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Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan kokous            Muistio 1/2019 
  
Aika:  tiistaina 19.3.2019 klo 12-13:56 
Paikka:  Meri-Lapin Kanslaistoiminnankeskus -Majakka 
 Pohjoisrantakatu 5, 94100 Kemi 
 

                                Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä  
 

 
Paikalla Nimi 

 
Organisaatio 
 

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

Anne Anttila 
Peräpohjolan Leader ry 
Outokaira Tuothaman ry 

 
 

Maarit Toivola 
Marko Vapa 

Lapin Liikunta 
Suunta 2000 ry 

 Johanna Axelsson Toivola-Luotola Setlementti ry 
 Anneli Paldanius Keminmaan Martat 
 Raimo Toratti Tornion Invalidit ry 

x Jaakko Alamommo Kemin Seudun Kuulo ry 
 

x 
Marja-Riitta Tervahauta 
Arja Prykäri (vara) 

Tornion Asuntopalvelusäätiö 

 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. 
x Jaana Sahi, etäyhteys Tornio kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 
x Riikka Leinonen Kemi kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 
 Sirkka Kinnunen-Oja  Tervolan kunta, järjestöyhdyshenkilö 

x 
x 

Emma-Lotta Heikinmatti 
Santeri Mattila, opiskelija 

Keminmaan kunta, järjestöyhdyshenkilö 

 Soile Vakkala Simon kunta, järjestöyhdyshenkilö 
 Anna-Sofia Nikka 

Teija Kannala (vara) 
Ylitornion kunta, järjestöyhdyshenkilö  

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

Hannele Kauppila (vara) 
Lapin ammattikorkeakoulu 

 Sanna Laihinen 
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 
 
1§ Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
   Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat 
 
 Päätös:  

Puheenjohtaja Markku Hukkanen avasi kokouksen klo 12.08.  
Todettiin läsnäolijat. 

    
2§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 Esitys: 
 Hyväksytään kokouksen esityslista 
 

Päätös:  
 Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  
 
3§ Länsi-Pohjan SOTE palveluiden järjestämissuunnitelma ja 

järjestöyhteistyö 
Esitys:  

 Kuullaan Länsi-Pohjan SOTE järjestämissuunnitelmaan liittyvästä järjestö-
yhteistyöstä ja tehdyistä toimenpiteet. Käydään keskustelua jatkotoimen-
piteistä. 

 
Päätös:  
Yhdistys-kuntayhteistyölle luovat pohjaa Meri-Lapin kansalaisjärjestö-
strategia, kuntastrategiat, kuntien hyvinvointikertomustyö ja  Länsi-Pohjan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen -järjestämissuunnitelmaan 2018-
2025.   

Käytiin keskustelua yhdistysten keskinäisistä ja yhdistys-kuntayhteistyön 
paikallisista ja seudullisista yhteistyörakenteista Meri-Lapissa.  

Seudullisena yhdistysten yhteistyörakenteena toimii Meri-Lapin 
järjestöneuvottelukunta. Lisäksi seudullisia teemakohtaisia yhteistyöraken-
teita ovat järjestöjen elämänkaariverkostot ja  vapaaehtoistoiminnan 
(Valikko) kehittäjäverkosto.  Yhteisiä seudullisia kehittämisteemoja ovat olleet 
mm. yhdistysten näkyvyys ja tavoitettavuus Järjestötieto.fi – palvelun avulla, 
yhteistyö ja kumppanuus.  

Yhdistys-kuntayhteistyön paikalliset rakenteena toimii toimijatapaamiset, 
joita toteutetaan1-2 kertaa vuodessa kaikissa Meri-Lapin kunnissa (6). Lisäksi 
kunnissa järjestetään tarvelähtöisesti teemakohtaisia toimijatapaamisia. 
Toimijatapaamiset järjestetään kuntien järjestöyhdyshenkilöiden ja Majakan 
yhteistyönä. 

 

 

 

https://www.järjestötieto.fi/images/201810_l_p_sotejarjestamissuunni_2018_2025.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
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1485-tulossa-yhdistykset-kuntien-kumppanina-toimijatreffit
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Järjestöyhdyshenkilö on nimetty kaikkiin alueen (6) kuntiin vuonna 2016. 
Kunnan järjestöyhdyshenkilöiden työn kuvaan kuuluu 3 kunnassa myös 
kunnan hyvinvointi-terveys- ja turvallisuus (HYTETU) työn koordinointi.    
 
Vuoden 2018 alusta kuntien järjestöyhdyshenkilöt ovat kokoontuneet 
yhteisiin verkostokokouksiin, alueen yhdistystoimintaa koordinoivan tahon, 
Majakan kanssa. Järjestöyhdyshenkilöt osallistuvat myös kuntien edustajina 
Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan työskentelyyn.  

Yhteisiä kehittämisteemoja ovat mm. yhdistys-kunta yhteistyöasiakirjojen 
laadinta, yhdistysten avustamisen periaatteet, yhdistysten osallisuus kunnan 
HYTE -työssä.  

Todettiin, että kehittämistyötä jatketaan edelleen Länsi-Pohjan SOTE -
palveluiden järjestämissuunnitelman pohjalta. Maakunta- ja sote uudistuksen 
kaatuminen ei vaikuta tähän työhön.  
 

 
4§ Järjestöstrategian toteutussuunnitelman toteutuminen ja hankkeet 

Esitys:  
Kuullaan ja käydään keskustelua Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian 
toteutussuunnitelman toteutumisesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

 
 Päätös: 

Majakan toiminnanjohtaja esitteli Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian 
toteutuksen tilannetta.  
 
Vuonna 2019 painopistealueena ovat yhteistyörakenteiden ja verkostojen 
toiminnan kehittäminen paikallisella ja seudullisella tasolla.  Tärkeänä nähtiin 
järjestöneuvottelukunnan toiminnan kehittäminen yhdistysten yhteisenä 
vaikuttamis- ja edunvalvonnan elimenä seutukunta tasolla kuin myös 
suhteessa maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan suuntaan.  
 
Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta toteaa, että seudulliset Järjestöneuvotte-
lukunnan ja järjestöstrategiat tulee yhteensovittaa entistä tiiviimmin osaksi 
maakunnallisten järjestöneuvottelukunnan ja Lapin järjestöstrategian 
toteutusta. Tällä hetkellä Lapin järjestöstrategiaa ja Meri-Lapin Kansalais-
järjestöstrategiaa toteutetaan täysin erillään toisistaan. Tämä aiheuttaa 
päällekkäisyyksiä ja vähäisten resurssien tuhlausta.  Päätettiin laatia 
kannanotto asiasta Lapin Järjestöneuvottelukunnalle. 

 
Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategiaa on toteutettu hankkein ja useita 
hankkeita työstetään yhteiskehittäen verkostoissa tälläkin hetkellä. Hankkeet 
liittyvät muun muassa osaamisen tunnustamiseen ja työllistämiseen. 
Tärkeäksi nähtiin jatkossakin alueen kuntien tuki Kansalaisjärjestöstrategian 
toteutukseen, erityisesti hankkeiden omarahoitusten muodossa. 

 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
https://www.järjestötieto.fi/images/201903_merilapin_jarjestostrategia_majakka_totetus.pdf
https://www.järjestötieto.fi/images/201903_merilapin_jarjestostrategia_majakka_totetus.pdf


 

 

 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

4 

 

Keskustelua käytiin myös 1. huhtikuuta voimaan astuvasta muutoksesta antaa 
työttömille lisää mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin edellyttämät 
aktiivisuusehdot. Jatkossa mm. ammattiliitot, kunnat, kuntayhtymät, 
Työttömien keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai julkista rahoitusta 
saavat rekisteröidyt yhdistykset voivat järjestää työttömille aktiivimallin 
aktiivisuusehdon täyttävää koulutusta. 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/tyottomalle-
lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset  

 
6§ Muut esille tulevat asiat 

  Ei muita esille tulevia asioita. 
  
7§ Tiedoksi merkittävät ajankohtaiset asiat 

- Yhdistykset kuntien kumppanina -toimijatreffit kuntakierros. Lue lisää 
- Kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto. Lue lisää 
- Järjestöjen kehittäjäverkostot. Lue lisää 
- Soteuttamo – miten toimii sote-palvelutuotanto Lapissa vuonna 2021  

25.3. Tornio. Lue lisää 
- 150 vuotta työtä Kemissä 28.3. 
- Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät 28.-29.3. Lue lisää 
- Lapin hyvinvointiohjelma. Lue lisää 
- Lapin Liiton järjestöfoorumi 17.-18.5. Tornio 
 
Majakan uutiskirje ilmestyy joka 2. viikko 

    Materiaalin voi lähettää osoitteeseen viestinta@pyt.fi  
 

Lisätietoja yhdistysten toiminnasta:  Järjestötieto.fi  
 
 
8§  Seuraava kokous 
 19.9.2019 klo 12-15 
 26.11.2019 klo 12-15 

 
  

9§ Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja Markku Hukkanen päätti kokouksen klo 13:56.  
  

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/tyottomalle-lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/tyottomalle-lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1485-tulossa-yhdistykset-kuntien-kumppanina-toimijatreffit
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2019/03/25/5403/-/soteuttamo-miten-toimii-sote-palvelutuotanto-lapissa-vuonna-2021
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2019/03/28/5330/-/pohjois-suomen-hoitotiedepaeivaet
http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_hyvinvointiohjelma

