Vertaansa vailla olevat digialustat ja yhteiskehittäminen järjestöjen tukena

Digipalvelut ovat yhä enenevissä määrin osa työtämme ja elämäämme. Suuri osa käyttämistämme palveluista on ainakin
osittain siirtynyt digimaailmaan ja sähköiseen muotoon. Tämän vuoden kevät opetti meille kaikille sekä KeskiPohjanmaalla, että Pohjanmaalla, että jokaisella tulee olla valmiuksia, pienelläkin varoitusajalla, harpata kohti digiä.
Eräs merkittävimmistä Keski-Pohjanmaan yhdistyksiä koskevista digiloikista tapahtui jo vuonna 2014, aikana paljon
ennen koronaa. eVILJO on siitä lähtien ollut toiminnassa yhdistyksiä ja yhteisöjä varten rakennettuna virtuaalisena
kohtaamispaikkana, joka on luotu yhdistyksien ja yhteisöjen tarpeita ja toiveita kuunnellen. Kohtaamispaikka on
sähköinen alusta, jonka tarkoituksena on olla apuna ja tukena aktiivisessa kansalaistoiminnassa sekä kehittää
yhteistoimintaa eri yhdistyksien ja yhteisöjen välillä. eVILJO avustaa käyttäjiään viestinnässä ja verkostoitumisessa.
Konkreettisesti alustan käyttäjät saavat käyttöönsä sähköisen käyntikortin, josta eri käyttäjien on helppo tarkastaa
yhdistyksen yhteystiedot ja toiminnan tarkoitus, sekä tapahtumakalenterin, joka tiedottaa KP24 tapahtumakalenterin
kautta automaattisesti koko maakuntaa ja mediaa. Ennen kaikkea eVILJO luo käyttäjilleen mahdollisuuden
verkostoitumiseen muiden palvelun käyttäjien välillä. Sivustolta eri käyttäjät voivat tahtoessaan bongata samaa tai
samankaltaista toimintaa harjoittavia yhdistyksiä. Keski-Pohjanmaan 1500 yhdistyksestä palvelua käyttää nykyisin jo 330
yhdistystä.
Sinneditin osalta työ on vasta alkumetreillä, sillä alusta avattiin toukokuussa 2020 ennen kesälomakautta. Toimeksi.fikokonaisuuteen kuuluva palvelu kokoaa yhteen koko alueen Pohjanmaan järjestöt, yhdistykset ja muut yhteisöt ja tuo
esiin niiden korvaamattoman toiminnan ja kolmannen sektorin arvokkaat tekijät. Sinneditissä on kesän yli jatkettu teknistä
kehitystä ja nyt syyskaudella pääpaino tulee olemaan käyttäjien koulutuksessa ja alustan aktiivisessa käyttöönotossa.
Pohjanmaan alueella toimii noin 3700 järjestöä ja yhdistystä, joista mukaan on saatu jo hyvä määrä toimijoita.
Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke liittyi eVILJO:n kehittämiseen vuonna 2018. Viimeisin suuri
päivitys eVILJOOn saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2020. Päivitystä varten hankkeemme keräsi käyttäjäkunnalta tietoa,
palautetta sekä kehittämisideoita, joiden avulla palvelua saatiin muutettua yhä enemmän heitä palvelevaksi ja
helppokäyttöisemmäksi. Uudistuksen myötä oli suunnitelmissa myös järjestää Keski-Pohjanmaan maakunnan läpäisevä
kiertue, jossa uudistuneen eVILJO:n käyttöön ja siihen liittyvään digiloikkaan opastettaisiin mahdollisimman paljon uusia
yhdistyksiä ja ihmisiä. Keväällä kapuloita kiertueen rattaisiin tuli kuitenkin koronaepidemian muodossa. Kiertue saatiin
siltä osin unohtaa. Näin ollen eVILJOn uudistuksen pääasiallinen tarkoitus, eli Keski-Pohjanmaan maakunnan
yhdistyksien yhteen ja toisien tietoon saattaminen, jäi siinä vaiheessa toteuttamatta.
Kesällä 2020 ilmoille nousi keskustelu eVILJO:n yhdistämisestä valtakunnalliseen Toimeksi.fi-palveluun, tarkemmin
Pohjanmaan SinneDitiin. Keskusteluiden edetessä ja asiaa pohtiessa oli todettava, että tämä ei olisi Keski-Pohjanmaan
yhdistyskentän kannalta paras mahdollinen ratkaisu, sillä yhdistykset tulisi ensin saattaa yhteen Keski-Pohjanmaan
alueella ja vasta myöhemmin valtakunnallisesti. Yhteistyö alueiden ja palveluiden kesken ei kuitenkaan saanut jäädä
tähän, sillä tiesimme eVILJO:n vaativan yhä kehittämistä ja kehittymistä. Yhteistyötä palveluiden kesken lähdettiin
viemään eteenpäin rajapintojen avulla.

Rajapinnat antavat meille mahdollisuuden tuoda

osioita,

kuten

yhdistystietopankkia ja tapahtumakalenteria, sivustolta toiselle. Näin esimerkiksi eVILJO:a Keski-Pohjanmaalla
käyttävät yhdistykset saavat käyttöönsä tietopankin, josta he voivat ammentaa tietoa oman yhdistyksensä toimintaan.

Muitakin mahdollisia digiyhteistyön mahdollisuuksia kartoitetaan alueiden välillä ja mukana keskusteluissa on myös
Etelä-Pohjanmaa. Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen järjestökeskuskolmikon tiivis yhteistyö on jatkunut jo vuodesta 2011.
Järjestökeskusten viimeisessä yhteisessä tapaamisessa Vaasassa Svenska Klubbenilla syyskuun alussa vaihdettiin jälleen
ideoita myös digitaalisessa kehittämisessä ja järjestöjen viestinnän ja näkyvyyden tukemisessa. Yhteistyö alueiden välillä
näkyy ajatustenvaihtona sekä tehdyn ja tehtävän reflektiona. Alueilla, jotka ovat samalla hyvin samanlaisia ja toisaalta
myös erilaisia, on tärkeää päästä pohtimaan toimintoja yhdessä, sillä vaihtamalla ajatuksia keskenään sekä opastamalla
toinen toista pystymme auttamaan alueidemme yhdistyksiä eteenpäin digiloikassa. Alueiden ja niiden järjestökentän
erilaisuus on huomioitava palveluja kehitettäessä, mutta erilaisuus ei ole esteenä yhteisen kehittämisen mahdollisuuksille,
sillä alueita yhdistävät monet yhteiset tulevaisuuden tavoitteet ja päämäärät.
Yhdessä olemme enemmän!
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