Pöytäkirja (5)
Järjestöneuvottelukunnan 5. kokous
Aika:
Paikka:

25.2.2019 klo 10.00-13.00
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun toimitila, Varastotie 2, Rovaniemi.
Kokoushuone Kelontekemä.

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Marja-Liisa Oinas, Eläkeliiton Lapin piiri ry, etänä

Pia-Leena Salo, Lapin Muistiyhdistys ry

Sari Havela, Omaishoitajat ja läheiset – liitto ry, etänä

Katja Suni, ADHD-liitto ry

Maria Huhmarniemi, Lapin taiteilijaseura ry,

Elle Syväjärvi, Suomen nuorisoseurat ry,
Lapin nuorisoseurat

Matti Lankila, Lappilaiset Kylät ry

Leila Rautio, Lapin Martat ry

Pirjo Kairakari, Lapin ensi- ja turvakoti ry,

Arja Saarento, MLL:n Lapin piiri ry

Ossi Takkinen, Rovalan Setlementti ry,

Raija Vanhamaa, Rovalan nuoret ry

Maarit Toivola, Lapin liikunta ry,

Jarno Saapunki, Lapin vammaisurheilu

Terhi Savilahti, Balanssi ry,

Saija Himanka, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,
etänä

Anneli Pohjola, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry,

Veli-Matti Ahtiainen, SPR-Lapin piiri

Mari Niska, Suomen 4H-liitto ry, Rovaniemi,

Jaana Rossi, Nuorten ystävät/Klubitalo Roihula

Ristenrauna Magga, Sami Soster ry,

Anne Näkkäläjärvi, Sami Soster ry

Marjo Laukkanen, Lapin Sydänpiiri ry

Juha Kyrö, Lapin aivoyhdistys ry

Raimo Toratti, Lapin Invalidiliitto ry/Tornion Invalidit ry,

Juho Hiltunen, Lapin näkövammaiset ry

Nafisa Yeasmin, Arktiset maahanmuuttajat ry, AMA,

Misters ry

Marko Vapa, Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry,

Jaakko Alamommo, Majakka ry

Suvimaria Saarenpää, Rovaniemen Neuvokas,

Kaisa Kulmala, Järjestökeskus Kitinen ry

Tuula Räihä Lapin ELY-keskus
Sanna Ylitalo, Lapin aluehallintovirasto

Seppo Lehto, Lapin aluehallintovirasto

Hilkka Halonen, Lapin liitto, puheenjohtaja

Raija Lummi, Lapin liitto, varapuheenjohtaja

Ritva Kauhanen, Lapin liitto
Mervi Kestilä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Tanja Sälevä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan osallistujat.
Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05.

2§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja löytyy Lapin liiton sivuilta
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Toimitettu kaikille myös sähköpostitse, ei lisättävää.
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3§

Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Lisättiin yksi asia listalle kohtaan 14: Saako järjestöneuvottelukunnan
jäsenten nimet olla julkisesti netissä näkyvillä, siirrettiin kohdaksi 15 kokouksen päättäminen.

4§

Järjestöneuvottelukunnan esitys Lapin maakunnan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle
Esitys: Käsitellään työrukkasen ehdotus esityksestä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle liittyen T. Braxin Järjestöjen rooli maakunta- ja soteuudistuksessa-raportin toimenpide-esityksiin ja päätetään jatkosta.
Päätös: Esitys liitteenä. Kutsutaan muutosjohtaja keskustelemaan koko esityksestä ja siitä, missä järjestyksessä asioissa on järkevää edetä. Työrukkanen kokoontuu 2.4. klo 8.30-11.30 ennen muutosjohtajan tapaamista.
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2.0) toimii jatkossa esitykseen liittyvien käytännön toimien koordinoijana ja toteuttajana.
Keskustelua: Vapaaehtoisjärjestöt huomioitava erityisesti avustuskäytäntöjä
valmistelevaa työryhmää nimettäessä.
Ennen kuin avustuskäytäntöjä valmistelevaa työryhmää nimetään, on syytä
tavata muutosjohtaja.
Meri-Lapin Majakassa tietotiimin työntekijät voivat alkaa miettiä, miten heidän
hyvinvointitarjotin integroidaan maakunnalliseen järjestötiedon verkkopalveluun (lappilaiset.fi).
Järjestöneuvottelukunnan rooli on seurata asioiden toteutumista mutta jonkun
on koordinoitava toimintaa. Ehdotettiin, että 2.0 hanke toimii käytännön työn
tekijänä, ehdotusta kannatettiin.
Järjestöneuvottelukunnan mielestä olisi hyvä edetä seuraavassa järjestyksessä: 1) rakenneasiat kuntoon ensin, 2) työryhmä miettimään järjestöjen avustamista tulevaisuudessa, 3) järjestötiedon tuottamisen rakenteet, 4) järjestökoordinaattorin nimeäminen maakuntaan, 4) yhteistyörakenteet maakunta/kuntatasolla ja sopimukset niihin liittyen.
Työrukkasen voisi olla hyvä miettiä myös vaihtoehto B:tä, jos sote ei toteudukaan.
Hyvä monipuolinen koonti, kiitokset työryhmälle.

5§

Ajankohtaiset kuulumiset järjestöjen osallisuudesta sote- ja maakunta
uudistuksen valmistelussa
Esitys: Tanja Sälevä antaa ajankohtaiskatsauksen, josta käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Järjestöneuvottelukunnan työrukkanen työskennellyt aktiivisesti (ks.
edellinen kohta).
Sote-valmisteluun perustettiin keväällä asiantuntijatyöryhmät palveluryhmittäin, joihin nimettiin myös järjestöjäseniä. Järjestöjäsenille koottiin tukiryhmiä
kaikista halukkaista järjestötoimijoista. Kukin järjestöjäsen on käyttänyt tukiryhmänsä näkemyksiä ja apua oman työnsä tueksi haluamallaan tavalla. Tämä järjestelmä ei ole kuitenkaan toiminut parhaalla mahdollisella tavalla ja
kaikkien tukiryhmien kanssa yhteistyö ei ole päässyt juuri alkua pidemmälle
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eikä järjestökentän ääni ole kaikilta osin päässyt kantautumaan sotevalmisteluun saakka riittävästi. Siksi pienellä työryhmällä (valmistelijoita ja
jämy-hankkeen työntekijä) ollaan parhaillaan pohtimassa parempia tapoja, joilla järjestöt pääsisivät osallistumaan ja vaikuttamaan valmistelussa oleviin asioihin. Samalla on pohdittu kokemuksellisen asiantuntijuuden mukaan tuomista
valmisteluun ja myös siitä on lähdössä esitykset eteenpäin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.
Maakuntastrategian työpajojen sarja käynnistyi tammikuussa. Muutosjohtaja
lupaili kutsua jatkossa järjestöjä laajemmin myös mukaan.
Ajankohtaisia kuulumisia järjestöjen näkökulmasta pääset lukemaan LASTU Lapin järjestötoiminnan uutiskirjeestä https://www.lappilaiset.fi/lapin-sosiaaliterveysturvayhdistys/lastu-lapin-jarjestotoiminnan-uutiskirje/
Keskustelua: Kokemuksellisen asiantuntijuuden osallisuus ei ole sama asia
kuin järjestöjen osallisuus, tämä kannattaa muistaa ja sitä korostaa.
Kokemuksellisen asiantuntijuuden palkkioasiat akuutti ja ajankohtainen aihe,
josta olisi syytä keskustella yhteisestikin, koska STEA-rahoitteiset toimijat eivät
voi palkkioita maksaa. Lisää keskustelua voidaan tehdä kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteistyöryhmässä sekä seuraavassa seminaarissa
26.4.Kemissä. Yhteistyöryhmästä voidaan tuoda keskustelun terveiset järjestöneuvottelukunnalle.
Mervi Kestilä kertoi lyhyesti kokemuksellisen asiantuntijuuden yhteistyöryhmän
toiminnasta ja siitä, että yhteistyöryhmä/verkosto voisi käsitellä juuri näitä yhteisesti koskettavia asioita ja tuoda aina terveiset järjestöneuvottelukunnalle.
6§

Järjestöstrategian päivitetty toimeenpanosuunnitelma
Esitys: Käsitellään järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelma, sovitaan vastuutahoista ja sovitaan jatkosta.
Päätös: Käytiin yhdessä läpi muutama toimenpidekohta, muutokset tehty suoraan toimeenpanosuunnitelmaan. Jaetaan toimeenpanosuunnitelman luonnos
kaikille, jokainen tutustuu siihen etukäteen ja seuraavassa kokouksessa käsitellään toimeenpanosuunnitelma puheenvuorojen perusteella.

7§

Järjestöneuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2018
Esitys: Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2018
Päätös: Hyväksytään muutamalla korjauksella, jotka kokouksessa tulivat esille. Korjaukset tehty suoraan toimintakertomukseen.

8§

Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Esitys: Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Päätös: Hyväksyttiin. Järjestöneuvottelukunnasta viestiminen on myös neuvottelukunnan jäsenten tehtävä, muistakaa jakaa tietoa neuvottelukunnan asioista omille sidosryhmillenne.

9§

Tehemä pois -vapaehtoistyön palkinto
Esitys: Päätetään vuoden 2019 Tehemä pois -palkinnon aikataulusta, tiedotuksesta ja kerrataan kriteerit.
Päätös: Esitykset maaliskuun loppuun mennessä. Palkinnon hausta tiedotetaan Lapin liiton ja Lappilaiset.fi -sivustoilla, Lapin sosiaali- ja terveysturvayh-
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distyksen somekanavissa, Lapin järjestöjen uutiskirjeessä sekä neuvottelukunnan kautta.
10§

Järjestöfoorumin tilanne
Esitys: Käydään läpi Järjestöfoorumin tilanne ja sovitaan jatkosta.
Päätös: Foorumi järjestetään Peräpohjolan opistolla ja yöpyminen mahdollista
siellä (omakustannehintaan). Ohjelmaluonnokseen (liite) ei muutoksia.

11§

Tiedote Järjestöneuvottelukunnan toiminnasta
Esitys: Järjestöneuvottelukunnan kokousten jälkeen tehdään tiedote, jota Järjestöneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet välittävät omille sidosryhmilleen
ja, joka julkaistaan Lapin liiton- http://www.lappi.fi/lapinliitto/kehittaminen-jaeduvalvonta/jarjestoasiat ja lappilaiset.fi -sivuilla.
Päätös: Tiedotteen laatimista kannatettiin yksimielisesti. Vaikka pöytäkirjat julkaistaan lapin liiton ja lappilaiset.fi-sivustoilla, ei järjestöneuvottelukuntaa ja
sen toimintaa tunneta siitä huolimatta.

12§

Muut järjestöpuheenvuorot: ajankohtaiset kuulumiset eri järjestöistä ja
järjestökeskuksista.
Esitys: Kuullaan puheenvuorot, jotka merkitään tiedoksi ja käydään keskustelua.
Päätös: Kuultiin muutama järjestötoiminnan puheenuvuoro.
Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry muuttaa lähelle entistä toimitilaa. Suomen Nuorisoseurojen Lapin aluetoimistosta Paula Kähkönen ainakin toukokuuhun saakka pois ja sijaisena Elle Syväjärvi.
Yhteiset mittarit Lapin järjestökeskuksilta: Järjestökeskusten kokous- ja toimintatilojen tilavarausten määrä yhteensä 2034 kpl
Järjestökeskusten kokous- ja toimintatilojen käyttö 192 eri toimijaa, joista järjestöjä 139
Järjestötalojen/-keskusten verkkosivuja on katseltu vuonna 2018 yhteensä 63
641 kertaa
Järjestötalojen/-keskusten verkkosivuilla on istuntoja ollut vuonna 2018 yhteensä 25 550 kpl
Järjestötalojen/-keskusten verkkosivuilla on vuonna 2018 ollut yhteensä 16542
käyttäjää. Kaikissa järjestökeskuksissa STEA-avusteinen paikka auki -henkilö
joko aloittanut tai rekrytoinnissa. Sodankylässä ja Rovaniemellä paikallisten
järjestöjen ja terveysasemien yhteistyötä tiivistetty ja Sodankylässä toiminta
käynnistynyt.
Eläkeliitolla normaalia toimintaa.
Vaalivaikuttamista: Lapin ensi- ja turvakoti järjestää asiapitoisen aamupuuron ehdokkaille. Muistiyhdistys järjestämässä vaalitilaisuutta ja etsii kumppania
itselleen. Vasemmistonaiset ja kokoomusnaiset järjestävät oman tilaisuuden.
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksellä kysely uutiskirjeessä järjestöille,
mitä vaikuttamista toivotaan. Sosiaaliturvayhdistykset ovat valtakunnallisesti
järjestämässä kampanjan ehdokkaille, jotka haluavat puhua järjestöjen puolesta, asioita kerätään ympäri Suomea.

13§

Muut asiat
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Tietoa maakunnallisen järjestöstrategian seurauksena perustetuista verkostoista löydät https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/yhteistyotaja-vaikuttamista/maakunnalliset-verkostot/
14§

Tietosuoja - Saako järjestöneuvottelukunnan jäsenten nimet olla julkisesti netissä näkyvillä?
Esitys: Jotka eivät halua nimeänsä julkisesti näkyville, voivat pyytää sen poistamista niistä kappaleista, jotka julkaistaan.
Keskustelua: Järjestöneuvottelukunnan toiminta tulee olla läpinäkyvää ja tulee olla näkyvissä, ketkä ovat olleet tekemässä päätöksiä. Jo valitessa ja ryhtyessä tästä on tietoinen.
Lapin liitolla on oltava tietosuojaseloste, jossa se selostaa rekisterin pitoon
liittyvät asiat*.
Ritva Kauhasen esitys sai kannatusta ja pyydetään ilmoittamaan, jos ei halua
nimeänsä näkyviin julkaistaviin pöytäkirjoihin sihteerille.

15§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00.

*YHTEINEN TIETOSUOJALAUSEKE
”EU:n tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5.2018. Tästä johtuen olemme tehneet asetuksen mukaisia päivityksiä ja muutoksia toiminnoissamme, joissa käsittelemme
henkilörekistereitä. Rekisteröitymisesi yhteydessä meille ilmoittamiasi tietoja hallinnoi ja käsittelee Lapin
liitto tietosuoja-asetusten mukaisesti. Rekisteröinti-/ilmoittautumistietoja käytetään vain edellä esitettyyn
tarkoitukseen tai tilaisuuteen. Välitämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain jos lainsäädäntö sitä
meiltä edellyttää tai jos antamiesi tietojen välittämisen tarkoituksena on varmistaa, että saat kaikki rekisteröitymisen yhteydessä valitsemasi tähän tapahtumaan liittyvät palvelut (mikäli ko. kyseessä, tästä tiedotetaan etukäteen).
EU:n tietosuoja-asetus turvaa rekisteröidyn henkilön oikeuden valvoa ja tarkastaa omien henkilötietojensa
käsittelyä, olkaa hyvä ja ottakaa tarvittaessa yhteyttä: info@lapinliitto.fi. Lisätietoa tietosuojaasetuksestamme: www.lapinliitto.fi.”
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