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1. Pohteen toiminta-avustusta 63 avustuskohteelle 
 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on jakanut ensimmäiset järjestöavustukset vuodelle 2023. 

Yhdyspintalautakunta päätti 26.1.2023 kokouksessaan jakaa toiminta-avustuksia 63 avustuskohteelle 

yhteensä 255 547,70 euroa. Toiminta-avustuksiin oli jaettavana 256 000 euroa.  

 

Lue uutinen: https://uutiset.pohde.fi/pohteen-toiminta-avustustuksia-jaettiin-63-avustuskohteelle/  

 

2. Pohteella neuvoteltiin järjestöjen ja seurakuntien kanssa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 
 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde toteutti ensimmäiset neuvottelut hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisestä sekä yhdyspintatoiminnasta järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Keskustelua käytiin 

erityisesti hyvinvointikertomuksesta ja yhteistyörakenteista. Yhtenä aiheena olivat myös 

järjestöavustukset. 

 

Lue uutinen: https://uutiset.pohde.fi/pohteella-neuvoteltiin-jarjestojen-ja-seurakuntien-kanssa-

hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisesta/  

 

3. Lähellä.fi-rajapinta tuo järjestöjen ja seurakuntien toiminnan 

Pohteen tapahtumakalenteriin 
 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on rakentamassa rajapinnan valtakunnallisen Lähellä.fi-

palvelun (https://www.lahella.fi/) ja Pohteen tapahtumakalenterin (https://tapahtumat.pohde.fi/fi-FI) välille. 

Rajapinta tarkoittaa sitä, että kaikki järjestöjen ja seurakuntien Lähellä.fi-palvelussa ilmoittamat Pohjois-

Pohjanmaalla toteutuvat toiminnot ja tapahtumat näkyvät myös Pohteen tapahtumakalenterissa. 

Järjestöjen ja seurakuntien ei siis tarvitse lisätä tietoja Pohteen tapahtumakalenteriin erikseen. Rajapinta 

otetaan käyttöön maanantaina 6. helmikuuta 2023. 
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4. Alueellisen perhekeskusverkoston kokous  

16.2.2023 klo 13-15 
 

Tervetuloa alueellisen perhekeskusverkoston kokoukseen. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki 

alueellisen perhekeskusverkoston toiminnasta kiinnostuneet. 

 

Ohjelmassa mm. perhekeskuksen toimintasuunnitelma, systeeminen ajattelu ja monialainen yhteistyö 

sekä alueellisen perhekeskusverkoston vuosikello. 

 

Lisätietoja ja osallistumislinkki: https://tapahtumat.pohde.fi/fi-

FI/page/63d0e62239d65528dceb8097?count=24&sort=creationDate&reverse=true  

 

5. Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien ja 

järjestöverkostojen yhteistapaaminen 21.2.2023 klo 8.30-9.30 
 

Helmikuun tapaamisessa kerrotaan mm. järjestöavustusten valmistelusta ja päätöksenteosta sekä 

kevään tulevista tapahtumista. 

 

Lisätietoja ja osallistumislinkki: https://tapahtumat.pohde.fi/fi-

FI/page/63d75f73f5f76357ee237c02?count=24&sort=creationDate&reverse=true  

 

6. Järjestötuokio: Tehoa vaikuttamistyöhön 21.2.2023 klo 17-18 
 

”Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on keskeinen osa järjestöjen toimintaa. Mutta miten siihen saataisiin 

entistä enemmän tehoa?  Millä tasoilla vaikuttamistyötä pitäisi tehdä, millä keinoin ja keiden kanssa? 

Esimerkiksi näistä aiheista kuullaan ja keskustellaan seuraavassa järjestötuokiossa 21.2.2023 klo 17-18.” 

 

Lisätietoja ja osallistumislinkki: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tapahtumat/jarjestotuokio-tehoa-

vaikuttamistyohon/  

 

7. POPsoten väliseminaari 24.2.2023 klo 8.30-12.30 
 

Missä mennään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankekokonaisuuden kehittämistyössä 

Pohjois-Pohjanmaalla? Tule mukaan väliseminaariin kuulemaan POPsoten etenemisestä ja tilanteesta 

siirryttyämme hyvinvointialueelle! 

 

Tilaisuus toteutetaan hybridinä - voit osallistua seminaariin joko paikan päällä Oulussa OYSin LS 10:ssä 

tai Teams-etäyhteydellä. Tilaisuus striimataan ja tallennetaan. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 17.2. mennessä: https://tapahtumat.pohde.fi/fi-

FI/page/63d3901bcb5e7d5c2c9dbb28?count=24&sort=creationDate&reverse=true  
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8. Oulun kaupungin järjestöavustusilta yhdistyksille 28.2.2023 

klo 17-20 

 
Oulun kaupunki järjestää Järjestöavustusillan tiistaina 28.2.2023 klo 17.00-20.00 Aleksinkulman 

Pohjansalissa. Tilaisuuden tarkoituksena on kuulla järjestöjä/yhdistyksiä avustuskriteereistä. Kyseessä 

on sivistys- ja kulttuuripalveluille hyvinvointipalveluilta siirtynyt avustusmääräraha.  

  

Lisätietoja: 

Hyvinvoinnin, kotoutumisen ja osallisuuden edistämisen johtaja Pirjo Nikula  

Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi 

 

 

Lisätietoja Pohteen järjestöyhteistyöstä: 

 

Helena Liimatainen 

Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö 

050 520 1081 

helena.liimatainen(a)pohde.fi 

https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/  

 

https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/jarjestot-ja-seurakunnat/

