
 

 

 
 

 
Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 
 
Aika:  perjantai 11.12.2020, kello 10.00–12.01  
Paikka:  Teams-kokous 
 

Läsnä: 
Esko Hassinen, puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja Urheilu ry 
Esa Aunola   Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 
Pekka Härkönen   Raudaskylän Kristillinen Opisto ry.  
Heli Hietala 4H-liitto, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu  
Paavo Leskinen   Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry  
Anna Katajala Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry  
Anne Mustakangas-Mäkelä Vuolle Setlementti ry  
Timo Nevanperä   Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto 
Arja Sutela   Nuorten Ystävät ry  
Martti Turunen   Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus 
Risto Örling   Pohjois-Pohjanmaan EETU ry  
Auli Suorsa   Pohjois-Pohjanmaan liitto  
Ilpo Tapaninen   Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 
1. Avaus ja läsnäolijat 

 
Puheenjohtaja Esko Hassinen avasi kokouksen klo 10. Kokous todettiin viralliseksi, 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. 

  

2. Järjestöneuvottelukunnan toiminnan itsearviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
 
(+) tutustuttu toinen toistemme työhön 
(+) maakuntaan tutustuminen ja opintimatkat alkuvaiheessa 
(+) yhteistyö järjestörakenne 2.0 -hankkeen kanssa tuonut lisäarvoa 
(+) yhteiskehittäminen ja uudet kumppanuudet lisääntyneet 
(+) kunnissa tapahtunut paljon ryhdistäytymistä (järjestöyhteistyön suositukset) 
(+) järjestöjen välinen yhteistyö, mm. hankkeissa järjestetty koulutus 
(+) järjestöt ja kansalaisyhteiskunta vahvistaneet kriisiajan muutoskyvykkyyttä 
     maakunnassa 
 
(-) neuvottelukunnan ja sen tekemän työn näkyvyys vaatimatonta 
(-) kannanotot ja mielipidekirjoitukset 
(-) viestinnän haasteet 
(-) haasteena yhteisen vision löytyminen → strategiatyöpajan järjestäminen  
     vuonna 2021 

 
Yhteinen visio voi löytyä maakunnan hyvinvointisopimuksessa määritetyn 
ihmislähtöisen hyvinvoinikäsityksen kautta. Kaikkien tehtävänä on edistää ihmisten 
hyvinvointia. Hyvinvointikäsitteen kautta pystytään identifioimaan yhteinen tavoite. 
 
Osana kansalaisyhteiskuntaa olemme vahva osa yhteiskuntaa. Ihmiset ovat järjestöjen 
kautta rakentamassa systeemiä.    
 



 

 

 
3. Vuoden 2021 toimintasuunnittelu 

 
Puheenjohtaja kertoi Harrastamisen Suomen mallista (OKM). Suomen mallissa 
päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on 
mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän 
yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen 
harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen 
koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. 
 
Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 
1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi 
toimintatavaksi kunnissa. Neuvottelukunnan jäsen, toiminnanjohtaja Heli Hietala on 
tehnyt opinnäytetyötä pilotointivaiheesta. Toivottiin seuraaviin neuvottelukunnan 
kokouksiin Helin opinnäytetyön esittelyä. 
 
Suomen mallin pilottihaussa 3.11.–2.12.2020 haetaan mukaan kuntia, jotka ovat 
valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Toinen 
haku on ensi keväänä ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa. 
 
Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan esitettyjä painopisteitä: 
 
(1) neuvottelukunta kannustaa maakunnan kuntia hakemaan rahoitusta Harrastamisen 
Suomen mallin kevään 2021 avustushaussa. Hyödynnetään tässä työssä Pohjois-
Pohjanmaan liiton koordinoimaa maakunnan sivistysjohdon verkostoa. Periaatteena 
se, että toteuttajapohja hankkeissa on kuntaorganisaatiota laajempi. 
(2) POPsote uudistuksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen 
(3) huhtikuun kuntavaalit ja neuvottelukunnan viestit 
(4) maakuntaan tutustuminen ja opintomatkat 
(5) ylimaakunnallisuus: tutustuminen ja vierailut muiden maakuntien 
järjestöyhteistyöhön ja rakenteisiin 
(6) vuoden järjestöpalkinnon valintaprosessi (maakuntaliiton 90 v. juhlavuosi) 
(7) viestinnän kehittäminen, mm. “miten kehitämme maakuntaa yhdessä” -blogit liiton 
uudistetuilla nettisivuilla (Harrastamisen Suomen malli voisi olla yksi aihe) 
(8) maakuntaohjelman 2022-2025 ja kulttuurin kehittämisohjelman valmisteluun 
osallistuminen 
(9) valtakunnallisilla kotiseutupäivillä esillä oleminen 
(10) vanhusten teeman esillä pitäminen 

 
4. Jäsenten ja jäsenjärjestöjen koronakokemukset, poimintoja 

Paavo Leskinen, Eläkeliitto 
- Eläkeliitolla vaikuttamisvastaavien koulutusta 
- Pandemia aiheuttaa ikäihmisille kärsimystä 
- Pienten yhdistysten talous haasteellinen 
- Kansallista vaikuttamista vanhusasiamiehen kautta 

 
Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys 
- Kumppanuuskeskus ollut kiinni 
- Samoin Järjestöt sairaalassa -hanke tauolla 
- Etäkäytänteet otettu käyttöön 
 
Arja Sutela, Nuorten Ystävät ry 
- Vaikutuksia asiakastyöhön ja henkilökunnan jaksamiseen 
- STEA:lta rahoitus kahdelle hankkeelle valmiuksien kehittämiseen 



 

 

- Vaikeasti päihteitä käyttävät nuoret aikuiset kärsinyt ryhmänä eniten 
- Organisaation sisällä valmiusryhmä 

 
Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry 
- Vaikuttanut vahvasti kylätoimintaan; lähikoulutukset ja opintomatkat peruttu 
- Pakottanut digiloikkaan (vrt. rajaton verkosto -hanke) 
- Ylijäämäinen tulos  

 
Heli Hietala, 4H 
- Kauttaaltaan nuorisotoimintaa ollut vähemmän 
- Henkilöstöä lomautettuna 
- Onnistumisia: Satosankarit-toiminta, Reilu teko -lannoitesäkkikeräys sekä 

taimiteko-toiminta 
 

Timo Nevanperä, Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojen liitto 
- Korjausvelkaa syntynyt (järjestötalot) 
- Toiminnot lähes pysähdyksissä 
- Uusia varainhankintakeinoja (esim. Korvenkylän ns) 
- Digiloikka ollut valtava 

 
Pekka Härkönen, RKO 
- Opiston koronaketju saatu hallintaan 
- Siirrytty etäopiskeluun, hyvät valmiudet digiaikaan siirtymisessä 
- Hankkeissa haastetta enemmän (mm. vapaaehtoistoiminta- ja työllisyyshankkeet) 
- Hankerahoituksen tulevaisuus mietityttää 

 
Risto Örling, Pohjois-Pohjanmaan EETU ry 
- Vanhustyö pysähtyi 
- Mukana Oulu-avun soittoringissä 
- Oulussa Aleksinkulma suljettu 

 
Martti Turunen, maakuntahallitus/Kuusamo 
- Kuusamo oli koronavapaaata aluetta varsin pitkään 
- Kumppanuustalolla nettikahvilatoimintaa 
- Ihmiset käyttävät hyvin suojamaskeja 

 
Esko Hassinen, PoPLi ry 
- Liikutaseurojen haasteena pienentyneet tulovirrat 
- Paljon myös ns. pakollista hyötyä 
- Kriisiaika osoittanut yhdistysten johtamisen kehittämistarpeet 

 
Auli Suorsa ja Ilpo Tapaninen, PPL 
- Asiantuntijaorganisaation siirtyminen etätyömoodiin sujunut varsin mallikkaasti 
- Etäkokouskäytänteet, myös päätöksenteossa 
- Työhyvinvointikyselyt (2), tulokset vastaavat valtakunnallisia keskiarvoja 
- Haasteena ja mahdollisuutena samanaikaisesti uudistetut monet hallinnolliset 

käytänteet, alustat ja työkalut  
 

5. Muut asiat ja seuraava kokous 
 

Muita asioita ei ollut. 
 



 

 

Seuraavan kokouksen aikataulu sovitaan myöhemmin. Kokous mahdollisesti helmikuun 
alkupuolella. Kokoukseen Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojen liiton toiminnan 
esittely. 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.01. 


