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Järjestöjen Lapsiperheiden elämänkaariverkosto   MUISTIO 1/2019 
  
Aika: ti 8.1.2018 klo 13-15  
Paikka: Tornion Perheiden talo, Putaankatu 2, Tornio. 
 
 
Läsnä: Nimi: Organisaatio: 

  Kemin seurakunta 
  Keminmaan seurakunta 

X Merja Frantti Tornion Perheiden talo ry 
  MLL Simon paikallisyhdistys ry 
  Ylitornion seurakunta 
  Ylitornion Voimistelu ja Liikunta YliVoLi 
  Ylitornion MLL 
  Kamraatti -hanke 

X Matti Virtasalo Kemin Pelastakaa lapset ry 
  Kemin MLL 
  Suomen Unisef ry Kemi 
  Nuorten ystävät/ Jokirinne  
  Lassilan koulun vanhempainyhdistys ry 
  Tornion MLL 

X Marika Rahkonen Tornion seurakunta 
  Simon seurakunta 
   Luotolan nuoret ry/Kemin Pelastakaa lapset ry 
  Arjen tuki ry 
  Keminmaan naisvoimistelijat 
  Pohjantähti-opiston Kannatusyhdistys ry 
  Elo ry 
  Tervolan MLL ry 
  Tervolan seurakunta 
  Leijonaemot ry 
  Toivola-Luotola Setlementti ry 
  Hilma-kylät ry, Keminmaa 
  Kantojärven kyläyhdistys ry 
  Paakkolan kyläyhdistys ry 

  Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry 
  Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry 

x Aila Rytkönen Majakka ry 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
 
Projektipäällikkö Aila Rytkönen avasi kokouksen klo 13.  
 

2. Keskustelu Länsi-Pohjan sote-palveluiden järjestämissuunnitelmasta 
 
Projektipäällikkö esitteli lapsiperheiden palveluja ja järjestöyhteistyötä koskevan osuuden 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmasta kehittämispäällikkö Merja 
Haapakorva-Kallion aiempaa esitystä hyödyntäen. (ikääntyvien järjestöverkosto 8.1.2019, 
liite: diaesitys) 
 
Keskusteltiin suunnitelman sisällöistä. Sote-uudistuksessa 1.1.2021 järjestämisvastuu 
siirtyy maakunnalla ja sairaanhoitopiirit lakkaavat, kun syntyy maakunnan liikelaitos. 
Keskiössä on lähipalveluiden turvaaminen yhtenäiseksi palveluketjuksi (integroitu 
palvelujärjestelmä). Kuntien omana toimintana perus-sosiaalihuollon palvelut. 
Yhteistyökyvykkyyttä tarvitaan, ihmisten saatava palvelut. Sairaanhoitopiirin kunnat on 
velvoitettu tekemään järjestämissuunnitelma. Se on kaiken kattava ja kantaa ottava 
kokonaisuus, jossa on monia toimijoita. Järjestökenttä nähdään Meri-Lapissa voimavarana 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Kaikkialla näin ei ole, vaan 
järjestämissuunnitelmat on toteutettu sairaanhoitopiirivetoisesti. Sopimuksellisuus 
korostuu jatkossa: yhteistyöstä pitää sopia sekä nimetä vastuuhenkilöt. Tarvitaan 
enemmän työntekijöitä, koska asiakkaita paljon. Hoitoketjujen rakentaminen edellyttää 
myös työntekijöiden yhteistä tahtoa ja ruohonjuuritason tekemisen muuttamista.  
 
Pohdintaa herätti prosessinäkökulman osalta mitä varhaisen tuen saaminen tarkoittaa, 
kun kyseessä paljon palveluita käyttävät asiakkaat, heidän tunnistamisensa ja ohjaaminen 
moniammatillisen avun piiriin (s. 17). Esille nousi, että rakenne vaati enemmän kuin 
pelkästään kuntien välistä yhteistyötä. Tarkasteltiin strategiataulua (s. 16) ja todettiin 
Asiakas- ja potilasnäkökulman osalta, että asiakkaiden ja ammattilaisten 
vuorovaikutuksen lisäämistä koskevissa mittareissa asiakaspalaute voisi olla esim. tasolla 
1-4 mikäli 3 tarkoittaa neutraalia.  
 
Kotiin vietäviin palveluihin liittyen keskustelussa oli esillä muun muassa liikkuvien 
palvelujen kehittäminen. Osa palveluista toimii tai voisi olla kokeilunarvoinen kotiin 
vietynä (esim. psykologin tapaamisen), mutta moni (sosiaali)palvelu on 
tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa ”livenä” kasvotusten ja henkilökohtaisesti (esim. 
monet ryhmät).  
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3. Verkoston kuulumiset  
 
Tornion Perheiden talolla on jälleen vilkkaasti käynnistynyt vuosi ja yhteistyö jatkuu eri 
tahojen kanssa. Kerhotoiminta jatkuu vilkkaana, myös maahanmuuttajaäideille toimintaa 
Meri-Lapin äidit hankkeen myötä.  
 
Luotolan nuorilla ollut haussa työntekijä Isoveli ja isosisko-aikuiskaveritoimintaan. Kemin 
Pelastakaa lapset on mukana Eväitä elämälle-ohjelmassa, joka tukee syrjäytymisvaarassa 
olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä tarveharkintaisen oppimateriaali- ja 
harrastamistuen kautta. Esillä oli myös sote- ja maakuntavalmistelun kuulumisia.  
 
Keskusteltiin lasten ja nuorten mahdollisuuksista alueella. Jos lapsimäärät ohjautuvat 
päivähoitoon, tarkoittaa samalla osallistujien vähentymistä esimerkiksi kerhotoiminnasta. 
Keskusteltiin yleisemmin myös lapsiperheköyhyydestä, harrastusten maksullisuudesta ja 
arjen tuesta.  
 

4. Toimenpiteet verkoston tavoitteille vuodelle 2019 
 
Keskusteltiin, mitä toiveita verkoston kokoontumiselle olisi jatkossa. Seuraavan 
tapaamisen aiheena on syksyllä oleva Lapsen oikeuksien päivä 20.11. 2019. Koska samalla 
on lapsenoikeuksien sopimuksen juhlavuosi, suunnitellaan ja ideoidaan yhteistä toimintaa 
ja paikallisia tapahtumia koko viikolle alueelle. Kaikki verkostoon kuuluvat järjestöt ovat 
tervetulleita ideoimaan! 
 

5. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei muita asioita. 

 
6. Seuraava kokous ja vuoden 2019 kokousajankohdista sopiminen 

 
Seuraava kokous pidetään ti 2.4.2019 klo 10:00-12:00 Majakassa. Syksyn 
kokousajankohdat (2) sovitaan tuolloin. 

 
7. Kokouksen päättäminen  

 
Kokous päättyi klo 15. 

 
Muistion kirjasi Aila Rytkönen, Majakka ry 


