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Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta / Pöytäkirja  
 

Aika: 5.10.2022 klo 13–14.58 

Paikka: Nuorten Ystävät ry, Waenerbergin sali  

Läsnäolijat:  
Toiminnanjohtaja Esa Aunola, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry (pj)  
Aluejohtaja Heli Hietala, Suomen 4H-liitto (Varapj)  
Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (sihteeri)  
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 (etä) 
Toiminnanjohtaja Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry  
Puheenjohtaja Anna-Liisa Lämsä, Mielenvireys ry (etä)  
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  

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Esa Aunola avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Käytiin läpi läs-
näolijat. Kokous järjestettiin hybridikokouksena. Ilpo Tapaninen toimii pöytäkirjan laati-
jana.  
 

2. Vuoden 2022 järjestöteko 
Ilpo Tapaninen esitteli kaikki 26 vuoden 2022 järjestötekoehdotusta tehnyttä tahoa. Arvi-
ointiryhmä oli kokoontunut 4.10. ja tuonut tähän kokoukseen kolme parhaaksi arvioitua 
ehdotusta: Luohuan Maaseutuyhdistys ry, MTB Hiekat ry sekä Maaselän Latu ry. Helena 
Kinnunen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. 
 
Käytiin keskustelu asiasta.  
 
Päätös: Päätettiin esittää maakuntahallitukselle (kokous 17.10.2022) Luohuan Maaseu-
tuyhdistyksen valitsemista vuoden 2022 järjestöteoksi. Asia on ei julkinen 7.11.2022 
saakka. 
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3. Hyvinvointialueen osallisuus ja yhdyspintatyö 
Marjo-Riitta Tervonen esitteli asian. Marjo-Riitan esittelydiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin tuoda seuraavan kokouksen listalle hyvinvointialu-
een OSUVA-ohjelman esittely. 
 

4. Toimintasuunnitelman toimeenpano 

• Kalajoen opintomatka toteutuu 15.11.2022. Tutustuminen kaupungin järjestöyh-
teistyöhön kaupungintalolla klo 10 alkaen. Esa kontaktoinut Raution kyläyhdistyk-
sen sekä JHT Kalajoki ry:n. Yhteiskuljetus liiton edestä lähtee Poratieltä, kellonaika 
tarkentuu. Päivän tarkennettu ohjelma julkaistaan lähempänä tilaisuutta. Kutsu-
taan mediaa paikalle. 

• Alueellinen kansalaisjärjestöakatemia pidettiin Oulussa, teatterilla 27.9.2022. Pu-
heenjohtaja käytti tilaisuudessa puheenvuoron esitellen järjestöneuvottelukunnan 
toimintaa. 

• Järjestöneuvottelukunta antoi lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
järjestämissuunnitelmasta määräajassa. Valmisteluryhmä valmisteli lausunnon, 
josta pyydettiin neuvottelukunnan kommentit. 

• Ensimmäinen järjestötuokio pidettiin 20.9.2022 osallisuusteemalla. Startti oli 
hyvä, osallistujia olisi voinut olla enemmänkin. Tiedotetaan jatkossa aktiivisem-
min. Seuraava järjestötuokio pidetään 22.11.2022. Teemana on tietoisku hyvin-
vointialueen järjestöavustuksista. Kuntanäkökulma vahvasti mukaan, esimerkiksi 
Nivala. Riippuu hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan 1.11.2022 päätöksistä. 
Jos ei etene oletetusti (eli laitetaanko ehdollisena hakuun), niin siinä tapauksessa 
teemana on järjestötekoehdokkaiden esittäytyminen. Ensimmäisenä teemana lii-
kunta ja hyvinvointi ja esittelyvuoroon Maaselän Latu ry sekä MTB Hiekat ry. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

5. Muuta asiat ja seuraava kokous 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorum järjestetään 2.11.2022 Pyhäjärvellä. Pohjois-Poh-
janmaan nuorisofoorumi 21.11.2022 Oulussa. 
 
Seuraava kokous päätettiin pitää perinteisenä puurokokouksena 7.12.2022 klo 13–16 
Pohjois-Pohjanmaan liitossa Poratiellä. 
 

6. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58. 

 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

Oulussa  

Esa Aunola  Ilpo Tapaninen 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 



Osallisuus- ja yhdyspintatyö Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueella (Pohde)

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 5.10.2022

Marjo Riitta Tervonen, osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue



Järjestöneuvottelukuntaa perustamassa 2013
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Koillissanomat 21.10.2013



Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Vastuu sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja 

pelastustoimen 
järjestämisestä 
1.1.2023 alkaen

Yli 18 000 työntekijää

Yli 6 700 järjestöä ja 
yhdistystä

Yli 50 seurakuntaa ja 
muita uskonnollisia 

yhteisöjä

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/hyvinvointialue/

Toimintaa 30 kunnan 
alueella

Noin 415 000 asukasta



Yhteistyö, osallisuus 
ja hyvinvointi –
palvelualue (ei 
johtajaa): 
1. Hyvinvoinnin 

vastuualue: 
Hyvinvoinnin 
edistämisen 
päällikkö Sanna 
Salmela 

2. Osallisuus ja 
yhdyspinnat –
vastuualue: 
Osallisuus- ja 
yhdyspinta-
päällikkö Marjo 
Riitta (Tiitta) 
Tervonen



Yhdyspintalautakunnan tehtävät

Tehtävät

• Päättää myönnettävien yleisten avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä jakamisesta määrärahojen puitteissa.
• Päättää osallistavaan budjetointiin talousarviossa mahdollisesti varattujen määrärahojen käyttämisestä.
• Seuraa, arvioi ja raportoi vuosittain hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja 

toteutuneista toimenpiteistä (sotejärjestämislaki 7.3 §).
• Edistää hyvinvointialueen kuntien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien yhteistyötä.
• Päättää toimielimen jäsenten osallistumisesta koulutus-, edustus-, edunvalvonta tai vastaaviin tilaisuuksiin määrärahojen puitteissa.
• Voi tehdä esityksen aluehallitukselle myös muissa asioissa.

Yhdyspintalautakunnan tehtävänä on lisäksi valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle:
• Esitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi osana hyvinvointialueen strategiaa 

(sotejärjestämislaki 7.2 §).
• Esitys osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaksi ja mahdollisista muista hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen sisältyvistä 

ohjelmista ja suunnitelmista lautakunnan tehtäväalueen mukaisesti.
• Esitys hyvinvointialueen hyvinvointikertomukseksi ja -suunnitelmaksi valtuustokausittain (sotejärjestämislaki 7.3 §).
• Esitys hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön yhteistyörakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta (hyvinvointialuelaki 14 §) ja 

seurata, arvioida ja raportoida kohtien 1-4 toteutumista.
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Osallisuusresurssit hyvinvointialueella
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Päälliköiden tehtävänkuvat

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö (Marjo Riitta Tervonen) Hyvinvoinnin edistämisen päällikkö (Sanna Salmela)

• Hyvinvointialueen yhteistyömuotojen, kumppanuuksien ja 
osallisuuden edistäminen

• Hyvinvointialuestrategiaan liittyvän osallisuustyön suunnittelu ja 
toteutus yhdessä asiantuntijoiden kanssa

• Hyvinvointialueen osallisuusohjelman ja -suunnitelman valmistelu 
ja päivitys 

• Hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhdyspintatyön suunnittelu ja 
toteutus yhdessä asiantuntijoiden kanssa

• Vaikuttamistoimielinten toiminnan koordinointi 
• Kansalaispaneelien ja asiakaspaneelien ym. toiminnan koordinointi 
• Osallisuutta ja yhteistyötä vahvistavan viestinnän suunnittelu ja 

toteutus
• Kansallisiin osallisuuden ja yhdyspintatyön verkostoihin 

osallistuminen sovitulla tavalla
• Alueellisten (poliittisten) neuvottelukuntien esittelijänä toimiminen

• Hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä strategiayhteistyö, esim. 
o strategisten asiakirjojen valmistelu ja toimeenpanon 

koordinointi ja ohjaus hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmasta (osallisuus-, vuorovaikutus- ja 
hyvinvointiohjelma, hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, 
vuosittaiset raportoinnit valtuustolle)

o hyvinvoinnin edistämistä koskevan tietojohtamisen 
kehittäminen 

o vuosittaisten lakisääteisten hyte-neuvottelujen 
koordinointi 

• Monialaisen hyvinvoinnin edistämisen yhteistyön koordinointi ja 
ohjaus

o hyvinvointialueen sote- ja pelastuspalveluissa 
o Pohjois-Pohjanmaalla (= yhteistyö kuntien, muiden 

julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja 
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa)

• Hyvinvoinnin edistämisen koordinaatioon liittyvä yhteistyö 
kansallisesti ja muiden hyvinvointialueiden kanssa 
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Järjestökoordinaattorin tehtävänkuvat

Järjestötyön koordinaattori (1 htv) 

1) Vastaa järjestöavustuksiin liittyvästä valmistelusta. 
2) Huolehtii hyvinvointialueen yleishyödyllisen järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinoimisesta ja 

lakisääteisten velvollisuuksien toteutumisesta.
3) Koordinoi ja tukee hyvinvointialueen päättäjien ja henkilöstön perehdyttämistä järjestötoimintaan ja –

yhteistyöhön sekä vapaaehtoistoiminnan toimintamalleihin. 
4) Osallistuu vaikuttamistoimielinten toiminnan ja järjestöverkostojen kanssa tehtävän yhteistyön 

suunnitteluun. 
5) Tukee sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestöyhteistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa 

koordinoivia henkilöitä. 
6) Toimii yhteistyössä kuntien järjestöyhteistyötä koordinoivien henkilöiden sekä järjestöjen keskinäistä 

yhteistyötä koordinoivien järjestöjen ja järjestöverkostojen kanssa.
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Ajankohtaista hyvinvointialueella: sote-järjestämissuunnitelma
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Ajankohtaista osallisuudesta

* Vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto

- Aluehallitus  24.8 kokouksessaan nimennyt kuntien esitysten pohjalta maakunnallisen 
vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston.

- Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto kokoontuneet keskustelutilaisuuteen 
järjestämissuunnittelmasta, viralliset kokoukset (järjestäytyminen) vielä tämän vuoden puolella

- nuorisovaltuuston osalta käynnistetty neuvottelu Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa, voisiko sen 
nimeämä nuorisovaltuusto toimia hyvinvointialueen nuorisovaltuustona sen ensimmäisen 
toimikauden ajan (Aluehallituksen päätös 5.4.2022)

* Osallistava budjetointi?

* Kansalaisraadit?

* Järjestöavustusten periaatteet hyväksytty yhdyspintalautakunnassa

* Hyvinvointikertomus



Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman laatiminen
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Osallisuuden, hyten ja 
viestinnän valmistelutyö, 
yhteisen työskentelyn 
perusteella syntyneet 
aineistot

10/2020-7/2021

Esivalmisteluvaihe

Kaikille avoimet 
osallisuustyöpajat, hyte-
myllyt ja viestinnän 
valmistelutyö 8-12/2021

Valmistelutyö ja 
aineistojen 
jatkotyöstö

Hyvien käytänteiden koonti 
laajasti alueelta, tiedon 
jakaminen aikaisemmasta 
työskentelystä

12/2021-3/2022

Yhteistyökierros

Yhteistyökierroksen raportin 
koonti ja kirjoitus sekä OVH-
ohjelman eri osa-alueiden 
työstämisen suunnitelma 
(ydintiimi)

1-3/2022

Aineiston koonti ja 
analysointi

Työpajojen ja muun 
tiedonkeruun suunnittelu 
alueen asiatuntijoiden 
(HVA-valmistelu, kunnat, 
järjestöt) kanssa 4-5/2022

Ohjelman 
suunnittelu osa-
alueittain

Alueen asiantuntijoiden 
toteuttamat työpajat ja 
tiedonkeruu osa-alueittain, 
tuotosten kirjoittaminen 
ohjelmaksi 5-6/2022

Työpajat ja 
tiedonkeruu

Työpajojen ja muun 
tiedonkeruun kokoaminen 
ohjelman runkoon, 
luonnosversion valmistelu 
yhdessä (ydintiimi)
Rakenteet

11/2022 

Ohjelman 
ensimmäinen 
luonnos

Ohjelman luonnoksen 
esittely ja käsittely 
avoimissa tilaisuuksissa 
(aamu- ja iltatilaisuudet), 
kommentointi-mahdollisuus 
myös netissä

Kaikille avoimet 
tilaisuudet

Ohjelman luonnoksen 
jatkotyöstäminen saatujen 
kommenttien perusteella 
(ydintiimi)

Ohjelman visuaalisen 
ilmeen viimeistely 
(graafikko)

Ohjelman 
viimeistely

Ohjelma aluevaltuuston 
päätöksenteossa. 

Osallisuussuunnitelman, 
hyvinvointisuunnitelman ja 
–kertomuksen sekä 
viestintäsuunnitelman 
valmistelu jatkuu 

Päätöksenteko



Yhdyspinnat

”Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä 
toiminnallista yhteyttä. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla tarkoitetaan 
toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen 
järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää 
yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Yhteistyön onnistumisen 
mahdollistamiseksi tarvitaan mm. yhteisiä tahtotilaa ja tavoitteita, yhteisesti sovittuja 
menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua.”

(Kuntaliitto)
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Pohjois-Pohjanmaalla tunnistettuja yhdyspintoja
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Valmistelussa olevat yhdyspinnat
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Yhdyspintavalmistelu (Marjo Riitta Tervonen)  

Hyvinvointi-
johtaminen

Sanna Salmela

Työllisyys ja 
elinkeinot

Terttu Piippo

Nuoriso-
palvelut

Sanna 
Tauriainen

Ehkäisevä 
päihdetyö

Terttu Piippo

Elintapaohjaus 
ja liikunta

Leea Järvi & 
Katja 

Vähäkuopus

Kulttuuri-
hyvinvointi

Anita 
Ohtamaa

Oppilashuolto

Mirja Korkala

Kotoutuminen

Anu Holappa



Yhteystiedot

Marjo Riitta Tervonen

Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö

Sähköposti: marjoriitta.tervonen@ppshp.fi

Puhelin: 050 3485227 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marjoriittatervonen/

Twitter: @TiittaT

Olkaa rohkeasti yhteydessä! Kutsukaa kylään ja tilaisuuksiin! Palautetta, ideoita ja toiveita otetaan 
mielellään vastaan!
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Kiitos!
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