
Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 
Aika: 13.4.2022 klo 13–15.05 
Paikka: Teams 
 

Läsnä Varsinainen jäsen   Varajäsen   

Järjestö- ja 
yhdistysjäsenet 

Yleinen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen  

   

 Kirsi Ikäheimonen  (x)   
 Markku Pulli  (x) Tuula Jäntti (x) 
 Ari-Pekka Toivari  (x) Bengt Beijar ( ) 
 Potilas- ja omaisjärjestö    
 Jarmo Luoma  (x)  Kurt Jäntti ( ) 
 Markku Suoranta (x)   
 Henna Minkkinen  (x) Jukka Heiskanen ( ) 
 Vammaisjärjestö    
 Marjo Luomanen (x) Tina Holms  (x) 
 Bengt Ahlvik  (x) Anna Caldén ( ) 
 Hanna Lahti (x)  Markku Kallio  ( ) 
 Mielenterveys- ja -omaisjärjestö    
 Christer Rönnlund ( )    
 Leena Pakkanen  (x)    
 Lapsi- ja perhetyö- sekä nuorisojärjestö    
 Eeva-Maria Latva-Rasku  (x)  Rui Rocha  ( ) 
 Marko Miesmaa ( )   
 Ikääntyneiden järjestö    
 Pia Berg  (x)  Patrick Ragnäs ( ) 
 Kulttuuri ja   

kulttuurinen moninaisuus 
   

 Mikaela Smedinga ( )   
 Sahra Mohamud  (x)   
 Harri Niskanen (x)  Raija Koivisto  ( ) 
 Elinkeinoelämä    
 Tommi Mäki  ( )  Markus Sjöholm ( ) 
 Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys    
 Sonja Grönholm (x)  Carl-Anders Lundberg ( ) 
 Kuluttajat, kylät ja asukkaat    
 Ritva Mertaniemi (x)    
 Turvallisuus ja varautuminen    
 Marja-Riitta Vest (x)    
 Rolf Sund  ( ) Kirsi Wik  ( ) 
 Leader-toiminta    
 Matti Jaskari   ( )   
 Mathias Högbacka  ( ) Piritta Syrjälä (x) 
Asiantuntijat Pohjanmaan hyvinvointialue    
 Sari West ( ) Tuija Kivioja (x) 
 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
 Harri Varhama ( ) Esa Huolman ( ) 
 Pohjanmaan ELY-keskus     
 Iiris Ranta ( )  Petri Svanbäck ( ) 
Pohjanmaan liitto Maakuntahallitus     
 Henrik Antfolk (x) Riitta Pääjärvi-Myllyaho ( ) 
 Henkilöstö    
(Valmistelija) Lotta Pitkänen (x)   



 Irina Nori (x)   
 Varpu Rajaniemi ( )   

 

Pöytäkirja: 

1. Kokouksen avaus sekä läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtajana toimi neuvottelukunnan 
järjestäytymiseen saakka koollekutsujan edustajana Henrik Antfolk.   
 
Läsnäolijat esittäytyivät ja todettiin. 
 
Lotta Pitkänen esitteli järjestöneuvottelukunnan toimintaa. 
 
Päätös:  
Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi.  
 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Päätös:  

Esityslista hyväksyttiin.  

 
3. Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan järjestäytyminen 

 
Päätökset:  

Järjestöneuvottelukunta valitsi puheenjohtajaksi Henna Minkkisen ja varapuheenjohtajaksi Kirsi 
Ikäheimosen.  

Järjestöneuvottelukunta valitsi sihteeriksi Lotta Pitkäsen.  

Järjestöneuvottelukunta valitsee sihteeristön, jonka tehtävänä on valmistella neuvottelukunnan 
kokouksia ja muuta toimintaa. Sihteeristöön valittiin Lotta Pitkänen, Henna Minkkinen, Tuula Jäntti, 
Markku Pulli, Kirsi Ikäheimonen, Leena Pakkanen ja Irina Nori. 

Järjestöneuvottelukunnan kokous- ja toimintakäytännöt hyväksyttiin lisäyksellä, että kokouksia 
haluttiin vähintään 4 vuodessa.  
 

- Kokousaikataulu: ainakin 4 kokousta vuodessa  
- Kokouspaikka: Teams tai Pohjanmaan liitto ja Teams. Kokous voi olla täysin etäyhteydellä. Jos 

kokous on Pohjanmaan liitossa, voi kokouksiin osallistua myös etäyhteydellä.  
- Kokouskutsu lähetetään sähköpostilla: 1 viikko ennen kokousta. 
- Pöytäkirja tarkastetaan aina seuraavassa kokouksessa.  
- Kaksikielinen toimintatapa: 

o Kirjallinen materiaali ruotsiksi ja suomeksi 
o Jäsenet käyttävät omaa äidinkieltään 
o Ei tulkkausta, kokouksessa puheenjohtaja/valmistelija referoi keskustelun sisältöä 
o Esityslistat ja pöytäkirjat tulevat kahdella kielellä 

- Myös varajäsenillä on oikeus osallistua kokoukseen, mutta mikäli varsinainen jäsen on paikalla, 
käyttää hän äänivaltaa ja varajäsen osallistuu etänä.  



- Järjestöneuvottelukunnalla on mahdollisuus itse täydentää tai muuttaa kokoonpanoaan 
toimikauden aikana. Täydennykset ja muutokset viedään maakuntahallitukselle tiedoksi.  

- Jokaisen kokouksen jälkeen jäsenillä on mahdollisuus antaa palautetta kokouksesta ja ideoita 
neuvottelukunnan toimintaan. Linkki palautteeseen: https://www.lyyti.fi/questions/63afe55103 

 

Kevään 2022 kokouspäivistä päättäminen – keskustelu jäi kokouksen loppuun.  
 

4.  Järjestöneuvottelukunnan jäsenten henkilötietojen käsittely 
 

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan jäsenistä muodostuu Pohjanmaan liitossa henkilörekisteri, 
johon on sovellettava EU:n tietosuoja-asetusta. Kuvaukset käsittelyprosessista ja tietosuoja-
periaatteiden toteutumisesta löytyvät osoitteesta: Tietosuoja » Obotnia  

Päätös:  

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta merkitsee kuvaukset käsittelyprosessista ja 
tietosuojaperiaatteiden toteutumisesta tiedoksi. Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan jäsenet 
antavat kokouksessa Pohjanmaan liitolle suullisesti suostumuksensa järjestöneuvottelukunnan 
toimintaan liittyvissä asioissa välttämättömien henkilötietojensa (nimi, henkilötunnus, sähköposti-, 
osoite- ja pankkiyhteystiedot) käsittelyyn. Poissaolevilta varsinaisilta ja varajäseniltä suostumus 
kysytään sähköpostitse.  

Kokouksessa läsnä olevat henkilöt antavat suostumuksensa sähköpostiosoitteensa jakamiseen muille 
järjestöneuvottelukunnan jäsenille. Muilta suostumus kysytään sähköpostilla.  

Kokouksessa läsnä olevat henkilöt antavat suostumuksensa järjestöneuvottelukunnan kokouksista tai 
tapahtumista otettujen valokuvien julkaisemiseen liiton tiedotuskanavissa. Muilta suostumus kysytään 
sähköpostilla.  

Kielto sähköpostiosoitteen näkymiseen ja kuvien julkaisemiseen lähetetään sähköpostilla Pohjanmaan 
liittoon: lotta.pitkanen@obotnia.fi 

5.  Järjestöneuvottelukunnan toimintasääntö  

Järjestöneuvottelukunta käsitteli toimintasäännön luonnoksen ja antoi siihen kommenttinsa.  

Kommentoitiin, että toimintasääntöön päivitetään tavoitteet, jos niitä muokataan vielä. Lisäksi 
toimintasääntöön kirjataan, että järjestöneuvottelukunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä maakuntaliiton 
kotissivuilla liitteineen.  

Toivomuksena on myös kotisivuille neuvottelukunnan jäsenten sähköpostit julkiseksi, mutta todettiin, 
että kohta ei koske toimintasääntöä.  

Päätös:  

Toimintasääntö hyväksyttiin lisäyksellä, että järjestöneuvottelukunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä 
Pohjanmaan liiton verkkosivuilla liitteineen ja toimintasääntöön päivitetään vielä tavoitteet. 
Toimintasääntö viedään maakuntahallitukseen hyväksyttäväksi.  

 

 

https://www.lyyti.fi/questions/63afe55103
https://www.lyyti.fi/questions/63afe55103
https://www.obotnia.fi/fi/tietoa-meista/tietosuoja/
https://www.obotnia.fi/fi/tietoa-meista/tietosuoja/


 
6. Pohjanmaan järjestöt sotessa -työryhmä  

 
Edellisen järjestöneuvottelukunnan toimikaudella toimi Pohjanmaan järjestöt sotessa -työryhmä. 
Ryhmän koordinaattori, Vaasan Setlementti ry.:n toiminnanjohtaja Kirsi Ikäheimonen esitteli 
ryhmän toimintaa, ja ajankohtaisia asioita.  

 
- Ryhmän tavoitteena on järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen ja järjestöneuvottelukunnan 

vahvistaminen.  
- Ryhmä kokoontunut joka kuukausi tai joka toinen kuukausi. Seuraava kokous 12.5. Pohjanmaan 

hyvinvointialueen kanssa. Kysymyksiä voi lähettää Kirsi Ikäheimoselle.  
- Ikäheimonen kertoi, että yhteistyösopimus hyvinvointialueen kanssa oli laajalla jakelulla, 

Järjestöneuvottelukunnan puolesta sen on allekirjoittanut Markku Suoranta ja Markku Pulli ja 
Pohjanmaan hyvinvointialueen puolesta Erkki Penttinen.  

- Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestökoordinaattori Tuija Kivioja kertoi toiminnasta. Hän totesi, 
että on tärkeä löytää yhdessä tapoja tehdä yhteistyötä, kehittää kokemustoimintaa oman 
organisaation sisällä sekä yhdessä järjestöjen kanssa.  

- Työryhmän jakoa mietitään pienempiin työryhmiin. Keskustelu jatkuu seuraavassa kokouksessa.  
 
Päätös:  
Työryhmä jatkaa toimintaansa myös uuden järjestöneuvottelukunnan kautena. Kokoonpanoa 
voidaan täydentää laittamalla sähköpostia Kirsi Ikäheimoselle. Ryhmä jakaa tietoa säännöllisesti 
järjestöneuvottelukunnalle.    

 
 

7. Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelman 2022–2023 laatiminen  
 
Neuvottelukunta laatii toimintasuunnitelman, jonka maakuntahallitus hyväksyy.                      
Järjestöneuvottelukunta pohti pari-/tiimityöskentelynä toiminnan painopisteitä, tavoitteita ja 
toimenpiteitä sekä viestintää. Sihteeristö laatii toimintasuunnitelman luonnoksen aineiston 
pohjalta. Luonnosta on mahdollista kommentoida vielä järjestöneuvottelukunnan Teams-alustalla 
22.4. saakka. Sihteeristö esittelee toimintasuunnitelman seuraavassa kokouksessa. 

Päätös:  

Toimintasuunnitelman laatiminen hyväksyttiin yllä kuvatulla tavalla, ainoastaan kommentointiaikaa 
jatkettiin 11.5. asti. Toimintasuunnitelman laatimista jatketaan vielä seuraavassa kokouksessa. 

8. Pohjanmaan osallisuusareena 2022 -webinaarit  
 
Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäinen Pohjanmaan osallisuusareena -tapahtuma. Koronan vuoksi 
tapahtuma siirtyi verkkoon webinaarien sarjaksi. Areenan tarkoituksena on koota Pohjanmaan 
toimijoita kuulemaan ja keskustelemaan osallisuuden ajankohtaisista asioista. Areenan 
pääyhteistyökumppanina on Pohjanmaan Yhdistykset ry.  
 
Vuoden 2022 tapahtumien suunnittelu on käynnistynyt. Järjestöneuvottelukunnasta on 
mahdollisuus tulla mukaan suunniteluun. Halukkaat voivat ilmoittautua Lotta Pitkäselle: 
lotta.pitkanen@obotnia.fi 
 
Päätös:  
Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi.  

 

mailto:lotta.pitkanen@obotnia.fi


9. Pohjanmaan maakuntakaava 2050: Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan edustaja 
maakuntakaavan vaikutusten arviointiryhmään, teema; hyvinvointi. 
 
Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavan 2050 laatimisen. Kaavaratkaisun vaikutusten 
arviointi on olennainen osa kaavan laadintaa. Keskeisistä viranomaisista ja organisaatioista 
koostuva vaikutusten arviointiryhmä kokoontuu säännöllisesti kaavaprosessin aikana. Pohjanmaan 
maakuntakaavan vaikutusten arviointiryhmän tehtävänä on yhdessä valitun konsultin ja 
Pohjanmaan liiton asiantuntijoiden kanssa arvioida maakuntakaavan vaikutuksia. 
 
Järjestöneuvottelukuntaa pyydetään nimeämään järjestöedustaja vaikutusten arviointiryhmään 
liittyen hyvinvointiin.  
 
Päätös:  
Järjestöedustajaksi ehdotettiin Mathias Högbackaa, ei paikalla. Päätettiin, että mikäli hän suostuu, 
neuvottelukunta hyväksyy nimeämisen. Häneltä tiedusteltiin asiaa jälkikäteen, ja hän hyväksyi 
ehdotuksen.  
Neuvottelukunta nimeää järjestöedustajaksi Mathias Högbackan Pohjanmaan maakuntakaavan 
vaikutusten arviointiryhmään, teema hyvinvointi.  
 

10. Muut asiat 

Muita asioita ei ilmennyt.  

 
11. Kokouksen päättäminen 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään doodle-kyselyllä.  

Kokous päättyi 15.05.  

 

 

 


