
 

Lasten, nuorten ja perheiden – maakunnallinen järjestöverkosto 

Aika: 30.9.2020 klo 9-11 

Paikka: Teams-etäkokous  

Läsnä: Auta Lasta ry, Autismiliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, Kriminaalihuollon tukisäätiö, MLL Pohjois-

Pohjanmaan piiri, Miessakit, Nuorten Ystävät, Omaishoitajaliitto, Oulun seudun omaishoitajat, Oulun seudun 

Perhehoitajat ry, Pelastakaa Lapset, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Pohjois-Pohjanmaan 

sydänpiiri, POPSote 

 

Asiat:  

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

• Verkosto perustettu elokuussa 

• Eevaleena Isoviita MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Katja Suni ADHD Liitto toimivat verkoston 

vetureina 

• Eevaleena Isoviita toimii tässä kokouksessa puheenjohtajana 

• Kokousten sihteerinä kiertävä vuoro järjestöille aakkosjärjestyksessä. Tässä kokouksessa Mervi 

Saloheimo, Auta Lasta ry 

 

2. Esittäytymiskierros 

• Kokouksessa mukana olevat järjestöjen edustajat esittäytyivät ja kertoivat toiminta-alueestaan 

 

3. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämisohjelmien maakunnallinen lapset, nuoret ja 

perheet koordinaattori esittäytyy  

• Leena Mämmi-Laukka esittäytyi, siirtyy 1.10.2020 alkaen POPSote -hankkeeseen kokoaikaiseksi 

työntekijäksi. 

• Leena esitteli POPSote-hankkeen kokonaisuudet ja erityisesti Lapset, nuoret ja perheet 

kokonaisuuden. Järjestöjen rooli on merkittävä monelta osin. 

• Terveiset järjestöille: Leenaan voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä oman osaamisalueen ja 

kohderyhmän osalta (sähköpostilla ja voidaan sopia erillisiä palavereita), ottaa kaiken avun ja tuen 

vastaan ja viestii aktiivisesti etenemisestä järjestöille. 

• Leena on mukana tulevissa verkostopalavereissa ja verkostoa voidaan hyödyntää työrukkasena. 

• Esitys muistion liitteenä 

 

4. Verkoston pelisäännöt  

 

✓ Verkoston kokoonpano 

• Päätettiin, että verkostoon osallistuminen on avointa lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville 

järjestöjen ja seurakuntien toimijoille. 

• Kutsutaan mukaan POPSoten alueelliset toimijat, jotka nyt valitaan + tarpeen mukaan kuntien 

toimijoita.  



 

✓ Verkoston veturit ja veturin tehtävät 

• Hyväksyttiin ehdotus  

1) Ylläpitää osallistujalistaa tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti, voiko tässä olla aina siirtyvän 

organisaation tiedot 

2) Kutsua kokous koolle 

3) Vastata asialistan suunnittelusta  

4) Tallentaa muistio verkoston kanssa sovittuun paikkaan 

5) Ylläpitää verkoston sisäisen viestinnän kanavaa 

6) Viestiä verkoston toiminnasta sisäisesti ja ulkoisesti 

 

 

✓ Verkoston osallistujan tehtävät 

• Hyväksyttiin ehdotus 

1) Pitää yhteystietonsa osallistujalistalla ajan tasalla 

2) Osallistua verkoston kokousten asialistojen laadintaan ja kokouksiin 

3) Toimia tarvittaessa kokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä 

4) Sihteerinä toimiessaan laatia muistion pohjalta uutisteksti 

5) Viestiä verkoston toiminnasta omassa organisaatiossaan ja omissa kanavissaan 

 

 

5. Viestintä 

• Verkostojen toiminta avointa 

• Käytetään ihimiset.fi:tä ja Pohjois-Pohjanmaan järjestötoimijat -Facebook-ryhmää järjestelmällisesti 

verkoston toiminnasta viestimiseen 

• Verkoston veturien yhteystiedot löytyvät ihimiset.fi sivustolta, sähköpostilistalle pääsee lähettämälle 

viestin veturille. 

• Muistiot jaetaan Dropboxin kautta 

• Veturi välittää tietoa verkoston käsittelemistä asioista muiden maakunnallisten järjestöverkostojen 

vetureille, järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajistolle (https://www.pohjois-

pohjanmaa.fi/index.php?983), sote-järjestöjen alueverkoston koolle kutsujalle 

(helena.liimatainen@ppsotu.fi) sekä Oulun elämänkaariverkostojen vetureille 

(https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-terveyspalvelut/jarjestoyhteistyo). 

 

6. Muut ajankohtaiset asiat 

• Vastaukset verkostojen ehdotukseen järjestöjen edustajista sparrausryhmiin: 

• Järjestöjen edustajia ei tule sparrausryhmiin 

• Järjestöneuvottelukunta nimittää ohjausryhmään järjestöedustajan 

• Järjestöt pääsevät mukaan maakunnallisten järjestöverkostojen kautta. Alueelliset 

koordinaattorit mukana verkostoissa. 

• Verkosto toivoo avointa yhteistyötä ohjausryhmän järjestöedustajan ja järjestöverkostojen 

välillä 

• Valtionavustusta ei voi käyttää järjestöjen toiminnan kehittämiseen 

 

7. Seuraava kokous 

• Seuraavan kokouksen asialistalle voi lähettää ehdotuksia verkoston vetureille 

• Seuraava kokous: 18.11.2020 klo 13-15 


