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Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta  
Aika: 16.9.2019 klo 13-15 
Paikka: Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarenkatu 6B, Vaasa) 

 Varsinainen jäsen  Varajäsen  

Läsnä Yleinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen   
 Ricky Berglund (x)   
 Bengt Beijar (vpj.) (x)   
 Kirsi Ikäheimonen  (x)   
 Markku Pulli (x)   
 Potilas- ja omaisjärjestö    
 Jukka Heiskanen (x) Leena Pakkanen ( ) 
 Markku Suoranta (pj.) (x) Kurt Jäntti ( ) 
 Vammaisjärjestö    
 Hanna Lahti (x) Marjo Luomanen ( ) 
 Anna Caldén (x) Maria Backman ( ) 
 Eija Mäntymäki (x)   
 Päihdetyö- ja mielenterveysjärjestö    
 Christer Rönnlund (x) Johanna Yliviitala ( ) 
 Miia Hietaniemi (x)   
 Lapsi- ja perhetyön järjestö    
 Eeva-Maria Latva-Rasku (x) Mika Lindén ( ) 
 Nuorisojärjestö    
 Tuija Saarimäki ( ) Noora Småträsk ( ) 
 Jonas Rönnqvist ( )   
 Ikääntyneiden järjestö    
 Anita Ismark (x) Michaela Sjölind ( ) 
 Kulttuurijärjestö    
 Jaakko Heinimäki (x) Malin Wälitalo-Palo ( ) 
 Kulttuurinen moninaisuus    
 Harri Niskanen (x) Raija Koivisto ( ) 
 Sahra Mohamud (x)   
 Maaseudun kehittäminen    
 Mathias Högbacka ( ) Lauri Erkkilä ( ) 
 Elinkeinoelämä    
 Kaj Svels (x) Niclas Sjöskog ( ) 
 Maakuntahallitus    
 Ann-Sofi Backgren ( ) Tapio Nyysti (x) 
Sihteeri Irina Nori (x)   
Pohjanmaan 
osallisuusryhmä 

Varpu Rajaniemi 
Petra Fager 
Mirella Kivelä 
Ari Pitkänen 
Harri Varhama 
Sari West 
Suvi Aho 
Rolf Sundqvist 
Jari Turunen 

(x) 
(x) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
(x) 
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Pöytäkirja: 

1. Kokouksen avaus sekä läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtajana toimi neuvottelukunnan 
järjestäytymiseen saakka koollekutsujan edustajana maakuntahallituksen jäsen Tapio Nyysti. 

Läsnäolijat esittäytyivät.  

Päätökset: 

Esityslista hyväksyttiin. 

2. Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan järjestäytyminen 

Päätökset: 

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Suoranta ja 
varapuheenjohtajaksi Bengt Beijar.  

Sihteeristöön valittiin Anna Caldén, Markku Pulli ja Christer Rönnlund. Sihteeristön tehtävänä on 
valmistella neuvottelukunnan kokouksia ja muuta toimintaa. 

Järjestöneuvottelukunnan kokous- ja toimintakäytännöt: 

- Kokousaikataulu: 2-4 kokousta vuodessa  

- Kokouspaikka: Pohjanmaan liitto 

- Kokouskutsu: 1 viikko ennen  

- Kaksikielinen toimintatapa: 

• Kirjallinen materiaali ruotsiksi ja suomeksi 

• Jäsenet käyttävät omaa äidinkieltään 

• Ei tulkkausta, kokouksessa puheenjohtaja/valmistelija referoi keskustelun sisältöä 

- Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä. 

- Jokaisen kokouksen jälkeen jäsenillä on mahdollisuus antaa palautetta kokouksesta ja ideoita 
neuvottelukunnan toimintaan.  

3. Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan edustaja Pohjanmaan osallisuusryhmässä 

Lisätietoa Pohjanmaan osallisuusryhmän toiminnasta löytyy liitteestä (dia 9) sekä osoitteesta 
https://www.obotnia.fi/aluekehitys/osallisuusryhma/. 

Päätökset: 

Järjestöneuvottelukunta nimesi Markku Pullin edustajakseen Pohjanmaan osallisuusryhmään sekä 
Ricky Berglundin hänen varajäsenekseen. 

4. Järjestöneuvottelukunnan jäsenten henkilötietojen käsittely  

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan jäsenistä muodostuu Pohjanmaan liitossa henkilörekisteri, 
johon on sovellettava EU:n tietosuoja-asetusta. Kuvaukset käsittelyprosessista ja 

https://www.obotnia.fi/aluekehitys/osallisuusryhma/
https://www.obotnia.fi/aluekehitys/osallisuusryhma/
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tietosuojaperiaatteiden toteutumisesta löytyvät osoitteesta https://www.obotnia.fi/tietoa-
liitosta/tietosuoja/. 

Päätökset:  

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. Poissa olevilta ja varajäseniltä suostumus kysytään 
sähköpostitse. 

5. Järjestöneuvottelukunnan toimintasäännön luonnos 

Järjestöneuvottelukunta käsitteli toimintasäännön luonnoksen ja antoi siihen seuraavat 
kommenttinsa: 

- Kohta 2. Tehtävät: Kohtaan lisätään lause järjestöjä ja järjestöneuvottelukuntaa koskevan 
tiedon jakamisesta.  

6. Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelman 2019-2021 laatiminen 

Järjestöneuvottelukunta pohti parityöskentelynä toiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä. 
Toimintasuunnitelman luonnos laaditaan aineiston pohjalta ja esitellään seuraavassa kokouksessa. 

Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavia tavoitteita ja toimenpiteitä: 

- Yhteistyö yli kieli-, järjestö- ja sektorirajojen. 

- Ratkaisujen etsiminen järjestöjen ja yhdistysten rahoituksen ja hankkeiden 
omarahoitusosuuksien järjestämiseen. 

- Järjestöjen roolin vahvistaminen tulevan hyvinvointialueen/sote-uudistuksen valmistelussa. 

- Järjestöjen ja yhdistysten roolin vahvistaminen julkisten palvelujen kehittämisessä. 

- Kumppanuussopimusten edistäminen. 

- Tietoisuuden lisääminen järjestöjen työn merkityksestä ja tärkeydestä, mm. kunnissa ja yleisesti 
yhteiskunnassa.  

- Järjestökentän edunvalvonta. 

- Käytännön toimenpiteitä: tilaisuudet, tapahtumat, kannanotot 

Päätökset: 

- Toimintasuunnitelman valmistelun pohjaksi esitellään seuraavassa kokouksessa muiden 
maakuntien järjestöneuvottelukuntien toimintaa ja toimintasuunnitelmia. 

- Toimintasuunnitelmaan sisällytetään myös viestintäsuunnitelma. 

- Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajisto ja sihteeristö valmistelee toimintasuunnitelman 
yhdessä Pohjanmaan liiton edustajien kanssa. 

 

https://www.obotnia.fi/tietoa-liitosta/tietosuoja/
https://www.obotnia.fi/tietoa-liitosta/tietosuoja/
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7. Pohjanmaan osallisuusareena 2020 -tapahtuma 

Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäinen Pohjanmaan osallisuusareena -tapahtuma. Tapahtuma oli 
varsin onnistunut ja houkutteli paikalle noin 160 järjestöjen ja yhdistysten, julkisen hallinnon, 
oppilaitosten ja yritysten edustajaa.  

Vuoden 2020 tapahtuman suunnittelu on käynnistynyt. Irina Nori esitteli alustavia suunnitelmia.  

Päätökset: 

- Järjestöneuvottelukunta ei nimennyt edustajaa tapahtuman suunnittelutyöryhmään, sillä 
Järjestö 2.0 -hanke on jo mukana suunnittelussa. 

8. Muut asiat 

Muita asioita ei ilmennyt. 

9. Kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous pidetään torstaina 14.11. klo 13-15 Pohjanmaan liitossa. Kokoukseen on 
mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.  

Loppusyksyn ja kevään kokousaikataulu päätetään seuraavassa kokouksessa Norin tekemän 
etukäteiskartoituksen pohjalta. 


