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Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan asettaminen  
  

 Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti 13.12.2021 asettaa Pohjan-

maan järjestöneuvottelukunnan toimikaudelle 2022–2023. Lisäksi maa-

kuntahallitus päätti käynnistää neuvottelukunnan nimeämisprosessin. 

 

Järjestöneuvottelukunnan tavoitteena on muun muassa 1) vahvistaa jär-

jestöjen asemaa Pohjanmaan maakunnan, Pohjanmaan hyvinvointialu-

een kuntayhtymän ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämisessä, 2) 

tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, 3) edistää kansalaisten 

ja järjestöjen osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa, 4) 

edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yh-

teistyötä ja sopimuksellisuutta. 

 

Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. 

 

• tukea asiantuntemuksellaan maakunnan strategioiden, ohjelmien ja 

muiden asiakirjojen valmistelua 

• nostaa esiin järjestökentän toiveita ja tarpeita mm. antamalla lausun-

toja ja kannanottoja 

• sekä valmistella ja järjestää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen 

ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistäviä tilaisuuksia (mm. 

osallisuusareena) ja muita toimenpiteitä. 

 

Neuvottelukunta muodostetaan eri alojen järjestöistä siten, että se on 

toiminnallisesti, alueellisesti ja kielellisesti mahdollisimman monipuolinen 

ja kattava. Neuvottelukunnan jäsenten valinnassa huomioidaan seuraa-

vat kriteerit: 

 

• järjestön toimiala (pyritään nimeämään tasapuolisesti eri alojen 

järjestöjä) 

• järjestön toimipaikkojen sijainti ja toiminnan maantieteellinen 

kattavuus (etusijalla ovat järjestöt, jotka toimivat koko maakun-

nan alueella) 

• järjestön toimintakieli (pyritään nimeämään tasapuolisesti sekä 

ruotsin- että suomenkielisiä jäseniä) 

• eri järjestöjen ja yhdistysten yhteistyötä edistävä toiminta (etusi-

jalla useampia järjestöjä ja yhdistyksiä kokoavat ja yhteistyötä 

edistävät järjestöt) 

• järjestön jäsenmäärä ja toiminnan volyymi (esim. vuosibudjetti, 

toimintamuodot, kuinka suuren määrän ihmisiä toiminta tavoit-

taa) 

• sukupuolten välinen tasa-arvo (pyritään nimeämään tasapuoli-

sesti sekä naisia että miehiä). 

 

 

Neuvottelukunta kokoontuu tarpeen mukaan 2–4 kertaa vuodessa pää-

asiassa virka-aikaan Vaasassa hybridinä tai tilanteen niin vaatiessa 
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etänä. Neuvottelukunnan järjestö- ja yhdistysjäsenille korvataan niin 

pyydettäessä matkakulut.  

 

Pohjanmaan järjestöjä ja yhdistyksiä pyydetään ehdottamaan so-

pivia henkilöitä järjestöneuvottelukunnan jäseniksi sähköisellä lo-

makkeella osoitteessa: https://www.lyyti.fi/questions/6a71b38b50 

  

 

Ehdotukset tulee lähettää viimeistään 24.1.2022.  

 

Maakuntahallitus nimeää järjestöneuvottelukunnan ehdotusten pohjalta 

helmikuussa 2022. 

 

 

Lisätietoja antavat: 

 

Aluekehitysasiantuntija Lotta Pitkänen 

puh. 044 058 9010, lotta.pitkanen@obotnia.fi 

 

Aluekehitysasiantuntija Irina Nori  

puh. 044 032 0644, irina.nori@obotnia.fi 

 

Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi 

puh. 044 320 6561, varpu.rajaniemi@obotnia.fi 

 

 

Vaasassa 15.12.2021 

 

POHJANMAAN LIITTO 
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