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1 HALLINTO JA HENKILÖKUNTA
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 1 (jatkossa Majakka) on vuonna 2000 perustettu
Pohjois-Suomen alueella toimiva yhdistysten yhteinen edunvalvonta ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä ovat ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen edistämällä eri toimijoiden yhteistyötä, lisäämällä yhdistysten näkyvyyttä ja vaikuttamistoimintaa sekä vahvistamalla kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä.
Majakka on koordinaattori, vaikuttaja, kehittäjä, tukipalveluiden tuottaja ja se on toiminut
kansalaistoiminnan kehittämisverkoston veturina vuodesta 2004 lukien.
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 18.toimintavuosi.

Kuvio 1: Kansalaistoiminnan kehittämisrakenne organisaationa
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1.1 Yhdistyksen jäsenet
Majakan varsinaisia jäseniä ovat yhdistykset. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrä oli
kertomusvuoden lopussa 70 ja kannattavia jäseniä oli yhteensä 32.

1.2 Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyksen varsinainen kokous, johon jäsenyhdistykset valitsevat kukin yhden äänivaltaisen edustajan.
Vuonna 2018 yhdistyksen varsinainenkokous pidettiin 20.3.20183 Paikalla oli 13 jäsenyhteisöstä yhteensä 13 henkilöä.
Yhdistyksen kokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toiminnanjohtajalle sekä käsitteli hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2017. Lisäksi yhdistyksen kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Lauri uudelle kahden vuoden määräajalle.
Yhdistyksen kokous valitsi hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Yhdistyksen tilintarkastajayhteisöksi valittiin BDO Audiator Ltd ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Hilkka Ojala BDO Audiator Ltd:stä tilikaudelle 2018.

1.3 Yhdistyksen hallitus
Majakan toiminnasta vastasi hallitus, johon kuului puheen- ja varapuheenjohtajan lisäksi
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain
toimikauden ollessa kahden vuoden mittainen. Hallitus vastasi strategian mukaisesta toiminnasta ja hyväksyi toimenpiteet ja aikataulut. Lisäksi hallitus ohjasi ja valvoi projektien
etenemistä sekä yhdistyksen taloudellista tilaa.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän (9) kertaa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita hallitustyöskentelystä. Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Huttunen Koivumaa.
Hallituksen kokoonpano 2018
Kemin Eläkkeensaajat ry, Mirja Viskari
Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen
Suunta 2000 ry, Marko Vapa
Keminmaan Martat ry, Anneli Paldanius
Tornion Invalidit ry, Helena Alaraatikka

2
3

https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/jaesenyhteisoet
https://www.järjestötieto.fi/images/20180320_vuosikokous_pk_majakka.pdf
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Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Kaisa Lauri
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Titta Hannila
Luotolan Nuoret ry, Eija Pirjeta
Kemin Seudun Ruskat ry, Atso Huhtamäki

1.5. Yhdistyksen toimisto ja henkilöstö
Yhdistyksen toimisto sijaitsi Meri-Lapin kansalaistoiminnankeskus – Majakan tiloissa,
osoitteesta Pohjoisrantakatu 5, Kemi.
Käytännön toiminnan organisoinnista, kehittämistyöstä ja taloudesta vastasi toiminnanjohtaja Tuula Huttunen Koivumaa. Järjestösihteeri Tuula Pietilä vastasi kansalaistoiminnankeskuksen ja yhdistysten yhteisen palvelupisteen, infon, toiminnasta. Pietilän vastuulla
oli myös yhdistyksen palkkahallinto ja laskutus. Tuula Pietilän tukena yhteispalvelupisteessä työskenteli Marja Pekkala ja Eija Rönkkö. Lisäksi keskuksessa on kertomusvuonna
ollut työkokeilussa ja työelämään tutustumassa yhteensä kolme (3) henkilöä, kaksi Spring
Housen uravalmennuksen ja yksi TE-keskuksen kautta.
Järjestöjen tunnettavuuden ja näkyvyyden toimintalinjasta vastasi tietotiimi, jossa työskentelivät kertomusvuonna tietokoordinaattorina Samuli Karhu ja IC tuessa Joni Kylätie.
Lisäksi tietotiimin käytännön kehittämistyöhön ovat antaneet oman panoksensa työharjoittelussa ja työkokeilussa olleet henkilöt. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamisen
toimintalinjassa työskenteli projektikoordinaattorina Aila Rytkönen 1.9.-31.12.2018 välisenä aikana.
Yhtä Köyttä- Kylien hyvinvoinnin monipalvelupiste hankkeen veturina toimi vs. projektipäällikkönä Tarja Kinnunen 8.5.2018 saakka ja Aila Rytkönen 9.5.-31.8.2018 välisen ajan.
Hankkeen projektikoordinaattorina toimi Anne Oikarinen toukokuun loppuun saakka.
Hyvinvointia Yhteistyöllä – hankkeen luotsasi loppuun projektipäällikkönä Leena Huttunen 28.2.2018 saakka.
Kertomusvuonna pidettiin 1-2 päivän mittaisia koko henkilöstön kehittämispäiviä yhteensä 10 kertaa sekä lukuisia tiimikohtaisia työkokouksia. Työntekijöiden osaamista ja jaksamista on tuettu myös järjestämällä mahdollisuus työnohjaukseen ja koulutukseen sekä
kannustamalla terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävään toimintaan. Lakisääteinen työterveyshuolto järjestettiin Kemin kaupungin työterveyshuollon kautta kesäkuun alkuun. Tämän jälkeen työterveyshuollon järjestettiin Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kautta.
Hallituksen ja henkilöstön kehittämispäivät pidettiin kertomusvuoden syyskuussa.

1.6. Jäsenyydet
Majakka on Suomen Sosiaali- ja Terveys SOSTE ry:n, Kansalaisareena ry:n jäsen sekä
Hyvinvointialan Työnantajaliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n jäsen.
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2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2018
Kaukoviisaus, jota minulla on hyvin paljon, mitä
se on?
Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja
kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi,
että kun se kerran tapahtuu, ovat reitit selvät.
Tätä lajia on harvalle suotu.
Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään!
Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa:
asia jää huvikseen
tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla.
Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon,
sille maailmanranta on kevyt kiertää…
(Konsta Pylkkäsen ajatuksia)

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n perustamisesta
on kulunut aikaa lähes 19 vuotta. Majakan, yhdistysten ja
eri toimijoiden kumppanuuden muotoutumista nykyiselleen on ohjannut, yhdistysten tarpeista kumpuava, hyvin
käytännönläheinen ote.
Lapin Liiton järjestöstrategiaa alueellisesti toteuttava
Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia vuoteen 2030 on
vahvistanut Majakan toiminnan suuntaviivoja. Alhaalta
ylöspäin ponnistavan kansalaisjärjestöstrategian tavoitteena on luoda paikallisia ja seudullisia yhteistyörakenteita yhdistysten ja kuntien sekä alueen muiden toimijoiden ketterälle yhteiskehittämiselle ja luovalle kumppanuudelle.
Päävastuu Meri-Lapin kansalaisjärjestö strategian toimeenpanon, seurannan ja resursoinnin koordinoinnista
on ollut Majakalla ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksella.4
Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian, jota Majakka toteuttaa omana strategianaan, toimintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on kertomusvuonna toteutettu
STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella, ESR ja Leader-rahoituksella sekä kuntien tuella.

4 http://www.meri-lappi.fi/fi/etusivu/
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2.1 Rajatonta yhteistyötä edistämässä
Majakka on jatkanut toimintaansa areenana ja kanavana eri toimijoiden tasa-arvoiselle
yhteistyölle, verkostoitumiselle ja kumppanuudelle. Toimintalinjan toiminnasta vastasi
Majakan kansalaistoiminnan tiimi, jossa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin kaksi
(2) henkilöä.
Kertomusvuonna toiminta on jatkunut ennen kaikkea verkostoyhteistyötä ja se on tärkeä
työn tekemistapa Majakassa. Majakka kokoaa yhdistyksiä, julkisen sektorin, koulutusorganisaatioita ja yksityisen sektorin toimijoita yhteisen kehittämisen äärelle. Yhteistyö
koostuu erilaisista virallisista ja epävirallisista yhteistyörakenteista- ja verkostoista, hankekohtaisesta yhteistyöstä, tapahtumisen ja tilaisuuksien järjestämistä ja niihin osallistumisesta. Majakan työntekijät, hallituksen jäsenet ja yhteisöjäsenet ovat olleet myös useiden kehittämis- ja ohjausryhmien jäseninä.
Kertomusvuonna Majakka on panostanut erityisesti Kansalaistoiminnan kehittämisrakenteen verkostojen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Lähtökohtana on, että merilappilaisen yhdistyskentän ääni näkyy ja kuuluu. Toimintaa arvioitaessa on otettu huomioon yhdistyksiltä ja sidosryhmätoimijoilta saadut tarpeet, toiveet ja palautteet kertomusvuoden
aikana.
Kertomusvuonna on jatkettu vuoropuhelua yhdistysten ja kuntien kanssa Majakan roolista, tehtävistä ja hyödyistä yhdistyksille ja kunnille.
Kansalaistoiminnan kehittämisrakenne on pitänyt sisällään toimintakonseptin, joka sisältää viisi (5) laajaa kokonaisuutta:

1. Järjestö-kuntayhteistyörakenteet
2. Järjestöneuvottelukunta
3. Järjestöjen kehittäjäverkostot
4. Meri-Lapin Kansalaistoiminnankeskus - Majakka
5. Kumppanuusverkostot

Järjestö-kuntayhteistyörakenteinen kehittäminen on jatkunut ketterästi, erityisesti
paikallisella tasolla ja kuntien järjestöyhdyshenkilöiden tuella5. Yhtenä kertomusvuoden
tavoitteena on ollut yhdistysten edustajan saaminen kuntiin muodostuviin uusiin HYTE rakenteisiin.

5https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
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Kertomusvuonna käynnistyi myös kuntien järjestöyhdyshenkilöverkoston toiminta. Tapaamisia pidettiin yhteensä kolme (3) kertaa. Tapaamisten yhteydessä pohdittiin kuntien
järjestöyhdyshenkilöiden roolia ja tehtäviä sekä linjattiin järjestö-kuntayhteistyön painopistealueita.
Majakan yhtenä toimintalinjana on lisätä ja vahvistaa yhdistysten yhteistä edunvalvontaa
ja vaikuttamistyötä paikallisella, alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2005 perustettu Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan6 tarkoituksena on
ollut edistää kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten sekä julkisen että yksityisen sektorin
välistä yhteistyötä, lisätä yhdistystoiminnan näkyvyyttä, vahvistaa yhdistysten ja vapaan
kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä sekä lisätä yhdistysten vaikuttamis- ja edunvalvonta yhteistyötä.
Neuvottelukunnan tehtävänä on ollut toimia Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toteutuksen seuranta ja arviointiryhmänä, seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön
muutoksia, tähän liittyvää kansallista kehitystä ja muutosta sekä yhdenvertaista digilisaatiota, tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten
kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi, käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista.
Järjestöneuvottelukunta on kokoontunut kertomusvuonna kolme (3) kertaa. Neuvottelukunnan jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Järjestöneuvottelukunta koostuu yhdistysten ja sidosryhmien edustajista.
Neuvottelukunnan kokoonpano:
Järjestöjen edustajat:

Sidosryhmien jäsenet:

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry

Meri-Lapin Kehittämiskeskus

Outokaira Tuothaman ry

Ylitornion, Tornion, Tervolan, Keminmaan, Kemin

Peräpohjolan Leader ry

Simon kuntien järjestöyhdyshenkilöt

Toivola-Luotola Setlementti ry

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tornion Invalidit ry

Seudullisen palvelutiimin edustus

Keminmaan Martat ry

Lapin ammattikorkeakoulu

Länsi-Pohjan Omaiset ja Läheiset ry

Tornion laakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto

Lapin Liikunta ry

Pohjois-Suomen sosiaalialan Kehittämiskeskus, Lapin

Suunta 2000 ry

toimintayksikkö (POSKE)

Tornion Asuntopalvelusäätiö

Lapin Liitto

Tornion Sydänyhdistys ry

Lapin Aluehallintovirasto

Tornion Järjestöyhdistys ry
Simon 4H yhdistys
Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry
Kulttuurijärjestöjen edustus

6

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2
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Majakka on aktiivisesti osallistunut myös Lapin Liiton maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan ja työvaliokunnan toimintaan.
Kaikille avoimet Järjestöjen kehittäjäverkostot 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 toimintamalleja ja palveluita.
Kertomusvuonna järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto (NEO) kokoontui 4 kertaa7.
Järjestöjen lapsiperheiden elämänkaariverkosto kolme (3) kertaa8 ja ikääntyvien
elämänkaariverkosto kolme (3) kertaa9.
Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittäjäverkosto10 koostuu vapaaehtoistoimintaa koordinoivista tahoista. Verkosto kokoontui vuoden aikana neljä (4) kertaa.
Majakka on osallistunut valtakunnallisen Kansalaisareena ry:n STEA rahoitteisen ”Valikkoverkostot vapaaehtoistyötä varten- yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä” – hankkeen toimintaan.
Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkosto jakaa vuosittain ”Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan” tunnustuspalkinnon. Palkinnon tavoitteena on ollut huomioida arvokasta
työtä tekeviä vapaaehtoistoimijoita ja tehdä vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. Vuoden tunnustuspalkinto luovutettiin 5.12. 2018 Tornion Sydänyhdistys ry:n Hilkka Rantamölölle ja
Länsi-Pohjan AVH -yhdistys ry:n Eero Knuutille.11

Kuva 1: Hilkka Rantamölö ja Eero Knuuti 5.12.2018

7https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1284-jaerjestoejen-nuorten-elamankaariverkosto
8

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1283-jaerjestoejen-lapsiperheiden-elinkaariverkosto
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1286-jaerjestoejen-ikaeaentyvien-elinkaariverkosto
10 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1280-valikko-verkosto
11 https://www.järjestötieto.fi/blogi/index.php?p=Palkinnot%20vapaaehtoisille%202018
9
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Yhdistysten osallisuutta Lapin maakunta- ja sote uudistukseen on kertomusvuonna pyritty
lisäämään osallistamalla toiminta-alueen yhdistyksiä sote palvelurakenteiden kehittämistyöhön, Lapin Liiton Sote valmistelulutyöryhmien (11) järjestöedustajien tukiryhmien
kautta.
Tavoitteena on ollut välittää tietoa Meri-Lapin yhdistyksille ja järjestöverkostojen toimijoille sekä päinvastoin. Lapin sotevalmistelun työryhmät eivät kuitenkaan ole toimineet
toivotulla tavalla. Vain 3 /11 työryhmien järjestöedustajista on ollut yhteydessä tukiryhmäänsä. Aikataulut ovat myös olleet kiireiset, jotta yhdistysten osallistaminen olisi onnistunut. Lisäksi Majakka on osallistunut Järjestöt muutokseen Lapin maakunnan 2,0 hankkeen ohjausryhmän kokouksiin, joita kertomusvuonna pidettiin kaksi.

Kuvio 2: Yhdistysten yhteistyörakenteet Länsi-Pohjassa

Kertomusvuonna jatkettiin tiiviisti Lapin järjestökeskusten12
taista yhteistyötä laaditun kumppanuussopimuksen pohjalta.

12
13

13

välistä luovaa ja tasaver-

https://www.jarjestotalo.fi/
http://www.jarjestokeskus.fi/fi/etusivu.php
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Meri-Lapin kansalaistoiminnankeskus – Majakka ja yhdistysten yhteispalvelupiste
(jatkossa info) on fyysisesti toiminut kertomusvuonna Kemissä. Keskus on tarjonnut toimisto- ja kokoustiloja yhdistysten ja sidosryhmien käyttöön. Kokoustilojen käyttö keskuksessa on ollut mahdollista päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Tilat ovat esteettömät ja
koulutustiloista Messi on lisäksi varustettu induktiosilmukalla. Majakan videoneuvottelulaitteen käyttö sisältyy kokoustilan vuokraan eli se on tällä hetkellä yhdistyksille ilmaista,
jos avattava neuvotteluyhteys on kahdenvälinen. Kokous- ja koulutustiloja on ollut kertomusvuonna käytössä 6.
Kertomusvuonna keskuksen tiloissa kokoontui eri organisaatioita yhteensä 47, jotka käyttivät tiloja yhteensä 490 kertaa, osallistujamäärän kohotessa 4638 henkilöön. Osa ryhmistä käytti myös oheispalveluita. Jäsenyhteisöillä on ollut mahdollisuus säilyttää tavaroitaan
maksutta keskuksen tiloissa. Lisäksi keskuksen tiloissa sijaitsivat kertomusvuonna Majakan toimistojen lisäksi Suomen Mielenterveysseuran Pohjois-Suomen aluetoimiston ja
Oulun Nuorisoasunnot ry:n hallinnoiman hankkeen toimisto.
Tilojen ja parkkipaikkojen esteettömyyden puutteiden ja kokoustilojen pienuuden vuoksi
monet yhdistykset eivät, toiveistaan huolimatta, ole pystyneet kokoontumaan Majakassa.
Edellä mainitun vuoksi Majakka on jatkanut esteettömien tilojen etsintää siinä kuitenkaan
onnistumatta. Kertomusvuoden aikana on jatkettu keskustelua Majakan perustehtävästä
muun muassa yhdistyksille tarjottavien tilojen suhteen. Tämän vuoksi käynnistetty selvitystyö liikkuvasta järjestökeskuksesta, jolla olisi toimipiste jokaisessa kunnassa.
Kansalaistoiminnan keskuksessa on ollut tarjolla tietoa yhdistysten toiminnasta yhden
luukun periaatteella. Info-pisteen kautta yhdistyksillä on mahdollisuus vuokrata toimistoja kokoustilaa sekä ostaa oheispalveluita. Lisäksi info palveli yhdistyksiä postitukseen,
kopiointiin ja toimistopalveluihin liittyvissä asioissa. Info-piste on tarjonnut yhdistyksille
myös mahdollisuuden myydä varainhankintatuotteitaan pisteessä. Keskuksen infon tuottamia oheispalveluita käytettiin toimintavuoden aikana yhteensä 380 kertaa.
Keskuksen kahvila Poiju on ollut myös kokouskäytössä. Kahviossa on ollut mahdollisuus
lukea päivän lehdet. Keskuksen asiakkailla on ollut käytössään Internet – pääte ilmaiseksi
kahvion vieressä.
Keskuksen kirjanvaihtopiste Pukstaavi ja levynvaihtopiste Levylaari ovat olleet kertomusvuonna ahkerassa käytössä. Niihin on voinut tuoda kirjoja ja levyjä ja ottaa tilalle vaihdossa luettavaa ja kuunneltavaa. Keskukseen on voinut tuoda myös käytettyjä silmälaseja,
jotka on toimitettu paikallisen silmälasiliikkeen kautta kehitysmaihin.
Kertomusvuonna oppilaitosyhteistyö on jatkunut monimuotoisena. Alueen oppilaitokset
ovat edustettuina useissa Majakan työryhmissä ja Majakka on ollut mukana useissa Lapin
AMK:n kehittämishankkeissa. Lisäksi Majakka on osallistunut Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n järjestö -oppilaitosyhteistyö -hankkeen toimintaan.
Majakka on tukenut myös yhdistysten kokemusasiantuntijoiden toimintaa monin eri tavoin mahdollistamalla muun muassa maksuttomat kokoontumiset järjestökeskuksen tiloissa. Majakan edustaja on toiminut kokemustoimijoiden Lapin alueellisen ohjausryhmän
jäsenenä.
11
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Kumppanuusverkostot ovat Majakan ja kansalaistoiminnan kehittämisrakenteen toiminnan perusta. Majakan jäsenyhteisöt, sopimuskumppanit sekä verkostotoimijat ovat
voimavara, joiden asiantuntemusta on systemaattisesti pyritty hyödyntämän kertomusvuoden aikana, mutta paljon osaamista on jäänyt myös käyttämättä.
Kertomusvuoden päättyessä Majakassa oli 73 jäsenyhteisöä ja kansalaistoiminnan kehittämisrakenteen verkostossa toimii noin 350 yhdistystoimijaa ja säätiötä sekä kaikki alueen kunnat ja koulutusorganisaatiot sekä joukko yrityksiä. Majakan jäsenyhteisöjen määrä
on kasvanut tasaisesti ja vertailukelpoinen muiden vastaavien organisaatioiden jäsenyhteisöjen määrään.
Majakka on ollut mukana lukuisissa maakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa. Lisäksi Majakka on osallistunut useisiin yhdistysten ja kuntien paikallisiin verkostoihin ja työryhmiin, joista alla on esitetty keskeisimmät.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koordinoima terveyden edistämisen alueellinen johtoryhmä
Kemin kaupungin välityömarkkinatyöryhmä
Lapin Liiton ”maaseudun palveluverkko-hanke” ja Länsi-Lapin verkoston jäsenyys
Tornion ”maaseudun palveluverkko – hanke” ohjausryhmän jäsenyys
Länsi-Pohjan sote -projekti
Lapin järjestökeskusten verkosto
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön (POSKE)
ohjausryhmän varajäsenyys
Lapin kokemuskouluttajien ohjausryhmä
Lapin Liiton järjestöneuvottelukunta ja työvaliokunta
Lapin sotuyhdistyksen Järjestötieto järjestykseen – hanke
Lapin sotuyhdistyksen JÄMY 2.o -hankkeen ohjausryhmä
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2.2 Yhdistysviestintää ja digipalveluita kehittämässä
Toimintalinjan päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisäämällä
yhdistysten tavoitettavuutta ja näkyvyyttä, vahvistaa yhteistyösuhteita ja – verkostoja,
rakentaa luottamuksen ilmapiiriä verkoston eri toimijoiden välillä, lisätä järjestötietoutta
ja tiedon saatavuutta sekä aktivoida sen hyödyntämisessä. Toimintalinjan toiminnasta
vastasi tietotiimi, jossa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin 1,5 henkilöä.
Tavoitteena on ollut luoda yhdistysten kasvaviin viestinnän tarpeisiin keinoja mm. yhteisen sähköisen Järjestötieto.fi -verkkosivuston, uutiskirjeen, blogin ja facebookin avulla.
Kertomusvuonna voimakkaasti uudistunut Järjestötieto.fi -sivusto avautui 1.6.2018. Verkkopalvelun verkkosivustojen katseluita oli 24 235 kappaletta, istuntoja 11 163 ja käyttäjiä
yhteensä 8291. Rekisteröityneitä yhdistyksiä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä 251.

Kuva 3: Järjestötieto.fi – verkkopalvelun etusivu
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Järjestötietopalvelun yhdistysnetistä löytyy koko lappilaisen, mutta erityisesti LänsiPohjan yhdistyskentän kirjo kunnittain. Palvelu pitää sisällään myös järjestöjen palvelutarjottimen, jossa yhdistysten matalan kynnyksen toiminta ja palvelut on kerätty yhteen
paikkaan. Järjestöjen palvelutarjottimella tuetaan lapsiperheiden, nuorten ja ikääntyvien
hyvinvointia tekemällä yhdistysten matalan kynnyksen toimintaa tutuksi alueellisesti ja
paikallisesti kunnissa. Palvelutarjotin vahvistaa lapsiperheiden, nuorten ja ikääntyvien
ohjautumista yhdistysten toimintoihin ja toimii myös yhdistystoimintaan ohjaamisen työkaluna ammattilaisille. Järjestötietopalvelun vapaaehtoistoiminnan osio ovat tarkoitettu
kaikille, jotka ovat kiinnostuneet vapaaehtoistoiminnasta. Näiltä sivuilta toivotaan jatkossa myös löytyvän alueen vapaaehtoistoiminnan tehtävät kunnittain ja vapaaehtoistoiminnan tukivälityskeskuksen digitaalisena muotona.
Järjestötietopalvelussa julkaistiin 50 tiedotetta ja 532 eri tapahtumaa ja järjestöjen palvelutarjottimelle luotiin yhteensä 51 toimintakorttia.
Majakkaverkoston uutiskirje on jatkanut tasaisen varmaa tiedottamista koko kertomusvuoden. Yhdistykset ja sidosryhmätoimijat ovat ottaneet sen osaksi arjen tieottamistaan.
Uutiskirje lähetettiin kertomusvuonna yhteensä 22 kertaa ja se ”kolahti” eri käyttäjien
sähköpostiin yhteensä 26 262 kertaa saavuttaen, joka toinen viikko noin 1193 vastaanottajaa.
Majakan facebook sivuston tykkääjämäärä on noussut 730 henkilöön. Julkaisuja on ollut
180 kertaa ja julkaisuista tykättiin yhteensä 1210 kertaa eli keskimäärin julkaisut keräsivät 11 ”peukkua”. Julkaisut näytettiin eri käyttäjien seinillä 21 010 kertaa. Majakkablogissa julkaisujen määrä oli 8, ja blogissa vierailtiin yhteensä 1606 kertaa.
Järjestötietopiste14 on jatkanut kertomusvuonna toimintaansa ensi Länsi-Pohjan keskussairaalan ja kesäkuusta 2018 lukien Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n aulassa. Järjestötietopisteen organisoinnin vetovastuu on ollut Majakalla ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on huolehtinut paikalle kaikki fyysiseen toimintaan liittyvät välineet. Järjestötietopisteellä on
mahdollisuus esitellä toimintaansa tiistaisin klo 10.00–14.00. Vuonna 2018 yhdistykset ja
hankkeet esittelivät toimintaansa yhteensä 26 kertaa syksyn ja kevään aikana. Kävijöiden
määrä esittelypäivää kohden vaihteli 30-50 henkilön välillä.

14

https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/jarjestotietopiste
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2.3. Kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä vahvistamassa
Toimintalinjan tavoitteenamme on ollut luoda edellytyksiä vanhoille ja uusille toimintatavoille ja – tuelle, joiden avulla yhdistykset sekä menestyvät että uudistuvat. Lähtökohtana
on, että toiminnot tukevat yhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä, ja kykyyn tuottaa
tukea sitä tarvitseville.
Järjestöjen tuki- ja neuvontapalveluille on kasvavaa tarvetta. Paikallisyhdistysten tuen ja
neuvonnan tarpeet liittyvät mm. perusjärjestötoimintaan, työllistämiseen, toiminnan kehittämiseen, hankerahoitukseen, tiedottamiseen, yhdistysjuridiikkaan, koulutukseen ja ITtukeen. Yhdistysten ohjaus, tuki, neuvonta ja konsultaatiopyynnöt ovat jatkaneet tasaista
kasvuaan kertomusvuonna.
Kertomusvuonna yhdistysten tuen tarpeisiin on pystytty vastaamaan IT ja viestinnän osalta. Kaikki annettu tuki on kohdistettu jäsenyhteisöille, resurssien vähyyden vuoksi. Kertomusvuonna yhdistykset ovat käyttäneet Majakan tarjoamia tuki- ja neuvonta sekä
oheispalveluita yhteensä lähes 1200 kertaa. Tämän enempään Majakan nykyiset resurssit
eivät pysty.
Erilaisia IT-tuen ohjaus, tuki- ja neuvontapyyntöjä tuli yhteensä 406 kappaletta. Viestinnän tuki-, ohjaus ja neuvontapyyntöjä vuoden aikana kertyi yhteensä 238 kappaletta.
Verkkoneuvontaa annettiin yhteensä 19 kertaa. Huomiota on myös kiinnitetty etäyhteyksien käyttöön ja niiden käytön opettamiseen. Kertomusvuonna jäsenyhteisöjen kotisivuja,
on ylläpidetty kaiken kaikkiaan yhteensä 11 yhdistykselle. Päivityksiä sivustoille tehtiin
yhteensä 102 kertaa.
Järjestöjen tuki- ja neuvonta- ja vapaaehtoistoiminnan resurssiyksikön toiminnan kehittämiseen ei ole kertomusvuonna ollut resursseja.
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2.4. Hanketoiminta
Majakan hanketoiminta perustuu Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategiasta kumpuaviin
yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden yhteisiin kehittämistarpeisiin.
Kertomusvuonna hanketoiminta kohdentui edelleen järjestöjen osallisuuden lisäämiseen
ja roolin vahvistamiseen maakunta – ja sote uudistuksessa sekä kuntien hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistyössä.
Hyvinvointia Yhteistyöllä Meri-Lapissa (2015-2018)
Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa -hankkeen päämääränä ovat järjestöjen nuorten
hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuen ja matalan kynnysten palveluiden yhteensovittaminen täydentämään julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuvaa palvelurakennetta ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.
Hankkeen kehityspilottina on kokeiltu ”Tolokkua elämään – elämänhallinnan eväitä nuorille – toimintamallia”. Toimintamallin tavoitteena on ollut lisätä ja vahvistaa nuorten hyvinvointiosaamista yhteen sovittamalla järjestöjen asiantuntijuutta ja toimintamalleja
osaksi julkisen sektorin nuorille suunnattua toimintaa.
Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä rakentamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyörakenteen alueellinen toimintamalli, käynnistää järjestöjen nuorten elämänkaariverkoston toiminta, kerätä yhdistysten
nuorten matalan kynnyksen palvelut osaksi järjestöjen sähköistä hyvinvointitarjotinta
sekä laatia järjestöjen tiedonkeruun suunnitelma ja yhteensovittaa kerätty tieto täydentämään kuntien sähköisiä hyvinvointikertomuksia ja alueellista hyvinvointitietoa
Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat olleet työelämän ulkopuolella olevat, alle 29
vuotiaat nuoret. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat olleet järjestölähtöistä auttamistyötä toteuttavat hyvinvointialan järjestöt, julkiset sektorin toimijat ja koulutusorganisaatiot. Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös alueen yksityisen sektorin
toimijat.
Hanketta ovat rahoittaneet Pohjois -Pohjanmaan ELY keskus ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Hanke päättyi 28.2.2018. Tänä aikana valmistuivat hankkeen loppuraportti15 sekä Tolokkua toimintaan nuorille Meri-Lapin toimintamalli.
Hankkeeseen osallistuneiden nuorien kokonaismäärä oli 205, joista naisia 108. Hankkeessa oli mukana 111 työtöntä ja 8 eri syistä työelämän ulkopuolella olevaa alle 29 – vuotiasta
nuorta. Loput osallistujista olivat järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja yksityisen sektorin
toimijoita. Hankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin helmikuussa 2018.

15

https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/hankkeet
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Yhtä Köyttä – Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet -hanke (2016-2018)

Hankkeen päämääränä on ollut kehittää paikallisiin tarpeisiin ja kumppanuuteen pohjautuvia ”hyvinvoinnin monipalvelupisteitä” kyliin, hyödyntämällä paikallisia, alueellisia,
kansallisia ja kansainvälisiä palveluiden tuottamismalleja, koota järjestöjen lapsi- ja lapsiperheiden ja ikääntyvien elämänkaariverkostot, kerätä järjestöjen tuottama tuki- ja matalan kynnyksen toiminta elämänkaariajattelun mukaisesti osaksi järjestöjen sähköistä hyvinvointitarjotinta. Hanketta rahoittavat Peräpohjolan Leader ry ja Outokaira Tuothaman
ry.
Keskeinen toimenpide kertomusvuonna oli jatkaa verkostojen käynnistämistä ja pilottikyläkohtaisten hankesuunnitelmien (5) työstäminen sekä loppuraportin laatiminen hankkeen päättyessä 30.9.2018.16
Kertomusvuoden aikana pilottikylillä järjestettiin erilaisia kylätyöpajoja, kokouksia ja koko kylän kehittämistilaisuuksia yhteensä 27 kertaa. Yhteensä hanke tavoitti eri aktivointitilaisuuksissa 413 henkilöä. Uusia organisaatioita hanke tavoitti kuluneen vuoden aikana
13. Järjestöjen elämänkaariverkostot käynnistyivät alkuvuodesta ja kokoontuivat hankkeen aikana kaksi kahdesti. Hankkeen verkostoille järjestettiin verkostokoulutusta kaksi
kertaa, keväällä ja syksyllä. Koulutukset järjestettiin Lapin Liiton osallisuuskoordinaattorin vetämänä. Yhteistyötä tehtiin Lapin Liiton maaseudun arjen palveluverkko-hankkeen
kuntakohtaisten hankkeiden kanssa.
Kertomusvuoden aikana luotiin tarvelähtöisesti hankkeen pilottikylä (Juoksenki, EteläPortimojärvi, Kantojärvi, Paakkola ja Hilma-kylät; Hirmula, Ilmola ja Maula) kohtaiset hyvinvoinnin monipalvelupisteiden kehittämissuunnitelmat yhteistyössä pilottikylätyöryhmien kanssa.
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3 TILINPÄÄTÖS
Majakan taloushallinnon palvelut hankittiin ostopalveluna Tilitoimisto Rantala Ky:ltä.
Toimintaa on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen ja Meri-Lapin kuntien tuella vuodesta 2004 lukien. Rahoituspohjaa on pyritty tarmokkaasti laajentamaan, ja kertomusvuonna
on ollut käynnissä niin Euroopan sosiaalirahaston kuin maaseudun Leader toimintaryhmien kautta myönnettyä hankerahoitusta.
Majakan perustoiminta on jatkanut tasaista kasvuaan vuodesta 2004 lukien. Samoin ei
kuitenkaan ole nähtävissä perustoiminnan rahoituksen osalta (STEA Ak2). Oman varainhankinnan kehittämiseen ja likviditeetin kasvattamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota,
koska muiden rahoituskanavien kautta rahoitettavat hankkeen vaativat omaa likviditeettiä noin 6 kuukauden menoja vastaavan määrän.
Majakan tuloslaskelmassa toimintalinjat on eroteltu omiksi kokonaisuuksiksi. Yhteistyön
edistämisen ja koordinaation toimintalinja rahoitetaan STEA:n Ak 2 avustuksella. Hyvinvointia Yhteistyöllä Meri-Lapissa hankkeen rahoitus muodostui Pohjois-Pohjanmaa ELYkeskuksen ESR-rahoituksesta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntarahoituksesta.
Yhtä Köyttä -Kylien hyvinvoinnin monipalvelupiste hanketta rahoittavat Leader toimintaryhmät, Peräpohjolan Leader ry ja Outokaira Tuottamhan ry.
Tilinpäätös osoittaa alijäämää 10 477,74 euroa. Hallitus esittää alijäämän siirtämistä
oman pääomaan yli/alijäämätilille. Yhdistys on toiminut tulorahoituksella ilman lainarahaa. Taseen loppusumma 70 422,36 euroa.
Toiminnan kokonaistuotot olivat yhteensä 310 630,86 euroa, josta STEA avustusten
osuus oli 159 168,32 euroa, eli lähes 51 % toiminnan kokonaisrahoituksesta. ESR rahoituksen osuus oli 7 990,59 euroa ja Leader- rahoituksen 71 024,23 euroa.
Toiminnan kokonaiskulut olivat yhteensä 322 769,38 euroa, joista henkilöstökulujen
osuus oli 244 320,61 euroa, eli lähes 78 % toiminnan kokonaiskuluista.
Yhdistyksen oma varainhankinta on vähäistä ja se on muodostunut jäsenyhdistysten jäsenmaksuista sekä kannatusjäsenmaksuista, ollen
yhteensä 1660,00 euroa.
Toimitilojen edelleen vuokraamisesta ja muista perittävistä korvauksista saaduilla tuloilla
on voitu pienissä määrin kattaa keskuksen tilojen vuokra – ja kunnossapitomenoja sekä
palveluiden myynnistä aiheutuneita kuluja.
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3.1 Tuloslaskelma
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3.2 Tase
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3.3. Tilintarkastuskertomus
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