
Keminmaan järjestötreffit      

Aika: ke 27.3.2019 klo 18:00-20:30   Muistio   

Paikka: Keminmaan kunnan kirjasto    

  

Läsnä:  
Seppo Selmgren Keminmaan kunnan elinkeino- ja hankekoordinaattori  
Emma Kuoksa Keminmaan kunnan hyvinvointiohjaaja 
Emma-Lotta Heikinmatti Keminmaan kunnan vapaa-aikaohjaaja ja kunnan 
järjestöyhdyshenkilö  
Santeri Mattila sosionomiopiskelija 
Helena Inkeröinen Keminmaan Martat ry 
Anneli Paldanius Keminmaan Martat ry 
Marja-Terttu Saglam Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry,  Keminmaan vanhusneuvoston pj. 
Tuula Huttunen-Koivumaa toiminnanjohtaja Majakka ry 
Aila Rytkönen projektipäällikkö Majakka ry 

 

Tervetuloa ja toimijoiden esittelyt 

Tilaisuus alkoi klo 18 kahvituksella. Alussa käytiin esittelykierros. Lisäksi esiteltiin ajankohtaista 

toimintaa kunnan alueella. Tulossa mm. Unelmien liikuntapäivä 10.5 ja Kaikki tekee -

tapahtuma. 

Kuultiin alustus yhdistys-kuntayhteistyön rakenteista Länsi-Pohjassa  

Tuula Huttunen Koivumaa kertoi Länsi-Pohjan sote-järjestämissuunnitelman 11. 

Järjestöyhteistyöosiosta ja siihen liittyvästä kehittämistyössä alueella. Seudullisen 

yhteistyörakenteena on toiminut Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunta ja järjestöjen 

elämänkaari – ja muut kehittäjäverkostot. Paikallisella tasolla yhdistysten osallisuutta 

kehittämistyöhön on lisätty  luotujen yhdistys-kunta yhteistyörakenteiden avulla. 

Yhteistyörakenteiden luominen käynnistyi Lapin Liiton Arjen turvaa – hankkeen Tornion 

paikallisen hankkeen kanssa vuonna 2012 ja rakenteiden kehittämistä jatkettiin kaikissa  Länsi-

Pohjan alueen kunnissa. Kunnan ja Majakan yhteistyönä on järjestetty vuosittain 1-2 

toimijatapaamista  ja tarvittaessa tarvelähtöisiä toimijatapaamisia mm. kunnan 

hyvinvointikertomuksesta nousseiden haasteiden pohjalta. 

Kunnat ovat nimenneet järjestöyhdyshenkilöt vuonna 2016, ja järjestöyhdyshenkilöverkosto 

on toiminut vuodesta 2018 lukien. Majakan tavoitteena on, että kuntien hyvinvointiryhmiin 

saataisiin myös järjestöjen edustus ja että kunnissa laadittaisiin yhdistys-kuntayhteistyön 

asiakirja.  

Käytiin lyhyesti läpi https://www.järjestötieto.fi/ – verkkopalvelua. Palvelusta löytyvät 

yhdistykset ja niiden toiminta kootusti yhdessä. Järjestötieto.fi – palvelussa oleva Järjestöjen 

palvelutarjotin kokoaa yhdistysten matalan kynnyksen toiminnan, tuen ja palvelut, josta ne on 

vaivattomasti kuntalaisten ja ammattilaisten löydettävissä. Tätä voitaisiin hyödyntää myös 

kunnan hyvinvointikertomustyössä.  

 

 

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/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
https://www.järjestötieto.fi/


Yhteistä pohdintaa nykytilasta, yhteistyön haasteista ja tarpeista 

1. Mitä yhteistyötä yhdistykset ja kunta tekevät Keminmaassa? 

− hankelainat 

− hyvinvointikoordinaattori ja kyläyhdyshenkilöt 

− menestyneiden urheilijoiden palkitseminen 

− kyläyhdistysten rahoitus ja kehittäminen 

− esikoululaisten terveellinen ravitsemuspäivä 

− tilojen käyttökahvitukset (kirkkokahvit) 

− erilaiset ruokakurssit koululaisille 

− tapahtuma yhteistyö 

− kunnan tapahtumiin osallistuminen 

− urheiluseurojen päätösjuhliin vihannesdipit ja ravintotietoutta 

− stipendit ja joululahjat 

− yleisavustukset, yhdistyksille tarjotaan avustuksia 

− kulttuuriavustukset 

− luontopolun kunnostaminen (Lions) 

− vaatimattomasti tiloja (kerhohuone lukupiiri esim.) 

− auttava vapaaehtoistoiminta, yhteistyö soster 

− liikuntatiloja käytössä – hyvinvointiohjaajan palvelut 

− aloitteita, merkitään tiedoksi 

− kunnan edustajien esitelmät tiedotus 

− 20 % kunnan rahoitus Leader- hankkeille 

− ilmaiset tilat yhdistyksille, kunta tarjoaa tilat maksutta 

− kylätalot lähes ilmaisia 

− kallin kehittämisryhmä 

− ensilumen latu 

 

2. Miten yhteistyötä voisi kehittää 

Haasteet 

− molemminpuolinen yhteistyö (tasapuolisuus) 

− ”henkilöstövaje” molemmilla osapuolilla 

− kunnan viesti tulee liian monesta tuutista 

− kunnan kehitysraha pieni tavoitteisiin nähden 

− positiivisuus auttaa enemmän kuin arvostelu 

− tilat järjestöille, yhteisen tilan puute 

− kulttuuri alas ajettu 

− virkamiesmuutokset, vastuutukset, keneltä ohjeet 

− yhdistysten yhteistyö vähäistä, järjestöjen välinen yhteistyö 

− kaikki tekee, teemalla jatketaan 

− yhdistysten kehittämisinto ei kovin aktiivinen 

Toiveet  

− yhteisten toimintojen kehittäminen / lisääminen 

− yhteistyö yhdistysten kesken (tapahtumat, toiminta) 

− yhdistysten keskinäinen yhteistyö 

− kehittäminen, järjestöavustukset toiminnan mukaan 

− kulttuuria kuntaan 



− kehittäminen, kuulluksi tuleminen 

− hyödynnetään yhdistysten tieto ja taito monipuolisemmin 

− kylien ja yhdistysten yhteiset toiveet 

 

3. Millaiselle yhdistys-kunta yhteisyölle olisi tarvetta? 

− tuotettaisiin yhteisiä palveluita 

− koulutusta, tapahtumia 

− yhteisen vision kirkastaminen 

− yhdistykset voivat vaikuttaa valtuutettuihin 

− järjestötapaamiset säännöllisesti 

− konkreettiset tavoitteet ja mittarit 

− monitoimitila, monipuolinen toiminta järjestöjen ja kunnan toteuttamana 

− yhteistyöasiakirja 

Miten tästä eteenpäin? Lähdetään jatkossa työstämään kunnan ja yhdistysten välistä 

yhteistyöasiakirjaa. Syksyn toimijatapaaminen sovitaan Järjestöyhdyshenkilötapaamisessa 

toukokuussa.  

Muistion kirjasi Aila Rytkönen ja Tuula Huttunen Koivumaa 

 

 


