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Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Raudaskylän Kristillinen Opisto ry.
Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja Urheilu ry
Suomen 4H-liitto, Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Vuolle Setlementti ry
Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto
Suomen Punainen Risti Oulun piiri
Nuorten Ystävät ry
Oulun Naisunioni sekä Nytkis ry
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus
Pohjois-Pohjanmaan EETU ry
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto

1. Avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja Esko Hassinen avasi kokouksen klo 12. Todettiin läsnäolijat. Auli Suorsa laatii
kokouksesta muistion.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Muutettiin asialistan järjestystä niin, että 4H yhdistyksen esittely ja maakunnan
tilannekatsaus käsitellään ennen kohtaa kaksi. Lisättiin uudeksi kohdaksi Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakennehankkeen ajankohtaiset kuulumiset.

2. 4H toiminnan esittely
Aluejohtaja Maria Isolahti esitteli 90-vuotta täyttävän 4H-järjestön toimintaa. Slaidit muistion
liitteenä 1.

3. Miten maakunta makaa - tilannekatsaus
vs. Suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen antoi katsauksen maakunta- ja soteuudistuksen
tilanteeseen. Aikataulujen viivästyksestä huolimatta uudistusta viedään Pohjois-Pohjanmaalla
johdonmukaisesti eteenpäin esim maakuntastrategian valmistelun, digitalisaation
edistämisen ja osallisuusviestinnän osalta.
Pohjois-Pohjanmaan liitossa keskeisimmät ajankohtaiset asiat ovat maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman 2019-2021 laatiminen sekä talous-ja toimintasuunnitelman
kokoaminen vuodelle 2019-2021.

4. Arjen turvaa toimintamalli paikallisyhteisön resurssien kokoajana; Kokemuksia
Vaalasta
Hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula esitteli Vaalassa arjen turvaa –toimintamallin jalkauttamiseksi
tehtyjä suunnitelmia ja toimenpiteitä. Keskeisiä asioita ovat muun muassa kunnassa tehty
elinvoimasopimus ja uuden toimintakulttuurin lanseeraaminen, hyvinvoinnin nostaminen
omaksi toimialakseen ja palveluiden näkyväksi tekeminen, osallistavan budjetin käyttö ja
hyvinvointikertomustyön kehittäminen (hytekyläkortit). Pirjon esityksen slaidit muistion
liitteenä 2.

5. Maakunnan aluekehitystyöhön osallistuminen: Maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma 2019-2021
Ilpon ja Aulin lyhyen johdannon jälkeen maakuntaohjelman toimeenpanon keskeisiä
hankeideoita ja kärkiteemoja linjattiin ryhmätöiden avulla. Tuloksia neljään
käsittelyssä olleeseen tavoitteeseen saatiin seuraavasti.
- Pohjois-Pohjanmaan tunnettuus ja vetovoimaisuus alueena kasvaa.
 Luonto, luontomatkailun ja –kokemuksen kehittäminen
 Liikenneyhteyksien kehittäminen
 Houkuttelevat tapahtumat
 Positiivinen hulluus
- Kulttuurin merkitys aluetaloudessa ja ihmisten arkielämässä kasvaa.
 Tiedotusta kulttuuritapahtumista parannettava
 Yhteiset tiedotuskanavat yhdistysten järjestämille kulttuuritapahtumille,
pienetkin toimijat mukaan
 Kunnat panostavat (nuoret/koululaiset)
 Erityisryhmien tekemä kulttuuri (esim Kirjavaa kulttuuria) näkyväksi osaksi
maakunnan hyvinvointiohjelmaa
 Hyvien toimintamallien levittäminen koko maakuntaan = Saavutettavuutta
ja yhdenvertaisuutta
- Elämänlaatu koetaan maakunnista Suomen parhaimmaksi.
 ”Ei tyytyväisten” kartoittaminen: Tarkempaa tietoa keitä ovat, myös
poismuuttavien ja NEET-nuorten kohdalta
 Elämänlaadun / tyytyväisyyden ylläpitäminen
 ”Hullut onnelliseksi ja onnelliset hulluiksi”
 Taiteen merkitys elämänlaadun parantamisessa ja terveyden edistämisessä
 Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa periaatteiden huomioiminen
(kunta ja maakunta järjestötoiminnan mahdollistajina)
 Kutistuva kunta -> Kyläyhteisöksi, johon ihmiset tuntevat kuuluvansa->
takaa hyvinvointia (vrt Kiiminkipäivät, järjestöt järjestämässä)
- Nuoret pääsevät paremmin kiinni yhteiskuntaan ja osallistuvat aktiivisesti.
 Sosiaaliset taidot
 Nuorille koulutusta ja töitä
 Toimijoiden / järjestöjen / virkamiesten jne tiiviimpi yhteistyö
 Mielekästä tekemistä nuorille
 Järjestötoiminnan kautta aktiivikansalaiseksi (vrt 4H, vertaistuki,
vapaaehtoistyö)
 Ihimiset.fi -verkkosivut yms kanavat, missä nuoret liikkuvat + some -> pitää
panostaa tiedon tuottamiseen eri viestintäkanaviin kohderyhmän
vaatimusten mukaan
 ad hoc –toiminta
 Ylisukupolvinen toiminta
 Harrastamisen kynnys alas / vaatimus seuroille ja järjestöille

6. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakennehankkeen ajankohtaiset kuulumiset
Helena Illikainen kertoi ajankohtaiset asiat. Slaidit muistion liitteenä 3.
7. Muut asiat ja seuraava kokous
Hyvinvointifoorumi järjestetään 11.10. Liminganlahden luontokeskuksessa.
Ennakkokutsu ja ilmoittautumislinkki on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan liiton
verkkosivuilla.
Seuraava kokous järjestetään 29.11. klo 12. Paikkana Oulun keskustan Technopolis,
kokoustila Reykjavik.
8. Lopetus
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

Muistion vakuudeksi 22.8.2018
Auli Suorsa, sihteeri

