
 

Pohjois-Pohjanmaanjärjestöneuvottelukunta             2/2021 

Kokouspöytäkirja  
 
Aika:  15.4.2021, kello 9.00 – 11:06 
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 
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  
Risto Örling, Pohjois-Pohjanmaan EETU ry  
Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
Marko Miesmaa, Pohjanmaan Partiolaiset  
Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaanliitto  
Marja Malmi, Suomi-Venäjä-Seura  
Pasi Laukka, Oulun kaupunki  
Pertti Saarela, Suomen Punainen Risti Oulun piiri 
Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Auli Suorsa (sihteeri), Pohjois-Pohjanmaan liitto  
Riitta Ilola, rahoituspäällikkö POPELY 

______________________________________________________________________________ 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9. Todettiin läsnäolijat.   

2. Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto Ry:n esittely  
Toiminnanjohtaja Timo Nevanperä esitteli Nuorisoseurojen Liitto ry:n toimintaa. Esitys liitteenä 1.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi Timo Nevanperän esitys. 

3. Yleiskatsaus uuteen rakennerahastokauteen 
Rahoituspäällikkö Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta antoi katsauksen avoinna 
olevaan REACT-hakuun ja uuteen rakennerahasto ohjelmaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–
2027. REACT-ohjelman hankehaku on avoinna 19.4.2021 asti. Uuden rakennerahastokauden 
ohjelma on tällä hetkellä avoimella lausuntokierroksella. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi 
antaa 16.4.2021 asti. Ohjelman toimeenpanon on tarkoitus käynnistyä 1.9.2021.  Riitan esitys 
liitteenä 2. 

Lisäksi Kukka Kukkonen antoi katsauksen maaseuturahaston ja Leader-ryhmien 
ohjelmatilanteeseen. Maaseuturahasto jatkaa vielä kaksi vuotta nykyisellä ohjelmalla, mutta 
uuden ohjelmakauden suunnittelu vuosille 2023-2027 on jo käynnistynyt. Valmistelussa voi olla 
mukana maaseutuforum verkoston kautta (liittyminen tämän linkin kautta). Myös Leader-ryhmät 
valmistelevat tällä hetkellä omia ohjelmiaan.  

Päätös: Merkittiin esitykset ja käyty keskustelu tiedoksi.  
  

https://link.webropolsurveys.com/S/D8170640DCA6A76C


 

 

4. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025, järjestöneuvottelukunnan kannanotot 
Ilpo Tapaninen esitteli maakuntaohjelman 2022-2025 valmisteluprosessia ja tämänhetkistä 
tilannetta. Esitys liitteenä 3.  

Päätös: Järjestöneuvottelukunta kävi keskustelua esityksen pohjalta. Todettiin, että 
strategiaprosessi on jo tähän mennessä ollut kattava ja esiin nousseet asiat erinomaisia ja 
ajankohtaisia. Merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi.   

5. Muut asiat ja seuraava kokous 

- Puheenjohtaja lausui Pertti Saarelalle lämpimät kiitokset yhteistyöstä hänen jättäessä 
tehtävänsä järjestöneuvottelukunnassa.   

- Toiminnanjohtaja Eevaleena Isoviita Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan 
piiristä on lähestynyt järjestöneuvottelukuntaa Lasten ja nuorten harrastusrahasto asialla 
tiedustellen mahdollista yhteistyötä asian edistämisessä maakunnallisen LNP-
järjestöverkoston ja POPsoten kanssa. Eevaleenan viesti toimitetaan neuvottelukunnan 
jäsenille mahdollisia toimenpiteitä varten. 

- Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen (POPsote/HYTE osahanke) on 
lähestynyt järjestöneuvottelukuntaa järjestökyselyllä. Ilpo on välittänyt viestin jäsenille.  

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi. Seuraava kokous pidetään 10.6.2021 klo 9–11.  

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet:  

Liite 1. Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojen liiton esittely 

Liite 2. EU-rahoitusinfo 

Liite 3.  Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022–2025 

 
 
 
 



Nuorisoseuratoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla

Ensimmäinen nuorisoseura Tyrnävälle 1888

Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto perustettu
1906

3820 jäsentä

90 rekisteröityä nuorisoseuraa

40 nuorisoseurantaloa
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Nuorisoseuratoiminnan periaatteita

KANSAN TAPOJEN PARANTAMINEN

- yöjuoksut, juopottelu, lattioille sylkeminen jne.

- luku ja kirjoitustaidon kohottaminen

- esiintymistaidon kehittäminen

- suomalaiskansallisen kulttuurin ylläpitäminen



ELÄMÄN KORKEAKOULU

Santeri Alkio, aatteellinen oppi-isä, 
valtiopäivämies, kirjailija

Kyösti Kallio, keskusseuran perustaja, 
tasavallan presidentti

Pasi Jääskeläinen, näytelmäkirjailija, 
kanteleensoittaja, laulaja

Ahti Pekkala, maaherra, 
kansanedustaja, ministeri



Nuorisoseuratoiminta on ennen kaikkea iloa, elämyksiä ja onnistumisia tuottava.

Harrastustoiminnan tukemiseksi keskusseura järjestää ohjaajakoulutusta, tuottaa 

aineistoja, välittää kansainvälisiä kontakteja, järjestää valtakunnallisia ja kansainvälisiä 

tapahtumia. 

Keskusseura kehittää myös uusia toimintamalleja, joista yksi suosituimpia 

musiikkiliikuntatoiminta, remonttiryhmä, lasten ip-toiminta.

Lisäksi keskusseura kehittää nuorisosalaa yhdessä muiden suomalaisten lapsi- ja 

nuorisojärjestöjen kanssa.

Tunnetuimpia järjestön tapahtumista ovat Maakuntajuhlat, Supikas-

kansantanssitapahtuma, Tolari-teatterikatselmus, kansanmusiikin ja kansantanssin 

toimijat kokoavat Folklandia, Pispalan Sottiisi ja Tanssimania.

Kehittämistoiminnan pääpaino on kulttuurisen nuorisotoiminnan tukemisessa sekä eri 

sukupolvia yhdistävän yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä. 

Pohjois-Pohjanmaalla on 40 nuorisoseurantaloa, jotka on rakennettu ja joita pidetään yllä 

talkoovoimin. Ne ovat alueillaan tärkeitä harrastustoiminnan ja yhteistoiminnan 

keskuksia.

Nuorisoseuratoiminta on eri sukupolvet yhdistävää toimintaa. Toiminnan keskiössä ovat 

lapset ja nuoret, mutta toiminta tarjoaa mahdollisuuksia kaiken ikäisille. Nuorisoseurojen 

seniorit ovat järjestäytyneet maakunnallisiin Hermanni-kiltoihin, jotka tukevat 

maakunnallista nuorisoseuratoimintaa omilla verkostoillaan.



Rantalakeuden nuorisoseurojen

perustamisvuodet

Limingan ns perustettu 1891 

Lumijoen ns perustettu 1896

Ala-Temmeksen ns perustettu 1893

Maakuntajuhlilla on katkeamaton ketju vuodesta 1943 

lähtien. Talot ja toiminta vahvasti esillä



Muuta huomioitavaa:

- Juhlille nimi-ja julistekilpailu

- Verkostoidutaan alueen yrittäjien, järjestöjen, kunnan, 
oppilaitosten jne kanssa

- Tehdään tunnetuksi nuorisoseuratoimintaa yhteisesti sovituin tavoin

- Juhlille odotetaan n.  kävijää?

- Vuoden hermannin ja hermanskan julkistaminen

- Alueen merkkihenkilöiden hahmot esillä eri tilaisuuksissa

- Arvoseminaari

- Terveydenedistämispalkinto (Sairaanhoitopiiri)

- Markkinointi koko maakunnan ja valtakunnan alueelle

- Viikonlopun yli oleva vierailija jättää paikkakunnalle n. 200 €.  
500 henkilöä jättää paikkakunnalle n. 100.000 €

- Elävöittää ja kehittää kolmannen sektorin toimintaa.



Kuvia maakuntajuhlista 



Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Suomen rakennerahasto-ohjelma

ESR –rahoitusinfo 15.4.2021 
Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 

Rahoituspäällikkö Riitta Ilola

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
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Aluekehittämisen elvytysvälineet ja niiden roolit

Pitkäjänteistä kasvua ja uudistumista

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 
(Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma)

Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2021-2027 

Takaisin kasvun uralle

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF)

Nopeat toimet taantuman torjumiseksi

ALKE-elvytyspaketti ReactEU 2021-2023
Maaseuturahaston 

lisärahoitus 2021-2022

21.4.2021Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 2



React- EU

• Suomi saa koronapandemian vaikutusten hoitoon vuosille 2021–2023    

REACT-EU-rahoitusta

• Tavoitteena on toteuttaa nopeasti vaikuttavia ja elvyttäviä toimia, luodaan 

pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

• Rahoitettavissa hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia.

• React-EU ESR -hankehaku 5.3.-19.4.2021, kesällä/syksyllä  uusi hankehaku

• Rahoitusta suunnataan  maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelman 2021-2022 

mukaisiin toimiin.

• Hankkeiden toteutusaikaa enintään 8/2023 saakka

• Nykyisen ohjelman säännöt, tukiprosentti pääsääntöisesti 80%

• Lisätietoa ja varsinainen hakukuulutus                                 

www.rakennerahastot.fi

21.4.2021Etunimi Sukunimi3

http://www.rakennerhastot.fi/


12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen (TL9)

Tavoitteita

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden digitaaliset taidot ovat parantuneet 

 Parantaa henkilöiden mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille

 Lisää mahdollisuuksia pärjätä työssä ja opinnoissa

 Ehkäisee syrjäytymistä

 Vahvistaa osallisuutta

Yksityiset ja julkiset palvelujen tarjoajat ja tuottajat pystyvät tehokkaammin

 hyödyntämään erilaisia (olemassa olevia)  digitaalisia alustoja

 tarjoamaan palveluja helpommin saavutettavaksi

 auttamaan  asiakkaita/kohderyhmää kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi

Huom! Ei investointeja

Kohderyhmät:  Työssä olevat, työttömät, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, opiskelijat, nuoret, 

maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt; 

työllisyys-koulutus-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjoajat,   

toiminnassa mukana olevat työnantajat ja itsensä työllistäjät

21.4.2021Etunimi Sukunimi4



Et 12.3. Digitaalisten taitojen  parantaminen

Tuettava toiminta pääsääntöisesti:
– parannetaan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa nopeasti 

tapahtumassa olevaan digitalisaatioon

– kehitetään digitaalisia palveluita ja mm. digitaalisia                             

oppimisympäristöjä (pl. investoinnit laitteisiin)

Huom! Tutustu myös erityisiin valintaperusteisiin

21.4.2021Etunimi Sukunimi5



Et 12.3  Erityiset valintaperusteet, esimerkkejä

• Hanke kohdistuu henkilöihin tai organisaatioihin, joiden tilanne 

koronapandemiasta seuranneen digiloikan vuoksi on muodostunut 

haasteelliseksi.

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä 

lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin hyödyntämällä 

digitaalisia ratkaisuja.

• Hankkeessa parannetaan osallistujien digitaalisia taitoja heidän 

työmarkkina-asemansa parantamiseksi ja yhteiskunnan toimintaan 

osallistumisensa ja hyvinvointinsa edistämiseksi.

• Hanke vahvistaa kansalaistoimija- ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja.

• Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä. 

• Muut

21.4.2021Etunimi Sukunimi6



12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden 

edistäminen 

Tavoitteita

• Pk-yritysten ja henkilöstön kyky  sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristön nopeita 

muutoksia paranee. Myös kriisistä selviytymisen keinot ja osaaminen paranee.               

 uudet toimintatavat ja innovaatiot

• Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen aiempaa vahvemmin  yrityksen 

toiminnassa  voi lisätä kilpailuetua

• Henkilöstön osaamisen taso nousee ja syntyy uudenlaista osaamista

• Työhyvinvointi ja muutosjohtamisen osaaminen kehittyvät

• Vihreää siirtymistä ja kestävää kehitystä tuetaan 

Kohderyhmät:  

mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml.yrittäjät sekä irtisanomisuhanalaiset,  

kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot, 

erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen  kehittäjät ja tarjoajat

21.4.2021Etunimi Sukunimi7



12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden 

edistäminen 

Tuettava toiminta pääsääntöisesti:

– tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla 

edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista (pl. 

digitaidot) ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvan toimintaympäristön 

hyödyntämiseksi

– parannetaan yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa 

johtamisessa

– tarjotaan keinoja niin johtajien kuin henkilöstön, yksinyrittäjien ja itsensä 

työllistäjien työhyvinvointiin uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa

– tuetaan valmiuksia, joilla edistetään yritysten vihreää siirtymistä ja 

innovointia

Huom! Tutustu myös erityisiin valintaperusteisiin

21.4.2021Etunimi Sukunimi8



Et 12.4.  Erityiset valintaperusteet, esimerkkejä

• Hanke kohdistuu yrityksiin ja niiden henkilöstöön, joihin koronapandemian 

seurauksena muuttunut toimintaympäristö on vaikuttanut haitallisesti.

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.

• Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä 

lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden 

uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

• Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja.

• Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta 

koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi.

• Jne.

21.4.2021Etunimi Sukunimi9



Uusi ohjelmakausi 2021-2027 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

TL 1 Innovatiivinen Suomi (EAKR) 

TL 2 Hiilineutraali Suomi (EAKR)

TL 3 Saavutettavampi Suomi (EAKR)

TL 4  Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR)

Et 4.1.1 Polkuja töihin

Et 4.1.6 Uutta osaamista työelämään

Et 4.1.7 Yhdenvertaiseen osallisuuteen

TL 5  Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR)

Et 2.5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

TL 6 Aineellista puutetta torjuva Suomi (ESR)

Et 2.6.1 Eväitä elämään
21.4.2021Etunimi Sukunimi10



Hakemusta valmistellessanne muistakaa:

A. lukea hakemuksen jokaisen kohdan ? –merkin alta 

ohjeet

B. tehdä selkeä ja looginen rakenne suunnitelmaan:

– Tarve (ongelma, johon hankkeella haetaan ratkaisua)

– Tavoite (mihin pyritään, mikä on tilanne hankkeen päätyttyä)

– Toimenpiteet (mitä toimia tavoitteeseen pääsemiseksi)

– Tulokset (laadulliset ja konkreettiset määrälliset)=> vältä turhaa 

toistoa!

11



Muistakaa….

C. tehdä hyvä tiivistelmä hankkeelle lopuksi! 

=>tiivistelmä on hankkeen näyteikkuna: tulostuu 

valintaesitykseen ja EURAn tietopalveluun

D. kustannustehokkuus

E. arvioida horisontaaliset vaikutukset ajatuksen kanssa

F. liittää vaadittavat liitteet hakemukseen:

yhteistyösopimus, sitoumukset rahoituksesta, alv-ohjaus, vakuutus 

takaisinperintäprosessista jne.

Hyvä selkeä hakemus => hyvä hanke!

12



Lisätietoa 

www.rakennerahastot.fi/pohjois-suomi (hakuajat ja –ilmoitukset löytyvät kohdasta: 

Ajankohtaista)

www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > EU-rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön yhteyshenkilöt Oulussa:

Riitta Ilola, rahoituspäällikkö, p. 0295 038 224

Päivi Jaakola, rahoitusasiantuntija, p. 0295 038 225

Anne-Maaria Kurvinen, rahoitusasiantuntija, p. 0295 038 228

Ville Mehtälä, rahoitusasiantuntija, p. 0295 038 230

Henri Helander, rahoitusasiantuntija (OKM:n valtakunnalliset ESR-hankkeet), p. 0295 038 221

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kiitos!

http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa


Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2022-2025
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Kohti ilmiölähtöisyyttä

– Tarve perusteelliselle prosessille, 
jossa aluekehittämisen 
pidemmän aikavälin tavoitteita 
ja valintoja käydään läpi ja 
konkretisoidaan uudeksi 
maakuntaohjelmaksi

– Ohjelmatyön taustaksi 
tunnistetaan maakunnan 
kannalta merkityksellisiä 
toimintaympäristön muutoksia 
sekä tulevaisuuden 
muutosvoimia
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