
Muistio 

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan Teams-kokouksesta  

Aika: 8.12.2020 klo 14-15.40 

Läsnä: Ahtiainen Veli-Matti (pj),  Hilden Sirkku, Hovi Henna, Liimatainen Helena, Löyttyjärvi Sara, 

Hahl-Weckström Anita, Karjalainen Milja,  Lindberg Nina,  Manninen Marja, Karinen Mikko, Pajula 

Elina (siht),  Piispanen Saku, Pulli Markku, Rosendahl Minna,  Saarivaara Johanna, Vesa Jarmo 

 

1. Järjestöjen kuntavaalikampanja 

 - Ville Moilanen (viestintätoimisto Rookie communications) esitteli ehdotusta maakuntien 

järjestöjen yhteisestä kuntavaalikampanjasta 

- Kampanjassa toteutetaan kaikkien maakuntien käyttöön yhdistystoimintaa näkyväksi tekevä 

lyhyt video, jossa on yhteinen osuus ja maakunnille räätälöity osuus, jossa maakunnan valitsema 

päättäjä (t) tai muu näkyvä henkilö kehuu yhdistysten toimintaa. 

- Kampanja on suunnattu kuntavaaliehdokkaille ja toteutetaan P-K Sotun hallinnoiman ja 

Sotunetin yhteisen Styke-hankkeen loppurahoilla, joten maakunnille ei koidu tästä kuluja. 

- Tarkempi aikataulu ja etenemisehdotus lähetetään kaikille viimeistään alkuvuodesta. 

2. Neuvottelukunnan uudet jäsenet 

- Neuvottelukunnan uusiksi jäseniksi valittiin pois lähtevien tilalle: 

- Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry: tj Anna Katajala 

- Pohjanmaan yhdistykset ry: pj Markku Pulli 

- Estery (Etelä-Savo): toiminnanjohtaja Satu Taavitsainen 

  

3. Järjestöjen sotemuutostuki-hankkeen tilannekatsaus (esitys liitteenä) 

- Sihteeri esitteli hankekokonaisuuden tavoitteet, maakuntien osion ja rekrytointiprosessin 
- Maakuntien lehtiin toivottiin laitettavaksi valmistellut mainokset. Kokonaishakuilmoitus 

löytyy verkostojärjestöjen nettisivuilta. Hakuaika päättyy 10.1.2021. 
- Soste-kirjeessä julkistettiin myös lyhyt esittely kokonaisuudesta. 
- Hakuilmoitukseen tehtiin konkreettiset muutokset ja muistutettiin ilmoituksen 

laittamisesta mol:n sivuille. 
- Hakuilmoituksesta tehdään some-mainos, jota voi levittää omissa kanavissaan. 
- Alueiden vastuutahojen tueksi toivottiin alueellisia johto- tai ohjausryhmiä. 
- Neuvottelukunnan roolia hankekokonaisuuden sidosryhmänä tarkennetaan yhteisesti ja 

huolehditaan siitä, että neuvottelukunnalla on riittävä tieto etenemisestä. 
 

4.  Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan nettisivut 

      -     Neuvottelukunnan nettisivut on julkaistu ja löytyvät osoitteesta www.verkostojarjestot.fi    

http://www.verkostojarjestot.fi/


     -      Nettisivuja pitää yllä jatkossa PKSotun viestintäsuunnittelija Ari Harakka, joka tulee          

yhteistyöhankkeen puitteissa käyttämään työaikaa sivujen kehittämiseen ja päivittämiseen. 

ari.harakka@pksotu.fi  

     -      Jatkossa  sivuilta löytyy tieto sekä neuvottelukunnan työstä että sinne tehdään maakunnille 

oma sivusto, omine linkkeineen. 

5. Seuraava kokous 4.2.2021 klo 14.00. Teams-kutsu tulee ensi vuoden puolella.  

 

 Puheenjohtaja kiitti neuvottelukuntaa sitoutuneesta ja aktiivisesta työstä ja toivotti 

hyvää joulua ja uutta vuotta! 

 

Muistion kirjasi: Elina Pajula 

mailto:ari.harakka@pksotu.fi

