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Kuntien järjestöyhdyshenkilö työkokous 1/2018 

 
 Aika:   13.3.2018 klo 8-10 
 Paikka:   Järjestökeskus Majakka, Kemi 
 
 Osallistujat:  Anna-Sofia Nikka, Ylitornio 
   Marja Mathlein, Tornio 
   Anu Johansson, Keminmaa 
   Sirkka Kinnunen-Oja, Tervola 
   Marja Kynsijärvi, Kemi 
   Soile Vakkala, Simo 
   Tuula Huttunen Koivumaa, Majakka 
   Tarja Kinnunen 
   Anne Oikarinen 
   Marja-Leena Heikkilä, Lapin AMK, opisk. 
 
 

 
1. Esittelykierros 

 esittelykierroksen aikana nousi esille, että kaikilla järjestöyhdyshenkilöillä on myös 
monia muita tehtäväkokonaisuuksia kunnan sisällä. Haasteeksi nähtiin riittävän ajan 
löytyminen järjestöyhdyshenkilötyöhön kuin myös kuntien hyte työhön. Yhteisten 
tapaamisten nähtiin mahdollisuutena vaihtaa kuulumia, oppia toisilta ja keskustella 
yhdyshenkilöiden roolista ja tehtävistä. 

 Hyvinvointia yhteistyöllä hankkeessa on kartoitettu syksyllä 2016 kuntien hyte- 
rakenteita ja toiminnan nykytilaa syksyllä 2016. käytiin keskustelua hyte työn 
nykytilanteesta kunnissa (Liite). Selvityksessä nousi esille, että yhdistyksiä ei ole 
ollut mukana kuntien hyte työryhmissä, mutta toiminnallista yhteystyötä on tehty. 
Majakan tavoitteena on saada kuntien hyte työryhmiin myös yhdistysedustaja.  
Tämä on toteutunut tällä hetkellä ainakin Simossa, jossa hyvinvointityöryhmässä on 
myös kansalaisedustus kaksin kappalein. Simossa on avautumassa Simotalo, jota on 
myös yhdistysten käytössä. 

 käytiin keskustelua kunta-järjestöyhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista. Alla linkit 
mm. Soste ry:n järjestämään järjestö-kuntayhteistyön seminaariin 28.2.2018 ja 
Enontekiön kunnan yhdistysyhteistyön asiakirjaan. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OwIB6oWe8yA 

 
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2016/09/Enontekio-konsernin-ja-
kolmannen-sektorin-yhteistyoasiakirja-4.1.2017.pdf  
 

 esille nostettiin edellisten pohjalta kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyöasiakirjan  
laatiminen kunnissa.  

https://www.youtube.com/watch?v=OwIB6oWe8yA
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2016/09/Enontekio-konsernin-ja-kolmannen-sektorin-yhteistyoasiakirja-4.1.2017.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2016/09/Enontekio-konsernin-ja-kolmannen-sektorin-yhteistyoasiakirja-4.1.2017.pdf
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2. Majakan rooli ja tehtävät 

 järjestöjen yhteinen edunvalvonta ja kehittämisorganisaatio 
 toiminnan taustalla M-L kansalaisjärjestöstrategia 

https://www.majakkatalo.fi/images/JTPajankohtaista/M-
L_jarjestostrategia_A5_final.pdf 
 

 käytiin keskustelua Majakan roolista ja tehtävistä sekä toiminnan hyödyistä kunnille 
ja yhdistyksille (Liite). Päätettiin että Majakka laatii lyhyen ja konkreettisen 
koosteen / kortin sen tuottamista palveluista, joita kunnissa voidaan hyödyntää. 
Järjestöyhdyshenkilöt vievät tietoa eteenpäin kuntien eri hallintokunnissa.  

 Järjestötietopalvelu.fi -sivusto (JTP) avautuu 31.5. mennessä ja samassa yhteydessä 
käynnistyy laajempi tiedotus kampanja. Sivuston linkki on välttämätöntä saada 
myös kuntien sivuille. Esille tuli, että Ylitornion, Tervolan ja Simon osalta linkitys 
onnistuu nopeasti järjestöyhdyshenkilöiden toimesta. Toteutetaan yhdistystreffit 
kunnissa heti kesän jälkeen, jolloin tiedotetaan myös JTP:n hyödyistä. 

 jatkossa järjestöjen kehittäjäverkostojen muistiot toimitetaan tiedoksi 
järjestöyhdyshenkilöille. Verkostojen toimintaan olisi hyvä kytkeä mukaan myös 
kuntien nuoriso-, ikä- ja vammaisneuvostot. 

 järjestöjen tiedontuotannossa pohdittiin, että mikä on se tapa, jolla kokemuksellista 
tietoa kerätään muun muassa kuntien hyvinvointikertomustyön pohjaksi 

 käytiin keskustelua kuntien yhdistysten avustuskäytännöistä. Majakka on tehnyt 
kartoituksen kuntien jakamista avustuksista vuonna 2015 (Liite) ja uusi kartoitus 
valmistuu toukokuun loppuun 2018 mennessä.  Keskustelussa nousi esille 
avustuskäytäntöjen kehittäminen, joka vastaisi paremmin hyvinvointikertomuksen 
painopisteisiin, tukisi kunnan asettamia kehittämiskohteita ja hyvinvoinnin 
panopisteitä. Todettiin, että tässä voisi olla yksi yhteisen kehittämisen paikka.  

 käytiin keskustelua Majakan ja kunnan välisestä kumppanuussopimuksesta. 
Tässäkin nähtiin kuntien hyvinvointikertomustyön olevan hyvä pohja.  Vaikka 
sopimuspohjan työstöä voidaan tehdä yhdessä, niin todettiin, että asiaa on hyvä 
käsitellä kuntien johtoryhmissä.  

 Majakka on päivittämässä yhdistysten kanssa tehtyjä kumppanuussopimuksia. 
Nähtiin, että myös niissä olisi hyvä määritellä kumppanuuden alueet esim. 
edunvalvonta, kuntayhteistyö, viestintä jne. ja niille konkreettiset tehtävät.  

 
3. Muut ajankohtaiset asiat 

 tilakysely yhdistyksille Kemissä 12.3.-15.4. 
 

4. Seuraava kokous ja paikka 

 22.5. klo 10-12, Ylitornion kunnantalo 
 kokouksen aiheena järjestöyhdyshenkilöiden rooli ja tehtävät  

 
 

Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 
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