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Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan kokous            Pöytäkirja 2/2018 
  
Aika:  tiistaina 6.11.2018 klo 13-15 
Paikka:  Meri-Lapin Järjestökeskus -Majakka 
 Pohjoisrantakatu 5, 94100 Kemi 
 

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä  
(AC, Skype, Teams) 

 
Paikalla Nimi 

 
Organisaatio 
 

 Kaisa Lauri Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, vpj. 
 Juha Kutuniva 

Anne Anttila 
Peräpohjolan Leader ry 
Outokaira Tuothaman ry 

 
x 

Maarit Toivola 
Marko Vapa 

Lapin Liikunta 
Suunta 2000 ry 

 Johanna Axelsson Toivola-Luotola Setlementti ry 
 Anneli Paldanius Keminmaan Martat 
 Raimo Toratti Tornion Invalidit ry 
 Jaakko Alamommo Kemin Seudun Kuulo ry 
 Marja-Riitta Tervahauta 

Arja Prykäri (vara) 
Tornion Asuntopalvelusäätiö 

x Hilkka Rantamölö 
Seppo Frant (vara) 

Tornion Sydänyhdistys ry 

x Marja-Terttu Saglam Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
 Seppo Miettunen  Simon 4 H yhdistys ry 
 Taru Santamäki 

Marjo Muhonen (vara) 
Tornion Järjestöyhdistys ry 

x Markku Hukkanen Meri-Lapin Kehittämiskeskus, pj. 
 Marja Mathlein Tornio kaupunki 

x Ritva Sonntag Kemi kaupunki 
 Sirkka Kinnunen -Oja  Tervolan kunta 
 Emma-Lotta Heikinmatti Keminmaan kunta 
 Soile Vakkala Simon kunta 
 Anna-Sofia Nikka 

Teija Kannala (vara) 
Ylitornion kunta  

x Sirpa Tuokko Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 
 Maarit Alalahti  Seudullinen palvelutiimi 
 Leena Liimatainen LPSHP 

x Martti Ainonen 
Leena Välimaa (vara) 

Lapin ammattikorkeakoulu 

x Sanna Laitinen 
Outi Eerikkälä (vara) 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappia 

 Kaisa Kostamo-Pääkkö 
Asta Niskala (vara) 

Poske, Lapin toimintayksikkö 
 

 Ritva Kauhanen Lapin liitto 
 Tuula Kokkonen 

Sanna Ylitalo (vara) 
Lapin aluehallintovirasto 

x 
x 

Tuula Huttunen Koivumaa 
Aila Rytkönen 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 

 Hilkka Halonen 
Raija Lummi 

Lapin Liiton järjestöneuvottelukunnan pj. ja vpj. 
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ASIAT 
 
9§ Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
   Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat 
 
 Päätös:  

Kokouksen puheenjohtaja Markku Hukkanen avasi kokouksen ja totesi 
läsnäolijat. 

       
10§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 Esitys: 
 Hyväksytään kokouksen esityslista 
 

Päätös:  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista 

 
11§ Seudullisen Meri-Lapin Kansalaisjärjestöstrategian  toimeenpano 

suunnitelman päivitys 
Esitys:  
Käydään läpi kansalaisjärjestöstrategian toteutuksen tilannetta ja 
keskustellaan painopisteistä ja jatkotoimenpiteistä (Liite 1) 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat ja keskustelu 
− strategia hyväksytty Meri-Lapin seutuhallituksessa 16.5.2014 
− strategian käytännön toimeenpanoa on viety eteenpäin Majakassa olevin 

ja vaihtelevien resurssein. 
− toteutussuunnitelman päivitysprosessi meneillään. Lapin Sosiaali- ja 

terveysturvayhdistyksen toteuttamana, on meneillään Lapin 
järjestökysely. Meri-Lapin osalta kyselyn tulokset saadaan Majakan 
käyttöön joulukuussa. 

− nostettiin esille strategian toimeenpanosuunnitelman lisääminen kunnan 
laajan hyvinvointikertomuksen liitteeksi.  

− kuntien toiminta-avustus M-L kehittämiskeskuksen kautta ei jatku vuoden 
2018 jälkeen, mutta hankekohtaista tukea on mahdollista jatkossakin 
myöntää.  

− strategian systemaattinen toteutus vaatii jatkossakin koordinaatiota ja 
resurssointia.  

− Järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja järjestöjen, kuntien sekä alueen 
muiden toimijoiden yhteistyötä on lisätty Meri-Lapin järjestöstrategiaan 
toteutukseen liittyvien järjestörakenteiden avulla; 
▪ M-L kansalaistoiminnan kehittämisverkosto on verkostomaisesti 

toimiva yhteistyö- ja kehittämisrakenne. Sen fyysisenä 
koordinaatiopisteenä toimii Meri-Lapin jalkautuva Järjestökeskus – 
Majakka.  
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Verkoston toiminnan tavoitteet nousevat alueen yhdistysten tarpeista. 
Verkostossa toimii säännöllisesti sektorirajat ylittäen lähes 300 
yhdistystoimijaa. 

▪ Järjestöneuvottelukunta toimii alueellisena yhteistyöryhmänä, 
Yhdistysjäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta. Lisäksi 
neuvottelukunnan toimintaan osallistuvat kuntien nimeämät 
järjestöyhdyshenkilöt ja keskeisten sidosryhmien toimijat. 
Neuvottelukunta toimii kiinteässä yhteistyössä Lapin Liiton 
järjestöneuvottelukunnan kanssa. 

▪ Järjestö-/ toimijatreffit kunnissa on yhdistysten ja kuntien paikallinen 
yhteistyörakenne yhteistyön kehittämiseen ja kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toimintamuodot vaihtelevat 
kunnittain ja ne toteutetaan yhteistyössä kunnan ja yhdistysten 
kanssa.  

▪ Järjestöverkostot kokoavat alueen yhdistyksiä yhteiseen 
kehittämiseen, edistävät yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja 
yhteistyötä kuntien kanssa. Verkostoissa vaihdetaan tietoa ja 
osaamista kunnan ja järjestöjen välillä, sekä järjestöjen kesken. 
Toiminnalla pyritään ehkäisemään päällekkäistä työtä ja löytämään 
yhteistyön paikkoja sekä kehittämään yhdistysten matalan kynnykset 
tukea, toimintaa ja palveluita.  

 Vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittämisverkosto 
 järjestötyöllistämisen verkosto 

▪ Elämänkaariverkostoissa kohtaavat lasten ja nuorten, työikäisten sekä 
ikäihmisten parissa toimivat yhdistykset, kuntien, seurakuntien ja 
oppilaitosten edustajat. Verkostojen tuella voidaan kerätä mm. 
kokemustietoa, joka tuo merkittävää laadullista lisätietoa kuntien 
hyvinvointikertomuksiin.  

 Järjestöjen nuorten (NEO) elämänkaariverkosto 
 Järjestöjen lapsiperheiden elämänkaariverkosto 
 Järjestöjen ikääntyvien elämänkaariverkosto 

 
− kaikkiin kuntiin on nimetty järjestöyhdyshenkilöt, jotka ovat edustettuna 

myös järjestöneuvottelukunnassa. Yhteiset työkokoukset 
järjestöyhdyshenkilöiden roolin ja tehtävien määrittelemiksi ovat 
käynnistyneet vuoden 2018 aikana.  

 
− Maakunta- ja soteuudistuksen suunnitteluun on osallistuttu Lapin 

Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen JÄMY-hankkeen ohjausryhmään 
osallistumalla. Lapin Liiton sote valmisteluun on nimetty 11 
kehittämistyöryhmään, joihin on nimetty järjestöedustajat. 
Kehittäjätyöryhmien järjestöedustajille on nimetty tukiryhmät, joissa 
kaikissa Majakka on edustettuna.  
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Majakan tehtävänä on ollut osallistaa Meri-Lapin yhdistyksiä mukaan 
kehittämistyöhön.  
https://lapinmaakunta.fi/ 
 

− Yhdistysten yhteisen vaikuttamisen paikoiksi on nostettu mm. kuntien 
avustukset ja tilat yhdistyksille sekä yhdistysten ja kuntien 
yhteistyöasiakirjan laatimisessa.  Myös Majakan ja kuntien väliset 
kumppanuussopimukset nähtiin tärkeiksi. Sopimusten laatimisen pohjana 
olisi hyvä olla kunnan strategiasta ja M-L järjestöstrategiasta esille 
nousevat yhteiset tekemisen paikat.  

 
− Järjestö-oppilaitosyhteistyö on ollut antoisaa, vilkasta ja monipuolista, 

pitäen sisällään toiminnallista ja hankeyhteistyötä. Suunnitelmallisen 
yhteistyön kehittämiseen ei ole ollut riittävästi resurssia ja 
kumppanuussopimusten laatiminen oppilaitosten kanssa toivotaan 
valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä. Järjestöjen toimintaa 
avoimina oppimisympäristöinä tulee edelleen kehittää, opiskelijoiden 
hyödyntämistä mm. tiedonhankinnassa tulisi lisätä. Keskustelussa 
nostettiin esille tarvelähtöinen kehittäminen mm. Living Lab tyyppisen 
kehittäjäverkostojen kokoaminen tarpeen ympärille esim. digitalisaation 
ja kotikuntoutuksen kehittäminen. 

 
− Järjestöjen keskinäistä yhteistyötä tulee jatkossa tehostaa myös yhteisen 

viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä.  
järjestöjen näkyvyyttä ja tavoitettavuutta on pyritty lisäämään mm. 
Järjestötieto.fi – verkkosivuston avulla. Sen kautta järjestöt löytyvät 
helposti samasta paikasta.  Verkkosivuston avulla järjestöt ja niiden 
toiminta sekä toimintaa etsivät kansalaiset ja ammattilaiset kohtaavat.  
Uudistunut verkkosivusto on avautunut 31.5. 2018. 
https://www.järjestötieto.fi/ 
 
Yhdistysnetti osiosta löytyy koko Lappilaisen, mutta erityisesti Länsi-
Lapin yhdistyskentän kirjo kunnittain.  Järjestötietopalvelu pitää sisällään 
myös järjestöjen hyvinvoinnin palvelutarjottimen, jossa yhdistysten 
matalan kynnyksen tuki, toiminta ja palvelut on kerätty yhteen paikkaan. 
Järjestöjen palvelutarjottimella tuetaan lapsiperheiden, nuorten, 
työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointia tekemällä yhdistysten matalan 
kynnyksen tukea, toimintaa ja palveluita tutuksi. Hyvinvointitarjotin on 
yhdistysten markkinapaikka ja julkisen sektorin ammattilaisille uusi 
työkalu.  Vapaaehtoistoiminnan osio on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiin-
nostuneet vapaaehtoistoiminnasta. Sivuilta löytyvät alueen vapaaehtois-
toiminnan tehtävät kunnittain. Sivusto toimii jatkossa myös 
vapaaehtoistoiminnan tukivälityskeskuksen digitaalisena muotona. Sieltä 
löytyvät osiot myös opiskelijoille ja työyhteisöille. 
 

 
 

https://lapinmaakunta.fi/
https://www.järjestötieto.fi/
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12§ Selvityshenkilö Tuija Braxin selvitys: Järjestöjen rooli maakunta- ja 

soteuudistuksessa 
 Esitys:  

Käydään keskustelua selvityksestä. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160957  

 
 Päätös: 
 Merkittiin selvitys tiedoksi. 
 
 
13§ Järjestöneuvottelukunnan jäsenten ajankohtaiset asiat 
 Esitys: 
 Kuullaan neuvottelukunnan jäsenten ajankohtaiset asiat 
 
 Päätös: 

− Tornion Sydänyhdistys ry: Tornion kaupunki on nimetty 
sydänturvalliseksi kunnaksi. Tornion Sydänyhdistys on lahjoittanut 8 
sydäniskuria (defibrillaattoria) kyläyhdistyksille. Vappu – ja Oskari 
Yliperttulan säätiön apurahan turvin on käynnistetty 9-luokkalaisten ja 
lukiolaisten elvytyskoulutus, yhteensä noin 490 oppilasta. 

  
14§ Muut esille tulevat asiat 
 
 Muita esille tulevia asioita ei ollut 
 
15§ Tiedoksi merkittävät ajankohtaiset asiat 
 

Majakan uutiskirje ilmestyy joka 2. viikko 
    Materiaalin voi lähettää osoitteeseen viestintä@pyt.fi  

 
Tapahtumista ja tilaisuuksista lisätietoja:  
Järjestötieto.fi  

 
 
16§  Seuraava kokous 
 19.3.2019 klo 12-15 
 19.9.2019 klo 12-15 

  
17§ Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 
  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160957

