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Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian ”Luovalla kumppanuudella”  

toteutussuunnitelma  2018-2022 (toteuttaa Lapin järjestöstrategiaa seudullisesti) 

 
”Yhdessä innostuen, rohkeasti kokeillen, kestävästi kehittäen, avoimesti verkostoituen ja ketterästi kansainvälistyen” 

Vahvistettu Meri-Lapin seutuhallituksessa 16.5.2014 
 

Strategiset tavoitteet: 
1. Järjestöjen keskinäinen yhteistyö on vaikuttavaa ja monimuotoista 
2. Järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin keskinäinen yhteistyö on koordinoitua ja suunnitelmallista 
3. Järjestöt viestivät toiminnastaan tehokkaasti ja kattavasti 
4. Järjestöjen toiminta on elinvoimaista ja niiden toimintaedellytykset on turvattu  
5. Majakka on tunnettu ja tunnustettu kansalaistoiminnan asiantuntija ja kehittäjä 

 
 

Strategiaa toteutetaan / on toteutettu hankkein: 
1 Meri-Lapin Kansalaistoiminnankeskus – Majakka (STEA  2004-) 

TJ =  toiminnanjohtaja 50% 

JS = järjestösihteeri 60 % 

TK= tietokoordinaattori 50 % 

KP = kehittämispäällikkö  60% 

 

2 Hyvinvointi Yhteistyöllä -hanke (ESR 2015-2018) 

3 Yhtä Köyttä – Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet -hanke (Leader 2016-2018) 

4  
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1. PÄÄTAVOITE 

Järjestöjen keskinäinen yhteistyö on vaikuttavaa ja monipuolista 

Järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja kumppanuutta kehitetään paikallisesti alhaalta ylöspäin kumpuavana toimintana niin, että seudulliset ja 

maakunnalliset rakenteet tukevat tätä työtä. 

Osatavoite Toimenpiteet Vastuu Tulokset ja vaikutukset Mittarit Tilanne 3/2019 
1.1. Vahvistetaan ja 
tuetaan yhdistysten 
yhteistyötä ja 
kumppanuutta 
huomioimalla 
digitaalisuus 
kaikessa 
toiminnassa 
 

1. Koordinoimalla, 
vahvistamalla ja 
kehittämällä 
kansalaistoiminnan 
kehittämisrakenteen  
jalkautuvaa 
yhteistyörakennetta 
sekä ylläpitämällä M-L 
Järjestökeskusta 
 

Majakka, 
yhdistykset 

- yhdistysten keskinäisen 
sektorirajat ylittävä 
yhteistyö ja 
kumppanuus on 
vaikuttavaa, vahvaa ja 
monipuolista 

- lisääntynyt yhteistyö on 
karsinut 
päällekkäisyyksiä ja 
lisännyt resursseja 
yhdistyksissä 

- verkostossa toimivien määrä 
- järjestökeskuksen 

palveluiden käyttäjä tahot 
(yhdistykset, muut), 
kävijämäärät 

- palautelaatikko  
- sähköinen palautteenanto 

mahdollisuus Järjestötieto.fi 
– sivustolla 

- osallistujaluettelot 
- järjestökeskuksen 

palveluiden käyttäjät ja 
kävijämäärät 

- palautekyselyt verkoston 
toimijoille joka 2.vuosi  
 

- kehittämisrakentee
n luominen 
käynnistynyt 2004, 
toimijoita 
verkostossa noin  
450 organisaatiota) 

- palautekysely 2017  
(noin 130 vastaajaa) 

- palautekysely 10-11 
2019 
 

2. Vahvistamalla ja 
tukemalla Meri-Lapin 
järjestöneuvottelukunna
n toimintaa yhdistysten 
yhteisenä seudullisena 
vaikuttamis- ja 
edunvalvonta foorumina 
 

Majakka, 
yhdistykset 
M-L 
Kehittämisk
eskus, 
 

- Meri-Lapin 
järjestöneuvottelukunta 
on tunnustettu 
maakunnassa 
seudullisena 
edunvalvonta- ja 
vaikuttamisfoorumina  

 

- pidetyt kokoukset 
- laaditut kannanotot, 

lausunnot ja niiden määrä 
eri tasoilla 

- saatu palaute 
  

- taustalla M-L 
Kehittämiskeskukse
n aluekeskus 
ohjelman aikana 
perustettu 
seudullinen 
työryhmä 2002 

- käynnistynyt  2005 
(2016) 

- kokoontuu 2-4 x/ 
vuosi 

- rooli ja tehtävät 
määritelty 
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 3. Koordinoimalla ja 
tukemalla yhdistysten 
elämänkaariverkostojen 
toimintaa 

Majakka, 
yhdistykset 

- yhdistysten yhteinen 
osallisuus ja 
vaikuttamismahdollisuu
det palveluiden 
kehittämisessä ovat 
lisääntyneet 
paikallisella, 
seudullisella ja 
maakunnallisella tasolla 
(kuntien HYTE työ ja 
SOTE palvelut) 
 

- pidetyt verkostokokoukset, 
neuvottelukunnan 
yhdistysten eri sektoreiden 
ja sidosryhmätoimijoiden 
kattavuus,  toiminnallinen 
yhteistyö, saatu palaute 

- Järjestöjen nuorten 
(NEO verkosto 2015 

- Järjestöjen 
lapsiperheiden ja 
ikääntyvien 
elämänkaariverkost
ot 2018 (rooli ja 
tehtävät määritelty) 

- tapaamiset 4 x/v 
 

4. Koordinoimalla ja 
tukemalla yhdistysten 
työllisyysverkoston 
toimintaa 
 

Majakka, 
yhdistykset 

 - työllisyysverkoston 
kokoukset, osallistujat, saatu 
palaute, toiminnallinen- ja 
hankeyhteistyö 
 

- 4/2019 

 

 5. Koordinoimalla ja 
tukemalla 
vapaehtoistoiminnan 
(Valikko) verkoston 
toimintaa 

Majakka, 
yhdistykset 

- vapaaehtoistoimintaa 
koordinoivien tahojen 
toiminnallinen ja 
hankeyhteistyö on 
monipuolista ja 
vaikuttavaa 

- pidetyt tapaamiset ja 
osallistujat 

- yhteisten tapahtumien ja 
koulutusten määrät ja 
osallistujat 

- saatu palaute 

- toiminta 
käynnistynyt 
2015 ja TS 
laadittu 

- tapaamiset joka 2. 
kk 
 

6. Osallistamalla 
yhdistyksiä mukaan 
maakunnallisten ja 
kansallisten 
verkostojen toimintaan 
 

Majakka, 
järjestöverk
ostot 

- yhdistysten osallisuus ja 
vaikuttamismahdollisuu
det lisääntyvät 
maakunnallisella ja 
kansallisella tasolla 

 - Lapin Liiton JN ja 
työvaliokunta 
2014- 

- Lapin Liiton 
maakunnalliset 
järjestöverkostot 
(viestintä) 

- Lapin Liikunnan 
Soveltavan 
liikunnan 
verkosto 2018- 

- jne. 
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 7. Tiivistämällä 
yhteistyötä kuntien 
vammais-, ikä-, 
nuoriso- ja 
kyläneuvostojen kanssa 
 

Majakka, 
kunnat, 
yhdistykset,  
kyläneuvost
ot ja kylät, 
Lappilaiset 
Kylät ry 

- yhdistysten seudullinen 
yhteistyö ja 
vaikuttamismahdollisuu
det lisääntyvät sekä 
lisäävät 
vaikuttamismahdollisuu
ksia maakunta tasolla 

- neuvostojen jäsenet mukana 
seudullisissa ja paikallisissa 
järjestöverkostoissa, 
osallistujat ja saatu palaute 

- käynnistynyt 

8. Kehittämällä ja 
tiivistämällä 
yhteistyötä Lapin 
järjestökeskusten 
kesken (imago, mittarit, 
laatu ja 
hankeyhteistyö) 
 

Rovanieme
n 
Mielenterve
ysseura ry  
Sodankylän 
Kitinen ry 
ry, Majakka  
 

- Järjestökeskukset ovat 
tunnustettuja oman 
toiminta-alueensa 
yhdistystoimintaa 
yhteiseen kehittämiseen 
kokoavia tahoja 

- Järjestökeskusten 
toiminta on näkyvää ja 
laadukasta  
 

- solmitut 
kumppanuussopimukset 

- yhteinen imagotyö, mittarit, 
laatu- ja hankeyhteistyön 
määrät ja saatu palaute 
 

- kumppanuussopi
mus 2017 

- tapaamiset 2-4 x / 
vuosi 

- Koordinaatio: 
Rovaniemen 
Mielenterveysseu
ra 2018,  
Sodankylän 
Kitinen ry 2019 
ry, Majakka 2020 

 

1.2. Edistetään 
yhdistysten Meri-
Lapin 
kansalaisjärjestöstra
tegiaan pohjautuvaa 
yhteistä 
hankeyhteistyötä ja 
kumppanuutta 
huomioimalla 
digitaalisuus 
kaikessa toiminnassa 
 

1. Lisäämällä 
yhdistysten yhteistä 
toiminnallista- ja 
hankeyhteistyötä 
seudullisesti  
(vapaaehtoistoiminta, 
viestintä, osaaminen ja 
osallisuus, 
työllistäminen) 

Majakka, 
järjestöverk
ostot, 
yhdistykset 

- yhdistysten yhteinen 
toiminnallinen ja 
hankeyhteistyö on 
vahvistanut niiden 
toimintaedellytyksiä 

- yhteisten tapahtumien ja 
tilaisuuksien määrä, 
osallistujamäärät ja saatu 
palaute 

- yhteisten 
verkostohankkeiden määrä ja 
saatu rahoitus 

- Hyvän Mielen 
metsäkävely 
31.8.2019 

- Meri-Lapin 
toiminnanjohtaja
verkosto (2010) 

- Kemin Stealaisten 
verkosto (2018) 
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2. PÄÄTAVOITE 

Järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin keskinäinen yhteistyö on koordinoitua ja suunnitelmallista 

Kuntien rooli on muuttumassa merkittävästi maakunta- ja sote uudistuksen myötä, kun ne jatkossa vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työstä. Kuntien hyte- osaajat siirtyvät maakuntiin ja luontevat jo olemassa olevat verkostot tulee luoda uudelleen. Kumppanuuksia järjestöjen ja 
kuntien kanssa ei synny ilman riittävää resurssointia. Toiminnallista yhteistyötä tehdään järjestöjen ja kuntien kesken, mutta se on usein 
sattumanvaraista ja ei nivoudu suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti kuntien kehittämistyöhön. 
 
Järjestöjen merkitystä hyte- työssä ei tiedetä, eikä tunnisteta ja sen vuoksi järjestöt jäävät usein sivuun varsinaisesta kehittämistyöstä. Järjestöissä on 
valtava käyttämätön potentiaali täydentää kunnissa tehtävää hyte- työtä. Tämän voimavaran hyödyntämiseen tarvitaan koordinaatiota ja tukea 
yhdistyksille. Järjestöjen yleishyödylliset, matalan kynnyksen palvelut ovat hajallaan, ja niiden hyödynnettävyys on huono. 
 

https://www.järjestötieto.fi/images/201810_l_p_sotejarjestamissuunni_2018_2025.pdf  

Osatavoite Toimenpiteet Aikataulu 
ja vastuu 

Tulokset ja vaikutukset Mittarit Tilanne 3/2019 

2.1. Tuetaan 
yhdistysten ja 
kuntien 
kumppanuutta 
huomioimalla 
digitaalisuus 
kaikessa 
toiminnassa 
 

1. Vaikuttamalla kuntien 
järjestöyhdyshenkilöinen 
nimeämiseen kuntiin ja 
koordinoimalla 
järjestöyhdyshenkilöverkos
ton toimintaa 
 

Majakka, 
kuntien 
järjestöyhdys
henkilöt 

- yhdistys-kuntayhteistyö 
on pitkäjänteistä, 
suunnitelmallista ja 
tavoitteellista 

- kuntien 
järjestöyhdyshenkilöid
en määrä (6) ja pidetyt 
verkostotapaamiset, 
osallistujat ja saatu 
palaute  

- yhteinen 
toiminnallinen ja 
hankeyhteistyö 
 

- Kuntien 
järjestöyhdyshenkil
öt nimetty 2016 M-L 
järjestöneuvotteluku
ntaan 

- järjestöyhdyshenkil
överkosto 
käynnistynyt 2018, 
tapaamiset 4 
x/vuosi 
 

2. Lisäämällä ja tukemalla 
yhdistysten ja kuntien 
keskinäistä yhteistyötä ja 
kumppanuutta 
(toimijatapaamiset, 
yhteistyöasiakirjat, 
hankeyhteistyö, avustukset, 
järjestöystävällinen 
seutukunta) 

Majakka, 
kuntien 
järjestöyhdys
henkilöt, 
yhdistykset 

- yhdistys-kuntayhteistyö 
on edennyt yhteisen 
tekemisen kautta 
strategisen 
kumppanuuden tasolle, 
yhteistyö on 
sopimuksellista ja 
koordinoitua 

- toteutetaan seudullista 
Meri-Lapin 
Kansalaisjärjestöstrate
giaa (6) 

- paikallisten yhdistys-
kunta 
yhteistyöasiakirjojen 
määrä 

- toimijatapaamiset 
kunnissa pidetty, 

− Meri-Lapin 
Kansalaisjärjestöstr
ategia hyväksytty 
seutuhallituksessa 
5/2014 

− Yhdistysten ja 
kuntien 
yhteistyörakenteen 
paikallinen ja 
seudullinen 
toimintamalli on 

https://www.järjestötieto.fi/images/201810_l_p_sotejarjestamissuunni_2018_2025.pdf


Sivu 6 / 20 
 

osallistujien määrä ja 
saatu palaute 

- yhteinen 
toiminnallinen ja 
hankeyhteistyö 
 

kuvattu ja käytössä 
2018 

− Yhdistykset kuntien 
kumppaneina 
toimijatapaamiset 
pidetty 2017, 2018, 
2019 

 
4. Vaikuttamalla 
yhdistysedustajien 
saamiseen kuntien HYTE 
työryhmiin ja Hyte 
työryhmien 
järjestöedustajien 
verkostotapaamiset 
 

Majakka, 
kuntien 
järjestöyhdys
henkilöt,  
kuntien HYTE 
työryhmien 
järjestöedust
ajat 

- yhdistysten toiminta 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjinä tunnistetaan ja 
tunnetaan ja sitä osataan 
hyödyntää kuntien HYTE 
– työssä  

- yhdistysten ääni ja 
asiantuntijuus kuuluu 
elinvoimaiset kunnan 
hyvinvointityössä  

 

− nimetyt 
yhdistysedustajat 
kuntien HYTE 
työryhmiin 

− Meri-Lapin 
kansalaisjärjestöstrateg
ian 
toteutussuunnitelma 
on liitetty kunnan 
laajan 
hyvinvointikertomukse
n liitteeksi 
 

− Simon ja Kemin 
hyvinvointiryhmiin 
nimetty 
yhdistysedustajat 
2018, 2019 

 

 5. kehittämällä yhdistysten 
kokemuksellisen tiedon 
hyödyntämistä kuntien 
hyvinvointikertomustyössä 
ja palveluiden 
kehittämisessä ja laadun 
varmistuksessa 
 

Majakka, 
kuntien 
järjestöyhdys
henkilöt ja 
hyte 
työryhmien 
järjestöedust
ajat 

- yhdistysten 
kokemuksellinen tieto 
täydentää kuntien 
hyvinvointitietoa lisäten 
paikallista, seudullista ja 
maakunnallista 
hyvinvointitietoa mm. 
palveluiden kehittämisen 
ja laadun varmistamisen 
näkökulmista edistäen 
näin kuntalaisten 
hyvinvointia 

- yhdistykset osallistuvat 
kokemuksellisen 
hyvinvointitiedon 
tuottamiseen ja 
hyvinvointikertomukse
n laadintaan 
(järjestöverkostot ja 
kuntien HYTE 
työryhmät)  

- yhdistysten 
hyvinvointi-
indikaattorin  
 

− käynnistynyt 2016 

6. Lisäämällä kuntien 
luottamusjohdon ja 
viranomaisten tietämystä 
Meri-Lapin 

Majakka, 
Meri-Lapin 
Kehittämiske
skus, kuntien 

- kuntien luottamusjohdon 
ja viranhaltijoiden 
tietämys yhdistysten 
toiminnasta on 

- pidetyt valtuustoinfot  
- pidetyt infot kuntien 

työntekijöille 

- jatkuvaa 
- yhdistykset kuntien 

kumppanina 
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Kansalaisjärjestöstrategiast
a ja yhdistysten 
toiminnasta 
(valtuustoinfot kunnissa ja 
infot kuntien työntekijöille, 
yhdistykset kuntien 
kumppanina hyvinvointi 
foorumi joka 2. vuosi) 
 

järjestöyhdys
henkilöt, 
LPSHP 
 

lisääntynyt ja yhdistykset 
tunnustetaan  
elinvoimaisen kunnan 
voimavarana 

foorumi 2017 ja 
2019 

 

2.2. Tuetaan 
yhdistysten ja 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
yhteistyötä 
huomioimalla 
digitaalisuus 
kaikessa 
toiminnassa 
 

1. Osallistamalla ja 
tukemalla yhdistyksiä sote-
palvelurakenteiden 
kehittämistyöhön Länsi-
Pohjan SOTE – 
järjestämissuunnitelman 
pohjalta 
yhteensovittamalla  
yhdistysten matalan 
kynnyksen toiminta ja 
palvelut täydentämään 
julkisen ja yksityisen 
palvelutarjontaa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majakka,  
yhdistykset, 
LPSHP PTH-
yksikkö, 
MLP Oy 

- yhdistysten toiminta 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjinä sekä matalan 
kynnyksen palveluiden 
tuottajana tunnetaan, ja 
niitä osataan hyödyntää 
sote- palveluissa 

- kokemusasiantuntijoita 
osataan hyödyntää ja 
käytetään sote 
palveluiden 
kehittämistyössä 

- yhdistysten matalan 
kynnyksen toiminta ja 
palvelut täydentävät 
julkisen ja yksityisen 
sektorin palvelutarjontaa 
elämänkaaren eri 
vaiheissa Järjestötieto.fi -
verkkosivustolle luodun 
Järjestöjen 
palvelutarjottimen avulla 

- yhdistysten ja julkisen 
sekä yksityisen sektorin 
palveluohjaus nivoutuvat 
tukemaan toinen toisiaan 

- yhteistyö on 
sopimuksellista ja 
koordinoitua 
 

- toteutunut yhteistyö 
- Järjestöjen 

palvelutarjottimen 
yhdistysten 
tuotekorttien määrä 

- sivuston 
kytkeytyminen osaksi 
MLP Oy:n ja LPSHP:n 
verkkoyhteisöjä 

- käyttäjien määrä 
- saatu palaute 
- nimetty vastuuhenkilö 

yhteistyölle 
- Järjestötietopisteen 

käyttäjät (yhdistykset) 
ja kävijämäärä, saatu 
palaute 

- Järjestötietopisteen 
toimintamallin 
jalkautuminen Länsi-
Pohjan SOTE -
keskuksiin ja 
kylätaloille, määrä, 
käyttäjät, kävijämäärät 
ja saatu palaute 

- palautekysely joka 2. 
vuosi 

- Järjestöedustajat 
nimetty LPSHP:n 
koordinoima 
Terveyden 
edistämisen 
alueelliseen  
johtoryhmään 2015  

- Länsi-Pohjan SOTE 
järjestämissuunnitel
massa kohta 11; 
Järjestöyhteistyöstä 
laadittu 2016 ja 
päivitetty 2018 
(mm. s. 19, 28,30,46, 
49-51; 
järjestöyhteistyö) 

- Järjestötieto.fi – 
verkkosivuston 
Järjestöjen 
palvelutarjottimen 
sähköinen alusta 
luotu ESR ja LPSHP 
rahoitteisessa 
Hyvinvointia 
Yhteistyöllä 
hankkeessa 2015-
2018 

- Järjestöjen 
palvelutarjottimen 
yhdistysten 
tuotekorttien 
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palvelumuotoilu 
2019 

- Järjestötietopiste 
Mehiläinen Länsi-
Pohja Oy:n aulassa 
vuodesta 2015 
(2018, 26 yhdistystä 
ja keskimäärin 1040 
kävijää) 

- osallistumalla Lapin 
Kokemustoimijoiden 
OR toimintaan ja  
antamalla 
Järjestökeskuksen 
tiloja ja välineitä  
ilmaiseksi 
kokemustoimijoiden 
käyttöön 

2. Osallistamalla ja 
tukemalla yhdistyksiä 
maakunta- ja 
soteuudistuksen 
valmisteluun  

Majakka, 
järjestöverko
stot 
yhteistyössä 
Lapin 2.0 
hankkeen 
kanssa 
 

- seutukunnassa tehtyä 
yhdistysten toiminta 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjinä sekä matalan 
kynnyksen palveluiden 
tuottajana tunnetaan, ja 
niitä osataan hyödyntää 
sote- palveluissa 

 

- toteutunut osallisuus 
maakunnan sote 
valmisteluun ja Meri-
Lapissa luotujen 
toimintamallien 
hyödyntäminen 
maakuntatasolla 
(päällekkäisyydet) 

- yhteiset tapaamiset ja 
tilaisuudet, 
osallistujamäärät ja 
saatu palaute 

- 3/11 maakunnan 
sote työryhmien 
järjestöedustajista 
on ollut yhteydessä 
tukiryhmäänsä 
(2/2019) mennessä 

- Lapin järjestöt 
muutokseen 2.0 – 
hankkeen 
ohjausryhmän 
kokouksia 3 
(2/2019) mennessä 

- Majakan ja 
seutukunnassa 
tehdyn työn esittely 
Lapin 
soteyhdistykselle 
1/2019 
(päällekkäisyydet) 
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2.3. Tuetaan 
yhdistysten ja 
oppilaitosten 
yhteistyötä ja 
kumppanuutta 
huomioimalla 
digitaalisuus 
kaikessa 
toiminnassa 
huomioimalla 
digitaalisuus 
kaikessa 
toiminnassa 
 

1. Laatimalla yhdistys-
oppilaitosyhteistyön TS  
 

  - TS laadittu ja se on 
käytössä 

tarvitaan lisäresursseja 

2. Kehittämällä yhdistysten 
toimintaa avoimina 
oppimisympäristöinä 
 

  - työssäoppijoiden 
määrä yhdistyksissä 

- tehtyjen 
opinnäytetöiden ja 
kurssitehtävien määrä 

- toiminnallisen 
yhteistyön määrä, 
osallistujat ja saatu 
palaute 
 

tarvitaan lisäresursseja 

3. Lisäämällä ja tukemalla 
yhdistysten ja oppilaitosten 
keskinäistä innovatiivista 
yhteistyötä ja 
kumppanuutta  
 

  - hankeyhteistyön 
määrä, osallistujat ja 
saatu palaute 

tarvitaan lisäresursseja 
Touri miehille -hanke 
(2018-) 

2.4. Tuetaan 
yhdistysten ja 
yritysten yhteistyötä 
ja kumppanuutta 
 

    tarvitaan lisäresursseja 
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3.  PÄÄTAVOITE 

Järjestöt viestivät toiminnastaan tehokkaasti ja kattavasti 

Osatavoite Toimenpiteet Aikataulu ja vastuu Tulokset ja 
vaikutukset 

Mittarit Tilanne 3/2019 

3.1. Kehitetään 
yhdistysten yhteisiä 
viestinnän keinoja ja 
aktivoidaan 
yhdistyksiä 
olemassa olevien 
viestintäkeinojen 
käyttöön 
 

1. Jatkokehittämällä 
Järjestötieto.fi – 
verkkosivustoa 
palvelemaan 
yhdistyksiä, kuntalaisia 
ja ammattilaisia 
 

Majakka, 
järjestöverkostot, 
yhdistykset 

- yhdistykset ovat 

aktivoituneet 

käyttämään yhteisiä 

viestintäkanavia 

- yhdistystoiminta on 

tunnettua ja se 

näkyy kaikille 

- kuntalaisten, 

julkisen ja 

yksityisen sektorin 

tietämys 

yhdistysten 

toiminnasta ja 

niiden 

osallistumismahdoll

isuuksista on 

kaikkien saatavilla  

yhden luukun 

Järjestötieto.fi – 

verkkosivuston  

avulla 

- järjestöjen 

digiosallisuus 

vahvistuu 

 

- järjestötieto.fi 

verkkosivuston 

rekisteröityneet 

käyttäjät, käyttäjät ja 

kävijämäärät 

tapahtumien ja 

tiedotteiden määrät 

kunnittain 

- järjestöjen 

tuotekorttien määrä  

elämänkaarikohtaisest

i järjestöjen 

palvelutarjottimella 

- palautekysely joka 

2.vuosi 

- Tietotekniikalla 
yhteistyöhön -
hanke (2003-
2006, Ray)  

- Lapin 
Virtuaalijärjestö-
hanke (2007-
2010, Ray) 

- Hyvinvointia 
Yhteistyöllä – 
hanke (2015-
2018, ESR) 

- 24 235 katselua,  
11 163 istuntoa ja 
8291 käyttäjää 
2018 

- yhdistysten 
tuotekorttien 
palvelumuotoilu 
2019 
(soteyhdistykset, 
eläkeläisyhdistyk
set ja Martat noin 
150 yhdistystä) 

2. Kytkemällä 
Järjestötieto.fi – 
verkkosivusto osaksi 
kuntien ja muiden 
sidosryhmätoimijoiden 
verkkoyhteisöjä 
 

Majakka, 
kunnat, 
LPSHP, 
Mehiläinen Länsi-Pohja 
Oy 

- yhdistykset ovat 

aktivoituneet 

käyttämään yhteisiä 

viestintäkanavia 

- järjestötieto.fi -sivusto 
on kytketty osaksi 
kuntien ja muiden 
sidosryhmätoimijoide
n verkkosivustoja 

 

- Järjestötieto.fi – 
verkkosivusto 
kytketty Simon, 
Tervolan ja 
Kemin www-
sivuille (2/2019) 
tilanne. 
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- yhdistystoiminta on 

tunnettua ja se 

näkyy kaikille 

 

3. Edelleen kehittämällä 
Järjestötieto.fi – 
verkkosivuston 
Järjestöblogia  

Majakka, yhdistykset, 
sidosryhmätoimijat 

- yhdistykset ovat 

aktivoituneet 

käyttämään yhteisiä 

viestintäkanavia 

- yhdistystoiminta on 

tunnettua ja se 

näkyy kaikille 

 

− Järjestöblogin blogin 

käyttäjien ja 

kirjoitusten määrä 

 

jatkuvaa 

4. Kehittämällä ja 
toimittamalla  Majakan 
(yhdistysten) uutiskirje  
joka 2. viikko 
 

Majakka, yhdistykset 
 
 
 
 

- yhdistykset ovat 

aktivoituneet 

käyttämään yhteisiä 

viestintäkanavia 

- yhdistystoiminta on 

tunnettua ja se 

näkyy kaikille 

 

- toimitettujen 

uutiskirjeiden ja 

tilaajien määrä  

- uutiskirje 
ilmestyy joka 2. 
viikko 

5. Lisäämällä 
yhdistysten 
medianäkyvyyttä 
toimittamalla 
järjestöliite Lounais-
Lappi lehdessä joka 2. 
vuosi 
 

Majakka, yhdistykset - yhdistykset ovat 

aktivoituneet 

käyttämään yhteisiä 

viestintäkanavia 

- yhdistystoiminta on 

tunnettua ja se 

näkyy kaikille 

 

- toimitettujen 
järjestöliitteiden 
määrä, artikkelit 

- saatu palaute 

Tarvitaan 
lisäresursseja 

6. Tehostamalla 
Facebook ja Face 
ryhmientoimintaa 
 

Majakka - yhdistykset ovat 

aktivoituneet 

käyttämään yhteisiä 

viestintäkanavia 

- Facebookin julkaisujen 

määrä,  tykkääjät ja 

kävijämäärät 

- Face ryhmien määrä, 

käyttäjät ja toiminta 

 

jatkuvaa 
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- yhdistystoiminta on 
tunnettua ja se 
näkyy kaikille 

- järjestöverkostojen 
yhteinen viestintä 
tehostaa niiden 
toimintaa  

 
7. Ylläpitämällä ja 
kehittämällä edelleen 
yhteystietokantaa 
 

Majakka - kattavan 
yhteystietokannan 
kautta tavoitetaan 
yhdistykset ja 
sidosryhmätoimijat 
laajasti ja 
tehokkaasti  

 

- Majakan 
yhteystietokannassa 
olevien yhdistysten ja 
sidosryhmätoimijoide
n määrä 
kategorioittain 

 

- jatkuvaa 
- yhteystietokanta 

2007- 2019 (noin 
2000 yhdistyksen 
ajantasaiset 
yhteystiedot) 

8.Etäyhteys 
mahdollisuuksien 
kehittäminen ja 
lisääminen 
 

Majakka - yhdistysten 
osallistumismahdoll
isuudet lisääntyvät 
pitkien etäisyyksien 
seutukunnassa ja 
Lapissa 
 

- etäosallistumismahdol
lisuuksien käyttö 

 

- jatkuvaa 

3.2. Vahvistetaan 
yhdistysten viestintä 
ja 
markkinointiosaami
sta 
 

1. Tarjoamalla tukea, 
ohjausta ja neuvontaa 
sekä koulutusta 
yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 
 

Majakka, 
yhdistykset, 
sidosryhmätoimijat 

- yhdistysten 
osaaminen ja 
mahdollisuudet 
toimintansa 
markkinointiin ja 
viestintään ovat 
lisääntyen annetun 
tuen, ohjauksen ja 
neuvonnan sekä 
koulutuksen avulla 

 

− tuki, ohjaus ja 

neuvontakertojen 

määrät yhdistyksille ja 

saatu palaute 

− infojen ja koulutusten 

määrä, osallistujat ja 

saatu palaute 

− palautekysely joka 2. 

vuosi 

 
 

- jatkuvaa 
- annettu IC tuki 

425 x ja annettu 
viestinnän tuki 
238 x vuonna 
2018 

- tarvitaan 
lisäresursseja 
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4. PÄÄTAVOITE 

Kansalaistoiminta on elinvoimaista ja niiden toimintaedellytykset on turvattu 

Osatavoite Toimenpiteet Aikataulu ja vastuu Tulokset ja 
vaikutukset 

Mittarit Tilanne 3/2019 

4.1. Kehitetään 
tarvelähtöisesti 
yhdistyksille 
suunnattuja tuen ja 
neuvonnan muotoja 
huomioimalla 
digitaalisuus 
kaikessa 
toiminnassa 
 

1. Kannustamalla kuntia 
turvaamaan 
paikallisyhdistysten 
avustukset ja tilat 
pienille yhdistyksille  
sekä yhtenäistämään 
avustuslinjauksia ja -
käytäntöjä sektori- ja 
aluerajat ylittäen. 
 

Majakka, kuntien 
järjestöyhdyshenkilöt, 
Meri-Lapin 
Järjestöneuvottelukunna
n  

− toimivien 
paikallisten ja 
seudullisten  
tukirakenteiden 
kautta yhdistykset 
saavat 
tarvitsemansa tuen 
lisäten 
yhdistystoimijoiden 
jaksamista ja 
yhdistysten 
elinvoimaisuutta 

− yhdistyksillä on 
toimivat rakenteet 
ja -mallit 
hankehakuun ja 
hankkeiden 
hallinnointiin 
 

− kuntien avustukset, 
saajat ja 
avustusmäärät 

− kuntien osoittamat 
tilat yhdistyksille  

− kuntien 
kuntalisäkäytännöt 
työllistämiseen 

− palautekysely 
2.toinen vuosi 
 

- Kartoitettu kuntien 
myöntämät 
avustukset 
kunnittain 2015 
6/2016) ja 2017 
(5/2018) 

2. Vaikuttamalla 
rahoittajiin ja 
kansallisiin toimijoihin 
paikallistason yhdistys- 
ja vapaaehtoistoiminnan 
turvaamiseksi käymällä 
vuoropuhelua 
rahoittajatahojen kanssa 
 

Meri-Lapin 
Järjestöneuvottelukunta, 
Majakka 

- yhdistysten 
taloudelliset 
toimintaedellytykse
t on turvattu 
paikallisella tasolla 

− yhdistysten 
hankkeet, 
rahoittajat ja 
avustusmäärät 

 

- Kartoitettu 
vuosittain 
yhdistysten 
hankeavustukset ja 
niiden määrät 

3. Vaikuttamalla 
yhdistysten 
mahdollisuuksiin 
työllistää 
 

Majakka, järjestöjen 
työllisyystyöryhmä, 
Nuorten Ystävät ry 
(Paikka auki ohjelman 
valtakunnallinen 
koordinaatio) 

− yhdistysten rooli ja 
merkitys 
työllistäjänä on 
tunnistettu ja 
tunnustettu sekä 
niillä on resursseja 

− Järjestökeskukseen 
ja yhdistyksiin 
työllistyneiden 
määrä ja saatu 
palaute sekä jatko 
sijoittuminen 

tarvitaan lisäresursseja 
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 työllistää ja tukea 
yhdistykseen 
työllistyviä 

 

 

4. Kehittämällä 
yhdistysten tuen ja 
neuvonnan seudullinen 
toimintamalli 
 

Majakka, yhdistykset  - yhdistysten 
seudullinen tuki- ja 
neuvontamalli on 
luotu 

- ohjaus, tuki- ja 
neuvontakertojen 
määrä 

- saatu palaute 
 

tarvitaan lisäresursseja 
(IC ja viestintä, 
yhdistystoiminta, 
hankkeet, keskuksen 
yhdistysten yhteinen 
info-piste jne.) 

4.2. Tuetaan 
yhdistysten 
vapaaehtoistoiminta
a niiden arjessa 
 

1. Luomalla 
vapaaehtoistoiminnan 
seudullinen 
toimintamalli (imagotyö, 
rekrytointi, työnohjaus, 
tukivälitys, matalan 
kynnyksen 
palveluohjaus, koulutus 
ja laatuyhteistyö) 
 

Majakka, Meri-Lapin 
vapaaehtoistoiminnan 
(Valikko) verkosto 

 − verkoston toiminta, 
kokoontumiset, 
osallistujat ja saatu 
palaute 

− tuen, ohjauksen ja 
neuvonnan määrä ja 
muodot 
yhdistyksille, saatu 
palaute 

− kokemusasiantuntij
oiden määrä, 
annettu tuki ja sen 
muoto, saatu 
palaute 

− palautekysely joka 
2.vuosi 

- jatkuvaa 
- tapaamiset joka 2. 

kuukausi 
- vapaaehtoistoiminn

an 
tunnustuspalkinto 
vuodesta 2005  

2. Jakamalla vuosittain 
vapaaehtoistoiminnan 
tunnustuspalkinnon 
yhteistyössä Valikko 
verkoston kanssa 
 

Majakka, Meri-Lapin 
vapaaehtoistoiminnan 
(Valikko) verkosto 

   

3. Tukemalla 
yhdistysten 
vapaaehtoistoimintaa ja 

Majakka, Meri-Lapin 
vapaaehtoistoiminnan 
(Valikko) verkosto 

  - Lapin 
Kokemuskouluttajie
n ohjausryhmä ja 
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vapaata 
kansalaistoimintaa 
(tapahtumat, 
koulutukset jne.) 
 

Meri-Lapin 
kokemuskouluttajie
n tukeminen heidän 
arjessa 
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5. PÄÄTAVOITE 

Majakka on tunnettu ja tunnistettu kansalaistoiminnan asiantuntija ja kehittäjä 

Osatavoite Toimenpiteet Aikataulu ja 
vastuu 

Tulokset ja 
vaikutukset 

Mittarit Tilanne 

5.1. Kehitetään 
yhdistyksen / 
yhdistyksien 
yhdistyshallintoa 
(talous, 
jäsenpalvelut)  
 

− Majakan toimintakäsikirjan  
(LOKI-kirja) laatiminen 

− taloushallinnon 
kehittäminen 
 taloussäännön 

päivittäminen 2019 
 tulorekisteri 1.1.2019 

− tietoturva 2018 
− jäsenrekisteri  
− aktiivinen jäsenhankinta 
− jäsenyhteisöille 

tuotettavien palveluiden 
tuotteistaminen (mitä 
tarjotaan) 
 

   - jatkuvaa 

5.2. Kehitetään 
henkilöstön 
osaamista ka 
asiantuntijuutta 
 

− noviisista asiantuntijaksi 
− työhyvinvointikeskustelut 
− Majakkacrew 

kehittämispäivät x 1 /kk 
− Majakka tiimien (3) 

työkokoukset  
− henkilöstön koulutus 

 

   - jatkuvaa, rahoitus 
haaste, jonka vuoksi 
haasteena henkilöstön 
vaihtuvuus.  

- vuosi 2019 STEA 
avustus riittää 50 % 
toiminnanjohtajaan,  

- 60 % järjestösihteeriin, 
tietokoordinaattoriin ja 
kehittämispäällikköön 
 

5.3. Kehitetään 
Majakkaviestintää 
 

− Majakkaviestinnän 
pelisäännöt 2010 

− Office 365 non profit 
siirtyminen 2018 

− SharePoint pilvipalvelun ja 
Teams:in käyttöönotto 
2018 

 − tietoisuus 
Majakan 
toiminnasta 
kasvaa niin, että 
sen toiminta 
näkyy ja kuuluu 
kaikille 
paikallisella, 

 - lähtökohtana on, että 
KAIKESTA 
VIESTITÄÄN!  ja 
koskee jokaista. 
 Järjestötieto.fi – 

verkkosivuston 
tapahtumissa ja 
tiedotteissa 
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− Majakan graafisen 
materiaalin päivittäminen 
2019 
 

seudullisella ja 
maakunnallisella 
sekä kansallisella 
tasolla 

 

 Majakan Face 
sivustolla ja 
ryhmissä 

 Järjestöblogissa 
 Majakan 

yhteystietokannan 
kautta s-postilla  

 Lapin Kansa ja 
kunnissa toimivat 
paikallis- ja 
tiedotuslehdet 
(simolainen, 
tervolainen, 
kemiläinen jne.) 

 Yle Kemi ja Lappi 
 

5.4. Kehitetään 
toiminnan 
seurantaa ja 
arviointia 
 

− Majakan seurannan ja 
arvioinnin vuosikello 2015 

− Majakan 
seurantaindikaattori-
lomakkeen päivittäminen 
2019 

− Majakan palaute- ja 
arviointi 
kyselylomakkeiden 
päivittäminen 2019 

 

   - jatkuvaa 

5.5. Kehittämis- ja 
tutkimustoiminta 
 

− Kumppanuussopimukset 

yhdistysten ja 

sidosryhmätoimijoiden 

kanssa 

− M-L 

kansalaisjärjestöstrategiaan 

liittyvät hankkeiden 

työstäminen 

verkostoyhteistyönä 

yhdistysten ja 

   - jatkuvaa 
- kumppanuussopimukset 

oppilaitosten kanssa 
(Lappia, Lapin AMK, 
Pohjantähti opisto, 
Peräpohjolan opisto jne. 
2020) 

- kumppanuussopimukset 
kuntien kanssa 2019 

- kumppanuussopimusten 
päivittäminen 
yhdistysten kanssa 2019 
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sidosryhmätoimijoiden 

kanssa 

 ”Osaamista ja 

osallisuutta järjestöistä 

” -hanke (ESR) 

 

- hankkeissa haasteena 
omarahoitusosuudet 
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