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Läsnä: Markku Iso-Heiko  Yhden vanhemman perheiden liitto ry  
Matti Virtasalo Luotolan Nuoret ry 
Marika Ahola   Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
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 Tytti Kumpulainen Toivola-Luotola setlementti ry 
 Sirkku Rauma  Lapin Muistiyhdistys ry/Lapin muistiluotsi-hanke 

Riikka Leinonen Kemin kaupunki 
 Tuula Huttunen-Koivumaa  Majakka ry 
 Aila Rytkönen   Majakka ry 

 

Tervetuloa ja esittelykierros.  

Kuultiin alustus yhdistys-kuntayhteistyön rakenteista Länsi-Pohjassa ja Kemin 

järjestöyhdyshenkilön Riikka Leinosen terveiset 

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/


Riikka Leinonen aloittaa Kemin järjestöyhdyshenkilönä 1.6.2019 . Riikka esitteli Kemin 

kaupunkistrategian vuoteen 2030. Järjestöyhteistyö liittyy strategiassa erityisesti kohtaan 

Hyvinvoivat asukkaat. Kemin laajaan hyvinvointikertomukseen voi tutustua tästä linkistä. 

Kemiin on nimetty hyvinvointiryhmä, johon on nimetty yhdistysedustaja nimetty Pohjoisen 

yhteisöjen tuki- Majakka ry:n kautta ( Tuula Huttunen Koivumaa ja Kaisa Lauri) keväällä 2019. 

linkki Järjestötieto.fi verkkopalveluun löytyy Kemin verkkosivuilta osoitteesta: 

http://www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/seurat-ja-jarjestot/   

Yhdistykset voivat ilmoittaa ilmaiseksi tapahtumistaan kaupungin tapahtumakalenteriin 

http://www.kemi.fi/tapahtumakalenteri/yhteiso/lisaa . Tapahtumat siirtyvät automaattisesti 

Cardu - mobiilisovelluksen Kemi Cardille.  

Kemiläisille yhdistyksille tehty myös kemiläinen yhdistys -tunnusta  ja yhteistyössä K-logo: 

tunnuksen ja logon käyttöön tulee pyytää erikseen lupa Riikka Leinoselta.  

 

 

Ja seuraavaksi yhteistä pohdintaa yhdistys-kuntayhteistyön haasteista ja tarpeista. 

1) Yhteistyön haasteet:  

− tieto toistemme tekemisistä 

− kohderyhmän tavoittaminen ja aktivoiminen 

− sektoreiden siilot, järjestökateus ja oman aseman puolustaminen  

− vahvuuksien tunnistaminen 

− yhdessä olisi  leveämmät hartiat 

− tiedon sirpaleisuus,  

− rahoitus ja toimitilat,  

− puutteet palveluohjauksessa,  

− vapaaehtoisten määrän lasku 

 

2) Yhteistyötarpeet ja toiveet yhteistyölle:  

− yhteistyön mahdollisuudet esille 

− järjestöyhdyshenkilöille kasvot ja yhteystiedot 

− tiedotusyhteistyö vielä tiiviimmäksi 

− toimitilat, järjestötalo 

− järjestökahvit, yhdessä tekemisen paikkoja, kalenterien synkkaaminen 

− rohkeita kokeiluja 

− eri toimialojen ”sekoittamista” myös eri sektoreilla 

− järjestöavustusten kehittäminen; esim. osa kohdennettuna kunnan ja 

yhdistysten yhteistyöprojekteille 

− yhdistysten ja kunnan välinen yhteistyöasiakirja yhteisellä asialla, yhteiset 

tavoitteet, yhteistyön mahdollisuudet on sovittu ja koottu 

http://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2018/10/kaupunkistrategia-2030-final.pdf
http://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2018/10/kaupunkistrategia-2030-final.pdf
http://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2018/03/laaja-hyvinvointikertomus-2017-2021-valmis.pdf
http://www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/seurat-ja-jarjestot/
http://www.kemi.fi/kemi-kortti/


− kutsukaa mukaan 

 

Lopuksi käytiin keskustelua Kemin yhdistyksen tilakyselyn tilanteesta. Vastauksia tilakyselyyn 

saatiin noin 30. Majakka on laatimassa esitystä Järjestötalosta Kemin kaupunginhallitukselle. 

Syksyn toimijatapaamisen ajankohta sovitaan kuntien järjestöyhdyshenkilötapaamisessa 

toukokuussa. Riikka Leinonen käy keskustelua kaupungin sisällä yhdistys-kuntayhteistyö 

asiankirjan laadinnasta. 

 

Muistion kirjasi Aila Rytkönen ja Tuula Huttunen Koivumaa 


