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Kuntien järjestöyhdyshenkilöiden verkostokokous   1/2019  

 

Esityslista 
 

  Aika:   30.1.2019 klo 12-14 

  Paikka:   

  

Simon Toivon Tupa 

Simontie 1, Simo 

https://simo.fi/index.php/palvelut/vapaa-aikapalvelut  

 

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä  

 

                         Jäsenet: Anna-Sofia Nikka, Ylitornio  

      Jaana Sahi, Tornio  

      Emma-Lotta Heikinmatti, Keminmaa  

  Sirkka Kinnunen-Oja, Tervola  

Soile Vakkala, Simo 

      ei vielä nimetty, jakelu Ritva Sonntag, Kemi 

      Tuula Huttunen Koivumaa, Majakka 

      Aila Rytkönen, Majakka  

       

 

1. Tervetuloa ja Toivon tuvan esittely 
 
Soile Vakkala toivotti kaikki tervetulleeksi ja esitteli Toivontuvan tiloja, historiaa 
sekä talon tämän hetkisiä aktiviteettejä. Tiloja käyttävät jo useat yhdistykset. 
 
 

2. Kuntien kuulumiset 
 

Torniossa on aloittanut 1.1.2019 järjestöyhdyshenkilönä Jaana Sahi, jonka 
työnkuvaan kuuluu myös toimiminen kunnan hyvinvointisuunnittelijana ja 
työsuojelupäällikkönä. Paljon keskustelua Torniossa on aiheuttanut mm. 
yhdistysten käytössä olevat tilat. Linkki alla Tornion jakamiin 
yhteisöavustuksiin. 
https://www.tornio.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/avustukset/ 

 

Tervolassa tulossa 19.2.2019 järjestötapaaminen, joka järjestetään Paakkolan 
kylätalolla klo 18 alkaen. Tapaamisen teemana on yhteistyö. Sirkka Kinnunen -
Ojan työnkuvaan kuuluu järjestökoordinaattorin tehtävien lisäksi vapaa-aika 
ohjaajan tehtävät. Kunnan nuorisotila on käytössä ilmaisiksi yhdistyksille. Linkki 
alla Tervolan jakamiin yhteisöavustuksiin. 
http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/avustukset/  

 

 

 

https://simo.fi/index.php/palvelut/vapaa-aikapalvelut
https://www.tornio.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/avustukset/
http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/avustukset/
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Ylitorniolla Anna-Sofia Nikka toimii kunnassa maaseutusihteerinä ja sen lisäksi 
hänet on nimetty kunnan järjestöyhdyshenkilöksi. Kuntaan on valittu uusi 
hyvinvointikoordinaattori ja vapaa-aika johtaja.  Hyvinvointikoordinaattorina 
aloittaa Maarit Honkaniemi. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös työllisyysasiat.  
 

Kunta ei jaa varsinaisia yhdistysavustuksia, mutta yhdistykset hakevat 
avustuksia mm. vapaa-ajan budjetista. Linkkejä Ylitornion jakamiin 
yhteisöavustuksiin. 

https://ylitornio.fi/ajankohtaista/liikuntajarjestojen-yleisavustukset-vuodelle-
2018/  
https://ylitornio.fi/kunta-info/kylat/kylatoiminnan-avustus-2018/  

 

Simossa Soile Vakkalan työkuvaan kuuluu järjestökoordinaattorin lisäksi 
toimiminen kunnan vapaa-aika johtajana, hyvinvointikoordinaattorina ja 
työsuojelupäällikkönä. Yhdistysten kanssa on suunnitteilla yhteistyökokous. 
Simossa yhteistyötä yhdistysten kanssa tehdään paljon mm. kunnan 
tapahtumissa. Kunta jakaa yhdistysavustuksia. 

 

Keminmaassa Emma-Lotta Heikinmatin työnkuvaan kuuluu 
järjestöyhdyshenkilön lisäksi toimiminen kunnan vapaa-aika ohjaajana. 
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuosiavustukset_2 

https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuosiavustukset 
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Kylatoiminta 

 
Kemi ei ole vielä valinnut uutta järjestöyhdyshenkilöä. Kemiläiset yhdistykset  

ovat tekemässä Kemin Järjestötalo aloitetta kaupungin valtuustolle. Linkki 
Kemin jakamiin yhteisöavustuksiin. 
http://www.kemi.fi/ajankohtaista/2017/10/02/yleisavustukset-yhdistyksille/  
 

 

3. ”Yhdistykset kuntien kumppaneina” -  Järjestötreffit 
 
Käytiin keskustelua järjestö-kuntayhteistyön yhteistyörakenteista Länsi-
Pohjassa (dia 13) ja Länsi-Pohjan sote järjestämissuunnitelman pohjalta kuntien 
toiveista Järjestötreffien teemasta ja sisällöstä.  
Alla linkit dokumentteihin.  
https://www.järjestötieto.fi/images/201901_majakka_esittely.pdf  
https://www.järjestötieto.fi/images/201810_l_p_sotejarjestamissuunni_2018_2
025.pdf  
 
Keskustelua käytiin myös mm. yhdistysten osallistamisesta kuntien hyte-työhön 
ja hyte-työryhmien toimintaan. Hyte työn sunnittelu on edennyt kunnissa hyvin 
eri tahtiin. Simossa kunnan hyvinvointityöryhmään on nimetty yhdistysedustaja 
ja kaksi kuntalaisten edustajaa. Kemi on pyytänyt Majakkaa nimeämään 
edustajan hyvinvointityöryhmään. Muissa alueen kunnissa ei olla vielä ihan näin 
pitkällä. 
 

https://ylitornio.fi/ajankohtaista/liikuntajarjestojen-yleisavustukset-vuodelle-2018/
https://ylitornio.fi/ajankohtaista/liikuntajarjestojen-yleisavustukset-vuodelle-2018/
https://ylitornio.fi/kunta-info/kylat/kylatoiminnan-avustus-2018/
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuosiavustukset_2
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuosiavustukset
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Kylatoiminta
http://www.kemi.fi/ajankohtaista/2017/10/02/yleisavustukset-yhdistyksille/
https://www.järjestötieto.fi/images/201901_majakka_esittely.pdf
https://www.järjestötieto.fi/images/201810_l_p_sotejarjestamissuunni_2018_2025.pdf
https://www.järjestötieto.fi/images/201810_l_p_sotejarjestamissuunni_2018_2025.pdf
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Esille nostettiin myös Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnassa esille noussut 
esitys Meri-Lapin Kansalaisjärjestöstrategian toimenpanosuunnitelman 
lisääminen kunnan laajan hyvinvointikertomuksen liitteeksi.  
https://www.järjestötieto.fi/images/20181106_jarjestoNK_pk.pdf  

 

Tervolassa on järjestötapaaminen suunniteltu kunnan toimesta pidettäväksi 
19.2. teemalla yhdistysten keskinäinen yhteistyö. Keskustelun lopuksi päätettiin, 
että järjestötreffit kunnissa järjestetään alustavasti alla olevan aikataulun 
mukaisesti. Tuula käy keskustelua vielä tapaamisten ajankohdasta ja sisällöistä  
järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. 

 

- 19.2. Tervola, Paakkolan kylätalo 
- 14.3. Simo, Toivontupa 
- 19.3. Tornio 
- 27.3. Keminmaa 
- 3.4.   Ylitornio 
- 4.4.   Kemi 

 
 

4. Järjestötieto.fi – yhdistysten yhteinen verkkopalvelu 
 
- palvelun logo noudettavissa: 

https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/viestinta 
- järjestötieto.fi sisältää mm. 

 tietoa yhdistyksistä kunnittain 

 yhdistysten yhteisen tapahtumakalenterin kunnittain 
 yhdistysten hyvinvoinnin palvelutarjotimen kunnittain  

 
- tilanne sivuston linkittymisestä kuntien sivustoille 31.12.2018 mennessä 

http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/yhdistykset/  
http://www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/seurat-ja-jarjestot/ 
https://simo.fi/index.php/palvelut/vapaa-aikapalvelut 

https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot  
https://www.tornio.fi/  
https://ylitornio.fi/ 

 
 

5. Kumppanuussopimukset  
 

- 9/2018 järjestöyhdyshenkilöiden verkostokokouksessa käytiin keskustelua 
Majakan ja kuntien välisestä kumppanuussopimuksesta. Tärkeinä yhteistyön 
muotoina nousi esille mm. viestintä ja tiedottaminen (JT-palvelu, uutiskirje, 
yhdistysten tavoittaminen), yhdistysyhteistyö rakenteet kunnissa, kunnan ja 
yhdistysten välinen yhteistyöasiakirja, tiedontuotanto, vapaaehtoistoiminnan 
koordinaatio, kuntien avustuskäytänteiden kehittämistyö.  
 

https://www.järjestötieto.fi/images/20181106_jarjestoNK_pk.pdf
https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/viestinta
http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/yhdistykset/
http://www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/seurat-ja-jarjestot/
https://simo.fi/index.php/palvelut/vapaa-aikapalvelut
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot
https://www.tornio.fi/
https://ylitornio.fi/
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- Järjestöyhdyshenkilöt jatkavat keskustelua yhteistyötarpeista oman kunnan 
sisällä. Tämän pohjalta laaditaan esitysluonnos kunnan ja Majakan 
kumppanuussopimuksen sisällöstä. pohja kumppanuussopimukselle nousee 
alueen kaupunki- ja kuntastrategioista ja Meri-Lapin 
Kansalaisjärjestöstrategiasta 

- Käytiin keskustelua aiheesta ja keskustelun päätteeksi sovittiin , että Tuula sopii, 
tapaamisajankohdat järjestöyhdyshenkilöiden kanssa kuntiin. 
 

 
6. Muut esille tulevat asiat  

 
- Lapin Liiton maakunnallinen järjestöfoorumi 17.-18.5.2019, Tornio 

Kaikki lämpimästi Tervetuloa tuomaan foorumiin seudullista näkökulmaa! 
 
 

7. Vuoden 2019 kokoukset ja paikat 

 

- Seuraava kokous 21.5. klo 13-15 Torniossa 
- Alustavasti suunniteltu syksy 2019: 

9 /2019, Keminmaa 
11-12 /2019 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 

Päätettiin kokous klo 14 

 
 

 
Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 


