
Pohjoisen yhteisöjen 

tuki-Majakka ry

Edelläkävijä 

– vaikuttavaa toimintaa kansalaistoiminnan tueksi!

Järjestotieto.fi



Taustalla:
Kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä 

Yhteistyön hidasteet:
▪ hajanainen yhdistyskenttä  
▪ tiedon puute toimijoiden välillä

Oletus:
▪ Yhteistyö lisääntyy kokoamalla hajanaista yhdistyskenttää 

”sateenvarjon” alle  ”koordinoimalla” sen toimintaa

Ja siksi:
▪ Majakka perustettiin yhdistysten yhteiseksi toiminta-areenaksi, 

hajanaisen yhdistyskentän ”kokoajaksi”  ja yhteistyön edistäjäksi

Historian havinaa – tarvitsevatko laivat Majakkaa?



Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

▪ perustettu vuonna 2000

▪ yhdistysten yhteinen 
edunvalvonta ja 
kehittämisorganisaatio

▪ perustajina, jäseninä ja asiakkaina 
pohjoissuomalaiset yhdistykset

▪ toiminta-alue: Pohjois-Suomi

▪ toimipiste:

Meri-Lapin Kansalaistoiminnan 
keskus – Majakka

Järjestötieto.fi 

▪ toimintaa rahoittaa: 



4

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

Perustehtävämme
Perustehtävänä on lisätä kansalaisten osallisuutta ja hyvinvointia edistämällä yhteistyötä, 
vahvistamalla järjestöjen toimintaedellytyksiä ja tukemalla vapaaehtoistoimintaa.

Visiomme vuoteen 2020
on olla rohkea  kansalaistoiminnan edistäjä ja asiantuntija, jonka toiminta yhdistysten 
edunvalvonta ja kehittämisorganisaationa on tunnustettu kaikissa sidosryhmissä.  

Toimintamme perustuu vahvaan toimintaympäristön  tuntemukseen, järjestölähtöisyyteen j
a laajaan yhteistyöverkostoon sekä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

Arvomme
Yhdistyslähtöisyys, tasa-arvoisuus, yhteistyökykyisyys, luotettavuus, avoimuus, rohkeus, luovuus

Strategiset ydinviestimme
Majakka yhdistää ja tukee rajattomasti

Tule ja osallistu, me välitämme!



Historian havinaa…

▪ 1998-2001 Kolmas sektori työllistäjänä hanke (työllisyyspoliittinen projektituki)
▪ 2000-2001 Maahanmuuttajat voimavarana – työllistämishanke (ESR)

▪ 2000 Tarvitsevatko Laivat Majakkaa esiselvitys 
▪ 9/2000 Meri-Lapin Majakka ry perustetaan
▪ 2001 – 2009 Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen koordinoima aluekeskusohjelmaan liittyvä  

”Osallisuus ja sosiaalinen eheys, kansalaisnäkökulma ja vaikuttaminen” työryhmä: 
Majakka alueen yhdistysten  kärkihankkeeksi

▪ 2004- 2008 Järjestöjen palvelukeskus –Majakka (Ray)  
▪ 2009- 2010 Järjestöjen osaamiskeskus – Majakka (Ray ak1)
▪ 2011- Kansalaistoiminnan keskus -Majakka  (Ray) 
▪ 2007 – 2009 ”Tietoteknologialla Yhteistyöhön” – projekti (Ray)
▪ 2010 – 2013 Lapin virtuaalijärjestö@ -projekti (Ray) 
▪ 2010 – Koheesio- ja kilpailu (KOKO) –ohjelma (Kemi-Tornio alueen Kehittämiskeskus) 

Seudullinen yhteistyöryhmän jäsenyys (SYR), Länsi-Pohjan sateenkaari- hanke ja SOTEPI
▪ 2012 Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry
▪ 2013-2014 Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia- projekti (Ray)
▪ 2015-2018 Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa –projekti (ESR, LPSHP)

2016-2018 Hyvinvointia yhteistyöllä –hanke (Leader)
Järjestöjen rooli- ja tehtävät sotessa ja kuntien hyte-työssä
Järjestöyhteistyö kirjattu Länsi-Pohjan Sote –järjestämissuunnitelmaan 2018-2025

▪ Kehittämistyöhön käytetty yhteensä  noin 3 035 000 euroa
‒ Ray  noin 2 280 000 € (2004-2018)
‒ Meri-Lapin Kehittämiskeskus (kunnat)  185 000 € (2004-2018)
‒ ESR  285 320 €  (2015-2018)
‒ LPSHP (kunnat) 59 200 € (2015-2018)
‒ Leader 225 000 € (2016-2018)
‒ Lisäksi palkkatuet ja kuntien kuntalisät työllistämiseen 



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, on 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)



Kansalaistoiminnan kehittämisrakenne



YHDESSÄ INNOSTUEN, ROHKEASTI 
KEHITTÄEN-
LUOVALLA KUMPPANUUDELLA

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia 2030

Tärkeintä maailmassa ei ole se, missä olemme, vaan mihin suuntaan 
olemme menossa.

Satamaan päästäksemme on meidän purjehdittava joskus tuulen 
mukana ja joskus sitä vastaan. 

Mutta………
purjehdittava meidän on, ei ajelehdittava eikä seisottava ankkurissa.



9

Väestö:

▪ Lappi 180 000 
▪ Länsi-Pohja 60 000 (30 %)

Yhdistykset (28.3.2018):

▪ Lappi 4722 
▪ Länsi-Pohja 1407 (30 %)

▪ Lappi 337 sote yhdistystä
▪ Länsi-Pohja 124 sote yhdistystä (37%)
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Kansalaistoiminta on arvostettua, itsenäistä ja hyvin tunnettua 
alueeseensa sitoutunutta toimintaa, joka on eturivissä rohkeasti 
tukemassa ihmisten hyvinvointia ja arjen palvelujen turvaamista. 
Yhdistykset toteuttavat aktiivista harrastustoimintaa ja ovat osa 
yhteiskunnallista keskustelua tasa-arvoisesti yhdessä muiden 
alueen toimijoiden kanssa.

Strategian ydinviesti 
Luova kumppanuus

Visio vuoteen 2020





Lapin Liiton Maaseudun 
palveluverkkohanke

Toimiva Kotihoito Lappiin 
(hallituksen kärkihanke)

Toimiva Kotihoito Lappiin 
(hallituksen kärkihanke)





Länsi-Pohjan sote järjestämissuunnitelma 2018-2025 

11. Järjestöyhteistyö (s. 49-51)



15

Yhteisin purjein – med gemensamma segel! 

Mitä yhteistyö vaatii:

▪ Pitkäjänteisyyttä
▪ Avarakatseisuutta
▪ Oikeaa asennetta
▪ Halua suunnitella ja tehdä 

yhdessä
▪ Ei ”oma lehmä ojassa” 

asennetta
▪ Ymmärrystä myös omien 

resurssien riittävyyteen
▪ Kauaskatseisuutta vuosia 

eteenpäin
▪ Luottamusta ja luottamusta
▪ TYÖTÄ
▪ TYÖTÄ ja taas TYÖTÄ

jarjestotietopalvelu.fi



”Jotta elämänpurjehdusretki onnistuisi, on 
opittava käyttämään hyväkseen vastatuulta 

vauhdin lisäämiseksi!”

KIITOS !


