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Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta / Pöytäkirja 
 

Aika:  23.8.2022 klo 13–15:57 
Paikka:  Pohjois-Pohjanmaan liitto / Siikasali sekä etäyhteys 
Läsnäolijat:  
Toiminnanjohtaja Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry (pj) 
Aluejohtaja Heli Hietala, Suomen 4H-liitto (Varapj) 

Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto  

Aluejohtaja Esko Hassinen, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 

Toiminnanjohtaja Anna Katajala, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Toiminnanjohtaja Marko Miesmaa, Pohjanmaan Partiolaiset ry 

Toiminnanjohtaja Timo Nevanperä, Pohjois Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto 

Pääsihteeri Arja Sutela, Nuorten Ystävät ry 

Puheenjohtaja Risto Örling, Pohjois-Pohjanmaan EETU ry 

Toiminnanjohtaja Riikka Hautala, Nouseva Rannikkoseutu ry 

Helena Kinnunen, Suomen Latu ry 

Puheenjohtaja Marja-Liisa Pylväs, Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry 

Kaija Sepponen, Kaatuneitten Omaisten Oulun piiri ry 

Toiminnanjohtaja Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry 

Puheenjohtaja Anna-Liisa Lämsä, Mielenvireys ry 

Kehityspäällikkö Tanja Tanhua, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö 

Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulun kaupunki 

Asiantuntija Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Erityisasiantuntija, kulttuuri Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto (sihteeri) 

Tiedottaja Ville Koivuniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto 

___________________________________________________________________________ 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Esa Aunola avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Käytiin läpi läsnä-
olijat. Kokous järjestettiin hybridikokouksena. Auli Suorsa toimii pöytäkirjan laatijana.  

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Käytiin läpi 20.6.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja.  

3. Toiminnan esittely: Kaatuneitten Omaisten Oulun piiri ry 
Kaija Sepponen esitteli Kaatuneitten Omaisten Oulun piiri ry:n toimintaa (liitteenä). Seuraa-
vassa kokouksessa 5.10. Marjo-Riitta Tervonen esittelee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialu-
een valmistelelutilannetta yhdyspinta- ja osallisuustyö sekä järjestöyhteistyön näkökulmasta. 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi 
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4. Järjestöneuvottelukunnan toiminta 2022–2025 
Käytiin läpi työryhmän laatima toimintasuunnitelmaluonnos, joka kohdentuu vuosille 2022-
2023. Keskustelun pohjalta muokattu suunnitelma pöytäkirjan liitteenä. Ensimmäinen opinto-
matka suuntautuu Kalajoelle ja Raution kylään ja toteutetaan 15.11. Ensimmäiset teams ilta-
kahvit järjestetään 20.9. klo 17-18 järjestötekopalkinnon osallisuus teemalla.  

Päätös:  Jatketaan työstämistä neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa.  

5. Viestinnän linjaukset, Auli Suorsa ja Ville Koivuniemi 
Käytiin läpi suunnitelma, joka pöytäkirjan liitteenä. Laaditaan erillinen suunnitelma ja ohjeis-
tus blogikirjoituksille, sekä julkaisualusta. Hoksautettiin, että Facebookissa on Pohjois-Pohjan-
maan järjestötoimijat ryhmä, johon voi liittyä. 

Päätös:  Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma.  

6. Kansalaisjärjestöakatemia ja järjestöneuvottelukunnan viestit 
Käytiin keskustelua ja todettiin, että keskeiset viestit nousevat neuvottelukunnan tavoitteista 
ja toimintasuunnitelmasta. 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi.  

7. Muut asiat, mm. neuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen ja vuoden järjestöteko 
2022 
- Maakuntahallitus on nimennyt osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Marjo-Riitta Tervosen  

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta järjestöneuvottelukunnan jäseneksi. 
- Ilpo työstää järjestötekopalkinnon haasteen pohjatekstin työryhmän kokoukseen.  
- 21.11. Nuorisofoorum kuntien vaikuttajanuorille teemalla nuoret ja mielenterveys. Paik-

kana Lääninhallitustalo.  
- 8.10. Valkean kauppakeskuksen nuorisotilan avajaistilaisuus, jossa myös nuorten mielen-

terveysasian käsittelyä esim paneelikeskustelun muodossa. Nuorten ystävät mukana. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

8. Seuraava kokous 
Päätös: Seuraava kokous pidetään 5.10. klo 13 alkaen Pohjois-Pohjanmaan liiton Siikasa-
lissa.  

9. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:57. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

Oulussa 24.8.2022 

 

Esa Aunola  Auli Suorsa 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 



KAATUNEITTEN 
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PIIRI RY
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KAATUNEITTEN 
OMAISTEN 
LIITTO

Jäsenyhdistyksiä n 52

Piirit ovat lakkauttaneet toimintansa lukuunottamatta 
Oulun piiriä

Jäseniä n 6800

Keski-ikä 84 vuotta

Ylin päättävä elin Liittokokous

Hallitus



KAATUNEITTEN OMAISTEN 
LIITTO:
• Jäsenten edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

• Jäsenyhdistysten yhteistyö ja henkilöjäsenten virkistystoiminta.

• Perinnetyö.



KAATUNEITTEN OMAISET OULUN PIIRI RY

PERUSTAVA KOKOUS 1946, PERUSTAVA KOKOUS 
YLIVIESKASSA 30.10.1949, KOTIPAIKKA OULU.

”YLLÄPITÄÄ JÄSENISTÖNSÄ USKOA TULEVAISUUTEEN JA OMA-
ALOITTEISUUTTA, TOIMIA NÄIDEN JÄSENYHDISTYSTEN YHTEISENÄ 

KESKUSJÄRJESTÖNÄ VAROJEN KERÄÄMISEKSI VAIKEUKSISSA OLEVIEN 
KAATUNEITTEN OMAISTEN HUOLTOON

”TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI PIIRI 
HARJOITTAA VALITUS- JA NEUVONTATYÖTÄ 

JÄRJESTÄMÄLLÄ KOKOUS, ESITELMÄ- JA 
JUHLATILAISUUKSIA SEKÄ HUOLEHTII 

JÄSENYHDISTYSTENSÄ AVULLA VAIKEUKSISSA 
ELÄVIEN KAATUNEITTEN OMAISTEN 
TOIMEENTULON TURVAAMISESTA.”



NYKYTILANNE

• Jäsenyhdistyksiä 7, jäseniä n 1000

• Puheenjohtaja Jukka Kukkola, hallitus

• Pitkään hiljaiseloa, lähinnä taloudellinen tuki

• Yhteinen huoli, miten pienet yhdistykset selviytyvät > aluemalli

• Säännöissä: Jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen ja perinnetyö

• Haaste: Saadaanko aluemalli kehitettyä; pieniä askelia on otettu, 
säännöt on uusittu, tilanne analyysi tehty ja yhteistyörakenteita 
mietitty. Linkitys järjestöneuvottelukuntaan ja maakunnalliseen 
järjestöverkostoon, orkidea

• Haasteena pitkät etäisyydet, tietotekniikan puute ja jäsenistön 
ikääntyminen ja nuorten saaminen mukaan

• Järjestöneuvottelukunnalta odotan ideoita ja näkemyksiä  
aluemallin kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.



 

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelma 

2022–2023 

Versio 1.1. / 23.8.2022 kokouksen pöytäkirjan liite 

 
Keskeiset teemat, joita haluamme toimintakaudella nostaa:  

• Järjestö-kunta yhteistyö  

• Järjestöt, hyvinvointi ja turvallisuus   

• Järjestöjen työllistävä merkitys 

• Vapaaehtoistyön arvo 

Tavoite 1: Osallistua aktiivisesti maakunnan kehittämiseen 

• Maakuntaohjelman toimeenpano (Pohjoispohjalainen aktiivinen, hyvä ja toimiva arki) ja 

seuranta 

• Vaikuttamistyö ja kannanotot (tarpeen mukaan, ennakoiden) 

Tavoite 2: Tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi maakunnassa 

• Järjestöteon palkitseminen. Valitun teeman esille nostaminen ja avaaminen. Vuonna 2022 

teema osallisuuden kokeminen. Päätetään vuoden 2023 teemasta.  

• ”Opintomatkat” maakuntaan eri alueille (max 2 kuntaa/reissu). Yhteensä kolme reissua 

vuosien 2022–2023 aikana. Oman työn kehittämiseksi ja innoittamiseksi, mutta myös 

tutuksi tulemiseksi. Media mukaan. Viestintää paikallisesti. 15.11.2022 Kalajoella 

ensimmäinen. 

• Avoimet Teams-aamukahvit/iltakahvit eri teemoista (ensimmäinen 20.9.2022 klo 17–18 

osallisuus teemasta yhteistyössä ODL-säätiön kanssa. Avataan järjestöteon teemaa). 

Tarkoitettu kaikille järjestöille ja järjestötyöstä kiinnostuneille osaamisen vahvistamiseksi, 

yhteistyön tiivistämiseksi, järjestötyön esille nostamiseksi. 

• Järjestöneuvottelukunnan näkyvyyden edistäminen ja toiminnan kehittäminen.  

o Yhteiset tilaisuudet muiden maakuntien järjestötyön kanssa.  
o Puheenjohtajien sparrausrinki / yhteiset tapaamiset (P-Karjala, Kainuu, Lappi, K-

Pohjanmaa)  
o Yhteistyön rakentaminen PP hyvinvointialueen kanssa 

• Aktiivinen viestintä oman suunnitelman mukaisesti. 

Tavoite 3: Edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia 

• Aktiivinen viestintä oman suunnitelman mukaisesti. 

• Avoimet Teams aamukahvit/iltakahvit  
    

  



 

Tavoite 4: Tehdä yhteistyötä kuntien ja P-P hyvinvointialueen osallisuustyön kanssa 

• Järjestön työllistämismahdollisuudet (tulevalla hyvinvointialueella) 

• Järjestöt kuntien hytetu-työssä. Toiminnan aktivoinnin vaikutukset. Järjestöjen edustus 

kuntien hyteryhmissä. Aiemmin kunnille laadittujen järjestöyhteistyön suositusten 

toteutumisen seuranta ja mahdollinen uudistaminen / esittely. Järjestöjen 

toimintaedellytykset. 

Tavoite 5: Edistää järjestöjen välistä yhteistyötä sekä järjestöjen yhteistyötä julkisen sektorin ja 

elinkeinoelämän kanssa. 

• Järjestöyhdyshenkilöt ovat avainasemassa. Heidän asemansa nostaminen ja 
vahvistaminen.   

• Kunnille laadittujen järjestöyhteistyön suositusten seuranta. 
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Viestintäsuunnitelma 2022-2025  (23.8.2022 pöytäkirjan liite) 

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta  

 

Viestinnän tarkoitus   

Viestinällä tuetaan järjestöneuvottelukunnan tehtävien ja tavoitteiden toteutumista. Tavoitteet ovat: 

- osallistua aktiivisesti maakunnan kehittämiseen,  

- tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi maakunnassa, 

- edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia, 

- tehdä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallisuustyön kanssa, 

- edistää järjestöjen välistä yhteistyötä sekä järjestöjen yhteistyötä julkisen sektorin ja elinkeinoelä-

män kanssa. 

Kaudella 2022-2023 toiminnan keskeiset teemat ovat: 

- Järjestö-kunta yhteistyö  
- Järjestöt, hyvinvointi ja turvallisuus   
- Järjestöjen työllistävä merkitys 
- Vapaaehtoistyön arvo 

 

Ulkoinen viestintä: 

Viestintä on suunnitelmallista, avointa ja kohderyhmän huomioivaa.  Viestit ovat ytimekkäitä, sisältö ajan-

kohtaista ja reagointi nopeaa. Visuaalisuus on keskeisestä.   

Kaikessa viestinnässä noudatetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintäohjeistusta.   

 

- Viestintäkeinot: 

o Kokouksista ja muista ajankohtaisista asioista laaditaan tiedote ja uutinen, sekä tarpeen mu-

kaan päivitys sosiaaliseen mediaan nopeasti kokouksen jälkeen.  

o Neuvottelukunnan toiminnasta ja tuloksista viestitään maakuntahallitukselle. 

o Laaditaan yhteisiä kannanottoja ja lausuntoja. Pyritään ennakoimaan tarve niihin. Lausunnot 

julkaistaan ja niistä uutisoidaan. 

o Viestitään järjestötekopalkinnon teemasta ja sen saajasta. Esitellään myös muita finalisteja 

palkinnon jaon jälkeen. 

o Julkaistaan järjestötyöhön ja jnk:n tavoitteisin liittyviä blogikirjoituksia, joita jäsenet voivat 

jakaa omissa viestintäkanavissaan. Laaditaan alustava aikataulutettu suunnitelma, joka voi 

elää ajankohtaisten aiheiden ja tarpeen mukaan. Mietitään julkaisualusta. 

o Jäsenjärjestöt viestivät kukin omille verkostoilleen neuvottelukunnan toiminnasta.  

o Järjestöjen ja järjestötyön nostot eri kanavissa. Huomioidaan järjestöistä tehdyt positiiviset 

uutiset nostamalla /jakamalla niitä sosiaalisen median kanavissa. Ennakoidaan listaamalla jär-

jestöjen toiminnan kohokohdat vuosikelloon.  

o Kirjoitukset maakunnan eri lehtiin (esim kuntavierailujen yhteydessä).  

o Visuaalisuus, kuvapankki. Kerätään viestinnän tueksi kuvamateriaalia jäsenjärjestöiltä (esim 

kolme kuvaa /järjestö).  

 

 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan-liitto/viestinta-ja-logot/
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-  

 

- Kanavat: Pohjois-Pohjanmaan liitossa käytössä olevat kanavat eli verkkosivut (ajankohtaiset, jnk:n 

oma sivu, mahdollinen blogipalsta), uutiskirje, twitter, linkedin, instagram, youtube.  

 

- Työnjako: Puheenjohtaja yhteistyössä sihteerin kanssa vastaa viestinnän sisällöstä. Arja Hankivaara 

vastaa järjestötekopalkinnon viestinnästä. Auli Suorsa laatii muut uutiset, tiedotteet ja hoitaa verkko-

sivujen päivittämisen. Ville Koivuniemi hoitaa sosiaalisen median päivitykset. Jäsenille laitetaan What-

sApp viesti, kun uutisia julkaistu. Kaikki jnk:n jäsenet jakavat viestiä omiin viestintäkanaviin.  

 

- Viestinnälliset kohokohdat toimintavuoden aikana: Kokoukset, järjestötekopalkinnon jako, kannan-

otot, järjestöjen oman toiminnan kohokohdat (laaditaan oma lista).  

 

Sisäinen viestintä 

- Nopeaa neuvottelukunnan kesken tapahtuvaa viestintää liittyen kokouksiin ja muihin ajankohtai-

siin asioihin.  

- Kanavat: Kokoukset lähi- tai hybridimallilla, sähköposti / kokouskutsut kalenterikutsuna, Whats- 

App ryhmä, verkkosivut (ajankohtaiset, pöytäkirjat liitteineen). 

 

Lisätietoja:  

- Esa Aunola (pj)  / Pohjois-Pohjanmaan kylät ry / p. 040-551 3986, esa.aunola@ppkylat.fi 

- Heli Hietala (varapj) / Suomen 4H-liitto, Pohjois-Pohjanmaa – Keski-Pohjanmaan – Kainuu / p. 044-

5569 138, heli.hietala@4h.fi  

- Ilpo Tapaninen (sihteeri) Pohjois-Pohjanmaan liitto / p. 050-301 7546, ilpo.tapaninen@pohjois-poh-

janmaa.fi  

- Auli Suorsa Pohjois-Pohjanmaan liitto / p. 050-386 8443 auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi  

- Arja Hankivaara (viestintä) Pohjois-Pohjanmaan liitto / p. 050 322 5797 arja.hankivaara@pohjois-poh-

janmaa.fi  

- Ville Koivuniemi (viestintä) Pohjois-Pohjanmaan liitto / p. 040 685 4018 ville.koivuniemi@pohjois-poh-

janmaa.fi 

  

mailto:esa.aunola@ppkylat.fi
mailto:ville.koivuniemi@pohjois-pohjanmaa.fi
mailto:ville.koivuniemi@pohjois-pohjanmaa.fi
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VUOSIKELLO 2022-2023 (Täydentyy) 

 

Syyskuu 

- Järjestötekopalkinnon ilmoittautuminen avautuu: Teams aamukahvit ja sen markkinointi, uutinen. 
- 4.9. Pohjois-Pohjanmaan kyläpäivät Pyhäntä.  

 

Lokakuu 

 

Marraskuu 

- 7.11. Järjestötekopalkinnon jakaminen maakuntapäivillä  
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JÄSENJÄRJESTÖJEN VIESTINTÄKANAVAT (täydentyy) 

 

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry 

- https://www.ppkylat.fi/ 
- https://www.facebook.com/ppkylat/ 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

- https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan-liitto/organisaatio/jarjestoneuvottelu-
kunta/ 

- https://twitter.com/ppliitto 
- https://www.instagram.com/pohjoispohjanmaa/ 
- https://www.youtube.com/channel/UCRjBG_tDZ1kpUMV0mCjNSww/featured 
-  

https://www.ppkylat.fi/
https://www.facebook.com/ppkylat/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan-liitto/organisaatio/jarjestoneuvottelukunta/
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan-liitto/organisaatio/jarjestoneuvottelukunta/
https://twitter.com/ppliitto
https://www.instagram.com/pohjoispohjanmaa/
https://www.youtube.com/channel/UCRjBG_tDZ1kpUMV0mCjNSww/featured
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