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MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN IKÄÄNTYVIEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO             MUISTIO 4/2019 
 
Aika:  Keskiviikkona 23.10.2019 klo 13:00-15:00 
 
Paikka: Järjestökeskus Majakka, Pohjoisrantakatu 14 (2. krs), 94100 Kemi. 

 

Läsnä: Yhdistys: Osallistuja: 
x Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry   Tuire Kourula  
x Lapin Muistiyhdistys ry/Lapin muistiluotsi-hanke Sirkku Rauma 
x Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry   Merja Simoska  
 Meri-Lapin Kunnalliset Eläkeläiset ry    
 Kivirannan Senioritalo ry/ SenioriPiste    
 Simon Eläkeläiset ry    
 Tervolan Eläkeläiset ry  
 Toivola-Luotola Vanhustenkotiyhdistys ry    
 Seurakunta Kemi    
 Seurakunta Tornio    
 Seurakunta Pello    
 Seurakunta Tervola    
 Seurakunta Ylitornio    
 Seurakunta Simo    
 Karungin Palvelukoti ry/ Torniotupa    
 Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry   
 Kemin Eläkkeensaajat ry    
 Kemin Seudun Ruskat ry    
 Kemin Kansalliset Seniorit ry   
 Tornion eläkkeensaajat ry    
 Eläkeliiton Pellon yhdistys ry    
 Eläkeliiton Ylitornion yhdistys ry    
 Yhtä köyttä pilottikylän edustaja Simo   
 Hilma-kylät ry  
 Paakkolan kyläyhdistys ry   
 Kantojärven kyläyhdistys ry    
 Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry   
 Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry   
x Kemin eläkeläiset ry Tapio Siirilä 
 Eläkeliiton Kemin yhdistys ry  
 Veitsiluodon Eläkkeensaajat ry  
 Rytikarin Eläkeläiset ry  
 Kemin seudun kuulo ry  
 Kemin Martat ry   
 Länsi-Pohjan AVH - yhdistys ry  
x Toivola-Luotolan Setlementti Johanna Axelsson 
x Meri-Lapin Mielenterveysseura/Kriisikeskus Satu Peurasaari 
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Turvapoiju 

 Länsi-Pohjan neuroyhdistys ry  
 Keminmaan Martat si 
x SPR Kemin osasto Sisko Korrensalo 
 Lautiosaaren Martat ry  
 SPR Keminmaan osasto  
 Eläkeliiton Simon Yhdistys ry  
 Simon Palvelukotiyhdistys ry  
 SPR Simon osasto  
x Eläkeliiton Tervolan Yhdistys ry Eeva Hiltunen 
 Louen Martat ry  
 Paakkolan kyläyhdistys   
 Tornionseudun Eläkeläiset ry   
 Eläkeliiton Tornion Yhdistys ry  
 Karungin Martat ry  
 Kokkokankaan Martat ry  
 Alatornion vanhainkotiyhdistys ry, Senioripiste  
 Arjen tuki ry   
 Karungin Palvelukoti ry - Hopearanta  
 Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry - Tornion 

osasto 

 

 Tornion Kuulo ry  
 Tornion Sydänyhdistys ry  
 Tornion Reuma ry  
 Tornion Vanhainkotiyhdistys ry - Koivukoti  
 Arpelan Kylä- ja kotiseutuyhdistys ry  
 Aavasaksan Eläkeläiset ry   
 Kaulinrannan Martat ry   
 Kuivakankaan Martat ry  
 Lapin Kansallinen Senioripiiri ry  
 Eläkeliiton Ylitornion Järvikylien Yhdistys ry  
 Ylitornion Eläkkeensaajat ry  
 Ylitornion Meltosjärven Marttayhdistys ry  
x Kemin kaupunki Riitta Nahkiaisoja, Riikka Leinonen 
x Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry Aila Rytkönen 
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ASIALISTA 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Kokous avattiin klo 13. 
 
 
 

2. Yhdistysten esittelykierros ja ajankohtaiset kuulumiset lyhyesti 
 

Toivola-Luotola Setlementti/Johanna Axelsson:  
Palvelukeskus Purola ja Purolan miniät sekä projekteja, myös ikääntyvät 
maahanmuuttajat kohderyhmänä. 
 
Länsi-Pohjan Omaishoitajat/Merja Simoska: myös mukana Länsipohjan 
Muistiyhdistyksen hallituksessa. 
 
Lapin muistiyhdistys/Lapin muistiluotsi/ muistiohjaaja Sirkku Rauma sekä 
Tuire Kourula: Muistiyhdistyksen hallitus ja luottamustehtävät.  
 
SPR Kemin osasto/Sisko Korrensalo: myös kaupungin luottamustoimissa, 
Virkeät varttuneet toiminta. 
  
Kemin kaupunki/suunnittelija Riikka Leinonen: talouspalveluiden suunnittelu 
ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvinvointityöryhmässä mukana. Kemin 
kaupungin ja järjestöjen välinen toimijatapaaminen ti klo 17.30 alkaen. 
Kaupunginarkkitehti kertoo järjestöjen tila-asioista ja järjestötyöllistämisestä myös 
tuoretta tietoa. Järjestöjen yleisavustus haettavana kemiläisille yhdistyksille 31.10. 
mennessä.  
 
Turvapoiju/sosiaali- ja potilasasiamies Satu Peurasaari: ryhmiä Turvapoijussa 
mm. viva-ryhmä. 

 
Eläkeliiton Tervolan osasto/Eeva Hiltunen: mukana myös vanhus- ja 
vammaistoimikunnassa. 
 
Kemin eläkeläiset ry/ Tapio Siirilä: vireä yhdistys, tulossa valtakunnalliset 60-
vuotisjuhlat.  
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3. Keskustelua yhdistysten ja kuntien kumppanuudesta – Kemin kaupungin 

vanhuspalveluiden johtaja Riitta Nahkiaisojan alustus.  
 
Keskusteltiin, mitä ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä edistävää toimintaa alueemme 
yhdistyksillä on tarjottavana ja miten yhteistyötä voisi edistää julkisen sektorin 
kanssa. Palvelujohtaja Riitta Nahkiaisoja kertoi ajankohtaisia asioita kotihoidon ja 
vanhuspalveluiden osalta Kemistä. Vanhuspalveluissa eletään soten suunnittelun 
jälkeistä aikaa. Suunnitteluvaiheessa tehtiin valmistelua tulevaa sote varten ja järjestöt 
olivat järjestämissuunnitelmassa mukana. Kotona asumisen tukeminen korostui 
aiemmassa suunnittelussa, nyt uudella hallituskaudella puhutaan enemmän 
hoitajamitoituksesta ja valvonnasta.  
 
Uutena asiana on palveluseteli Kemissä: palveluntuottajia informoitu Kemissä asiasta. 
Kemikammari koordinoi järjestöyhteistyötä Kemin kaupungilla. Matalan kynnyksen 
toimipaikka. Kaupunki osallistuu järjestöjen tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.  
 
Keskusteltiin, että ikääntyvissä on monen kuntoista ja osa on aktiivisesti mukana 
tilaisuuksissa, mutta kaikki eivät niihin pääse esim. terveydentilansa vuoksi. Esitettiin 
kysymys, voiko järjestö jalkautua enemmän palvelukoteihinkin? Mielen tukeminen ja 
virkistys tärkeää. Rahoittajan säännöt luovat raamit sille, millaista toiminta voi olla ja 
esim. palvelukoteihin ei voi ”noin vain” mennä vaan toiminta on säädeltyä.  

 
Yhdessä näkyväksi, Lapin maakunnallinen järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke 
tuotti tuloksia, joissa ilmeni mm. tarvetta seuraaville: yhteiset tapahtumat ja 
koulutukset, yhteiset tempaukset, retket, asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, 
Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma päivitetään 2020, jossa oma lukunsa mitä 
järjestöyhteistyö on tässä kaupungissa. Kaupungin ja järjestöjen välinen 
yhteistyöasiakirja. Tietoa ikääntyvien palveluista ja järjestölähtöisestä toiminnasta on 
tarjolla: palvelutarpeen arviointiyksikkö antaa tietoa mihin voi mennä.  
 
Eri järjestöt kouluttavat kautta vuoden vapaaehtoistyöntekijöitä myös ikääntyvien 
tueksi. Esimerkiksi Muistiyhdistys kouluttaa muistivapaaehtoisia. Aiemmin 
kouluttanut myös Spr:n vapaaehtoisia muistiasiaan ja edelleen heitä voi pyytää 
kouluttamaan. Muistikummituokiot.  
 
Esitettiin, että esimerkiksi kaupan alalle olisi tärkeää saada ymmärrystä ja 
toimintatapoja ikääntyvien ja tukea tarvitsevien henkilöiden palvelemiseksi. 
Esimerkkinä tuotiin idea, että markettien henkilökunnalle voisi järjestää tempauksen, 
jossa tavoitteena olisi henkilökunnan valmiuksien parantaminen esimerkiksi 
muistisairaan henkilön palvelemiseksi, sillä asiointi on viime vuosina 
monimutkaistunut eikä palvelujen toiminnan logiikka ja muutokset niissä aina aukea 
käyttäjälle, varsinkaan jos kognitiivinen toimintakyky on heikentynyt. Moni asia voi 
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tuottaa hankaluuksia, Länsipohjan keskussairaalan automaattipisteestä matkahuollon 
lippujen hankintaan. Moni haluaisi pysyä ajan hermolla ja olla täysivaltainen 
yhteiskunnan jäsen hektisessä yhteiskunnassa. Ihmisten kohtaaminen on kaikilla 
aloilla tärkeää, mutta kaikilla aloilla ei kysytä ”hoitotyön ansiomerkkejä”, eettisyyttä 
tai muuta mitä asiakaspalvelutyössä kuitenkin tulee vastaan ja mitä tarvitaan.  

 
Ikääntyvien palveluissa käy tällä hetkellä toteuttamassa toimintaa useita järjestöä: 
mm. karaoke, Pohjan mieslaulajat, karvakaverit… Mielellään otetaan mukaan 
toimintaan lisää yhdistyksiä, joilla voisi olla annettavaa ikääntyvien hyvinvoinnille. 
Keskusteltiin, että järjestötoiminnan pitää elää tässä ajassa. Byrokratia haastaa 
toimintaa: vakuutukset, talkootyön verotuskysymykset ja moni hallinnollinen asia voi 
viedä yhdistyksen voimavaroja itse toiminnalta. Kaupungin näkökulmasta 
vakuutusasiaa selvitetty: vapaaehtoinen palvelukodissa ulkoilutustoiminnassa on 
kaupungin vastuuvakuutuksen piirissä, koska työntekijä on tällöin arvioinut, että 
ikäihminen on sen kuntoinen, että voi olla vapaaehtoistoimijan kanssa liikenteessä. 
Järjestöt vakuuttavat oman toimijansa. Koskee vain niitä, jotka ovat kaupunkiin 
työsuhteessa. Ikäihmisen asiakastietoihin kirjattava ko. toiminta, jolloin vakuutus on 
voimassa. Apunen -toiminnassa (Eläkeliitto) mukana oleva on vakuutuksen piirissä. 
Ystäväpalveluun ryhtyvä saa itselleen jotain. Tukisuhteet tärkeitä. 
 
Keskusteltiin myös vapaaehtoisten jaksamisesta. Kolmatta sektoria huudetaan apuun, 
mutta aktiivit ovat itsekin ikääntyviä ja aina tekijöitä ei löydy. Yhdistykset ja 
organisaatiot vie hallinto voimia. Mikserissä mobilisoitu liikkeelle alueen 
senioriopettajat, kuusi ihmistä alkutapaamisessa, mutta enemmänkin voisi olla sillä 
yhdistyksessä on 300 jäsentä kuitenkin. Tilanteet muuttuvat, vapaaehtoiseksi ei tulla 
enää vuosiksi. Pop up osallistuminen, ei tiedetä kauanko voi olla tai haluaa olla 
mukana. Vapaaehtoiskoulutus ja mahdollisuus vetäytyä takavasemmalle. 
Muistivapaaehtoisille on tarjolla työnohjauksellinen virkistyspäivä neljä kertaa 
vuodessa (voimapäivät). Voi jättäytyä ”levolle” eli on kirjoilla muttei tee 
vapaaehtoistyötä juuri sillä hetkellä, tai kokonaan pois. Vapaaehtoisuus tulisi toteutua 
heidän omien vahvuuksien mukaan. Kaupungin näkökulmasta on helpompi toimia, 
kun on järjestö taustalla: on luotettavampaa, sovitaan pelisäännöt. Myös omaa 
yksinäisyyttä voidaan lievittää, kun autetaan toisiamme.  
 
Teknologia on järjestöille resurssi tulevaisuudessa: ikäihmisetkin oppivat. Helppojakin 
järjestelmiä on ja ohjelmia. Mehiläisen Digiklinikka on helppo käyttää. Teknologia on 
hyvä renki mutta huono isäntä. Innovaatioalusta. Digitreffit. Etäyhteydet kaukana 
asuviin sukulaisiin. Miten tavoittaa kaikista yksinäisempiä: kotihoito ja palveluohjaajat 
ovat alkaneet vinkkaamaan muistiyhdistyksestä, sitä kautta saatu porukkaa mukaan. 
Ovet- valmennuksen kautta saadaan hieman kotoa ulos.  
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4. Terveyden edistämisen palvelutarjotin – opinnäytetyön tuotokset esittely 
sekä Järjestötieto.fi yhdistysten palvelutarjottimen esittely 
 
Kemiläisten terveyttä edistävien palvelujen koonti ylemmän amk-tutkinnon 
lopputyönä, toteutus Taija Sillanpää, fysioterapeutti (YAMK). Lopputyö 
katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=lCxupS4Zbyc   

 Esiteltiin järjestötieto.fi sisältöä 
 

5.  Muut esille tulevat asiat 
 
Nyt riitti yksinäisyys- Seminaari 30.10.2019 klo. 13.00 - 15.30 
 Puhujina: Professori Anne Birgitta Pessi Helsingin yliopistosta, Myötäelämisen ja -
innon voima sekä yhdenvertaisuusasiantuntija Aslak Rantakokko 
Vanhempainliitosta, Nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi tuleminen - näkymättömyys 
altistaa yksinäisyydelle. Torniolaiset keinot myös esittelyssä klo 12.30 alkaen. 
Seminaari on suunnattu vapaaehtoisille, järjestöväelle sekä ammattihenkilöille. 
Lämpimästi tervetuloa! 
Ilmoittautuminen 23.10.2019 mennessä. 
Lisätietoa seminaarista 
 Paikka: Lappiasalissa, ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6, Tornio 
 
Meri-Lapin Järjestömessut 05.12.2019 klo. 10.00 - 15.00 
Meri-Lapin Järjestömessuja vietetään Järjestökeskus Majakan avoimien ovien 
yhteydessä Majakan uusissa tiloissa osoitteessa Pohjoisrantakatu 14, Kemi. 
Varaa yhdistyksellesi messupaikka, ja tule esittelemään yhdistyksesi toimintaa! 
Paikkoja on rajallinen määrä. 
Tilaisuudessa jaetaan myös Vuoden Meri-Lapin Vapaaehtoinen - palkinto.  
 

6. Seuraava kokous 
 

Vuoden 2020 kevään kokoukset ovat I kokous to 9.1. klo 10-12 Majakassa ja II 
kokous to 12.3. klo 10-12 (alustavasti Tervolassa, tarkempi paikka kokouskutsun 
yhteydessä varmistetaan).   

 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päättyi klo 15:00 
 

 
Muistion kirjasi Aila Rytkönen 

https://www.youtube.com/watch?v=lCxupS4Zbyc
https://www.järjestötieto.fi/images/Nyt_riitti_yksinisyys_seminaari.pdf

