PÖYTÄKIRJA (10)
Järjestöneuvottelukunnan 10. kokous
Aika:
Paikka:

24.11.2015 klo 12.00
Lapin Liitto, Hallituskatu 20 A

Osallistujat:
Nimi

Järjestö

Raili Kerkelä
Nina Peronius (vara)
Jarmo Suomäki
Maarit Toivola (vara)
Eeva-Maija Laurila
Liisa Eloranta (vara)
Maria-Liisa Malvalehto
Risto Korhonen (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
Mervi Rautajoki (vara)
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

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

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: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03 ja todettiin osallistujat

2§

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

3§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys: Jatketaan osallistujalistan mukaan järjestyksessä. Suvimaria Saarenpää ja Kari Lunnas
Päätös: pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvimaria Saarenpää ja Veli-Matti Ahtiainen

4§

Asialistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään asialista.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista

5§

Lapin sote- uudistuksen tilanne
Esitys: Käydään läpi sote- uudistuksen tilanne, paikalla olevat asiakasprosessiryhmien edustajat kertovat ajankohtaiset asiat omista ryhmistään. Keskustelua
Päätös:Todetaan tilanne ja merkitään tiedoksi.
Suvimaria Saarenpää kertoi aikuisten psykososiaaliset palvelut ryhmän toiminnasta, joka on lähtenyt hyvin käytiin ja työssä edistytty alkukankeuksien
jälkeen. Nina Peronius kertoi Granite alustasta, jolle on kerätty asiakasprosessityöryhmien materiaalit ja se on nyt avoin kaikille tutustua.
Mervi Kestilä kertoi perheiden palvelut ryhmästä. Järjestöt on otettu hyvin vastaan, palveluiden kartoitukset ovat menossa ja tietoa kerätään kentältä.
Kerttu Oikarinen kertoi sairauksien ehkäisy ja hoito ryhmästä. Järjestöt hyvin
mukana keskustelussa. Ryhmään saadaan myös toinen järjestöedustaja, sillä
toimintakyvyn edistämisen ryhmän jäsenet ovat jalkautuneet muihin ryhmiin.
Erityiskohteina palveluiden suunnittelussa ovat pitkäaikaistyöttömät, valtimosairaudet, selkäkipupotilaat ja saattohoito.
Myös muut ryhmät ovat lähteneet käyntiin, eniten haasteita ollut päivystys ja
ensihoitoryhmässä, joka on toistaiseksi keskittynyt hyvin paljon päivystysasetukseen liittyviin asioihin.
Soteuudistukseen liittyvänä henkilöstömuutoksena mainittiin että PTH yksikössä työskennellyt Tapio Kekki, siirtyy ensi vuonna muihin tehtäviin. Yleisessä keskustelussa todettiin että valtakunnan tasolla järjestöjen roolin painotus
on edelleen palvelutuotannossa, järjestöjen tulisi tehdä töitä sen eteen että järjestöjen monipuoliset roolit tulisivat esille ja ne nähtäisiin tasavertaisina kumppaneina. Tulevaisuus tuo mukanaan haasteita mm. siinä kenen tai keiden
kanssa järjestöt keskustelevat ja neuvottelevat tulevaisuudessa. Myös asiakkaan kuulemisen rooli kasvaa järjestämislaissa, mutta siinä ei ole erikseen
mainittuna järjestöjä. Myös tässä asiassa järjestöjen tulisi ottaa vahvempaa
roolia. Lapin Sote Savotta hankkeessa ei ole tähän mennessä juurikaan huo2/4
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mioitu järjestöjä. Keskusteltiin mahdollisuudesta saada järjestöedustus poliittiseen ohjausryhmään.

6§

Järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Sanna Hiltunen esittelee toimintasuunnitelman.(Liitteenä)
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma
Päätös: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja edellytetään neuvottelukunnan
jäseniltä aktiivista osallistumista tiedon- ja sisällöntuottamisen.

7§

Neuvottelukunnan toimiminen järjestöjen sateenvarjotoimeksiantajana
Ylemmän Ammattikorkeakoulun opinnäytteille
Esitys: Merkitään tiedoksi aloitetut opinnäytteet
Päätös: Merkitään tiedoksi. Opiskelijat kutsutaan esittelemään aiheita seuraavaan kokoukseen.

8§

Suomi 100-vuotta tapahtumien suunnittelu
Esitys: Keskustellaan siitä miten toimijat aikovat osallistua juhlavuoteen ja
mahdollisesta yhteistyöstä asiaan liittyen.
Päätös: Merkitään tiedoksi. Lapin liiton terveiset: Suomi sata hankkeesta on
tehty päätös. Maakunnan kehittämisrahalla tulee oma hanke hallinnointiin ja
koordinaatioon ja valtioneuvoston kanslian raha ilmeisesti avataan hakuun.
Asiasta tiedotetaan paremmin myöhemmin kun hanke alkaa ensi vuoden alussa. Rovaniemen kaupungilla on myös paljon erilaisia ajatuksia ja ideoita mm.
Ilon kautta tanssi tapahtuma OPM tukemana ja esim. Rovaniemi Viikkoon yhdistetään teemaan liittyviä tapahtumia. Jutajaiset 2017 festivaali on hyväksytty
ohjelmaan, myös kuoroilla tulossa omaa ohjelmistoa, jota voisi suunnitella yhteistyössä Lapin alueteatterin kuoro idean kanssa, Nuorten tasavalta hanketta
haettu valtakunnallisessa toiminnassa ja se on menossa läpi ja tulee Lappiin.
Suomen kylätoiminta hakee isompaa tapahtumaa, samaan aikaan on myös
30. kylätoimintapäivät 2017 johon yhdistetään myös suomi sata teemaa, MLL
keskusjärjestö on kehottanut yhteistyöhön ja olemaan mukana eri tapahtumissa. SOSTE, VALO ja ALLIANSSI on suunnitellut yhteistä ”sata järjestöjen saavutusta” kampanjaa ja näissä varmasti huomioidaan myös maakunnat. SPR
täyttää 140 vuotta 2017 ja järjestävät yhteisiä juttuja valtakunnallisesti. Sydänliitto on mukana jollakin tapaa, selviää myöhemmin, mutta toiminta näkyy varmasti myös Lapissa, Museovirastolla ”100 kuvaa” sekä ”yksi esine ja yksi tarina” kampanjat tulossa myös lappiin. Lapin Martat ovat myös mukana valtakunnallisten ja yhteistyökuvioiden kautta.
Yleisessä keskustelussa todettiin että tavoitteena olisi saada markkinointi saman sateenvarjon alle, pian käyttöön toimintakalenteri joka helpottaa tapahtumien suunnittelua ja vähentää päällekkäisyyksiä. Tässä voisi hyödyntää mm.
lappilaiset.fi sivustoa. Kerätään ideoita ja tietoa yhteen edelleen ja seurataan
Lapin liiton hankkeen etenemistä.
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9§

Tiedoksi merkittävät ajankohtaiset asiat.
- Tiedontuotannon, järjestökeskusten ja viestintäverkostojen kuulumiset
- Sihteeri toimittaa tammikuussa täydennettäväksi strategian toimeenpano
suunnitelman sekä kerää tietoa myönnetyistä avustuksista. Edustajia pyydetään aktiivisesti tuottamaan tietoa ko. asioihin.

10§

Muut asiat
- Sote uudistus alusta Granite löytyy linkistä
- Marjo-Riitta Tervonen SOSTEsta kertoi että nyt sekä Kalevassa että Kainuun
sanomissa on annettu ilmaista palstatilaa viikoittain järjestöille. Onko vastaava
tarvetta lapissa? Merkitään tiedoksi että Työvaliokunta työstää asiaa eteenpäin ja pyritään saamaan säännöllinen järjestösivu tms. Lapin kansaan / Pohjolansanomiin. Sisällön tuotannossa yhteistyötä voitaisiin tehdä sekä viestintäverkoston että tiedontuotannonverkoston kanssa.

11§

Kevään kokous aikataulut
Neuvottelukunnan kokoukset 17.2.2016 klo 9.00 ja 10.5.2016 klo 13.00
Työvaliokunta 25.1.2016
17.2.2016 iltapäivällä sote-uudistukseen liittyvä tilaisuus, josta tiedotetaan
myöhemmin lisää
10.-11.6.2016 järjestöfoorumi Rovaniemellä

12§

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 13.45

Maarit Airaksinen
varapuheenjohtaja

Sanna Hiltunen
sihteeri

Suvimaria Saarenpää
pöytäkirjantarkastaja

Veli-Matti Ahtiainen
pöytäkirjantarkastaja
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