
 
 

 

Tornion järjestötreffit     Muistio 

 

Aika: 19.3.2019 klo 18-20:30 

Paikka: Tornion kaupungintalo valtuustosali 

 

Läsnä: 

Raimo Hohtari Meri-Lapin Meripelastajat ry 

Riku Hyttinen Meri-Lapin Meripelastajat ry 

Marja Ylitalo Tornion Asuntopalvelusäätiö, Meän Talo 

Marika Ahola Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 

Jenni Partanen sama 

Anneli Lohiniva Tornion Lausujat ry 

Hellevi Alamäki Tornion Unicef ry 

Teuvo Alatalo Tornion Sydänyhdistys ry 

Hilkka Rantamölö Tornion Sydänyhdistys  ry 

Jaana Sahi Tornion kaupunki 

Tuula Huttunen-Koivumaa Majakka ry 

Aila Rytkönen Majakka ry 

 

Tilaisuus alkoi klo 18 kahvituksella sekä käytiin läpi illan ohjelma. 

 

Tornion kaupungin hyvinvointisuunnittelija Jaana Sahi esitteli aiemmat 

toimijatapaamiset, joita on ollut Torniossa jo vuodesta 2013, muutaman kerran vuodessa. 

Hän esitteli aiempien toimijatreffien antia (odotuksia kuntayhteistyölle) ja kohdennettujen 

tapaamisten funktioita, jossa on menty lähemmäs kohderyhmiä ja konkretiaa palveluiden ja 

toiminnan ideoinnissa, pohjana tieto torniolaisten hyvinvoinnin vahvuuksista ja haasteista 

elämänkaarimallin mukaisesti.  

 

Tiedosta siirryttiin toimintaan: lokakuussa 2018 Torniossa oltiin isommalla porukalla 

koolla hyvinvointityön tavoitteita ja painopistealueita pohtimassa. Muun muassa 

kouluterveyskyselyt, sosiaali- ja terveyspalveluiden rekisterit, liikkumisrekisterit ja poliisin 

rekisterit tiedonlähteinä, joista valitaan tietyt painopisteet.  

 

Torniossa muotoiltiin neljä painopistealuetta: 1) Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, 

2) kuntalaisten osallisuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuu (omaehtoisuus, 

osallisuus, vertaisryhmätoiminta), 3) sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy (lasten ja 

nuorten mielenterveys, sydän- ja verisuonitautien ehkäisy, päihdelähtöisten sairauksien ja 



tapaturmien vähentäminen ja ikäihmisten kaatumis- ja putoamistapaturmien 

ennaltaehkäisy) sekä 4) liikunnallinen elämäntapa. Yleisistä verkoista ainakin sotka.net:stä 

saa ilman tunnuksia indikaattoritietoa myös kuntakohtaisesti, jos ihmismäärä riittää 

tuottamaan kuntakohtaista tietoa. 

 

Majakan toiminnanjohtaja Tuula Huttunen-Koivumaa toi esiin yhdistys-kunta -yhteistyön 

järjestö- ja kuntanäkökulmista yhdessä Jaana Sahin kanssa. 8.3. tuli tieto, että maakunta- ja 

soteuudistus keskeytyy. Meri-Lapissa mennään Länsi-Pohjan sote-järjestämissuunnitelman 

mukaisesti. Luku 11 järjestöyhteistyö. Järjestötieto.fi palvelutarjottimelle kootaan alueen 

yhdistysten matalan kynnyksen toiminta ja  palvelut. Käytiin läpi nykyiset yhdistysten ja 

kuntien yhteistyörakenteet Länsi-Pohjassa yhdistysten osallisuuden lisäämisen 

näkökulmasta. Käytiin keskustelua seudullisten verkostojen tarpeellisuudesta.  Tämä vuosi 

kokeillaan seudullisia järjestöverkostoja ja sen jälkeen arvioidaan, siirrytäänkö 

tarvelähtöisiin kuntakohtaisiin verkostoihin. Käytiin läpi järjestötieto.fi palvelun sisältöjä ja 

erityisesti Järjestöjen palvelutarjotinta. 

 

Tornio on ollut edelläkävijä yhdistys-kuntayhteistyön rakenteiden luomisessa. Työtä on 

tehty Lapin Liiton koordinoiminen Arjen turvaa kunnissa- ja maaseudun palveluverkko -

hankkeiden kuntakohtaisten hankkeiden kanssa. Toimijatreffit on yksi yhdistysten ja kunnan 

yhteistyörakennemalli. Kunnat ovat erilaisia Meri-Lapin alueella ja se vaikuttaa siihen, että 

toiminta on erilaista eri paikkakunnilla. Järjestöyhteistyötä on tehty toki aiemminkin, mutta 

nyt suunnitelmallisemmin. Kunnan ovat nimenneet järjestöyhdyshenkilöt vuonna 2016 ja  

Järjestöyhdyshenkilöverkosto on kokoontunut noin 4 kertaa vuodesta 2018 alkaen.  

 

Jaana Sahi kertoi hyvinvointityöstä Torniossa: hyvinvointityön rakenne ja 

hyvinvointikertomuksen vuosi Torniossa. Kaupungin hyvinvointityöryhmä perustettu, 

käsittelee laajan hyvinvointikertomuksen, lisäksi työhön kuuluu vuosittainen raportointi, 

hyte-suunnittelu, toimeenpano ja arviointi sekä päätösten vaikutusten ennakointi (Eva) . 

Kaikki tieto kerätään hyvinvointityöryhmän käyttöön, joka kirjaa seuraavan vuoden 

talousarvioon tavoitteita. Sivistys, sote-, keskushallinto ja tekniset palvelut edustettuna. 

Kukin jäsen vie omalle toimialalleen toimeenpanosuunnitelmat. Muut toimijat (myös 

järjestöt) sidottu hyvinvointityöryhmän työhön, vierailuin, työryhmin, järjestöyhdyshenkilön 

kautta ja monin eri tavoin.  

 

Koonti ryhmätyön tuloksista 

 

Aila Rytkönen ohjeisti osallistujia ryhmätyöhön, jossa koottiin viiden eri kysymyksen 

kautta kuntien ja järjestöjen yhteistyön mahdollisuuksia. Osallistujille jaettiin kaksi 

vaihtoehtoista yhteistyörakenteen mallia, joista ryhmä sai valita keskustelunsa pohjalta 

mielestään toimivimman tavan rakentaa yhteistyötä. Vaihtoehto 1 oli seutukunnallinen 

rakenne ja vaihtoehto 2 kuntakohtainen rakenne, sekä niiden lisäksi oli mahdollista pohtia 

näille vaihtoehtoista tapaa rakenteistaa yhteistyötä. 

 



Lisäksi ryhmissä pohdittiin sitä, kenen tulisi koordinoida yhteistyörakenteita, sekä 

osallistamista ja tasavertaisuutta osallistumisen näkökulmasta ja tarvetta kunnan ja 

yhdistysten yhteistyöasiakirjalle. 

 

1. Kunta-järjestöyhteistyön vaihtoehtoiset järjestämistavat Meri-Lapissa: 
 

a. Vaihtoehto 1: Seutukunnallinen rakenne: 

 
 

 

Osallistujat kokivat, että vaihtoehto 1 on: 

- helpompi huomioida kunnan erilaisuus 

- osallisuus helpompaa 

 

 

 

b. Vaihtoehto 2: Kuntakohtainen rakenne 

 



 

Osallistujat näkivät, että vaihtoehto 2 on:  

- selkeä ja suoraviivainen 

 

 

2. Kuka koordinoi yhteistyörakenteita, vastaukset: 

- nykyinen malli on toimiva  

- kunta 

 

3. Miten kunta voi osallistaa yhdistyksiä mukaan HYTETU (hyvinvointi, terveys, turvallisuus) –

työhön?  

- arkista konkretiaa 

- ei hytetu –käsitteitä 

- kunta ja yhdistykset kohtaamaan eri tilaisuuksissa, esim. järjestöt 

esittelevät toimintaansa 

- selkeä paikka/taho, josta löytyy kuntien tiedot, mistä tietoa esim. 

tiloista 

 

4. Miten huolehditaan, että kaikki yhdistykset ovat tasavertaisesti mukana 

yhteistyörakenteissa?  

- monikanavainen tavoittaminen 

- ajantasaiset yhteystiedot 

- tiedonsaanti 

- kyselyjä tarpeista, esim. tiloista 

 

5. Yhdistys – kunta yhteistyöasiakirja: 

a. Onko tarvetta 

- perusasiakirjat ”elää ajan mukana” 

b. Mitä siinä sovitaan 

- Enontekiön sopimusmallia voisi harkita 

- laaditaan yhdessä järjestöjen kanssa 

 

 

 

Muistion kirjasivat Aila Rytkönen ja Jaana Sahi  

 


