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Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta  
Aika: 24.8.2020 klo 13–15 
Paikka: Microsoft Teams / Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä 

 Varsinainen jäsen  Varajäsen  

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

Varpu Rajaniemi 
Petra Fager 
Mirella Kivelä 
Jaana Rantavaara 
Ari Pitkänen 
Harri Varhama 
Sari West 
Suvi Aho 
Rolf Sundqvist 
Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad  
Lotta Pitkänen 
Toni Sjöblom 
Hanna-Kaisa Pernaa 
Päivi Berg 

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

1. Kokouksen avaus sekä läsnäolijoiden toteaminen  

Puheenjohtaja Suoranta avasi kokouksen. Läsnäolijat todettiin.  

2. Esityslistan hyväksyminen 

Päätökset: 

Esityslista hyväksyttiin. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Päätökset: 

Pöytäkirja hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: Pykälään 5 ”Ääni kokemusasiantuntijuudelle -
hankkeen esittely” lisätään maininta Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisesta yhdistyksestä, joka toimii 
hankkeen vetäjänä. 

4. Koronakriisin sosiaaliset seuraukset 

Irina Nori kertoi koronakriisin seurausten jälkihoitoon liittyvistä valmisteluista Pohjanmaalla. Esitys 
on liitteenä. 

Minna Kivipelto (THL) kertoi Sosiaalibarometrin 2020 tuloksista. Esitys on liitteenä. 

Järjestöneuvottelukunta keskusteli koronakriisin sosiaalisista seurauksista Pohjanmaalla. Esiin nousi 
mm. seuraavia näkökohtia: 

- Koronakriisi on ollut raskasta aikaa monelle. Eristäytyminen on lisännyt yksinäisyyttä ja 
heikentänyt monia palveluja, kuten kuntoutusta. 

- Toimintaa on monissa järjestöissä siirretty verkkoon, mutta kaikille kohderyhmille ja palveluille 
etäyhteydet eivät sovellu. 

- Toimintaa järjestöissä pyritään avaamaan pikkuhiljaa osin perinteisessä ja osin uudenlaisessa 
muodossa. 

5. Järjestöneuvottelukunnan edustaja Pohjanmaan sote-hankkeiden ohjausryhmään  

Järjestöneuvottelukunta valitsi keskuudestaan ehdokkaansa varajäsenineen Pohjanmaan 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja sote-rakenneuudistuksen valmistelua 
tukevan hankkeen ohjausryhmään.  

Päätökset: 

- Järjestöneuvottelukunta nimesi ohjausryhmään Markku Pullin ja varajäseneksi Ari-Pekka 
Toivarin.  

- Jotta Pulli ja Toivari voivat ohjausryhmässä tuoda esiin järjestökentän toiveita laajasti, 
ohjausryhmätyöskentelystä keskustellaan järjestöneuvottelukunnassa ja sen sihteeristössä 
säännöllisesti. Säännöllisen keskusteluyhteyden varmistamiseksi järjestöneuvottelukunnan 
sihteeristöä täydennetään seuraavilla henkilöillä: Ari-Pekka Toivari, Hanna Lahti ja Miia 
Hietaniemi. 
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- Irina Nori lähettää tiedon järjestöneuvottelukunnan edustajista Vaasan sairaanhoitopiiriin 
Jenny Björndahl-Öhmanille. 

6. Pohjanmaan osallisuusareena 

Pohjanmaan osallisuusareenaa 2020 ei koronaepidemian takia toteuteta fyysisenä tilaisuutena. Sen 
sijaan järjestetään webinaarien sarja syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Irina Nori kertoi 
valmisteluryhmän suunnitelmista. Osallisuusareena-webinaarien ohjelmat löytyvät osoitteesta 
https://www.obotnia.fi/fi/yhteistyo-ja-edunvalvonta/osallisuus/pohjanmaan-osallisuusareena/.  

7. Järjestöneuvottelukunnan seuraavien kokousten ajankohdat ja teemat 

Sihteeristön ehdotus kokouksen 5.10. teemaksi on järjestöjen ja yhdistysten rahoitustilanne. 

Päätökset: 

Järjestöneuvottelukunta hyväksyi sihteeristön ehdotuksen. 

8. Neuvottelukunnan jäsenten ajankohtaiset asiat 

Ajankohtaisia asioita ei ilmennyt. 

9. Muut asiat 

Hanna Lahti ehdotti, että järjestöneuvottelukunnalle avataan oma Teams-kanava, jossa jäsenet 
voivat käydä keskustelua, työstää kannanottoja yhdessä ja johon voi kerätä erilaista aineistoa.  

Keskustelun mahdollistamiseksi olisi lisäksi hyvä jakaa järjestöneuvottelukunnan jäsenten 
sähköpostisoitteet neuvottelukunnan kesken. Pohjanmaan tietosuojakäytäntö kuitenkin edellyttää, 
että jokainen jäsen antaa sähköpostiosoitteensa jakamiseen erikseen luvan. 

Päätökset: 

- Irina Nori avaa järjestöneuvottelukunnalle Teams-kanavan ja lähettää sinne kutsun kaikille 
jäsenille ja varajäsenille. 

- Kokouksessa läsnä olevat henkilöt antoivat suostumuksensa sähköpostiosoitteensa jakamiseen 
muille järjestöneuvottelukunnan jäsenille. Irina Nori pyytää muilta jäseniltä lupaa osoitteiden 
jakamiselle. 

10. Kokouksen päättäminen  

Seuraava kokous pidetään 5.10.2020 klo 13–15 Microsoft Temsissa / Pohjanmaan liitossa (max 12 
henkilöä).  

https://www.obotnia.fi/fi/yhteistyo-ja-edunvalvonta/osallisuus/pohjanmaan-osallisuusareena/
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