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Kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto   Asialista 2/2019 
 
Aika:  tiistai 21.5. klo 13-15 
 
Paikka: Meän talo, Vapaudenkatu 19, Tornio 

  https://www.meäntalo.fi/  
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä 

 
Nimi Organisaatio 

Anna-Sofia Nikka Ylitornion kunta 

Jaana Sahi Tornio kaupunki 

Emma-Lotta Heikinmatti Keminmaan kunta 

Sirkka Kinnunen-Oja Tervolan kunta 

Riikka Leinonen Kemin kaupunki 

Soile Vakkala Simon kunta 

Tuula Huttunen Koivumaa 
Aila Rytkönen 

Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry 

 
 
Asiat: 
 

1. Tervetuloa  
Jaana Sahi toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja toiminnanjohtaja Arja Prykäri kertoi Tornion 
Meän talon toiminnasta. 
https://www.meäntalo.fi/  
 
2. Yhdistykset kuntien kumppanina toimijatapaamiset kevät 2019 
Kuultiin kuntien kuulumiset. 
 
Ylitornio: Ylitorniolla hyvät kokemukset kevään toimijatapaamisesta. Ihmiset yhdellä koolla, 

paljon asiaa, hyvä alku jatkolle, toiveet kirjattu ylös. Kunnan sivuilla on linkki Järjestötieto.fi – 

verkkosivustolle. Lisäksi tarvitaan avustuksista infopaketti sivustolle.  

https://ylitornio.fi/kunta-info/jarjestotoiminta/  

Kevään toimijatapaamisessa nousi esille mm. yhdistysten välisen yhteistyön puute kunnan. 

Järjestötaloa on pohdittu. Jatkotoimenpiteenä käynnistetään mahdollisesti yhdistysten 

yhteistyöasiakirjan laatiminen. Ylitornion kunnan sivistystoimenjohtajana on aloittanut Laura 

Kantomaan. 

https://www.meäntalo.fi/
https://www.meäntalo.fi/
https://ylitornio.fi/kunta-info/jarjestotoiminta/
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Keminmaa: Keminmaassa yhdistykset ja kunnan nuorisotoimi tehneet aloitteen 

monitoimitalon saamiseksi kuntaan. Kevään toimijatapaamisen jatkotoimenpiteenä 

käynnistetään kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyöasiakirjan laadinta. Syksyn 

toimijatapaaminen järjestetään torstaina 26.9. klo 17 Keminmaan lukion tiloissa ja  

tilaisuuden ohjelmaa suunnitellaan 28.8.  

https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot  

Kemi: Kemissä on ollut kiireinen loppukevät, 1.6. alkaa virallisesti järjestöyhteyshenkilön 

tehtävä. Tehtävänkuvasta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vie  50%, tilastot, selvitykset 

ja  talous 50%. Työ käynnistyy selvittämällä mitä yhteistyötä yhdistysten kanssa tehdään. 

Yhtenä toimenpiteenä voisi olla se, että yhdessä paikassa olisi tieto siitä, miten kaupunki 

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

Tavoitteena on, että vuoden 2020 talousarvioon laitetaan hyvinvointitoimenpiteitä ja yksi 
niistä voisi olla kunnan ja yhdistysten välinen  yhteistyöasiakirja. Riikka aloittaa selvittämällä 
mitä yhteistyötä järjestöjen kanssa tehdään. Kaupungin nettisivuilta olisi hyvä olla myös tieto 
siitä, miten kaupunki palvelee yhdistyksiä. Kemiläisille yhdistyksille tehty kemiläinen yhdistys 
-tunnus  ja yhteistyössä K-logo. 

 

 

Tornio: Kaupungin uudet kotisivut olleet noin vuoden verran. Tornion sivuille tulisi saada 

tietoa ja oma paikka yhdistyksille. Tällä hetkellä yhdistysten avustusohjeet ja kriteerit 

vaikeasti löydettävissä.  Järjestötieto.fi linkki tulisi saada näkyvälle paikalle. Vuoden 2020 

hyvinvointitavoitteet sisällytetään talousarvioon. Syksyllä pohditaan toimijoiden kanssa, miten 

yhdistykset voisivat vastata kunnan hyvinvointitavoitteisiin eli nostetaan esille teemoja, joiden 

pohjalta kokoonnutaan yhteisiin toimijatapaamisiin.  

Käytiin yleistä keskustelua siitä, että yhdistys asioille tulisi saada näkyvä ikoni kunnan 

sivuille, jonka alta löytyisi tietoa nopeasti. Kunnan- ja yhdistysten välinen asiakirja 

nähtiin pitkäjänteisen yhteistyön kehittämisen välineenä, ei lopputuloksena. 

Kevään toimijatapaamisten osalta Majakasta lähtee palautekysely ja muistiot osallistujille.  

https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot
http://www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/seurat-ja-jarjestot/
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3.  Syksyn toimijatapaamiset 
Käytiin keskustelua syksyn toimijatapaamisten ajankohdista ja sisällöstä. Esille nousi, että 
loka-marraskuu voisi olla monelle hyvä vaihtoehto. Keminmaassa syksyn toimijatapaaminen 
on sovittu pidettäväksi 26.9.  
 
Päädyttiin, että kunnissa kukainenkin pohtii aikataulua syksyn osalta mahdollisimman pian. 
Tällöin päästään ennakkotiedottamaan yhdistyksiä jo ennen niiden kesälaitumille 
kirmaamista. Tämän jälkeen sovitaan kuntakohtaiset työkokoukset toimijatapaamisen 
sisällöstä ja toteutuksesta niin, että saadaan yhdistykset innostumaan osallistumisesta. 

 
 

4.  Yhdistykset kuntien hyvinvointityössä 
Käytiin keskustelua siitä, että mikä on se väylä, jolla tietoa saadaan yhdistyksiltä ja minkälaista 
tietoa kuntien hyvinvointikertomustyössä voidaan hyödyntää. Torniossa mm. ikäneuvosto 
tuottaa ilmiötietoa, mutta miten yhdistykset yleensä voisivat ilmiötietoa tuottaa. Voisiko esim. 
seudullisia järjestöverkostoja myös hyödyntää. 
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot  
 
Yhdistysten tarjoama matalan kynnyksen toiminta ja palvelut palvelumuodoillaan 
tuotekorteiksi Järjestötieto.fi – verkkosivuston järjestöjen palvelutarjottimelle. Näin tieto on 
kootusti yhdessä kuntalaisten ja ammattilaisten käytössä. 
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestojen-palvelutarjotin  
 
Myös Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toimenpanosuunnitelma antaa tietoa 
seutukunnan yhdistysten yhteistyöstä ja toimenpiteistä.  Tämä voitaisiin linkittää myös osaksi 
kunnan laajaa hyvinvointikertomusta, kuten myös Järjestöjen palvelutarjotin. 
https://www.järjestötieto.fi/images/201903_merilapin_jarjestostrategia_majakka_totetus.pdf  
 
Simon ja Kemin hyvinvointityöryhmiin on nimetty järjestöedustus. Muissa kunnissa tietoa 
kerätään hyvinvointiryhmiin  toimijatreffeillä ja jalkautuvalla työllä.  

 
 

5. Muut esille tulleet asiat 
Pohdittiin yhdistykset kuntien kumppanina - verkostoseminaarin  järjestämistä syksyllä 
2019. Verkostoseminaarissa yhdistykset ja kunnan viranhaltijat sekä luottamusjohto 
kohtaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkeissä.  
Esille nousseita ajatuksia: 
− puolipäiväseminaari yhdistysten roolista kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä  
− onko resursseja yhteisesti ja ketä asiantuntijoita pyydettäisiin 
− mukaan LPSHP:n PTH-yksikkö, Mehiläinen Länsipohja Oy, Meri-Lapin Kehittämiskeskus 
− esille yhteistyö eri tasoilla, kunnissa, seutukunnissa jne.  
− Meri-Lapin toimintamallin esittely 
− uusien näkökulmien saaminen 
− seudullisessa seminaarissa tapaisi myös muiden kuntien edustajia 
− STM, THL, STEA, SOSTE mukaan  
− yhdistysten rooli ihmisten arjen ja elämän tukijana – joku haastamaan ja provosoimaankin 

keskustelua, esiintyjäksi. Esimerkkejä etelämpää tai Lapista 
− vai olisiko kierrokset kuntien valtuustoihin esittelemään merilappilaista ja paikallista 

yhdistyskenttää voisi olla vaikuttavampi tapa yleisen seminaarin sijaan vai molemmat 

 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestojen-palvelutarjotin
https://www.järjestötieto.fi/images/201903_merilapin_jarjestostrategia_majakka_totetus.pdf
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Lisäksi käytiin alustavaa keskustelua kuntien yhteisöavustuksien avustuskriteereistä. Voisiko 
seudullinen kriteeristö olla mahdollinen? Miten saada yhteen muottiin, kun käytäntöjä niin 
monenlaisia? Miten pienen toimijan vaikuttavuus suhteutuu isompien toimijoiden laajempaan 
vaikuttavuuteen?   
 
Kuntien myöntämät yhteisöavustukset on selvitetty vuodelta 2017 
https://www.järjestötieto.fi/images/20180529_selvitys_kunnat_avust_yhd_2017.pdf  
 
 
6. Seuraava kokous 

ti 3.9. klo 13-15,  Kemin kaupungintalolla 
ke 6.11. klo 13-15,  Keminmaa 

 
Muistion kirjasi: Aila Rytkönen 

 

https://www.järjestötieto.fi/images/20180529_selvitys_kunnat_avust_yhd_2017.pdf

