
 
 

                                

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

 

 

Kuntien järjestöyhdyshenkilö työkokous 2/2018 

 
 Aika:   22.5.2018 klo 10-12.30 
 Paikka:   Ylitornion kunnantalo, Alkkuranraitti 55 

Kokoukseen voi osallistua myös Skype for Bisnes etäyhteyden 
välityksellä 

 
 Osallistujat:  Anna-Sofia Nikka, Ylitornio 
   Marja Mathlein, Tornio 
   Anu Johansson, Keminmaa 
   Sirkka Kinnunen-Oja, Tervola 
   Marja Kynsijärvi, Kemi 
   Soile Vakkala, Simo 
   Aila Rytkönen, Majakka 
   Tuula Huttunen Koivumaa, Majakka 
    

 
1. Tervetuloa ja kuulumiset 

Käytiin läpi kuntien kuulumiset ja Aila kertoi Yhtä Köyttä – kylien hyvinvoinnin 
monipalvelupiste -hankkeen ajankohtaiset asiat.  
 
Torniota kotipaikkanaan pitää noin 437 yhdistystä, joista soteyhdistyksiä 48.  
Torniossa toimii elämänlaatulautakunta, jonka alaisuuteen kuuluvat myös järjestöasiat. 
Torniossa pidetty tilapalaveria kiinteistöpuolen ja yhdistysten kanssa, joissa sovittu 
pelisäännöistä tulevaisuudessa.  Kylien yhteistyörakenteena toimii Tornion kylien 
neuvosto. Kunnan järjestöavustukset on uudistettu vuonna 2016. Kunta järjestää 
vuosittain avustuksiin liittyvän tilaisuuden yhdistyksille, jotka ovat koonneet paikalle 
runsaan osallistujamäärän. HYTE työryhmien kokoonpanoa ja järjestöjen edustusta 
mietitään parhaillaan. 

 
Ylitorniota kotipaikkanaan pitää 156 yhdistystä, joista soteyhdistyksiä on 12. 
Yhteistyötä tehdään kylä- ja liikuntayhdistysten kanssa. Kylien yhteistyörakenteena 
toimii Ylitornion Kyläpuulaaki. Kunnan keskustassa voisi olla tarvetta yhteiselle 
järjestötalolle. Sote-järjestöille ei ole jaettua avustuksia. Hyte työn suunnittelu on 
käynnistynyt ja sitä vetää uusi hallintojohtaja. Ylitorniolla valitaan vapaatoimenjohtaja 
22.5. 
 
Tervolaa kotipaikkanaan pitää 115 yhdistystä, joista soteyhdistyksiä on 10. Pienellä 
paikkakunnalla toimijat tuntevat toisensa ja yhdistykset osaavat olla yhteydessä. 
Yhdistysten toiminta on näyttäytynyt hiljaisena. Soteyhdistyksille ei ole jaettu 
avustuksia, koska niitä ei ole haettu. Sotepalveluiden ulkoistus menossa ja kunnan 
strategiatyö käynnistynyt. 
 
Keminmaata kotipaikkanaan pitää 146 yhdistystä, joista soteyhdistyksiä 12. Keminmaan 
järjestöyhdyshenkilö on lopettanut ja uutta ei ole vielä valittu tilalle. 
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Kemiä kotipaikkanaan pitää 498 yhdistystä, joista soteyhdistyksiä 55. 
 
Simoa kotipaikkanaan pitää 94 yhdistystä, joista soteyhdistyksiä 6. 
 
Todettiin, että on hyvä pohtia myös sitä, että missä kunnan foorumeissa 
järjestöyhdyshenkilön olisi hyvä olla mukana. Yhtenä esille nousi tilaisuudet, joissa 
mietitään kriteereitä yhdistysavustuksille. 

 
2. Järjestöyhdyshenkilöiden rooli ja tehtävät 

Käytiin vilkasta keskustelua kuntien järjestöyhdyshenkilöiden roolista ja tehtävistä.  
 
Yhteenvetona todettiin, että kunnan järjestöyhdyshenkilön roolina ja tehtävänä on 
toimia kunnan ja järjestöjen yhteistyön ja tiedon välityksen kanavana molempiin 
suuntiin sekä järjestöjä koskevan tiedon välittäjänä kunnan luottamusjohdolle ja 
viranhaltijoille. Lisäksi tärkeäksi nähtiin roolit hoksauttajana ja keskustelun 
käynnistäjänä mm. järjestöjen merkityksestä kuntien HUTETU (hyvinvointi, terveys ja 
turvallisuus) työssä sekä osallisuuden että asukasosallisuuden lisääjänä. 

 
3. Majakan ja kuntien yhteistyö kuntakohtaisesti vuonna 2019 (Liite 1-2) 

Tärkeäksi nähtiin, että Majakka näkyy ja kuuluu kunnissa eli tulevaisuudessa 
jalkautuminen säännöllisesti kuntiin. Esille nousi mahdollisuus käyttää toimintaan 
kunnan tiloja.  
− tehostetaan viestintää  

 Majakka vie viestin kunnista yhdistyksille ja yhdistyksiltä kuntiin 
 kunnat käyttävät Majakan viestinnän keinoja apuna viestiessään yhdistyksille 

− Järjestötieto.fi ylläpito  
 palvelun ylläpito; tieto yhdistyksistä ja niiden toiminnasta kunnittain 

− kunnan ja yhdistysten yhteiset keskustelutilaisuudet kuntien HYTETU työn pohjalta  
 järjestöavustukset kuntien HYTETU työssä 
 yhdistys edustus kuntien HYTETU työryhmiin 

− tietoiskut kuntien luottamusjohdolle ja viranhaltioille 
− tiedontuotanto:  

 nostetaan kuntakohtaisesti yhdistysten koko väestöä koskeva toiminta esiin 
 kerätään kokemustietoa järjestöjen elämänkaariverkostojen kautta 
    täydentämään kuntien hyvinvointitietoa (pilotit) 

− kumppanuussopimukset kunnan ja Majakan välillä 
− Yhtä Köyttä -hankkeen toiminta kunnissa (pilottikylät) 
 

4. Muut esille tulevat asiat 
 
Sovitaan ennen kesälaitumille kirmaamista järjestö/ toimijatreffit kuntiin. 
 

5. Seuraava kokous ja paikka 
 
Seuraava kokous pidetään ti 18.9 klo 9-11 Tervolan kunnantalolla 

 
 

    Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 


