
Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 
Aika: 2.6.2022 klo 13.02–15.05  
Paikka: Pohjanmaan liitto, Kärppä-kokoushuone ja Teams-kokous 
 

Läsnä Varsinainen jäsen   Varajäsen   

Järjestö- ja 
yhdistysjäsenet 

Yleinen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen  

   

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

kulttuurinen moninaisuus 
   

 Mikaela Smedinga (x)   
 Sahra Mohamud  ( )   
 Harri Niskanen (x)  Raija Koivisto  ( ) 
 Elinkeinoelämä    
 Tommi Mäki  ( )  (Markus Sjöholm) Mikael 

Häggdahl 
(x) 

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



(Valmistelija) Lotta Pitkänen (x)   
 Irina Nori (x)   
 Varpu Rajaniemi (x)   

 

Pöytäkirja: 

1. Kokouksen avaus sekä läsnäolijoiden toteaminen  
 

Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi.  
 

2. Esityslistan hyväksyminen  

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.  

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin.  

 
4. Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan täydentäminen varajäsenellä ja asiantuntijalla 

 
Järjestöneuvottelukuntaan ehdotetaan Sahra Mohamudin varajäseneksi Ramieza Mahdi Suomen 
somalinaisten kehitys ry:stä.  
 
Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen edellinen työntekijä oli mukana järjestöneuvottelukunnassa 
asiantuntijana viime kaudella. Toukokuun alussa uutena työntekijänä aloitti Kirsi Ala-Jaakkola. Hän 
työskentelee Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan alueilla. Kirsin kotiorganisaatio on 
Satakunnan yhteisökeskus. Tietoa hankkeesta löydät tästä linkistä: 
https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/  
Järjestöneuvottelukuntaan ehdotetaan asiantuntijaksi Kirsi Ala-Jaakkolaa.   

 
Päätös: Ramieza Mahdi Suomen somalinaisten kehitys ry:stä hyväksytään varajäseneksi 
järjestöneuvottelukuntaan. Kirsi Ala-Jaakkola Järjestöjen sote muutostuki -hankkeesta hyväksytään 
asiantuntijaksi järjestöneuvottelukuntaan. Täydennykset viedään maakuntahallitukseen tiedoksi 
syksyllä 2022.  

 
5. Järjestöneuvottelukunnan jäsenten sähköpostiosoitteiden näkyvyys Pohjanmaan liiton 

verkkosivuilla 
 

Edellisessä kokouksessa tuli esiin ehdotus, että järjestöneuvottelukunnan jäsenten 
sähköpostiosoitteet tulisivat julkisiksi Pohjanmaan liiton verkkosivuille. Keskustelua jatketaan 
huomioiden tietoturva-asiat.  
 
Päätös: Pohjanmaan liiton verkkosivuille tulevat järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan yhteystiedot. Muiden osalta maininta järjestöstä/yhdistyksestä riittää.  
 

6.  Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelman käsittely 

Järjestöneuvottelukunta aloitti toimintasuunnitelman laatimisen edellisessä kokouksessa. 
(Toimintasuunnitelma_luonnos, Liite 1.) Toimintasuunnitelmaa on ollut mahdollista käydä 
kommentoimassa ja muokkaamassa. Sihteeristö on laatinut toimintasuunnitelmasta uuden version, 
jota käsitellään pari-/ryhmätyöskentelynä.  

https://www.soste.fi/jarjestojen-sote-muutostuki/


Puheenjohtaja johdatteli toimintasuunnitelmaan ja näytti esimerkkinä Lapin liiton 
järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelman. Tämän jälkeen hän avasi keskustelun.  

Keskustelussa esiin nousi mm.   

• Toimintasuunnitelma voisi olla kaksiosainen, jolloin laadittaisiin tavoitteet kuluvalle ja 
seuraavalle toimintakaudelle. Ehdotettiin, että järjestöneuvottelukunta jatkuisi kahden 
vuoden jälkeen.  

• Edellisellä kaudella on ollut sihteeristö ja Järjestö 2.0 -hanke toteuttamassa 
toimintasuunnitelmaa. Pohdittiin, paljonko Pohjanmaan liitolla on työpanosta käytössä.  

• Työryhmät voisi olla yksi tapa toimia.  
• Todettiin, että viestiminen eteenpäin verkostossa on hyvä asia, mutta jos tehdään jotain 

toimenpiteitä, niin tarvitaan työvaliokunta.  
• Päädyttiin siihen, että Pohjanmaan järjestöt sotessa -työryhmän lisäksi perustetaan kaksi 

työryhmää lisää: 1. Pohjanmaan järjestöt sotessa -työryhmä (vastaa kohdasta/tavoitteesta 
1), 2. Työryhmä (vastaa kohdasta/tavoitteesta 2), 3. Työryhmä (vastaa 
kohdasta/tavoitteesta 3)   

Työryhmien jälkeen keskusteltua mm.:  

• Järjestöneuvottelukunnan edustajat voisivat vierailla yhdistysten kokouksissa ja esitellä 
järjestöneuvottelukunnan toimintaa.   

• Järjestöneuvottelukunta voisi järjestää yhteistyössä yhdistysten kanssa tapahtumia ja 
jalkautua täten maakuntaan. Tapahtumista mainostus sosiaalisessa mediassa sekä muissa 
median kanavissa. Tapahtumissa tärkeää huomioida esteettömyys ja tulkkaukset. 
Yhdistykset voisivat esimerkiksi liikkua ympäri maakuntaa yhteisellä bussilla ja kaikki 
osallistuvat tahot osallistuisivat kustannuksiin.  

• Kokemustoimijat tulee ottaa mukaan tapahtumiin.  
• Jaetaan tehtävät työryhmiin, jotka suunnittelevat toimenpiteiden toteutusta tarkemmin. 
• Keskustelusta nousi esiin saavutettavuuden varmistaminen ja toiminnassa tulisi huolehtia 

esimerkiksi tulkkauksesta tai kirjoitustulkkauksesta sekä muista apuvälineistä.  
• Elinkeinoelämän kanssa voisi myös tehdä yhteistyötä 
• Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa järjestöjen toimintaa ja myös heidän roolinsa tulisi nostaa 

esiin  
 
Työryhmät kirjasivat ajatuksensa ja lähettivät ne Lotta Pitkäselle, joka lisää ne 
toimintasuunnitelman luonnokseen.  

Päätös:  

Järjestöt sotessa -työryhmän lisäksi perustetaan kaksi työryhmää: Työryhmä 2. Tina Holms, Markku 
Pulli, Esa Huolman tai Harri Varhama, Työryhmä 3. Jarmo Luoma, Anna Caldén tai Bengt Ahlvik. 
Lisäksi työryhmään 3. ehdotettiin henkilöitä Tommi Mäki ja Marja-Riitta Vest, Riitta Pääjärvi-
Myllyaho, Raija Koivisto, ja ehdokkailta kysytään suostumus. 

Työryhmät voivat vaikuttaa tavoitteisiin ja toimintaan.  

Sihteeristö ja työryhmät viimeistelevät toimintasuunnitelman, jonka jälkeen sitä voi vielä 
kommentoida. Suunnitelma tuodaan syksyn ensimmäiseen kokoukseen hyväksyttäväksi, ja viedään 
maakuntahallitukseen hyväksyttäväksi syksyllä 2022. 

7. Pohjanmaan järjestöt sotessa -työryhmä ja informaatio järjestöneuvottelukunnalle 



 
Ajankohtaiset terveiset työryhmästä ja yhteistyösopimuksen esittely (Yhteistyösopimus HYKY-Järjestöt 
2022, Liite 2.). 
Työryhmä ehdottaa, että kokousmuistiot lähetetään sähköpostilla ja laitetaan Teams-ryhmään 
järjestöneuvottelukunnalle nähtäväksi. Muistiot kirjoitetaan suomen kielellä. (Liitteenä Muistio 12.5.22, 
liite 3.) 
 
Kirsi Ikäheimonen kertoi terveisiä työryhmästä: 

• Mari Plukka ja Sari West vastasivat kysymyksiin, joita oli kerätty erityisesti sote-järjestökentältä 
liittyen järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyöhön. Kysymykset oli lähetetty etukäteen.  

• HYKY:n käynnistymisessä on ollut haasteita mm. laskuissa ja palkkojen maksussa, IT-ohjelmissa 
sekä henkilöstön vastuualueissa. 

• HYKY:n resurssit ovat pienemmät ja lisäksi haasteita on henkilöstön palkkaharmoniasta, joka 
lisää kustannuksia. Lisäksi työvoimapolittiiset taistelut saattavat lisätä palkkakustannuksia.  
Viesti koettiin ”harmittavaksi”, ensin varat siihen, että oma toiminta saadaan kunnolla käyntiin, 
sitten keskitytään muihin asioihin.  

• Kutsu keskustelutilaisuuteen liittyen järjestöavustuksiin on välitetty järjestöneuvottelukuntaan. 
Tilaisuus järjestetään 15.6. ja tilaisuuteen valitaan 3–5 edustaa järjestöistä. Järjestöjen 
edustajiksi tilaisuuteen on jo ehdotettu Henna Minkkistä järjestöneuvottelukunnasta ja Markku 
Pulli POHY:sta. Järjestöjen edustajien valinta keskustelutilaisuuksiin otetaan vielä esiin 
esityslistan kohdassa 9. muut asiat.  

• Kunnissa on erilaisia malleja liittyen järjestöavuksiin ja Pohjanmaan mallia lähdetään nyt 
rakentamaan.  Epäselvää on myös, mitkä avustukset jäävät kunnille ja mitkä siirtyvät 
hyvinvointialueelle. 

• Ensimmäinen Kumppanuuspöytä-keskustelutilaisuus järjestöjen ja HYKY:n kanssa on alustavasti 
sovittu 29.8. klo 12–16. Tilaisuus on avoin keskustelutilaisuus. Järjestöiltä toivotaan 1–2 
puheenvuoroa asioista, jota halutaan tuoda esille hyvinvointialueelle. Lisäksi toimialajohtajilla 
on puheenvuorot tilaisuudessa. 

• HYKY on luvannut lisätietoa järjestöille avustusten hakemisesta syyskuun aikana, mutta 
lopullinen tieto avustuksien jakoperusteista selviää vuoden lopussa. 

• Jos haetaan kumppanuussopimuksiin vastapuolta, niin se tapahtuu Tuija Kiviojan kautta.  
• Seuraavat sote-aamukahvit järjestetään 31.8.  
• Kokouksessa ehdotettiin, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon tulisi myös 

järjestöjen edustaja. 
 

Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi. Kokousmuistiot 
lähetetään sähköpostilla ja laitetaan Teams-ryhmään järjestöneuvottelukunnalle nähtäväksi. 
Muistiot kirjoitetaan suomen kielellä.      

 
 

8. Pohjanmaan osallisuusareena 2022 -webinaari  
 
Vuoden 2022 tapahtuman teemaksi on valittu nuorten osallisuus. Osallisuusareenan 
suunnittelukokous on 21.6. klo 13–14. Suunniteluun mukaan haluavat voivat ilmoittautua Lotta 
Pitkäselle.  
 
Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi.  

 
9. Muut asiat 



• Mikael Häggdahl (Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening SÖP rf) tulee Markus 
Sjöholmin (Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening SÖP rf) tilalle 
järjestöneuvottelukunnan varajäseneksi.  

• Keskustelutilaisuus HYKY:n kanssa avustuksiin liittyen on keskiviikkona 15.6. klo 9–10.30. 
Tilaisuuteen voi osallistua kolmesta viiteen järjestöedustajaa. Järjestöjen edustajiksi on jo 
valittu Henna Minkkinen järjestöneuvottelukunnan edustajaksi sekä Markku Pulli POHY:sta. 
Tilaisuuteen on tärkeä saada edustaja eri yhdistyksistä. Neuvottelukunnan jäsenet voivat 
välittää tiedon sihteerille tai puheenjohtajalle, mikäli haluavat osallistua 
keskustelutilaisuuteen. Keskustelua jatketaan sähköpostilla.  

• Sihteeristöön toivotaan uusia jäseniä, ja sihteeristölle voi ehdottaa asioita esityslistalle. 
Tiedon voi lähettää suoraan puheenjohtajalle tai sihteeristölle.  

• Lopuksi todettiin, että järjestöneuvottelukunnan toiveena on, että HYKY:n viestit ja kutsut 
tulisivat suoraan järjestöneuvottelukunnalle hyvissä ajoin, niin että ne voidaan ottaa 
käsittelyyn.  

Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetut informaatiot tiedoksi.  

 
10. Syksyn ehdotetut kokouspäivät 

Syksyn kokousajankohdiksi päätettiin:  

6.9. klo 13.00–15.00 ja 15.11. klo 13.00–15.00  

 
11. Kokouksen päättäminen 

Seuraavan kokouksen ajankohta.   

6.9. klo 13.00–15.00  

Kokous päättyi klo 15.05 


