


Kumppanuudella kohti hyvinvointia

JAKE – Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

• Hankkeen toteutusaika: 2013-2017

• Kohdealue: Pohjois-Karjala ja Itä-Suomi

• Rahoitus: STEA



TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTETUN TYÖN ARVIOINTI



TERVEYS

tuulet

MONI

KUNNAT JA  
YHDISTYKSET  YHDESSÄYHDISTYKSET  

YHTEISTYÖSSÄ

KANSALAISTOIMINNAN  KEHITTÄMINEN

Kylät japaikallisyhteisöt  
hyvinvointitoimijoina

JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE

Kuntaraportti
kuntien ja yhdistysten
taloudellisen yhteyden  

kuvaus

Maahanmuuttajien
osallisuuden tukemiseen

koulutusta ja opas

Verkostopäivät
tuovat kaksi kertaa vuodessa

yhdistystoimijat yhteisen  teeman ja 

koulutuksen äärelle.

SEMPPI-terveyspisteet
ympäri maakuntaa tarjoavat

tietoa, vinkkejä ja tapahtumia

hyvinvointiin

Vapaaehtoistoiminnan  
verkosto

kehittää ja tekee näkyväksi
vapaaehtoistoiminnan

semppi.fi

KYLÄTIETO
Pohjois- Karjala

kokoaa kylät

yhdelle sivustolle
kylat.fi

Vaikuttajaryhmä
kansanterveysjärjestöt

yhteistyössä

JAKE

Hyvinvointikertomus
Yhdistykset mukaan

valmisteluun

kehitetään yhteistyössä

Järjestöyhteistyön ohje
yhteistoiminnan pelisäännöt

Silta
maahanmuuttaja-

työn keskus

Järjestökysely
kertoo, mitä maakunnan

yhdistyksille kuuluu

Järjestöraati
keskustelufoorumi

Yhdistyshuoltamo
tukee, auttaa ja kehittää
yhteistyössä maakunnan 

yhdistystoimintaa

JANE
Pohjois-Karjalan Järjestö-

asiain neuvottelukunta JANE,  uusia 

keinoja ja resursseja  toimia 

maakunnallisena  vaikuttajana

MAKE-verkosto
maaseudun kehittäjien 
yhteistyö maakunnalle 

Kylähyvinvointi 
tukea toimintaan 

Järjestövetoiset monikulttuuriverkostot 
MOVE, SuMo, Lieksan m-tapaamiset jne. 

Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Järjestö- ja vapaaehtois-
toiminnan uudet

KYLÄT

Kuntaraati
keskustelufoorumi

Kunnan  
Järjestöyhdyshenkilöt
tukevat ja helpottavat yhteis-

työtä yhdistysten kanssa

Hyvinvointihytinät
kunnan ja yhdistysten

kohtaamispaikkayhteistyön 

tiivistämiseen

Viestintärinki
vertaisoppimista

ja koulutusta

Viestintäopas 
Antaa vinkkejä 

yhdistysviestintään





• Kuntastrategia > Järjestöstrategia
• Foorumitoiminta ja yhteistyömuodot
• Kumppanuustoiminta 
• Avustukset ja tuet 
• Järjestöille tarjottavat tilat 
• Järjestöt hyvinvointityössä
• Järjestötoiminnan kehittäminen 
• Tiedottaminen
• Järjestöyhteistyön vuosikello
• Järjestöyhteistyöhenkilöt
• Yhteistiedot  

Esimerkki ohje Kontiolahden kunta http://bit.ly/2ngwlCc



– Maakunnan yhdistystoiminnan tueksi, tilattavat palvelupaketit yhdistyksiltä yhdistyksille –
periaatteella nyt saatavilla yhdeltä sivustolta.

– Tavoite: yhdistysten sujuvampi, tehokkaampi sekä helpompi yhteistyö ja toiminta.

– Tukipalvelut: Viestintä ja tietotekniikka, taloushallinto ja työllistäminen, vapaaehtoistoiminta ja 
virkistys, hankkeet ja rahoitus, työkaluja toimintaan sekä koulutus.

• Tilattavissa mm. ohjeistusta maahanmuuttajien osallistamiseen, neuvoja Leader-hankerahoitukseen, 
apua tietokoneiden ohjelmistopäivittämiseen sekä vinkkejä ja sisältöä pop up -tapahtumien 
järjestämiseen ja yhdistysbrändin hallintaan. 

– Yhdistys ilmoita oman organisaation tarjoama palvelu muiden toimijoiden löydettäväksi. 
Palvelun mukaan ilmoittaminen on maksutonta. 

– Yhdistyshuoltamo siirretään uudistuvan Jelli.fi -sivustoon heinäkuussa 2017.

– Sivuston on tuottanut ja sitä ylläpitää toistaiseksi JAKE-hanke.

http://jake-hanke.fi/yhdistyshuoltamo/



KIITOS HUOMIOSTANNE! 

AURINKOISTA KESÄÄ OSALLISTUJILLE! 

JAKE-tiimi 


