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Kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto   Muistio 3/2019 
 
Aika:  tiistai 3.9. klo 13-15 
 
Paikka: Kemin kaupungintalo, 9krs 
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä 
 

Nimi Organisaatio 

Anna-Sofia Nikka Ylitornion kunta 

Jaana Sahi Tornio kaupunki 

Emma-Lotta Heikinmatti Keminmaan kunta 

Merja Äijälä Tervolan kunta 

Riikka Leinonen Kemin kaupunki 

Soile Vakkala Simon kunta 

Tuula Huttunen Koivumaa 
 

Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry 

 
 

Asiat: 

1. Tervetuloa ja keskustelua ajankohtaisista asioista 
 
Riikka Leinonen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Käytiin läpi esittelykierros, koska 
Tervolan kunnan järjestöyhdyshenkilö on vaihtunut. 
 
Palautettiin mieliin edellisessä kokouksessa 21.5. käsitellyt asiat ja käytiin keskustelua 
verkoston toimijoiden kuulumisten pohjalta. 

 
Keskustelussa nousi esille kuntien yhteisöavustukset ja niiden jakokriteerit.  
Torniossa kriteerit on uudistettu vuonna 2017. Simossa on käynnistymässä avustusten 
kriteerien uudistaminen ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan sen tuloksia. Ylitorniolla 
sosiaali- ja terveysyhdistysten avustukset ovat pohdinnassa. Kuntien avustukset yhteisöille 
vuonna 2017 on kartoitettu Majakan toimesta. Linkki kartoitukseen tästä.  
 
Tärkeäksi nähtiin avustuskriteerien kytkeminen osaksi kunnan hyvinvoinnin- ja 
terveydenedistämistyötä. Esille nousi myös, että voisiko Järjestötie.fi palveluun rekisteröi-
tyminen olla yksi kriteeri ja tae kunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle. Päätettiin ottaa 
tavoitteeksi seudullinen yhteisöavustuskriteeristöesityksen laatiminen vuoden 2021 
kuluessa.  
 
 
 
 

https://www.järjestötieto.fi/images/20180529_selvitys_kunnat_avust_yhd_2017.pdf
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Toisena asiana esille nousi kuntien kuntalisäkäytännöt ja niiden mahdolliset uudista-
mistarpeet yhdistysten ja kuntien tarpeiden pohjalta.  Meri-Lapin kehittämiskeskuksen 
myötävaikutuksella kuntiin saatiin yhtenäisen käytännöt vuosikymmenen vaihteessa. Sen 
jälkeen on muutoksia tapahtunut. Päätettiin, että Majakan toimesta kartoitetaan kuntien 
nykyiset kuntalisäkäytännöt jatkotyöstön pohjaksi. 

Kolmantena aiheena keskustelua käytiin kunta-yhdistys yhteistyöasiakirjan laadinnasta. 
Asiakirjan laatiminen nousi esille yhtenä toimenpiteenä osassa kuntien kevään toimijata-
paamisia.  Yhteistyöasiakirjassa sovitut ja selkeästi kirjatut toimintaperiaatteet helpottavat 
molemminpuolista kommunikointia, edistävät yhdistysten tasapuolista kohtelua ja lisäävät 
kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä kansalaisyhteiskuntaan päin. Yhdistykset näkyvät hyvin 
seutukunnan uusissa kuntastrategioissa ja tässä vaiheessa olisi tärkeää yhdistysten 
näkökulmasta kirjata ylös, mm. miten yhdistykset otetaan huomioon toimijoina, ja miten 
kuntalaisten osallisuus sekä kuuleminen toteutuvat kuntastrategian pohjalta. Lisäksi 
yhteistyöasiakirjaan olisi hyvä kirjata, miten yhdistyksiä osallistetaan kunnan hyvinvoin-
tisuunnitteluun ja sen toteuttamisen arviointiin. Tällä varmistettaisiin yhdistyskentän 
näkemys vuosittaisissa hyvinvointitoimenpiteissä. 

Esille nousi, että yhteistyöasiakirja tulisi laatia sellaiseksi, että se innostaa yhteystyöhön ja, 
joka sopii juuri ko. kuntaan.   
Alla muutamia esimerkkejä tehdyistä yhteistyöasiakirjoista: 
https://enontekio.fi/liikunta-ja-kulttuuri/yhdistykset/yhteistyoas/ 
https://www.siikajoki.fi/yhteistyoasiakirja-ja-avustukset 
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Hailuodon-yhdistysasiakirja-.pdf  

2. Yhdistykset kuntien kumppanina toimijatapaamiset syksy 2019 
Käytiin keskustelua kevään toimijatapaamisista saatu palaute. Jatkossa on hyvä saada 
järjestöjen ääni vahvemmin esille ja palautteen otto heti tilaisuuden jälkeen. 
Seuraavat toimijatapaamiset järjestetään kunnissa syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana.  
− Tornio 15.10.2019 
− Kemi 29.10.2019 
− Keminmaa 22.1.2020 
− Simo, kevät 2020 
− Tervolan ja Ylitornion kohdalla asia selviää myöhemmin 

 
Kutsut laaditaan Majakan ja järjestöyhdyshenkilöiden yhteistyönä.  

 
3. Muut esille tulleet asiat 

 
Yhteisen verkostoseminaarin suunnittelu käynnistettiin 22.8. Seminaari on tarkoitus 
toteuttaa lokakuun alussa (6.10 tai 13.10) klo 15-20. Kohderyhmänä on kuntien 
luottamusjohto, viranhaltijat ja yhdistykset. Seminaarin nimeksi on ehdotettu mm. Järjestöt 
kunnan elinvoimatekijöinä, järjestöt osana kunnan elinvoimaa. Toiminnallinen osuus 
toteutuu juontajan avustuksella etukäteen laadittujen kysymysten pohjalta jokaisen 
esityksen jälkeen. Käytiin läpi suunnittelupalaverin pohjalta laadittua ohjelmarunko 
esitystä, jonka pohjalta suunnittelua jatketaan. 
 
 
 
 

https://enontekio.fi/liikunta-ja-kulttuuri/yhdistykset/yhteistyoas/
https://www.siikajoki.fi/yhteistyoasiakirja-ja-avustukset
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Hailuodon-yhdistysasiakirja-.pdf
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ohjelma esitys: 

klo 15.00   Kirsi Varhiala (STM) 

 miten Varhiala näkee järjestö-kuntayhteistyö 

klo 15.45  Jenni Airaksinen (Kuntaliitto) 

 järjestöt osana kunnan elinvoimaa 

klo 16:45 Kristiina Hannula (STEA) 

klo 17:30  Kaffepaussi 

klo 18.00 Tuula Huttunen Koivumaa (PYT ry) 

 Kansalaisjärjestöstrategia -luovalla kumppanuudella Meri-Lapissa 

klo  18:30 Kunta- järjestöyhteistyön nykytila Meri-Lapissa ( 6 kuntaa x 10 min) 

 Missä mennään kunta-yhdistysyhteistyössä Ylitorniolla, Torniossa, Tervolassa, Keminmaassa, 

Kemissä ja Simossa  

klo  20:00 Päätössanat 

 
4. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 6.11. klo 13–15. 
Sovittiin seuraavan tapaamisen teemaksi: kuntien hyvät käytännöt  

 
 
 

Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 


