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Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta  
Aika: 26.1.2021 klo 13–15 
Paikka: Microsoft Teams  

 Varsinainen jäsen  Varajäsen  

Läsnä Yleinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen   
 Ricky Berglund (  ) Sune Glader (  ) 
 Bengt Beijar (vpj.) (x) Ari-Pekka Toivari (  ) 
 Kirsi Ikäheimonen  (  ) Sirpa Myllyniemi (x) 
 Markku Pulli (x) 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  (x) 
 Päihdetyö- ja mielenterveysjärjestö    
 Christer Rönnlund (  ) Johanna Yliviitala (  ) 
 Miia Hietaniemi (x) Mikaela Hermans (  ) 
 Lapsi- ja perhetyön järjestö    
 Eeva-Maria Latva-Rasku (x) Mika Lindén (  ) 
 Nuorisojärjestö    
 Tuija Saarimäki (x) Noora Småträsk (  ) 
 Jonas Rönnqvist (x) Harriet Sundholm (  ) 
 Ikääntyneiden järjestö    
 Anita Ismark (  ) 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) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
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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. 

4. Järjestöneuvottelukunnan edustajan nimeäminen Työllisyyden ekosysteemin ohjausryhmään 

Pohjanmaan ELY-keskus rakentaa parhaillaan Vaasaan Työllisyyden ekosysteemiä. Pohjanmaan ELY-
keskus pyytää Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaa nimeämään edustajansa Työllisyyden 
ekosysteemin ohjausryhmään. 

Päätökset:  

- Järjestöneuvottelukunta nimesi Kirsi Ikäheimosen varsinaiseksi jäseneksi ja Mathias Högbackan 
varajäseneksi ohjausryhmään. 

5. Järjestöneuvottelukunnan toiminnan arviointi ja kehittäminen  

Irina Nori kertoi arviointikyselyn tuloksista. Esitys on lähetetty 28.1.2021 ja löytyy 
järjestöneuvottelukunnan Teams-työtilasta. 

Järjestöneuvottelukunta keskusteli toimintansa kehittämisestä. 

- Toiminnan näkyvyys on tärkeää, jotta tieto neuvottelukunnan tekemästä työstä leviäisi 
järjestökentällä laajemmin. Konkreettiset teot, kuten Osallisuusareena ja Vuoden järjestöteko -
palkinto, parantavat näkyvyyttä parhaiten. Myös mukana olevien järjestöjen uutiskirjeitä ja 
some-kanavia voisi hyödyntää entistä enemmän. 

- Käytännön järjestelyjen osalta kaksikielisyys pidentää kokouksia, mutta on myös erittäin 
tärkeää, että kaikki pysyvät mukana. Keskustelua voisi aktivoida mm. keskustelemalla entistä 
enemmän pienryhmissä. Pienryhmäkeskustelua voidaan kokeilla jo seuraavassa kokouksessa, 
sillä Teams mahdollistaa nykyään joustavan ryhmiin jakamisen. 

- Uuden järjestöneuvottelukunnan valinnassa on hyvä käyttää samaa avointa hakua kuin 
nykyisen neuvottelukunnan valinnassa. Näin myös uusilla järjestöillä on hyvät mahdollisuudet 
päästä mukaan neuvottelukuntaan. 

6. Vuoden järjestöteko 2021 

Sihteeristö ehdottaa, että valinta toteutetaan vasta syksyllä. 

Päätökset:  

Järjestöneuvottelukunta hyväksyi sihteeristön ehdotuksen. 
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7. Terveisiä Pohjanmaan sote-hankkeiden ohjausryhmästä 

Markku Pulli kertoi ohjausryhmän työstä. Pulli on ohjausryhmässä tuonut esiin näkemyksensä, että 
järjestöillä on oltava edustus kaikissa kehittämishankkeissa. Vielä ei ole tietoa, onko toivetta 
noudatettu.   

8. Järjestöneuvottelukunnan seuraavien kokousten ajankohdat ja teemat 

Sihteeristö ehdottaa, että järjestöneuvottelukunnan seuraavat kokoukset pidetään 23.3.2021 klo 
13–15 ja 25.5.2021 klo 13–15.  

Sihteeristö ehdottaa seuraavia teemoja: kuntavaalit (23.3.) ja järjestötoiminta koronapandemian 
jälkeen (25.5.). 

Päätökset: 

Järjestöneuvottelukunta hyväksyi sihteeristön ehdotuksen. 

9. Neuvottelukunnan jäsenten ajankohtaiset asiat 

- Markku Pulli kertoi, että hanke MOF Modernit Järjestöt käynnistyy 8.2. Rahoittaja on Aktion 
Österbotten. Hanke toteutetaan ruotsiksi, mutta tavoitteena on luoda toimintamalli, jota 
voidaan myöhemmin laajentaa kaksikieliseksi toiminnaksi. Hanketta voitaisiin esitellä 
järjestöneuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa. 

10. Muut asiat 

- Pohjanmaan osallisuusareena -webinaari: 

Vaikuttava kansalaistoiminta 27.1.2021 klo 9–12 

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

11. Kokouksen päättäminen  

Seuraava kokous pidetään 23.3.2021 klo 13–15 Microsoft Teamsissa.  

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