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Kansalaisjärjestöakatemia
Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia
1. osa to 1.10.2020, klo 9.30-15.00: Verkkoseminaari ja -dialogit Miina Sillanpään ja
kansalaisvaikuttamisen päivänä
2. osa to 25.3.2021, klo 9-12: Hallinnon ja kansalaisjärjestöjen treffitori, Mariankatu 9:n
kokouskeskus
Kansalaisjärjestöakatemian tavoitteena on vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan
tuntemusta ja ymmärrystä kansalaisjärjestöjen erilaisista rooleista ja toimintatavoista. Tarkoituksena
on tukea virkamiesten ja järjestötoimijoiden välistä verkostoitumista ja kontaktien luomista.
Tavoitteena on näin lisätä yhteistä ymmärrystä ja vuoropuhelua hallinto- ja
kansalaisjärjestötoimijoiden välillä.

Ohjelma 1.10.2020
9.30

Avaussanat
Kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen moninaisuus ja rooli demokratiassa
Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti
Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Elina Varjonen, Kansalaisareena
Puheenvuoroissa käsitellään kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen merkitystä
demokratialle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osuudessa avataan kansalaisjärjestöjen
työn laajuutta ja niiden eri rooleja yleishyödyllisinä toimijoina ja palveluntuottajina.
Osuudessa esitellään kansalaisjärjestökentän eri sektorit, toimintatavat ja
yhteistoiminnan mallit.
Apua omaan työhön: kansalaisjärjestöjen ja valtionhallinnon yhteistyön välineet
ja mahdollisuudet
Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto
Janika Takatalo, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Reetta Nick, Ruoka-apu.fi
Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto
Puheenvuoroissa avataan kansalaisjärjestöjen merkitystä valtionhallinnolle – sekä
sektoreittain että niiden yli, valtakunnallinen ja alueellinen ulottuvuus huomioiden.
Lisäksi keskustellaan siitä, miten virkamiehet voivat tehdä yhteistyötä järjestöjen
kanssa. Kysymystä avataan käymällä läpi oppeja, epäonnistumisia ja parhaita
käytäntöjä. Koronakriisin esimerkkiä käytetään havainnollistamaan konkreettisen
yhteistyön merkitystä ennakoimattomissa, nopeaa reagointia ja koordinaatiota
vaativissa tilanteissa.
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11.00

Keskustelu yhteistyöstä hallinnon ja kansalaisjärjestöjen kesken – oppeja,
kokemuksia ja näkemyksiä tulevasta
Keskustelemassa alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja johtaja Taru Koivisto.

11.45

Lounastauko

13.00

Hallinnon ja järjestöjen yhteiset dialogit
Dialogit perustuvat tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle ja niiden tavoitteena on
yhteisen ymmärryksen syventäminen. Päivän dialogeja yhdistää kriisinäkökulma.
Mitä on opittu korona-ajasta? Miten opittua voidaan jatkossa hyödyntää parhaiten?
Keskusteluissa pohditaan myös kriiseihin valmistautumista, niiden ennakointia,
ratkaisua ja niistä toipumista.
Dialogiryhmät:
 Lapset ja nuoret kansalaisina – miten päätökset vaikuttavat erilaisiin lapsiin ja
nuoriin ja miten vaikutuksia pystytään arvioimaan
 Lasten ja nuorten tavoittaminen ja osallisuus
 Osallisuuden mahdollistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy
 Ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen
 Vapaa sivistystyö ja elinikäinen oppiminen
 Järjestöjen kuuleminen oikeaan aikaan lainsäädännön laatimisprosessissa

14.30

Malja Miina Sillanpäälle ja yhteistyölle

15.00

Tilaisuus päättyy

Kansalaisjärjestöakatemia järjestetään yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

