Pöytäkirja (11)
Järjestöneuvottelukunnan 11. kokous
Aika:
Paikka:

17.2.2016 klo 9.00
Lapin Liitto, Hallituskatu 20 B, 4.krs, Rovaniemi

Osallistujat:
Nimi

Järjestö

Raili Kerkelä
Nina Peronius (vara)
Jarmo Suomäki
Maarit Toivola (vara)
Eeva-Maija Laurila
Liisa Eloranta (vara)
Paula Kähkönen
Heikki Hepoaho (vara)
Anneli Pohjola
Arja Kilpeläinen
Liisa Penttilä
Hannu Raudaskoski (vara)
Raimo Toratti
Anja Maunula (vara)
Anna-Kaisa Wuotila
Jorma Vaara (vara)
Pirjo Riskilä
Mervi Kestilä
Mira Uusiportimo (vara)
Suvimaria Saarenpää
Kaisa Kostamo-Pääkkö (vara)
Kari Lunnas
Tuula Huttunen Koivumaa (vara)
Ristenrauna Magga
Anne Näkkäläjärvi (vara)
Veli-Matti Ahtiainen
Sirkka-Liisa Oinaala (vara)
Erkki Rannanpää
Antti Palokangas (vara)
Saija Himanka
Kerttu Oikarinen
Kaisa Post
Marjatta Uusitalo
Sinikka Kähkönen
Tuula Kokkonen
Seppo Lehto (vara)
Tuula Räihä
Raimo Paldanius (vara)
Marjo-Riitta Tervonen
Ritva Kauhanen
Hilkka Halonen
Maarit Airaksinen
Sanna Hiltunen

Kemijärven Järjestökiehinen ry

Esittelemässä:

LAPIN LIITTO

Lapin Liikunta ry
Lapin Martat ry
Lapin Nuorison Liitto ry
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Lapin kulttuurijärjestöt
Lapin vammaistyöryhmä
Suomen 4H-liitto
Lappilaiset Kylät ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry –
Rovaniemen Neuvokas ry
Pohjoisen yhteisöjen tuki -Majakka ry
SamiSoster ry
Suomen Punainen Risti, Lapin piiri
Lapin Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta
Ehyt ry
Lapin Sydänpiiri
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Suomen Mielenterveysseura
Lapin aluehallintovirasto
Lapin ELY- keskus
SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry
Lapin liitto
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

5§ Julius Oförsagd
6§ Päivi Ylitalo ja Anu Lappalainen

Hallituskatu 20 B, PL 8056
96101 Rovaniemi

Puhelin 040 – 359 1000
Faksi 016 318 705

info@lapinliitto.fi
www.lapinliitto.fi

1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan osallistujat
Päätös: Todettiin läsnäolijat ja merkitään tiedoksi Lapin sydänpiirin uudeksi
varajäseneksi Kaisa Post.

2§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja löytyy Lapin liiton sivuilta
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

3§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys: Jatketaan osallistujalistan mukaan järjestyksessä Erkki Rannanpää ja
Saija Himanka.
Päätös: Pöytäkirjantarkastus toteutetaan jatkossa sähköpostimenettelyllä. Kokouksessa läsnä olleilla on viikko aikaa kommentoida pöytäkirjaa. Tämän jälkeen sihteeri lähettää sen kaikille neuvottelukunnan jäsenille tiedoksi. Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

4§

Asialistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään asialista.
Päätös: Lisätään asialistan muut asiat kohtaan Ristenrauna Maggan sihteerille lähettämä asia koskien järjestöihin palkkatuella työllistymistä.

5§

Suomi 100-vuotta tapahtumien suunnittelu
Aluekoordinaattori Julius Oförsagd kertoo missä vaiheessa suunnittelu on Lapin liitossa.
Esitys: Merkitään tiedoksi ja keskustellaan aiheesta
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Mikäli toimijat haluavat tapahtumansa mukaan ohjelmaan tulee heidän ensin hakea mukaan Suomi 100 sivulla
(http://suomifinland100.fi/) sen jälkeen ottaa yhteyttä Juliukseen. Lapissa aletaan myös jakamaan rahoitusta tapahtumiin. Tästä tiedotetaan myöhemmin.
Ohjelmaan liittyvät infotilaisuudet ovat avoimia kaikille ja kutsut lähtevät laajalla jakelulla. Ensimmäinen info tilaisuus Rovaniemellä on 6. tai 7. huhtikuuta,
jonka jälkeen infokiertue jalkautuu laajasti ympäri Lappia. Valtakunnallisten liittojen alaisuudessa toimivien yhdistysten kannattaa selvittää liitosta onko liitto
jo ilmoittanut / hakenut kokonaisuutta ohjelmaa tai onko se jo ilmoitettu sivustolle.

6§

Aloitettujen Ylemmän Ammattikorkeakoulun opinnäytteiden esittely neuvottelukunnalle. Opiskelijat Päivi Ylitalo ja Anu Lappalainen tulevat esittelemään opinnäytteiden aiheita. Taustamateriaali liitteenä.
Esitys: Keskustellaan aiheesta
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Opinnäytetyöt ovat lähteneet käyntiin ja prosessia
seurataan neuvottelukunnassa.

2/5
LAPIN LIITTO

Hallituskatu 20 B, PL 8056
96101 Rovaniemi

Puhelin 040 – 359 1000
Faksi 016 318 705

info@lapinliitto.fi
www.lapinliitto.fi

7§

Sote Savotta hankkeen ohjausryhmään järjestöedustajan nimeäminen
Sote Savotta hanke on pyytänyt järjestöneuvottelukuntaa nimeämään järjestöedustajan hankkeen ohjausryhmään. Neuvottelukunnan jäseniä pyydetään
miettimään esityksiä ennen kokousta.
Esitys: Käydään läpi esitykset ja valitaan edustaja ja varaedustaja. Suvimaria
Saarenpää esittänyt edustajaksi s-postin välityksellä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistystä ja Veli-Matti Ahtiaista.
Päätös: Esitystä kannatettiin ja jäseneksi nimettiin Veli-Matti Ahtiainen Lapin
sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä. Varajäseneksi esitettiin ja kannatettiin
Suvimaria Saarenpäätä Rovaniemen Neuvokkaasta.

8§

Kannanotto vammaistyöryhmästä
Lapin lääninhallitus asetti 2000 -luvun alussa vammaishuollon toteuttamisen
edistämiseksi työryhmän, jonka toiminta jatkuu edelleen Lapin aluehallintoviraston toimesta. Työryhmän tavoitteena on erityisesti vaikuttaa kunnalliseen
suunnitteluun ja päätöksentekoon eri hallinnonaloilla, toimia vammaisten ihmisten elinolojen parantamiseksi, seurata vammaispalvelulain toteutumista,
avustaa aluehallintovirastoa asiantuntijana vammaisten ihmisten asioissa sekä
edistää kuntien vammaisneuvostotyötä. Lapin vammaistyöryhmä on nimetty
kaksivuotistoimikausittain ja työryhmän jäsenet edustavat eri vammaisjärjestöjä ja muista keskeisiä toimijoista. Työryhmän toimikausi on päättynyt 2015 lopussa.
Esitys: Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta esittää, että Lapin aluehallintovirasto nimeää vammaistyöryhmän seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. On
tärkeää ettei työhön tule pitkää katkosta juuri nyt, kun ollaan suunnittelemassa
uudelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta. Pienen vähemmistön
on helpompi vaikuttaa asioihin maakunnallisen ryhmän kautta kuin toimimalla
kukin erikseen. Vammaistyöryhmät tulevat lakisääteisiksi 2016 vuoden alusta
ja ne kunnat, joissa sitä ei ole vielä perustettu saavat halutessaan tukea maakunnallisesta vammaistyöryhmästä.
Pyyntö lähetetään Lapin AVI:n ylijohtajalle.
Päätös: Kannanottoa hiotaan vielä hieman ja se laitetaan sen jälkeen Lapin
AVI:n ylijohtajalle ja tiedoksi neuvottelukunnalle

9§

Neuvottelukunnan vuoden 2015 toimintakertomus
Sanna Hiltunen esittelee toimintakertomuksen.
Esitys: Hyväksytään toimintakertomus
Päätös: Toimintakertomukseen lisätään maininta kuntayhteistyöstä ja se hyväksyttiin tällä täydennyksellä. Neuvottelukunta oli tyytyväinen vuoden aikana
tehtyyn työpanokseen.

10§

Järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman päivittäminen
Järjestötoimijoita on pyydetty täydentämään toimeenpanosuunnitelmaa. Sanna Hiltunen esittelee päivitetyn version.
Esitys: Keskustellaan erityisesti niistä toimenpiteistä, jotka eivät ole edenneet
ja päätetään toimenpiteistä.
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Päätös: Toimeenpanosuunnitelman päivitys hyväksyttiin. Suunnitelman ulkoasua työstetään luettavampaan muotoon ja poistetaan jo vanhentuneita osioita.
11§

Myönnetyt rahoitukset Lappiin
Sanna Hiltunen esittelee sähköisen lomakkeen jonka avulla toimijat voivat ilmoittaa pitkin vuotta myönnettyjä avustuksia. Avustuksia ei julkaista yksittäisen järjestön osalta vaan pyritään saamaan käsitys kuinka paljon lappiin on
tullut avustuksia ja mistä lähteistä. Tähän mennessä RAY:n avustus ehdotukset on julkaistu ja Lappiin on esitetty vuodelle 2016 6,5milj.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Hyväksyttiin rahoitustietojen keräämiseen esitetty lomake. Lomake
löytyy lappilaiset.fi sivustolta

12§

Tehemä pois vapaaehtoispalkinnon haun käynnistäminen.
Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee jälleen vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Palkinto myönnetään järjestöille
tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja / tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Palkinnon haku avataan helmikuun aikana ja se päättyy maaliskuun lopussa.
Esitys: Työvaliokunta valitsee määräaikaan lähetettyjen esitysten joukosta
palkittavan teon. Palkinto jaetaan järjestöfoorumissa 10.6.2016.
Päätös: Esitys hyväksyttiin sellaisenaan.

13§

Järjestöjen yhteisen näkyvyyden tukeminen
Neuvottelukunnan jäseniä pyydetään kertomaan tulevista yhteisistä tilaisuuksista, joihin toivotaan järjestöjen osallistuva tai tekevän yhteistyötä. Sanna kokoaa ilmoitetut tilaisuudet listalle. Pyritään näin välttämään myös päällekkäisyyksiä.
Esitys: Työvaliokunta vie eteenpäin ns. järjestösivun saamista Lapin Kansaan
/ pohjolan sanomiin.
Päätös: Työvaliokunta vie järjestösivu asiaa eteenpäin.

14§

Järjestöjen yhteisten hankkeiden edistäminen
RAY uusien hankkeiden haku toukokuussa ja ESR hankehaut keväällä ja syksyllä. Keskustellaan olisiko näissä tai muissa tiedossa olevissa rahoituslähteissä mahdollisuutta hakea järjestöjen yhteisiä hankkeita tai onko jo jotain yhteistä haettu.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Yhteistyöhankkeita ei noussut esiin. Pyydetään SOSTEn edustaja
Marjo-Riitta Tervosta esittelemään Kainuussa ja Oulussa kokeiltua yhteistyöfoorumia seuraavassa neuvottelukunnan kokouksessa.

15§

Maakunnallisten teemaryhmien toiminta
Sanna Hiltunen esittelee maakunnallisten verkostojen tilanteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. Maakunnallisten teemaryhmien tilanne käsiteltiin jo
9§ toimintakertomuksen yhteydessä.
16§

Muut asiat
SamiSoster ry on ottanut yhteyttä TE-Toimistoon liittyen yhdistysten mahdollisuuteen toimia palkkatuetun henkilön työpaikkana.
Esitys: 1.1.2016 alkaen palkkatuen kohdistaminen muuttunut ja käytännössä
vain elinkeinotoimintaa harjoittavat yhdistykset saavat palkkatukea. Esimerkkinä mm. Enontekiöllä ei ole ko. yhdistyksiä eikä muitakaan yhdistyksiä SamiSoster ry:n lisäksi, jotka ovat työllistäneet ja jotka voisivat työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai vajaatyökykyisiä henkilöitä. Ko. päätös on vaikuttanut heidän työllistymismahdollisuuksiensa vaikeutumiseen, koska tarjolla ei ole mahdollisuuksia. Tilanne on sama myös monissa muissa Lapin kunnissa ja muissa järjestöissä.
Päätös: Työvaliokunta tekee kannanoton TE-toimistoon asiasta, koskien koko
järjestökenttää.

17§

Seuraava kokous
Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 10.5.2016 klo 13.00

18§

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.14
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