Pöytäkirja (12)
Järjestöneuvottelukunnan 12. kokous
Aika:
Paikka:

10.5.2016 klo 13.00
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
Marika Ahola
Sanna Nurila

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
Esittelijä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Tekninen sihteeri Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

5§ Taika Korpa
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1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan osallistujat
Päätös: Todettiin läsnäolijat ja merkitään tiedoksi järjestöedustajissa tapahtuneet henkilömuutokset. Sanna Hiltunen on siirtynyt uusiin tehtäviin ja hänen tilaltaan neuvottelukunnan esittelijänä toimii Marika Ahola. Sanna Nurila aloittaa
neuvottelukunnan teknisenä sihteerinä. Molemmat työskentelevät Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä. Pohjoisen yhteisöjen tuki -Majakka ry:n varsinaisena jäsenenä toimii uusi puheenjohtaja Kaisa Lauri. Suomen 4H-liitto
ry:n varajäseneksi vaihtuu Mari Niska, joka toimii Anna-Kaisa Wuorilan sijaisena tämän vuoden. Jorma Vaara ei enää toimi liiton hallinnossa. Paula Kähkönen on toiminut Lapin Nuorison Liitto ry:n edustajana. Taustajärjestöksi vaihtuu
Suomen Nuorisoseurat ry. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin varajäseneksi vaihtuu Janne Alkki.

2§

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

3§

Esityslistan hyväksyminen.
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§

Lapin vammaistyön koordinaatiotyöryhmän asettaminen
Esitys: Merkitään Lapin aluehallintoviraston asettamispäätös tiedoksi. Todetaan neuvottelukunnan vaikuttamistyön tulos ja käydään keskustelua aiheesta.
Päätös: Merkitään tiedoksi ja todetaan neuvottelukunnan vaikuttamistyön tuloksellisuus. Lapin aluehallintovirasto on antanut järjestöneuvottelukunnalle
nimeämispyynnön Lapin vammaistyön koordinaatiotyöryhmään. Määräaikaan
mennessä esitettiin Rauno Rantaniemeä (Rovaniemen kehitysvammaisten tuki ry:n jäsen ja Kehitysvammaisten tukiliiton puheenjohtaja). Lapin aluehallintovirasto on 12.4. päivätyssä asettamispäätöksessään (LAAVI/213/00.00.01.01/2016) nimennyt Rauno Rantaniemen järjestöjen edustajaksi.

5§

Järjestöjen edustaja Suomi 100 ohjausryhmään
Esitys: Merkitään järjestöedustajan nimeäminen Suomi 100 ohjausryhmään
tiedoksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi Lapin Martat ry:n Mirja Stålnacken nimeäminen järjestöjen edustajaksi Suomi 100 ohjausryhmään.

6§

Yhdistysten palkkatukityöllistäminen Lapissa
Lapin TE-toimisto on muuttanut palkkatuen kohdentamisperusteita yhdistysten
osalta. Lapin ELY-keskuksen Tuula Räihä esitteli Lapin TE-toimiston palkkatuen kohdentamisperusteet vuodelle 2016.
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Esitys: Merkitään uudet yhdistyksille myönnettävän palkkatuen kohdentamisperusteet tiedoksi. Todetaan neuvottelukunnan vaikuttamistyön tulos ja käydään keskustelua aiheesta.
Päätös: Merkitään tiedoksi ja todetaan vaikuttamistyön tulos muuttuneina
kohdentamisperusteina. Käytiin keskustelua palkkatukityöllistämisestä. Merkittiin tiedoksi 3.10.2016 päättyvä ESR-haku (kaikille linjoille).
Lapin TE-toimisto on muuttanut palkkatuen kohdentamisperusteita yhdistysten
osalta. Vuonna 2016 Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion
osalta palkkatuki suunnataan elinkeinotoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja
säätiöille, jotka koordinoivat ja kehittävät kuntien työllisyyden hoidon toimenpiteitä. Loppujen Lapin kuntien osalta palkkatukea myönnetään myös muille yhdistyksille.
Lisäksi tukea myönnetään niille, joilla on joko työllisyyspoliittisella avustuksella
tai ESR-rahoituksella tuettuja hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää toimintaa, jonka avulla parannetaan työttömien mahdollisuutta siirtyä avoimille työmarkkinoille; TE-toimiston vastuulla on tarkistaa, että työllistettävä henkilö kuuluu ko. hankkeen kohderyhmään. Jos ESR-hankkeessa on hankerahaa palkkatuettuun työhön, ei kansallista palkkatukea luonnollisestikaan ole tarkoituksenmukaista käyttää. Hankepäätöksessä määritellään kohderyhmä sekä työnantajatahot sitovasti.
Palkkatuki kohdennetaan 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneille, monialaisen palveluyhteistyön tarpeessa oleville, nuorille alle
25-vuotiaille, maahanmuuttajille, pitkään työttömänä olleille (JTYLPL:n määritelmän mukaisesti) ja pysyvään palkkatukeen oikeutetuille osa-työkykyisille.
7§

TEHEMÄ POIS – järjestöpalkinnon saaja ja valintaperusteet
Esitys: Merkitään TEHEMÄ POIS -järjestöpalkinnon saaja ja valintaperusteet
tiedoksi. Palkinnonsaaja julkaistaan 10.6.2016 Järjestöfoorumissa.
Päätös: Merkitään tiedoksi. TEHEMÄ pois -järjestöpalkinnon saaja ja valintaperusteet julkaistaan 10.6.2016 Järjestöfoorumissa Rovaniemellä.

8§

Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi 10.–11.6.2016
Sihteeri Marika Ahola esitteli Lapin maakunnallisen järjestöfoorumin
järjestelyiden tilanteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi ja käydään keskustelua aiheesta.
Päätös: Merkitään tiedoksi. Lapin maakunnallinen järjestöfoorumi järjestetään
10.–11.2016 Rovaniemen Järjestötalolla kokoustila Väärtissä (Kansankatu 8,
3 krs). Järjestöfoorumin ohjelma ja ilmoittautuminen on julkaistu lappilaiset.fi –
sivustolla. Ilmoittautuminen päättyy 6.6.2016. Tiedottamisen toivotaan tavoittavan laaja-alaisesti Lapin järjestökentän.
Järjestöfoorumin todettiin sisältävän paljon tietoa tulevasta sote-uudistuksesta.
Puheenvuorojen pitäjien toivottiin ottavan kantaa mm. tulevaisuuden kuntaan
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, palveluiden yhtiöittämiseen, rahoitusrakenteeseen, säästöpaineisiin sekä kansalaisten osallisuuden
turvaamiseen päätöksenteossa.
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Neuvottelukunta esitti, että Järjestöfoorumin viestintätyöpaja kokoaa tiedotteen
foorumista. Populistisen kantaa ottavan tiedotteen kautta nostetaan esille päivien aikana nousseita aiheita ja huolia järjestöjen näkökulmasta. Tiedote ilmestyy maanantaina 13.6.2016. Työvaliokunta hyväksyy tiedotteen ennen julkaisua. Tehemä pois – järjestöpalkinnon saajasta julkaistaan erillinen tiedote.
9§

Järjestöjen sote-edustajien verkoston tilannekatsaus
Verkoston puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen esitteli verkoston toiminnan
tilannekatsauksen.
Esitys: Merkitään verkoston tilannekatsaus tiedoksi ja käydään keskustelua
aiheesta.
Päätös: Merkitään tiedoksi. Vuoden 2015 Järjestöfoorumin aikana tehtiin järjestöjen yhteinen esitys järjestöjen edustuksen saamisesta Lapin sairaanhoitopiirin sote-valmisteluprosessiin. Jokaiseen prosessityöryhmään saatiin järjestön ja oppilaitoksen edustaja. Kokoontumisia on pidetty kerran kuukaudessa ja järjestöjen ääni on saatu kuuluviin työryhmissä. Työskentely aloitettiin
kartoittamalla nykytila ja jatkettiin innovoimalla tulevaisuutta. Työskentelyn tuloksena on löydetty uusia toimintatapoja – ja malleja. Työryhmät työskentelevät pääasiassa toukokuun loppuun ja osa ryhmistä jatkaa vielä kesäkuun
alussa. Lopullinen deadline on 22.6.2016. Keskusteltiin kunnan tulevasta roolista hyvinvoinnin edistämisessä. Keskusteltiin myös Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien valmistelusta kahtena eri prosessina.
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys koordinoi järjestöedustajien verkostoa.
Verkosto kutsuu koolle Lapin alueen kansanedustajat, jotta lappilaisten järjestöjen näkemykset saadaan esille. Keskustelun pohjalta esitettiin, että kansanedustajien tapaamista varten keskeiset asiat koottaisiin yhteiseen asiakirjaan.
”Kansalaisten ajatuksia järjestöjen tarjoamista hyvinvointia edistävistä palveluista ja toiminnoista” -kyselyn tulokset päätettiin olla esittelemättä, koska vastaukset olivat vähäisiä eivätkä laadullisesti riittävän kattavia. Vastauksia tuli
vähän yli 100.

10§

Maakunnallisten teemaryhmien toiminta
Sihteeri Marika Ahola esittelee maakunnallisten verkostojen tilanteen.
Esitys: Merkitään verkostojen toiminnan tilannekatsaus tiedoksi ja käydään
keskustelua aiheesta.
Päätös: Merkitään tiedoksi. Maakunnalliset verkostot jakautuvat kolmeen
teemaryhmään: viestintään, tiedontuotantoon ja järjestökeskusten verkostoon.
Vuonna 2016 viestintäryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja suunnitteilla on
viestinnällinen työpaja Järjestöfoorumissa. 3.9. järjestetään viestintäpäivä ja lisäksi vaikuttavasta viestinnästä järjestetään erillinen koulutus. Tavoitteena on
saada lappilaiset.fi -sivustolle tilapankki ja järjestöliite Lapin kansaan. Verkosto
kokoontuu seuraavan kerran 22.8.
Tiedontuotannon verkosto kokoontuu seuraavan kerran 18.5. Kokouksessa
käsitellään ”Järjestöjen näkökulmia rovaniemeläisten hyvinvointiin” – järjestö4/6
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kyselyn etenemistä osana kaupungin hyvinvointikertomusta. Kertomus ja kyselyn tulokset esitellään 12.5 valtuuston infossa. Valtuustokäsittely on 16.5.
Hyvinvointikertomusyhteistyötä tullaan esittelemään SOSTE:n risteilyllä lokakuussa. Verkoston työskentelyn tuloksena saatiin RAY:n rahoitus Järjestötieto
järjestykseen – Lapin hankkeelle (2016–2018).
Järjestökeskusten verkosto ei ole vielä löytänyt omaa paikkaansa. Järjestöillä
on eri Lapin kunnissa tarvetta yhteisille tiloille. Verkoston osalta tulee miettiä,
miten uusia toimijoita saataisiin mukaan.
11§

Esiselvitys järjestöjen roolista kuntalaisten yhteiskuntaosallisuuden
vahvistamisessa
Rovaniemen kaupungin järjestöyhdyshenkilö Taika Kopra esitteli valmistuvaa
esiselvitystä järjestöjen roolista kuntalaisten yhteiskuntaosallisuuden vahvistamisessa. Hanke on esiselvitys niistä konkreettisista toimenpiteistä, joilla Rovaniemen alueella toimivat järjestöt voivat yhdessä vahvistaa työmarkkinoiden
ulkopuolella olevien, erityisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yhteiskunta- ja työelämäosallisuutta. Hankkeessa selvitetään järjestöjen roolia osallisuuden lisäämisessä, yksinäisyyden vähentämisessä ja muun yhteiskuntaosallisuuden vahvistamisessa. Hankkeen osatoteuttajina on ollut kolme järjestöä; Rovalan Setlementti, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ja Rovaniemen Neuvokas.
Esitys: Merkitään esiselvitys tiedoksi ja käydään keskustelua aiheesta.
Päätös: Merkitään esiselvitys tiedoksi. Taika Kopran esitys on pöytäkirjan
liitteenä. Mahdollinen jatkohanke on suunnitteilla kaupungin ja järjestöjen välillä syksyn 2016 ESR-hakuun, toimintalinja 5.

12§

Myönnetyt rahoitukset Lappiin
Esitys: Merkitään tiedoksi ja käydään keskustelua aiheesta.
Päätös: Merkitään tiedoksi ja siirretään keskustelu seuraavaan kokoukseen.
Lappilaiset.fi -sivustolla on ollut avoinna sähköinen lomake, jonka kautta toimijat ovat voineet ilmoittaa myönnetyt avustukset. Yksikään toimija ei ole ilmoittanut avustustietoja. Todettiin, että tieto Lappiin tulevasta hankerahasta ja tekijöistä olisi tärkeää. Pohdittiin pitävätkö järjestötoimijat tiedonkeruuta oleellisena sekä voitaisiinko tietoa myönnetyistä avustuksista kerätä toisella tapaa.
Järjestötieto järjestykseen – Lapin hanke voisi ottaa asiasta koppia.

13§

Järjestöjen yhteisen näkyvyyden tukeminen
Esitys: Merkitään tiedoksi ja käydään keskustelua aiheesta.
Päätös: Merkitään tiedoksi. ALMA median päätoimittajan mukaan Lapin Kansaan voidaan tehdä Järjestösivu, johon järjestöt tuottaisivat sisällön. Sivun toteutumisen edellytyksenä on löytää toimittaja, joka on halukas ottamaan sivun
toimittamisen vastuulleen. Lapin liiton viestintäpäällikkö Jenni Lintula jatkaa
asian selvittämistä. Asiaan palataan syksyllä.

14§

Syksyn kokousten ajankohtien sopiminen
Esitys: Sovitaan syksylle 2016 kaksi neuvottelukunnan kokousta.
Päätös: Merkitään tiedoksi. Syksyn kokouksien ajankohdiksi sovittiin maanantai 19.9 klo 10.00–12.00 ja torstai 1.12 klo 13.00. Työvaliokunnan kokouksen
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ajankohdaksi sovittiin tiistai 6.9 klo 9.00, kokouspaikka ilmoitetaan kutsun
mukana.
15§

Muut asiat
Ei muita asioita.

16§

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.10.
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