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Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta  
Aika: 23.3.2021 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  (x) Sirpa Myllyniemi (  ) 
 Markku Pulli (x) Tiina Mäki (  ) 
 Potilas- ja omaisjärjestö    
 Jukka Heiskanen (x) Leena Pakkanen (  ) 
 Markku Suoranta (pj.) (x) Kurt Jäntti (  ) 
 Vammaisjärjestö    
 Hanna Lahti (  ) Marjo Luomanen (  ) 
 Anna Caldén (x) Maria Backman (  ) 
 Eija Mäntymäki (x) Markku Kallio  (  ) 
 Päihdetyö- ja mielenterveysjärjestö    
 Christer Rönnlund (x) Johanna Yliviitala (  ) 
 Miia Hietaniemi (x) Mikaela Hermans (  ) 
 Lapsi- ja perhetyön järjestö    
 Eeva-Maria Latva-Rasku (  ) 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 (  ) 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 
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) 
(  ) 
(  ) 
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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. TYKS-erityisvastuualueen järjestöasiantuntija Reeta Valta esittäytyy 

Reeta Valta on TYKS-erityisvastuualueen uusi järjestöasiantuntija, jonka työalueena on Varsinais-
Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa. Valtan työnantaja on Satakunnan yhteisökeskus, mutta työpiste 
sijaitsee Turussa. Järjestöasiantuntijoiden työtä koordinoi SOSTE. Ajatuksena on jatkaa Järjestö 2.0 -
hankkeiden aloittamaa työtä. Työn keskeisiä tavoitteita ovat vaikuttaminen sote-uudistukseen sekä 
alueellisten näkökulmien edistäminen. Edistettävät asiat mietitään yhdessä. 

Päätös: 

- Reeta Valta on jatkossa tervetullut osallistumaan Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan 
kokouksiin. Valta lisätään neuvottelukunnan asiantuntijajäseneksi. 

5. Modernit järjestöt -hankkeen esittely 

Toni Sjöblom kertoi hankkeesta. Esitys on lähetetty järjestöneuvottelukunnalle 24.3.2021 ja löytyy 
järjestöneuvottelukunnan Teams-työtilasta. 

6. Leader-toimintaa kaupunkiin? 

Matti Jaskari (YHYRES ry) kertoi kaupunki-Leader-toiminnasta ja sen tarpeesta Pohjanmaalla. Esitys 
on lähetetty järjestöneuvottelukunnalle 24.3.2021 ja löytyy järjestöneuvottelukunnan Teams-
työtilasta. 

Tarve matalan kynnyksen Leader-rahoitukseen on myös Vaasan alueella, mutta asia ei ole edennyt 
Pohjanmaalla. 

7. Kuntavaalit 2021 

Markku Suoranta kertoi Yksi elämä -verkostossa tehtävästä kuntavaaleihin liittyvästä 
vaikuttamistyöstä. Esitys on lähetetty järjestöneuvottelukunnalle 24.3.2021 ja löytyy 
järjestöneuvottelukunnan Teams-työtilasta. 

Järjestöjen tekemästä vaikuttamistyöstä keskusteltiin: 

- Miia Hietaniemi totesi, että Yksi elämä -verkoston vaaliteemat ovat kannatettavia. Myös EHYT 
ry:llä on omat kuntavaaliteemansa, jotka löytyvät osoitteesta https://ehyt.fi/kuntavaalit/.  
Yhteistyötä vaalivaikuttamiseen liittyen olisi hyvä tehdä useamman järjestön kesken. Voisiko 
yhteistyössä järjestää esimerkiksi valtakunnallisen webinaarin? 

https://ehyt.fi/kuntavaalit/
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- Eija Mäntymäki kertoi, että myös Kuuloliitolla on omat kuntavaaliteesinsä, jotka löytyvät 
osoitteesta https://www.kuuloliitto.fi/vaalit2021/. 

- Anna Caldén kertoi, että SAMS tekee vaaliteemoistaan sosiaaliseen mediaan videon, jota toivoo 
kaikkien tykkäävän ja jakavan. 

- Todettiin, että kunnat ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä merkittävä toimija myös 
sote-uudistuksen jälkeen. On tärkeää, että kunnissa ymmärretään, että jokainen päätös on 
terveyspäätös sote-uudistuksen jälkeenkin. 

8. Pohjanmaan maakuntastrategian 2022–2025 valmistelu ja visiokehys 

Irina Nori kertoi valmistelusta ja esittelee visiokehyksen. Esitys on lähetetty 
järjestöneuvottelukunnalle 24.3.2021 ja löytyy järjestöneuvottelukunnan Teams-työtilasta. 

Visiokehystä voi kommentoida kyselyssä, joka on avoinna huhtikuun loppuun saakka osoitteessa 
https://www.lyyti.fi/questions/6e1d4faab3.  

Järjestöneuvottelukunnan jäsenet ovat tervetulleita strategiatyöpajoihin, jotka järjestetään 13.4. ja 
28.5. aamupäivällä. Lisätietoja löytyy Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. 

9. Terveisiä Pohjanmaan sote-hankkeiden ohjausryhmästä 

Markku Pulli kertoi ohjausryhmän työstä.  

Ohjausryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Myös Ari-Pekka Toivari Folkhälsanilta on jatkossa mukana 
ohjausryhmän kokouksissa eli järjestöjen edustus on vahvistunut. 

Hankkeiden varsinainen valmistelutyö tehdään työryhmissä, joissa ainakin osassa on järjestöjen 
edustus. Esimerkiksi henkilökohtaiseen budjetointiin liittyvässä työryhmässä on järjestöjä mukana 
valmistelutyössä. Kuitenkin tilanne on edelleen se, että valmistelua tehdään pääosin 
viranhaltijoiden voimin ja järjestöjen rooliksi jää antaa lähinnä lausuntoja. Pelkällä 
ohjausryhmätyöskentelyllä on vaikea vaikuttaa käytännön valmistelutyöhön. 

Reeta Valta kertoi, että Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa järjestöiltä ostetaan 20 prosentin 
työpanos sidosryhmätyöskentelyosion valmisteluun. Se voisi olla hyvä malli myös Pohjanmaalle.  

Päätös: 

- Järjestöneuvottelukunnan sihteeristö jatkaa valmistelua kokouksessaan huhtikuussa. 

10. Neuvottelukunnan jäsenten ajankohtaiset asiat 

- Markku Pulli kertoi, että Pohjanmaan Yhdistykset on saanut STEA:lta rahoitusta 
Järjestöklinikka-hankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä Kosti ry:n (Keski-Pohjanmaa) ja 
Yhteisöjen Yhdistys ry:n (Etelä-Pohjanmaa) kanssa. Hankkeeseen palkataan kolme työntekijää 
eli yksi jokaiseen kaupunkiin.   

11. Muut asiat 

Muita asioita ei ilmennyt. 

12. Kokouksen päättäminen  

Seuraava kokous pidetään 25.5.2021 klo 13–15 Microsoft Teamsissa.  

https://www.kuuloliitto.fi/vaalit2021/
https://www.lyyti.fi/questions/6e1d4faab3
https://www.obotnia.fi/fi/kalenteri/tulevaisuustyo-strategiatyopaja-ii
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