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kehittämisohjelmien ja 
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Järjestöavustukset

• Toiminta-avustushakemuksia saatiin määräajassa 99 kappaletta. Avustuksia haettiin yhteensä 795 832,60 

euroa. 

• Kerta-avustushakemuksia on saatu tähän mennessä viisi. Avustuksia on haettu yhteensä 47 730 euroa.

• Kumppanuusavustushakemuksia on saatu tähän mennessä kymmenen. Avustuksia on haettu yhteensä 315 666 

euroa. Kumppanuusavustuskohteet saavat STEA- ja ESR-rahoituksia yhteensä 1 751 459 euroa. 

• Avustuksia on siis jo tähän mennessä haettu yhteensä 1 159 228,60 euron verran. Aluevaltuuston 19.12.2022 

hyväksymän talousarvion mukaisesti järjestöavustuksia vuodelle 2023 on jaossa yhteensä 800 000 euroa. 

• Aluevaltuusto hyväksyi talousarviokäsittelyssä myös valtuustoryhmien puheenjohtajien toimenpidealoitteen 

lisähaun järjestämiseksi järjestöavustuksiin asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi. 

• Avustusten suosion, uuden avustuslajin sekä valmistelussa esiin nousseiden haasteiden vuoksi 

yhdyspintalautakunta ei päättänyt avustuksista vielä 19.1. vaan päätöskokous on 26.1.
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Järjestöyhdyshenkilöt

• Pohteen toimialuejohtajien kanssa käydään tammi-helmikuussa neuvottelut toimialueiden 

ja sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöiden toimenkuvista ja nimeämisestä

• Sote-keskusten ja kuntien järjestöyhdyshenkilöt kokoontuvat tammikuun lopussa 

tarkastelemaan sote-keskusten järjestöyhteistyön kokeilun tuloksia sekä suunnittelemaan 

toimintamallin jalkauttamista ja juurruttamista toimialuejohtajien linjausten pohjalta

• Vuoden 2023 kehittämistyön tavoitteena on, että 

• Maakunnalliset järjestöverkostot siirtyvät järjestöjen vetovastuulta yhteiselle vetovastuulle yhdessä 

toimialueiden järjestöyhdyshenkilöiden kanssa

• Jokaisessa Pohteen sote-keskuksessa toteutetaan asukkaiden tarpeiden mukaista paikalliset 

olosuhteet ja voimavarat huomioivaa yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa
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Järjestöjen ja seurakuntien toiminta 
palveluketjuissa

Kotona

kaikki 

hyvin

Oireet alkavat tai 

huoli herää

Sähköiset 

kanavat

Yhteys 

ammattilaiseen tai 

palveluun

Hoidossa tai 

palvelussa

Hoito tai palvelu 

päättyy

Toimiva arki 

kotona

• Arjen tukipalvelut

• Harrastukset ja 

harrastustoiminta 

• Koulutus, tilaisuus 

ja kurssi

• Leirit, retket ja 

matkat

• Oleskelu, virkistys 

ja ajanvietto 

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot

• Tilaisuudet, 

tapahtumat ja 

luennot

• Arjen tukipalvelut

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot 

• Ryhmätoiminta

• Tilaisuudet, 

tapahtumat ja 

luennot

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta 

• Arjen tukipalvelut

• Koulutus, tilaisuus ja 

kurssi

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oleskelu, virkistys ja 

ajanvietto 

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot

• Vertaistuki 

• Arjen tukipalvelut

• Koulutus, tilaisuus ja 

kurssi

• Ohjaus, neuvonta ja 

• kriisityö

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot 

• Ryhmätoiminta

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta 

• Arjen tukipalvelut

• Koulutus, tilaisuus ja 

kurssi

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oppaat ja julkaisut

• Ryhmät ja kerhot 

• Ryhmätoiminta

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta 

• Arjen tukipalvelut

• Leirit, retket ja matkat

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oleskelu, virkistys ja 

ajanvietto 

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot

• Ryhmätoiminta

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta 

• Arjen tukipalvelut

• Harrastukset ja 

harrastustoiminta 

• Koulutus, tilaisuus ja 

kurssit

• Leirit, retket ja 

matkat 

• Ohjaus, neuvonta ja 

kriisityö

• Oleskelu, virkistys ja 

ajanvietto 

• Oppaat ja julkaisut 

• Ryhmät ja kerhot 

• Ryhmätoiminta 

• Tilaisuudet, 

tapahtumat ja 

luennot

• Vertaistuki 

• Ystävä- ja 

tukihenkilötoiminta

Matalan kynnyksen toiminnat 

(Lähellä.fi/Pohteen tapahtumakalenteri, hyte-palvelutarjotin ja sähköisen neuvonnan ja ohjauksen alusta)

Sosiaali- ja terveyspalvelut (Suomi.fi/Pohteen nettisivut ja sähköisen neuvonnan ja ohjauksen alusta) 

• Sosiaalipalvelut

• Terveyspalvelut



• Hyvinvointialueen 

järjestöyhteistyön rakenteet ja 

toimintamallit -webinaarin

tekstitetyt tallenteet löytyvät 

Youtubesta:

• Osa 1:

https://youtu.be/0nCkLQli1pI

• Osa 2:

https://youtu.be/1A3URJFqykg

• Pohteen ensimmäinen 

virallinen järjestöfoorumi 

toteutuu todennäköisesti 

maaliskuussa

• Toiveita teemoiksi? 

• STEAn puheenvuoro

• Asiakasohjaus 

• Toiveita toteutustavoiksi?
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Pohteen järjestöfoorumit

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0nCkLQli1pI&data=05%7C01%7CHelena.Liimatainen%40ppshp.fi%7C2e234c6d2db84d53cb5508dad849df25%7C9837ed87b3784f49a0d1fb48e67da013%7C0%7C0%7C638060109028387544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f18Iw%2FHVxa3J3IBaM%2FtWTZ84zgXBEdJ%2F3I171SOMrkU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1A3URJFqykg&data=05%7C01%7CHelena.Liimatainen%40ppshp.fi%7C2e234c6d2db84d53cb5508dad849df25%7C9837ed87b3784f49a0d1fb48e67da013%7C0%7C0%7C638060109028387544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSMaG4FP8WLlCznEs%2FnEk93p5pZiFZjiQ21DBhP68VU%3D&reserved=0


Ohjaus- ja työryhmät

• Kartoitus järjestöjen ja seurakuntien ohjausryhmistä ja työryhmistä, johon 

tarvitaan jatkossakin sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastuspalveluiden 

edustaja

• Ilmoita omat ohjaus- ja työryhmäsi viimeistään 17.2.2023: 

https://link.webropol.com/s/ohjausryhmakartoitus
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https://link.webropol.com/s/ohjausryhmakartoitus


Kevään 2023 
yhteistapaamiset

• Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen ja maakunnallisten 

järjestöverkostojen kevään 2023 yhteistapaamiset toteutuvat 

seuraavasti:

• 24.1. klo 8.30-9.30

• 21.2. klo 8.30-9.30

• 28.3. klo 8.30-9.30

• 25.4. klo 8.30-9.30

• 23.5. klo 8.30-9.30
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Yhdyspinnat, osallisuus ja hyvinvointi -
tiimin jäsenet mukaan maakunnallisiin 
järjestöverkostoihin

• Pohteen yhdyspinnat, osallisuus ja hyvinvointi -tiimin jäsenet tulevat mukaan 

maakunnallisten järjestöverkostojen toimintaan seuraavasti: 

• Lapset, nuoret ja perheet: Iida-Maria Bimberg 

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Einari Viirretjärvi (aloittaa 13.2.) 

• Hoitotakuu: Sara Veteläinen 

• Kuntoutus: Sara Veteläinen 

• Ikäihmisten palvelut: Carita Hiironen 

• Vammaispalvelut: Sirpa Hyyrönmäki 

• Kaikkien sähköpostit ovat muotoa @pohde.fi
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Uudet 
yhteystiedot ja 
nettisivut

Helena Liimatainen

Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö

Tulevaisuuden sote-keskus -

kehittämishanke

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Puh. 050 520 1081

Sähköposti: 

helena.liimatainen@pohde.fi

https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-

ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/
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