
Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 
Aika: 6.9.2022 klo 13.03–14.07  
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 ( ) 
 Potilas- ja omaisjärjestö    
 Jarmo Luoma  (x)  Kurt Jäntti ( ) 
 Markku Suoranta ( )   
 Henna Minkkinen  (x) Jukka Heiskanen ( ) 
 Vammaisjärjestö    
 Marjo Luomanen (x) Tina Holms Susanne Tuure  (x) 
 Bengt Ahlvik  ( ) Anna Caldén (x) 
 Hanna Lahti ( )  Markku Kallio  ( ) 
 Mielenterveys- ja -omaisjärjestö    
 Christer Rönnlund (x)    
 Leena Pakkanen  (x)    
 Lapsi- ja perhetyö- sekä nuorisojärjestö    
 Eeva-Maria Latva-Rasku  (x)  Rui Rocha  ( ) 
 Marko Miesmaa (x)   
 Ikääntyneiden järjestö    
 Pia Berg  (x)  Patrick Ragnäs ( ) 
 Kulttuuri ja   

kulttuurinen moninaisuus 
   

 Mikaela Smedinga (x)   
 Sahra Mohamud  (x) Ramieza Mahdi ( ) 
 Harri Niskanen ( )  Raija Koivisto  (x) 
 Elinkeinoelämä    
 Tommi Mäki  ( )  Mikael Häggdahl ( ) 
 Luonto, ympäristö ja kestävä kehitys    
 Sonja Grönholm ( )  Carl-Anders Lundberg ( ) 
 Kuluttajat, kylät ja asukkaat    
 Ritva Mertaniemi (x)    
 Turvallisuus ja varautuminen    
 Marja-Riitta Vest ( )    
 Rolf Sund  ( ) Kirsi Wik  (x) 
 Leader-toiminta    
 Matti Jaskari   (x)   
 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 

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry 
Kirsi Ala-Jaakkola 

( ) 
 
(x)  

Petri Svanbäck ( ) 

Pohjanmaan liitto Maakuntahallitus     
 Henrik Antfolk ( ) Riitta Pääjärvi-Myllyaho (x) 



 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. Asiantuntijan ja varajäsenen vaihtuminen 
 

Iiris Ranta (Pohjanmaan ELY-keskus) ei jatka järjestöneuvottelukunnassa. Hänen tilalleen tullaan 
nimittämään uusi asiantuntija myöhemmin.  
Susanne Tuure (FDUV) tulee Tina Holmsin (FDUV) tilalle järjestöneuvottelukunnan varajäseneksi.  

 
Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi ja hyväksyi varajäsenen 
vaihdon.  

5. Hankehaku  
  
Mona Enell-Nilsson (Vaasan yliopisto) ja Johanna Dahl (Pohjanmaan liitto) informoivat tulevasta 
hankehausta, joka koskee energiaratkaisuja, jotka yhdistävät paikalliset resurssit paikallisiin 
ratkaisuihin. Hakuaika on 15.9.–15.11.2022. Haettavana on kaksi pilottihanketta ja jaettavana 25 
000 €/hanke. Toteuttamisaika ensi vuoden puolella.  
 
Haku on osa kolmivuotista RIPEET-hanketta, joka toteuttajina ovat Merinova, Vaasan yliopisto ja 
Pohjanmaan liitto. Lisäksi hankkeessa on mukana kaksi muuta aluetta: Extremadura ja Ulko-
Hebriidit. Hankkeen aikana on testattu erilaisia työkaluja. Yhteisluomisen prosessissa tuli esiin, mitä 
tulee priorisoida, kun haku aukeaa.  
 
Tärkeitä asioita ovat mm. osallistaminen ja luonnon arvot. Pohjanmaalla yhteiseksi 
innovaatiotarpeeksi, johon haettavan hankeen tulee vastata, on tunnistettu yhteisluomisen 
prosessissa seuraava: Enemmän kansalaisvetoisia energia-aloitteita ja paikallisia energiayhteisöjä 
Pohjanmaan alueella (englanniksi “More citizen-led energy initiatives and local energy communities 
in the region of Ostrobothnia”). Hankehaussa siis toivotaan ratkaisuja tähän tarpeeseen.  

Hankehaussa etsitään malleja, jolla kansalaisosallistumista voidaan edistää. Lähtökohtana on, että 
kansalaiset ovat keskiössä energiasiirtymässä, eli paikallisten resurssien ja paikallisten ratkaisujen 
yhdistäminen, kun etsitään energiaratkaisuja. Tarvitaan enemmän toimijoita joka tasolla ja eri 
sektoreilla.  

 



Haettavassa hankkeessa ei ole omarahoitusosuutta.  
Keskusteluissa tuli esille, että Järjestöklinikka-hanke voi olla mukana esim. työpajoissa.  
 
Lotta Pitkänen välittää järjestöneuvottelukunnalle tiedon haun aukenemisesta. 

Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi.  

 
6. Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelman käsittely 

Järjestöneuvottelukunta aloitti toimintasuunnitelman laatimisen ensimmäisessä kokouksessa. 
Toimintasuunnitelman luonnos on lähetetty järjestöneuvottelukunnalle sähköpostilla 23.8. 
Edellisessä kokouksessa perustettiin Järjestöt sotessa -työryhmän lisäksi kaksi työryhmää 
toimintasuunnitelman työstämiseksi. Sihteeristö ja työryhmät viimeistelivät toimintasuunnitelman, 
jonka jälkeen sitä oli mahdollisuus vielä kommentoida. Toimintasuunnitelma käytiin vielä yhdessä 
läpi keskustellen. Samalla keskusteltiin työryhmien jatkotyöskentelystä ja toimintasuunnitelman 
toteuttamisesta.  

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaa ja painopisteitä sekä työryhmiä. Yksi kommentti on 
tullut, liittyen kokonaisturvallisuuteen (hyvinvointi ja turvallisuus -ajattelu). Todettiin, että 
tavoitteet ovat yleisemmällä tasolla ja työryhmissä tuodaan esille tarkemmin eri aiheita. 
Tavoitteista pyrittiin myös tekemään mahdollisimman realistisia, niin että niitä pystytään 
toteuttamaan.  

Keskustelussa esiin nousi, että kaikkia tarvitaan mukaan toteuttamaan suunnitelmaa. Työryhmiin 
toivottiin lisää toimijoita, että toiminnasta saadaan laajempaa. Suunnitelmaa pidettiin hyvänä.  

Työryhmien seuraava tapaaminen on 13.9. klo 14 Pohjanmaan Yhdistykset ry. POHY:n tilioissa. 
Viesti Raija Koivistolle, ja Lotta välittää Teams-linkin koko järjestöneuvottelukunnalle.  

Päätös: Suunnitelma hyväksyttiin, ja se viedään maakuntahallitukseen hyväksyttäväksi syksyllä 2022.  

7. Pohjanmaan vuoden järjestömyönteinen kunta 2022 -palkinnon suunnittelu.  

Toimintasuunnitelman suunnitteluvaiheessa tuli ehdotus vuoden järjestömyönteisen 
(järjestöystävällinen) kunnan valinnasta. Työryhmä 3. ryhtyy suunnittelemaan palkinnon 
valintakriteereitä, markkinointia ja muita käytännön asioita.   

Palkinto kytketään POHY:n vaikuttamistyöhön. POHY tulee kiertämään Pohjanmaan kuntia. POHY:n 
kaksi harjoittelijaa kartoittaa kriteereitä. Halukkaat voivat tulla mukaan suunnitteluun.  

Ehdotus kriteereistä tuodaan järjestöneuvottelukunnan seuraavaan kokoukseen.  

Ehdotettiin, että palkintoa voidaan markkinoida etukäteen. Asiasta informoidaan Pohjanmaan liiton 
toimesta myös kunnan- ja kaupunginjohtajien kokouksessa.  

Pohjanmaan liitto kustantaa palkintodiplomin ja kukat.  

Nimen vaihdoksi ehdotettiin Järjestöystävällinen kunta ja ruotsiksi Föreningsvänlig kommun.  

Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi. Nimenvaihto hyväksyttiin.  

 

 



8. Pohjanmaan järjestöt sotessa -työryhmän ajankohtaiset terveiset 

Kirsi Ikäheimonen kertoi ajankohtaiset terveiset työryhmästä. 

Terveiset liittyivät hyvinvointialueen avustustenjakokriteereihin. Vielä on epäselvää, mitkä 
avustukset jäävät kuntiin ja mitkä siirtyvät hyvinvointialueille. Kriteerit viedään elo-syyskuun aikana 
hyvinvointijaostoon. Pääperiaate on, että jaettavana on 200 000€. Näin on esitetty talousarviossa. 
Järjestöt ovat yrittäneet selvittää, riittääkö tämä ja mitä kunnissa on aikaisemmin jaettu. Asia on 
POHY:ssä työn alla.  

Avustusmuotoja on kolme: yleiset toiminta-avustukset, yleiset kumppanuusavustukset ja 
kertaluontoiset toiminta-avustukset. Nämä ovat olleet järjestökentällä kommentoinneilla.  

Järjestökoordinaattori Tuija Kivioja kertoi, että hyvinvointijaosto kokoontuu syyskuun 
loppupuolella. Nyt esitys on menossa johtoryhmälle.  

Järjestöasiantuntija Kirsi Ala-Jaakkola voi toimittaa tietoa muualta liittyen sote-alan suunniteltuihin 
järjestöavustuksiin. ”Haitari” on suuri, ja alueilla on eroja. Koskee sote-alan järjestöjä.  

Ehdotettiin, että olisi hyvä selvittää myös muita kuin sotejärjestöjen avustuksia. Jos halutaan 
priorisoida, niin ensisijaisesti selvitykseen voidaan ottaa sote-järjestöjen avustukset.  

Vaasan kaupungin osallistumisohjelma on hyväksytty Vaasan kaupungin valtuustossa, on tärkeä, 
että luvut tulevat läpinäkyväksi, niin että saadaan nähdä, mitä on millekin järjestölle myönnetty / 
tullaan myöntämään.   

 
Työryhmän seuraava kokous on 15.9. klo 14. Jos joku haluaa mukaan kokoukseen vielä, niin viestiä voi 
laittaa Kirsi Ikäheimoselle, kirsi.ikaheimonen@vaasansetlementti.fi. Paikkana on POHY ja Teams.  
 
Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi.  

 
 

9. Pohjanmaan osallisuusareena 2022 -webinaari  
 

Vuoden 2022 tapahtuman teemaksi on valittu nuorten osallisuus. Osallisuusareenan 
suunnittelukokouksessa päätettiin esiintyjät ja areenan päivämäärä, joka on 25.10.2022 klo 13–15. 
Paikkana on Teams. Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnasta mukana suunnittelussa ovat Jarmo 
Luoma ja Raija Koivisto.  

Ohjelmassa on käytännön esimerkkejä ja tietoiskuja. Mainosta voi välittää mahdollisimman laajasti.  
Jarmo Luoma (järjestöneuvottelukunnasta) tuo esille urheilupuolen ja väliinputoajat. Ohjelma 
ilmestyy myöhemmin syyskuussa. On mietittävä, miten viesti saadaan nuorille ja nuoria mukaan. 
Ehdotettiin markkinointia myös kouluihin ja oppilaitoksiin.  
 
 

Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi.  
 
 
 
 
 



10. Kysely  

Järjestöneuvottelukunnan jäsenille ja varajäsenille on lähtenyt Lyyti-kysely liittyen toiminnan 
aloittamiseen. Vastauksia käytetään järjestöneuvottelukunnan toiminnan ja Pohjanmaan liiton 
yhteistyön kehittämiseen ja arviointiin. Kysely on anonyymi. 

Kysely on auki vielä, jotta mahdollisimman moni ehtii vastaamaan. Puheenjohtaja ja sihteeri 
ilmoittavat, kun kysely sulkeutuu.  

Seuraavassa kokouksessa käydään läpi kyselyn vastauksia.  

Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi.  

11. Vierailu Malmösta (Ruotsi) Pohjanmaan liittoon 
 
Innovatiiviset järjestöt Pohjanmaa -hanke (POHY) saa vieraita Ruotsista, Malmösta. Fredrik Björk 
Malmön yliopistosta ja Nils Phillips projektista Malmö Tillsammans tulevat tutustumaan 
Pohjanmaan liiton osallisuustyöhön sekä kuntien ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön. Samalla 
kuulemme heidän työstään ja vaihdamme kokemuksia. Tilaisuus on ruotsiksi.  
  
Vierailu Pohjanmaan liitossa on 21.9.2022 klo 13.00–15.00 ja paikkana on Kärppä-kokoushuone 
(Pohjanmaan liitto).  
  
Pohjanmaan liitto toivoo, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 
järjestöneuvottelukunnasta mukaan voisi tulla myös muita järjestöneuvottelukunnan yhdistysten 
jäseniä. Halukkaat voivat ottaa yhteyttä Lotta Pitkäseen. 
 

Päätös: Järjestöneuvottelukunta merkitsi annetun informaation tiedoksi. 
 

12. Muut asiat 

Tiedoksi kysely hyvinvointialueelta, joka on suunnattu erityisesti nuorten kanssa toimiville järjestöille. 
Sihteeri on välittänyt tiedon ja kyselyn järjestöneuvottelukunnalle.   

Avoinna on myös ”Nuorilta nuorille kysely”, ns. HIMA-kysely. Sihteeri välittää kyselyn 
järjestöneuvottelukunnalle.  

POHY:lle voi tiistaina 13.9. mennä tutustumaan toimintaan. Kutsu on välitetty 
järjestöneuvottelukunnalle. Tiedoksi myös, että POHY:llä on jäsenkampanja menossa, jossa saa tämän 
ja ensi vuoden jäsenyyden ilmaiseksi, kun jäseneksi liittyy tänä syksynä.  

Aktion Österbotten informoi, että jos järjestöillä on hankesuunnitelmia, niin niitä voi lähettää Aktion 
Österbottenille syyskuun loppuun mennessä Hyrrä-järjestelmän kautta. Rahoitusta on vielä jäljellä. 
Seuraava Leader-rahoituksen haku menee ensi keväälle. Omarahoitusosuus on 30 % 
kehittämishankkeissa ja investointihankkeissa 50 %.   

YHYRES ry:n Leader-varat on käytännössä ”sidottu”. 

13. Kokouksen päättäminen 

Seuraavan kokouksen ajankohta:  

15.11. klo 13.00–15.00.  


