Lasten, nuorten ja perheiden – maakunnallinen järjestöverkosto
Aika: 28.1.2021 klo 13-15
Paikka: Teams-etäkokous
Läsnä: edustajat seuraavista järjestöistä
ADHD liitto, MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri, Miessakit ry, Nuorten Ystävät ry, Puolivälikankaan
asukasyhdistys Lähiöinnostajat, Omaishoitajaliitto ry

Käsitellyt asiat:
1. Tervetuloa, osallistujien lyhyt esittäytyminen
2. Helena Liimatainen kertoi POPsote maakunnallisen lapset, nuoret ja perheet koordinaation
ajankohtaiskuulumisia. (kts. liitteen pdf). Materiaalista löytyy mm. tulevaisuuden sote -keskus
kehittämisohjelmien tavoitteita sekä järjestöyhteistyön rakentamiseen liittyviä perusteita. Helena
muistutti, että kun haluamme viestiä sotetoimijoille järjestöpalveluista, on tässä keskeisenä
välineenä ihimiset.fi palvelu. On tärkeää, että palvelusta löytyy järjestötoimijoiden yhteystiedot
sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja palveluista.
Todettiin yhteisesti, että POPsote verkostoissa edustamme yhteisesti koko sotejärjestöjen kenttää.
Luodaan yhdessä isoa kuvaa järjestötoiminnasta kaikissa niissä kehittämisverkostoissa, missä
toimimme.
Lapset, nuoret ja perheet (LNP) kehittämisosion kuulumisia:
Helena välitti myös Leena Mämmi-Laukan ajankohtaisia terveisiä:
Perhekeskustoiminnan kehittäminen on tärkeä sisältöalue LNP kehittämistyössä. Tällä hetkellä
kartoitetaan kuntien Lape -ryhmien kautta alueellisen perhekeskustoiminnan tilannetta ja
kehitystarpeita.
Järjestöiltä toivotaan omaa arviointia perhekeskustoimintaan liittyen. Arviointiin liittyvä
taulukkopohja sekä ohjeet sen täyttämiseen, tämän muistion liitteenä (pp-dia). Jokainen toimija
tuottaa oman vastauksensa ja lähettää sen Leenalle (leena.mammi-laukka@popsote.fi).
LNP kehittämisalueella on suunnitteilla koulutuksia sote ammattilaisille ja muille yhdyspintojen
toimijoille. Joitakin järjestöjä tullaan kontaktoimaan ja pyytämään kouluttajan roolissa mukaan
koulutuksiin. Maksuttomiin koulutuksiin voi osallistua myös järjestöjen työntekijät. Tietoa
koulutuksista välittää Leena.
HYR lähtee työstämään maakunnallista perhekeskussuunnitelmaa, joka valmis joulukuussa 2022.
Sähköistä perhekeskusta kehitetään valtakunnallisesti. Yhteistä kehittämistä myös järjestöjen
kanssa.
Kun näissä kehittämisryhmissä päästään työssä käyntiin, tuodaan sieltä terveisiä tähän työryhmään.

Tulossa:

19.3. Lapset, nuoret ja perheet yhdyspintaseminaari
2.2. Sote palvelustrategiaan liittyvä työpaja yhdistyksille. Vielä ehtii kutsua
välittää omille verkostoille.

3. Ajankohtaisia kuulumisia maakunnallisista järjestöverkostoista
• Arja Sutela toi terveiset järjestöneuvottelukunnasta. Järjestöneuvottelukunnan edellinen
kokous pidettiin 18.1. Kokouksessa tehtiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021, keskeisenä
on POPsote kehittämistyöhön osallistuminen, maakuntaohjelman valmisteluun
osallistuminen, rakennerahasto-ohjelman esitykset, vuoden järjestötekopalkinnon jako.
Lisäksi tavoitteena tutustua toisten järjestöneuvottelukuntien työhön sekä alueelliseen
toimintaan maakunnassa tutustuminen. Tämä on järjestöneuvottelukunnan viimeinen
toimintavuosi, joten loppuvuodesta kuullaan ehdotuksia uusista jäsenistä
järjestöneuvottelukuntaan.
•

•

Eevaleena Isoviita: rakennerahasto: elämänkaariverkostossa kerrottiin, että tulevaan
ohjelmakauteen yhtenä erityistavoitteena on lapset mukaan ottava Suomi. Arja: ESRhankkeita kannustetaan hakemaan (hyvä hankesuunnitelma, omavastuuosuus,
hankeosaaminen).
Sote-palvelustrategian valmistelu, Pohjois-Pohjanmaan sotejärjestöjen alueverkosto
(Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys)
Tätä on tehty alueverkostossa, jossa vetovastuussa sosiaali- ja terveysturvayhdistys.
Valmistelua tehty useissa verkostoissa sekä tullaan tekemään paikallisyhdistyksille
järjestettävässä työpajassa. Myöhemmin myös kyselyinstrumentti tulee käyttöön.

Verkostoista tiedottaminen: Helena tekee kokoavan tiedotteen: millaisia asioita verkostoissa
tullaan työstämään. Tämän jälkeen verkostokohtaista tiedottamista tarvittaessa.
4. Muut asiat
• STEA rahoitteinen Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuus: Lappi, PohjoisPohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, aluekoordinaatio Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry, aluekoordinaattorin haku päättynyt 10.1.21
• Valtakunnalliset virtuaaliset järjestömessut 2.-3.3. jarjestomessut.fi. Voi ilmoittautua
sisällöntuottajaksi.
• Koronan vaikutukset lapsiin, nuoriin ja perheisiin: onko tätä huomioitu popsote puolella?
Helena: Sisällöllistä kehittämistä, josta Helenalla ei ole tietoa. Palveluiden kehittämisessä
varmasti pyörii mukana, mutta Helena ei tiedä tarkemmin. Toivetta: että asiasta voitaisiin
keskustella Leenan kanssa tässä ryhmässä. Huom! Kirjataan liitteenä olevaan taulukkoon
myös koronan aiheuttamat haasteet.
• LSK Perheet keskiöön hanke: järjestöagentti Nuorten ystävät ry. Riitta Alatalo aloittaa
tekemään tätä tehtävää. Myöhemmin tarkentuu järjestöyhteistyö.
5. Kevään kokousaikataulut ja kokousteemat
Seuraavan kokousaikataulun kysely lähetetään verkostolle doodlella siinä vaiheessa kun
saadaan Leena Mämmi-Laukan aikatauluehdotukset.

