
 
 
 

 
Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 
 
Aika: tiistai 3.5.2022, kello 12.00–14.04 
Paikka:  Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, Siikasali   
 

Järjestöjen edustajat:  
Esa Aunola, puheenjohtaja  Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 
Esko Hassinen  Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja Urheilu ry 
Heli Hietala, varapuheenjohtaja 4H-liitto, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu 
Riikka Hautala  Nouseva Rannikkoseutu ry  
Helena Kinnunen  Suomen Latu ry 
Marja-Liisa Pylväs  Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry 
Kaija Sepponen  Kaatuneitten Omaisten Oulun piiri ry (Etäyhteys) 
Pertti Kukkonen  Auta Lasta ry 
Anna-Liisa Lämsä  Mielenvireys ry (Etäyhteys) 
Tanja Tanhua  Oulun Diakonissalaitoksen säätiö 
Anna Katajala  Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry  
(Etäyhteys) 
Marko Miesmaa  Pohjanmaan Partiolaiset ry 
Timo Nevanperä  Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto 
Arja Sutela   Nuorten Ystävät ry 
Risto Örling   Pohjois-Pohjanmaan EETU ry 
Kuntaedustaja:  
Pasi Laukka   Oulun kaupunki 
Asiantuntijajäsenet:     
Kukka Kukkonen  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Auli Suorsa   Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Ilpo Tapaninen, sihteeri  Pohjois-Pohjanmaan liitto 
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1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 

 
Kokouksen koolle kutsujana Pohjois-Pohjanmaan strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen avasi kokouksen ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja neuvottelukunnan uudelle toimikaudelle. 
 
Käytiin esittelykierros ja todettiin läsnäolijat. 

  

2. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta toimikaudelle 

Toimikausi 2022–2025  
Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestöneuvottelukunnan  

1. puheenjohtajaksi valittiin Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n toiminnanjohtaja Esa Aunola 
2. varapuheenjohtajaksi valittiin Suomen 4H-liiton (Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Kainuu) 

aluejohtaja Heli Hietala 
3. sihteeriksi valittiin Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen 

 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Neuvottelukunnan suunnittelun aloittaminen 
 
Ilpo Tapaninen kertoi edellisen toimikauden päätteeksi tehdyn itsearvioinnin viesteistä. Kehittämis-
kohteina nähtiin tuolloin muiden muassa viestintä sekä neuvottelukunnan ja sen toiminnan tunnettuus 
sekä vaikuttavuus. Onnistumisia ovat olleet esimerkiksi kuntayhteistyö (Pohjois-Pohjanmaan järjestö-
rakenne-hanke tukena), digituen jalkauttaminen sekä yhteisen vision hahmottaminen ihmisen hyvin-
voinnin ja sen edistämisen ympärille. 
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Maakuntahallitus on päätöksellään 14.3.2022 (§ 43) määrittänyt järjestöneuvottelukunnan tehtävän 
seuraavanlaisesti: 
Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on osallistua aktiivisesti maakunnan kehittämiseen, tehdä näky-
väksi ja tunnetuksi järjestötoimintaa maakunnassa, edistää kansalaisten ja järjestöjen osallisuusmah-
dollisuuksia maakunnassa, tehdä yhteistyötä hyvinvointialueen osallisuustyön kanssa sekä edistää jär-
jestöjen välistä että järjestöjen, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. 
 
Käytiin keskustelu asiasta. Nostettiin seuraavia teemoja ja asiakokonaisuuksia esille alkavan toimikau-
den osalta: 
- jalkautuminen maakuntaan 
- toimintamallina toimikuntatyöskentely, jäsenten rotaatio 
- päätettiin perustaa neuvottelukunnalle whatsapp-ryhmä 
- yhteistyö muiden maakuntien neuvottelukuntien kanssa 
- osallisuuden kokeminen ja ihmisten osallisuuden lisääminen 
- järjestöjen yhteistyö STEA-rahoituksessa 

 
Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa valmistellusti työstetään neuvottelukunnan suunnitelmaa. 
Sihteeri kokoaa aikaisemmat materiaalit. Puheenjohtajisto ja sihteeri valmistelevat asian seuraavaan 
kokoukseen. 
 
 

5. Edustajan nimeäminen POPSOTE-hankkeen ohjausryhmään 
 
POPsote-hankekokonaisuuteen liittyvät mm. seuraavat hankkeet: 
- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke (POPsote) 
- Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke (Ikä on POP) 
- Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla (POP-Digi-Hoitotakuu), ns. RRF-

hanke 
  

Hankkeiden hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuoden 2023 alusta hankkeet 
siirretään erillispäätöksin hyvinvointialueen hallinnoitaviksi. 
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Hankkeiden rahoituspäätösten mukaan niillä tulee olla ohjausryhmä, jossa tulee olla kattava edustus 
perustason sosiaali- ja terveydenhuollosta, perusterveydenhuollon yksiköistä sekä 
sosiaalialan osaamiskeskuksista ja alueella toimivista kolmannen sektorin toimijoista. Ohjausryhmä voi 
olla yhteinen maakunnan / hyvinvointialueen muiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkei-
den kanssa. 
  
POPsote-hankkeen virallisena ohjausryhmänä on toiminut laaja poliittinen ohjausryhmä, jolle esitykset 
on tehnyt suppea poliittinen ohjausryhmä. Aluevaltuuston käynnistäessä toimintansa 1.3.2022 nämä 
ryhmät ovat lakanneet. Tämän vuoksi hankkeille tulee nimetä uusi ohjausryhmä. Ohjausryhmän aset-
taa hankkeen hallinnoijana Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri. 

  

Suppea poliittinen ohjausryhmä ehdotti 23.2.2022, että hankkeiden ohjausryhmä voisi jatkossa muo-
dostua sote-ryhmästä täydennettynä perusterveydenhuollon yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen 
ja kolmannen sektorin edustajilla sekä hyvinvointialueen poliittisten toimielinten edustajilla. 
  
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 28.3.2022 päättänyt nimetä POPsote hankekokonai-
suuteen liittyvien hankkeiden yhteiseksi ohjausryhmäksi Pohjois-Pohjanmaan järjestämisvastuullisten 
sote-organisaatioiden johtajista muodostuvan sote-ryhmän täydennettynä seuraavasti: 

  

- Sairaanhoitopiirin perusterveyden yksikön johtajalla 
- Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen nimeämällä edustajalla ja varaedustajalla 
- Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan nimeämällä edustajalla ja varaedustajalla 
- Hyvinvointialueen aluehallituksen nimeämillä 5 edustajalla ja heidän varaedustajillaan. 

 
Hankejohtaja (POPsote-hanke/PPSHP) Jouko Luukkonen on lähestynyt Pohjois-Pohjanmaan liittoa, ja 
pyytänyt ilmoittamaan em. tahojen nimeämät edustajat. 
 
Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta valitsi edustuksensa POPsote-hankkeen ohjausryhmään: 
- jäseneksi pääsihteeri Arja Sutela, Nuorten Ystävät ry 
- varajäseneksi kehittämispäällikkö Tanja Tanhua, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö 
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6. Oulun alueellisen kansalaisjärjestöakatemian suunnittelu ja yhteistyö, Ari Heikkinen ja Merja Nie-
melä, Oulun kaupunki 

 
Ari Heikkinen ja Merja Niemelä esittelivät asian. Esittelymateriaali on muistion liitteenä. 
 
Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia järjestetään Oulussa ti 27.9. klo 9.00–12.00 mahdollisuuksien 
mukaan hybriditilaisuutena. Alustava tilavaraus on tehty Kaupunginteatterin Pikisaliin. Alueellisen 
tilaisuuden tavoitteita ovat tietoisuuden lisääminen järjestöjen toiminnasta, järjestöyhteistyön toi-
mintatavat ja rakenteet sekä järjestöyhteistyö Oulun kaupungin, hyvinvointialueen ja Pohjois-Pohjan-
maan liiton kanssa. Osallisuus ja avoimuus keskeistä hallinnon kehittämistyössä ja ohjelmissa. 
 
Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta ilmaisi tahtonsa olla mukana kansalaisjärjestöakatemia 
yhteistyössä. Tapahtuman päivämäärä kirjataan kalentereihin ja asiaan palataan seuraavissa kokouk-
sissa. 
 
 

7. Muut asiat 
 

Ei ollut. 
 
 

8. Seuraava kokous  
 
Päätettiin pitää 20.6.2022 klo 14–16. 
 
 

9. Kokouksen päättäminen 
-  

Puheenjohtaja Aunola päätti kokouksen klo 14.04. 



Hallintojohtaja Ari Heikkinen

Vuorovaikutussuunnittelija Merja Niemelä 29.4.2022

Avoin ja kaikkien yhteinen Oulu 

Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia 2022



Mikä on avoin hallinto?

• Avoin hallinto tarkoittaa kaikkea sitä, mikä tuo kaupungin ja sen toiminnan lähemmäs asukkaita.

• Avoimen hallinnon lähtökohtana on avata tietoa asukkaille ymmärrettävässä ja saavutettavassa 
muodossa sekä vahvistaa asukkaiden kokemuksellista osallisuutta palvelujen suunnitteluun ja 
kehittämiseen.

• Avoimen hallinnon suunnitelmalla ja asetetuilla toimenpiteillä halutaan varmistaa, että oululaisilla on 
yhä laajemmat mahdollisuudet osallistua kaupunkinsa kehittämiseen sekä edistää oululaisten 
luottamusta entisestään kaupungin toimintaan. 

• Suomessa avoimen hallinnon edistäminen toteutuu Valtiovarainministeriön koordinoimana. Avoimen 
hallinnon IV toimintaohjelman teemat ovat: kestävä avoimuus, avoimen hallinnon strategian 
laatiminen, avoimuusrekisteri ja avoin data. Oulun kaupunki on mukana valtakunnallisessa avoimen 
hallinnon työryhmässä.  

• Oulu on ainoana kaupunkina Suomessa laatinut vuodesta 2018 alkaen toimintasuunnitelman 
avoimen hallinnon edistämiseksi. Oulun kaupungin suunnitelmaa koskevassa työryhmässä ovat 
mukana kaikkien toimialojen edustajat.  

• Vuosille 2021-23 laadittu toimintasuunnitelma on Oulun kaupungin toinen suunnitelma avoimen 
hallinnon edistämiseksi. 

29.4.2022





Yhteistyö järjestöjen kanssa 

• Yhteistyössä elämänkaariverkostojen eli oululaisten järjestöjen, seurakunnan ja kaupungin 
henkilöstön sekä Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon tiimin kanssa järjestettiin avoimen 
hallinnon suunnitelman osa-alueista yhteisiä webinaareja vuonna 2021:

➢ Kokemusasiantuntijuus 29.4. 

➢ Ymmärrettävyys 23.9.

➢ Tiedon ja päätöksenteon avoimuus 3.11.

➢ Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys 1.12.

• Webinaarien palautteet ja työpajaosuuksien kooste on osa toimintasuunnitelman tavoitteiden 
arviointia. 

29.4.2022



Kansalaisjärjestöakatemian 
tavoitteet ja toteutus

Valtiovarainministeriö



Kansalaisjärjestöakatemian toteuttaminen

• Kansalaisjärjestöakatemia toteutettiin ensimmäisen kerran 1.10.2020. Sen jälkeen on toteutettu 
kansalaisjärjestöakatemiatilaisuudet 25.3.2021, 1.10.2021 ja 31.3.2022. Lisätietoa tilaisuuksista 
avoimen hallinnon sivustolla.

• Syksyn tapahtumassa on yleinen koulutusosa, jolla vastataan Kansalaisjärjestöakatemian 
alkuperäiseen tavoitteeseen virkamiesten kansalaisjärjestöosaamisen lisäämisestä. Tämän lisäksi 
syksyn tapahtumassa jatketaan hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteisiä dialogeja, joiden teemat 
rakentuvat edellisten tapahtumien keskusteluiden ja niissä esiin nousseiden kysymysten pohjalle.

• Kevään tapahtumassa keskitytään kansalaisjärjestöjen ja hallinnon konkreettiseen 
yhteiskehittämiseen ja työpajoihin, joissa pureudutaan syvemmälle rajattuihin kysymyksiin ja etsitään 
niihin konkreettisia vastauksia kohdennetummissa ryhmissä. Yhteiskehittämisen aiheina voisi olla 
esim. ohjeiden/suositusten luominen virkamiehille haavoittuvien ryhmien (esim. maahanmuuttajat, 
kielivähemmistöt jne.) tavoittamiseksi ja kuulemiseksi.

29.4.2022

https://avoinhallinto.fi/verkostot/kansalaisjarjestoakatemia/


Järjestettyjen kansalaisjärjestöakatemiatilaisuuksien ajankohdat ja 
aiheet

Kansalaisjärjestöakatemia 1.10.2020

• Hallinto ja kansalaisjärjestöt toistensa tukena: yhteistyön välineitä ja mahdollisuuksia. Tapahtuma tarjosi välineitä 
virkamiesten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Tilaisuudessa esiteltiin oppeja ja parhaita käytäntöjä niin 
lainsäädäntöprosesseista kuin ennakoimattomista, nopeaa reagointia ja koordinaatiota vaativista tilanteista, kuten 
koronakriisistä.

Kansalaisjärjestöakatemia 25.3.2021

• Hallinnon ja kansalaisjärjestöjen treffitori. Tapahtumaan kutsuttiin hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajat pohtimaan 
yhdessä sitä, miten hallinto ja järjestöt voisivat toimia paremmin yhdessä. Mitä yhteistyöllä voidaan saavuttaa? Mitä 
yhteisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii? Missä hallinto ja järjestöt kohtaavat ja missä eivät?

Kansalaisjärjestöakatemia 1.10.2021

• Kansalaisyhteiskunnan näköaloja ja yhteistyötä. Tilaisuudessa kuultiin alustuksia OECD:n arviointien tuloksista, 
neljännestä sektorista sekä hallinnon ja järjestöjen yhteistyöstä uusilla hyvinvointialueilla. Tilaisuudessa oli myös 
mahdollista osallistua hallinnon ja järjestöjen yhteisiin dialogeihin ajankohtaisista aiheista.

Kansalaisjärjestöakatemia 30.3.2022

• Kohti kansallisia dialogeja. -Kansalaisjärjestöakatemian treffitori hallinnon ja kansalaisjärjestöjen kohtaamiselle jatkuu. 
Kansalaisjärjestöakatemiaan kutsuttiin hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajat pohtimaan yhdessä kolmea kysymystä: 
Olemmeko kaikkien demokratia? Miten kohti kansallisia dialogeja? Mistä proaktiivisempi ote monimutkaisiin ongelmiin?
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Alueellinen 
kansalaisjärjestöakatemia 27.9.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Oulun 
kaupunki



Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja 
järjestöneuvottelukunnan kanssa

• Alueellisen kansalaisjärjestöakatemian toteuttamiseen osallistuvat alustavasti myös Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointialueen osallisuusvalmistelusta vastaavat valmistelijat ja Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta.

• Ajankohtaista hyvinvointialueen valmistelussa syksyllä, järjestöyhteistyön ja osallisuusohjelman suhteen?

• Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan työssä: uusi maakunnallinen 

järjestöneuvottelukunta on nimetty vuosille 2022-25. Järjestöillä on suuri merkitys maakunnan kehittämisessä ja 

kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta edustaa maakunnassa 

toimivia järjestöjä Pohjois-Pohjanmaan liitossa tehtävässä aluekehittämistyössä ja toimii viestinviejänä 

kansalaisten suuntaan. Jäsenet nimeää maakuntahallitus. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

* osallistua aktiivisesti maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun sekä maakunnan aluekehitystyöhön,

* järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa,

* edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia maakunnassa sekä

* edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän välistä 

yhteistyötä.

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan-liitto/organisaatio/jarjestoneuvottelukunta/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/uutiset/maakunnallisen-jarjestoneuvottelukunnan-paikat-jaossa-vuosille-2022-2025/


Järjestöystävällinen kunta ja maakunta

Järjestöystävällisessä kunnassa ja maakunnassa toimii aktiivisia eri alojen järjestöjä, jotka tekevät 

monipuolista yhteistyötä kunnan ja maakunnan kanssa.

1. mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen,

2. tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina,

3. nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle,

4. tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja,

5. maksaa järjestöavustuksia,

6. kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan sekä

7. viestii järjestötoiminnasta asukkaille.

• Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on laatinut kunnille suosituksen järjestöyhteistyöhön. Kuntien järjestöystävällisyyttä 

voidaan selvittää säännöllisesti toteutettavalla kunnan järjestöyhteistyön kartoituksella. Pohjois-Pohjanmaan kuntien 

järjestöyhteistyön tueksi on koottu toimintamalleja vuonna 2020 ilmestyneeseen järjestöyhteistyön oppaaseen.

• Suositus kunnille järjestöyhteistyöhön (pohjois-pohjanmaa.fi)

• Suosituksen taustamateriaali (pohjois-pohjanmaa.fi)

• Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus (innokyla.fi)

• Järjestöyhteistyön opas kunnille

29.4.2022

https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/osallisuus/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/tasavertainen-kumppanuus/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/jarjestoyhteistyon-toteuttaminen/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/tilat-ja-avustukset/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/tilat-ja-avustukset/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/kokemuksen-hyodyntaminen/
https://www.ihimiset.fi/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta/jarjestotoiminnasta-viestiminen/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?6450
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?6451
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kuntien-jarjestoyhteistyon-kartoitus
https://www.ihimiset.fi/assets/files/sites/8/2017/06/J%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%C3%B6n-opas-kunnille.pdf


Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia 2022 – Oulun pilottitilaisuus

• Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia järjestetään Oulussa ti 27.9. klo 9.00-12.00 mahd. 

mukaan hybriditilaisuutena. Alustava tilavaraus on tehty Kaupunginteatterin Pikisaliin. 

Alueellisen tilaisuuden tavoitteita ovat tietoisuuden lisääminen järjestöjen toiminnasta, 

järjestöyhteistyön toimintatavat ja rakenteet sekä järjestöyhteistyö Oulun kaupungin, 

hyvinvointialueen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Osallisuus ja avoimuus keskeistä hallinnon 

kehittämistyössä ja ohjelmissa.

• Avaus Oulun kaupunki ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden/johdon edustaja. Alustus VM:n 

avoimen hallinnon kehittämistyöstä ja kansalaisjärjestöakatemiasta. Järjestöjen, hyvinvointialueen ja 

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan puheenvuorot. Osallisuus/dialogi tilaisuudessa 

osallistujille. Etäyhteyksillä mahdollisuus seurata tilaisuuden puheenvuoroja.  

• 1.10. on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Valtiovarainministeriö järjestää syksyn 

valtakunnallisen kansalaisjärjestöakatemian 3.10.

• Avoimen hallinnon webinaarien v. 2021 palautteista kooste ja hyödyntäminen osana tilaisuutta.

29.4.2022



Alueellisen kansalaisjärjestöakatemian aiheet ja ajankohtaiset 
kysymykset

Esimerkkejä ajankohtaisista aiheista ja kysymyksistä, yhteiseen keskusteluun liittyen:

• Alueellisen kansalaisjärjestöakatemian hyödyt, tarve? Mitä teemoja tulevissa tapahtumissa olisi hyvä ottaa 

esille/keskusteluun/agendalle?   

• Järjestöjen osallisuus ja järjestöjen kautta toteutuva osallisuus. Yhteiskehittämisen teema. 

Kokemustoimintakokonaisuus liittyy teemaan. 

• Järjestörakenne, kartoitus vuorovaikutussuunnitelman seurannasta, yksi pienryhmäaihe. 

• Hyvinvointialueen perustaminen vuoden 2023 alusta on iso rakenteellinen muutos myös järjestöyhteistyön 

näkökulmasta. Miten vuoropuhelu turvataan ja tuetaan muutoksessa järjestöyhteistyötä, esim. avustukset? 

• Miten voisimme tehdä yhteistyötä lisää hyvinvointialueen, maakunnan ja kaupungin tasolla sekä syventää yhteistä 

tekemistä järjestöjen kanssa? Olemassa olevien kaupungin ja kuntien järjestöyhteistyön rakenteiden hyödyntäminen ja 

kehittäminen?

• Esimerkkinä kaupungin järjestöyhteistyöstä 27.9. tilaisuudessa kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Kaupungilla toimivia  

verkostoja ja järjestöyhteistyötä myös elämänkaariverkostojen toiminta, myös poikkeusaikana toiminut Oulu apu, 

asukastupatoiminta, järjestöyhteistyö työllisyyspalveluissa, neuvostojen toiminta. 

29.4.2022



Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia 27.9. klo 9.00-12.00, Oulun 
kaupunginteatteri Pikisali
Klo 9.00-9.10 Avaus Oulun kaupunki ja hyvinvointialueen johto tai luottamushenkilö, jolla rooli sekä 

hyvinvointialueella että Oulun kaupungilla? 15 min.

Klo 9.10-10.50 Alustukset ja johdatus aiheeseen: Mitä tarkoittaa kansalaisjärjestöakatemia, VM ja 

järjestöyhteistyö valtakunnallisesti, Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa?

-Valtiovarainministeriö, kansalaisjärjestöakatemian tavoitteet, järjestöyhteistyö 15 min. + kysymykset 5 min.

-Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 15 min. + kysymykset 5 min.

-Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 15 min. + kysymykset 5 min.

-Järjestöjen edustaja, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys? 15 min. + kysymykset 5 min.

-Oulun kaupunki, liikunta- ja kulttuuripalvelut –esimerkkejä konkreettisesta 

järjestöyhteistyöstä 15 min. + kysymykset 5 min. 

Klo 10.50-11.00 Tauko ja ohjeistus pienryhmiin

Klo 11.00-11.40 Pienryhmäkeskustelut

Klo 11.40-11.55 Yhteenvedot pienryhmistä vetäjiltä

Klo 11.55-12.00 Tilaisuuden yhteenveto ja katseet vuoteen 2023

• Osallisuus tilaisuudessa: yleisökysymyksiä etäosallistujilta ja paikalla olevilta osallistujilta alustuksen pitäjille kunkin esitysten yhteydessä. 

Ennakkokysymykset ilmoittautumisen yhteydessä huomioidaan puheenvuoroissa ja pienryhmäkeskustelujen teemoissa. 

• Yhteenveto tilaisuudesta, v. 2023 tulevat tilaisuudet? (Maaliskuu ja lokakuu, valtakunnallisen kansalaisjärjestöakatemian ajankohdat)
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Kiitos!

www.avoinhallinto.fi

www.ouka.fi/avoinhallinto
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