekä ehkäisevän
mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori.
HYTE-tiimistä on edustaja järjestöneuvostossa.

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.

Tulevaisuuden POSOTE20 -hanke
2020–2022
POSOTE20-hanke koordinoi Pohjois-Savon sote-kehittämishankkeita
ja uudistuksen alueellista valmistelua.
Ohjaus- ja seurantaryhmässä on jäsen
järjestöneuvostosta (varsinainen ja
varajäsen). Hankkeeseen on palkattu
sekä LAPE-asiantuntija että osallisuusja järjestöasiantuntija.

LAPE-verkostot
Maakunnallisessa LAPE-työryhmässä
on kaksi jäsentä Lapsiasiaverkostosta.
LAPE-työryhmän kokouksen asialista käydään läpi lapsiasiaverkostossa
ennen kokousta. Lisäksi on maakunnallinen perhekeskus- yhdyshenkilöiden
verkosto, jossa on järjestöjen edustus.
LAPE-työryhmät ja kohtaamispaikkaverkostot järjestöedustajineen on jokaisessa kunnassa.

