Lapin maakunnallisen
järjestöneuvottelukunnan
toimintasuunnitelma 2018
Lapin liittoon perustettiin järjestöjen aloitteesta maakunnallinen järjestöneuvottelukunta vuonna 2012. Vuonna
2018 nimitettiin uusi järjestöneuvottelukunta (liite) ja Lapin
liiton hallitus nimesi kokouksessaan xx2018 neuvottelukunnan
puheenjohtajaksi Hilkka Halosen ja varapuheenjohtajaksi Raija
Lummin. Järjestöneuvottelukunta nimesi keskuudestaan
työvaliokunnan
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Lapin maakunnallisen
järjestöneuvottelukunnan
toimintasuunnitelma 2018
Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin
edistämisessä ja turvaamisessa. Lapissa toimii patentti- ja
rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaan 4737
rekisteröityä yhdistystä (prh. 16.3.2018). Järjestöjen kautta
myös maakunnalliseen kehittämistyöhön saadaan kansalaisten
ääni entistä paremmin kuuluviin ja sitä kautta voidaan lisätä
osallisuutta myös sote- ja maakuntauudistuksessa. Järjestöt
ovat keskeisiä toimijoita kansalaisten hyvinvoinnin
edistämisessä ja osallisuuden turvaamisessa.
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Järjestöneuvottelukunnan
tehtävät2

 antaa lausuntoja ja nimeää järjestöedustajia
maakunnallisiin työryhmiin
 organisoi maakunnallisen järjestöfoorumin
yhteistyössä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen
kanssa
 myöntää Tehemä pois -vapaaehtoisteonpalkinnon
 tuo kansalaisten äänen maakuntaan
 syventää järjestöjen, kuntien ja maakunnan välistä
yhteistyötä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämisessä tukemalla järjestöjen integroitumista
entistä tiiviimmin mukaan hyvinvointi- ja
ohjelmatyöhön.
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Järjestöneuvottelukunnan
tehtävät 1
 tekee järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi
 toimii lappilaisen järjestökentän äänenä ja
vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa,
 edistää järjestöjen sekä järjestöjen ja julkisen
sektorin yhteistyötä
 toimii järjestöjen ja alueviranomaisten
yhteistyöelimenä
 vastaa maakunnallisen järjestöstrategian
toteuttamisesta, toimeenpanosuunnitelman
seuraamisesta ja päivittämisestä.

lappilaiset.fi

Järjestöneuvottelukunnan
rakenne
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Verkostojen koollekutsujat 2018:
Verkostojen koollekutsujat 2018:
Viestintäverkosto Lappilaiset kylät ry/Pirjo Riskilä,
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi
Tiedontuotanto Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry/Marika Ahola,
marika.ahola(at)lapinsote.fi
Järjestökeskusten verkosto Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry/Mervi Kestilä,
mervi.kestila(at)lapinsote.fi
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Vuoden 2018 painopisteet 1
SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS: Järjestöneuvottelukunta
vaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti sote- ja
maakuntauudistusprosesseihin. Järjestöjen rooli ja paikka
varmistettava uusissa rakenteissa ja toiminnoissa niin
maakunnassa kuin kunnissa. Tähän liittyy myös digitalisaatio
hyvin vahvasti.
MAAKUNNALLISEN JÄRJESTÖSTRATEGIAN
TOIMEENPANOSUUNNITELMAN PÄIVITYS: työvaliokunnan
jäsenet käsittelevät toimeenpanosuunnitelmaa. Lapin sosiaalija terveysturvayhdistys päivittävät toimenpidesuunnitelman
työvaliokunnan ja järjestöneuvottelukunnan tuella. Päävastuu
järjestökehittäjä Tanja Sälevällä.
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Vuoden 2018 painopisteet 2
DIGITALISAATIOTA viedään itsenäisenä kokonaisuutena eteenpäin
syksyllä 2018, kun maakuntauudistuksen valmistelijoiden
suunnitelmat ovat selkiytyneet. Päävastuu järjestökehittäjä (digi)
Anne-Marie Haavikolla.
J
ÄRJESTÖFOORUMI: Järjestöneuvottelukunta järjestää yhdessä
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa 4.-5.5.2018
järjestöfoorumin. Foorumin teemana on Sote-uudistus ja sen
myötä osallistaminen, saavutettavuus/esteettömyys sekä nuorten
osallistuminen järjestötoimintaan. Foorumi järjestetään
Rovaniemellä ja perjantaina on myös etäyhteysmahdollisuus.

lappilaiset.fi

Vuoden 2018 painopisteet 3
TEHEMÄ POIS- PALKINTO: Järjestöneuvottelukunta valitsee
jälleen Tehemä Pois- palkinnon saajan. Palkinto myönnetään
vapaaehtoisteosta tai toiminnasta. Työvaliokunta vastaa
käytännön järjestelyistä ja palkinto luovutetaan
järjestöfoorumissa.
HYVÄN ELÄMÄN EDISTÄMINEN: Järjestöneuvottelukunta edistää
lappilaisten hyvää elämää yhteistyössä yhteistyökumppaneiden
kanssa.
VERKOSTOT: Järjestöneuvottelukunta koordinoi
järjestöstrategiaan liittyviä maakunnallisia verkostoja.
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Maakunnallinen
järjestöneuvottelukunta
Fasilitaattori: Kehittämispäällikkö Ritva Kauhanen
0400 377 062, etunimi.sukunimi(at)lapinliitto.fi
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Halonen
040 566 3447, etunimi.sumunimi(at)meriva.fi
Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Raija Lummi
etunimi.sukunimi(at)tornio.fi
Neuvottelukunnan sihteeri Mervi Kestilä
040 689 5910, etunimi.sukunimi(at)lapinsote.fi

Neuvottelukunnan tekninen sihteeri Tanja Sälevä
040 164 6696, etunimi.sukunimi(at)lapinsote.fi
Järjestöneuvottelukunnan rakenne:
Järjestöneuvottelukunnan jäsenet edustavat laajasti lappilaista järjestökenttää.
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Maakunnallinen
järjestöneuvottelukunta 2018
1. Eläkeliiton Lapin piiri,
vara Lapin Muistiyhdistys ry
2. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry,
vara ADHD-liitto ry
3. Lapin taiteilijaseura,
vara Suomen nuorisoseurat ry, Lapin
nuorisoseurat
4. Lappilaiset Kylät ry,
vara Lapin Martat ry
5. Lapin ensi- ja turvakoti ry,
vara Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Lapin piiri ry
6. Rovalan Setlementti ry,
vara Rovalan nuoret ry
7. Lapin liikunta ry,
vara Lapin vammaisurheilu ry
8. Balanssi ry,
vara Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

9. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry,
vara SPR, Lapin piiri
10. Suomen 4H-liitto ry/Rovaniemi ,
vara Nuorten ystävät/Klubitalo Roihula,
11. Sami Soster ry, vara Sami Soster ry
12. Lapin sydänpiiri ry, vara Aivoliitto ry
13. Lapin Invaliidiliitto ry,
vara Lapin näkövammaiset ry
14. Arktiset maahanmuuttajat , AMA ry , vara
Misters ry.
15. Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry,
vara Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry
16. Rovaniemen Neuvokas,
Vara Järjestökeskus Kitinen ry

viranomaisedustus: Lapin liitto 2 pj +edustaja,
Lapin ELY, Luova

lappilaiset.fi

