
 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

 

 

 

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan kokous            Pöytäkirja 2/2019 
  
Aika:  torstaina 19.9.2019 klo 12-15 
Paikka:  Meri-Lapin Järjestökeskus -Majakka 
 Pohjoisrantakatu 14, 2 krs,  94100 Kemi 
 

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä  
 

 
Paikalla Nimi 

 
Organisaatio 
 

x Kaisa Lauri Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, vpj. 
 Juha Kutuniva 

Anne Anttila 
Peräpohjolan Leader ry 
Outokaira Tuothaman ry 

 Maarit Toivola 
Marko Vapa 

Lapin Liikunta 
Suunta 2000 ry 

x Johanna Axelsson Toivola-Luotola Setlementti ry 
 Anneli Paldanius Keminmaan Martat 
 Raimo Toratti Tornion Invalidit ry 
 Jaakko Alamommo Kemin Seudun Kuulo ry 

x Marja-Riitta Tervahauta 
Arja Prykäri (vara) 

Tornion Asuntopalvelusäätiö 

x Hilkka Rantamölö 
Seppo Frant (vara) 

Tornion Sydänyhdistys ry 

 Marja-Terttu Saglam Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
 Seppo Miettunen  Simon 4 H yhdistys ry 
 Taru Santamäki 

Marjo Muhonen (vara) 
Tornion Järjestöyhdistys ry 

  Kulttuuriyhdistys 
Nuorisoyhdistys 

x Markku Hukkanen Meri-Lapin Kehittämiskeskus, pj. 
x Jaana Sahi Tornio kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 
x Riikka Leinonen Kemi kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 
x Merja Äijälä Tervolan kunta, järjestöyhdyshenkilö 
 Emma-Lotta Heikinmatti Keminmaan kunta, järjestöyhdyshenkilö 

x Soile Vakkala Simon kunta, järjestöyhdyshenkilö 
 Anna-Sofia Nikka 

Teija Kannala (vara) 
Ylitornion kunta, järjestöyhdyshenkilö  

 Sirpa Tuokko Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 
 Maarit Alalahti  Seudullinen palvelutiimi 
 Leena Liimatainen LPSHP 

x Heidi Pyyny 
Hannele Kauppila (vara) 

Lapin ammattikorkeakoulu 

 Sanna Laitinen 
 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappia 

 Kaisa Kostamo-Pääkkö Poske, Lapin toimintayksikkö 
 

 Ritva Kauhanen Lapin liitto 
  Lapin aluehallintovirasto 

Lapin ELY-keskus 

 Tuula Huttunen Koivumaa 
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Hilkka Halonen 
Raija Lummi 

Lapin Liiton järjestöneuvottelukunnan pj. ja vpj. 
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ASIAT 
 
1§ Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
   Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat 
 
 Päätös:  
 Puheenjohtaja Markku Hukkanen avasi kokouksen klo 12. Todettiin 
 osallistujat.  
 
2§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 Esitys: 
 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi 
 

Päätös:  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. 

 
3§ Meri-Lapin järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman päivittäminen 

vuosille 2020-2023 
Esitys:  

 Käydään keskustelua toimeenpanosuunnitelman päivittämisestä vuosille 
2020-2023. 

 Linkki Meri-Lapin Järjestöstrategiaan 
 Linkki Järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelmaan 

 
Päätös:  
Päätettiin perustaa neuvottelukunnan yhteyteen työvaliokunta, joka  
valmisteleen järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelmaan päivitystä. 
Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toimesta on toteutettu Lapin 
järjestökysely vuonna 2018. Järjestökyselyn Meri-Lappia koskeva 
aineisto on luvattu toimittaa Majakan käyttöön. Tiedustellaan 
ajankohtaa  aineiston saamiselle. 

 
 

4§ Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan rooli ja tehtävät 
Esitys:  
Käydään keskustelua Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan roolista ja 
tehtävistä. 
Linkki Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunnan rooli ja tehtävät 
 
Päätös: 

 Käytiin keskustelua neuvottelukunnan roolista ja tehtävästä sekä 
 edustajien nimeämisestä neuvottelukuntaan. Tärkeäksi nähtiin myös 
 neuvottelukunnan työn näkyväksi tekeminen yhdistysten ja 
 sidosryhmätoimijoiden keskuudessa. Päätettiin, että työvaliokunta 
 jatkaa asian valmistelua. 

https://www.järjestötieto.fi/images/Meri-Lapin-kansalaisjrjeststrategia.pdf
https://www.järjestötieto.fi/images/201903_merilapin_jarjestostrategia_majakka_totetus.pdf
https://www.järjestötieto.fi/images/M-L_j%C3%A4rjest%C3%B6neuvottelukunnan_tarkoitus_ja_teht%C3%A4v%C3%A4t.pdf
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5§ Meri-Lapin järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet 
2019 

 Esitys: 
 Tuula Huttunen Koivumaa esittelee järjestöstrategian toimeenpanosuunni-

telman toimenpiteet vuodelle 2019.  
− paikalliset yhteistyörakenteet 
− seudulliset yhteistyörakenteet 
− Meri-Lapin kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto 
− Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-

2025 ja yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa. 
− Järjestötieto.fi – palvelu on linkitetty kaikkien (6) kunnan verkkosivuille 
− Järjestöstrategiaan liittyvät hankkeet 
− Lounais-Lappi lehden yhdistysliite  
− Meri-Lapin Järjestömessut 5.12. 

  
 Päätös: 
 Tuula Huttunen esitteli järjestöstrategian toimenpiteet vuodelle 2019. 
 

Meri-Lapissa järjestöt näkyvät hyvin uudistetuissa kuntastrategioissa 6/6. 
Paikallisena kuntien ja järjestöjen yhteistyörakenteena on toiminut 1-2 
kertaa vuodessa toteutetut toimijatreffit. Keväällä toimijatreffit toteutettiin 
kaikissa Meri-Lapin kunnissa. Tulevaisuudessa keskitytään erityisesti 
paikallisten ja seudullisten järjestö-kuntayhteistyörakenteiden 
juurruttamiseen, kunta-järjestö toimijatreffien toteuttamiseen ja kunta-
järjestöyhteistyöasiakirjojen laadintaan. Osassa kuntia on tehty päätökset 
yhteistyöasiakirjojen laadinnan käynnistämisestä vuonna 2020. 

 Linkki toimijatapaamisiin 
  
 Syksyn 2019 toimijatreffit tulossa: 

Tornio 15.10. 
 Kemi    29.10. 

 
Meri-Lapin järjestöjen seudulliset yhteistyörakenteet (järjestöjen 
kehittäjäverkostot ja järjestöneuvottelukunta) toimivat aktiivisesti 
kokoontuen 4-6 kertaa vuodessa. Jatkossa on tärkeää lisätä järjestöjen 
kehittäjäverkostojen ja kuntien vammais-, nuoriso-, ikä- ja kyläneuvostojen 
keskinäistä yhteistyötä. Järjestöjen seudullisten yhteistyörakenteiden avulla 
panostetaan hyödyntämään laaja-alaisesti järjestöjen osaamista ja 
asiantuntemusta, kehitetään kumppanuuskäytäntöjä yhdistysten kesken ja 
hyödynnetään yhdistystoimijoiden kokemusasiantuntijuutta palveluiden 
kehittämisessä.  

 Linkki verkostoihin 
 

Meri-Lapin kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto toimii tavoitteellisen 
yhteistyön edistämisen eteen. Yhteistyön painopisteitä ovat mm. terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen, seudulliset yhteisöavustuskriteerit ja 
järjestötyöllistäminen) 
Linkki verkostoon  

 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1484-laensi-pohjan-jaerjestoet-kuntien-kumppaneina
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2019/10/15/5709/-/toimijatreffit-15-10-2019
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2019/10/29/5726/-/toimijatreffit-29-10-2019
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
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Vaikuttamistyön ansiosta kuntien hyvinvointiryhmiin kahteen (2/6) on 
nimetty yhdistysedustaja vuoden 2019 aikana. Jatketaan vaikuttamistyötä 
vuonna 2020 ja panostetaan edelleen järjestöjen osallistumiseen ja 
näkyvyyteen kuntien hyvinvointisuunnitelmien ja -kertomusten laadinnassa. 

 
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-2025 
ja yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa on toteutunut järjestämissuunnitelman 
kohdan 11 Järjestöyhteistyö mukaisesti. 
Linkki järjestämissuunnitelmaan  
 
Järjestötieto.fi -palvelu on linkitetty Meri-Lapin kuntien (6) verkkosivuille. 
Linkittämistä jatketaan muiden sidosryhmätoimijoiden verkkosivuille ja 
parannetaan Järjestötieto.fi- palvelun näkyvyyttä kuntien sivuilla.  
Järjestötieto.fi - verkkopalvelusta löytyvät kaikki yli 4 000 lappilaista 
yhdistystä. Jatkossa keskitytään nostamaan esille erityisesti Meri-Lapin  
yhdistysten matalan kynnyksen tuki ja palvelut järjestöjen 
palvelutarjottimelle palvelemaan kuntalaisia, ammattilaisia ja yhdistyksiä 
itseään.   
https://www.järjestötieto.fi/  

 
Meri-Lapin Järjestöstrategian liittyvät hankkeet  
Järjestöstrategian tavoitteisiin 1 ja 2 vastaa suunniteltu 
JärjestöOsaamo- osallisuutta ja osaamista kansalais- ja järjestötoiminnasta-
hanke.  Rahoitusta on haettu Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kautta ESR 
TL 5 määrärahoista ja omarahoitusosuutta STEA:lta.  
Hankkeen tavoitteena on 1) yhteiskehittäen ja kokeillen jatkokehittää ja 
juurruttaa Tolokkua elämään nuorille- toimintamalli ja vahvistaa nuorten 
arjen hallintaa pienryhmissä ja yksilöllisesti. Toisena tavoitteena on 2) edistää 
ja kehittää toimintamallia tunnistaa, dokumentoida ja tunnustaa kansalais- ja 
järjestötoiminnassa hankittu osaaminen, jota nuori voi hyödyntää elämässä, 
koulutuksessa ja työssä.  Kolmantena tavoitteena on 3) lisätä järjestöjen 
nuorille suunnattujen matalan kynnyksen toiminnan saavutettavuutta 
kehittämällä yhdistysten yhteinen alusta sähköisen osaamistodistuksen 
näkyväksi tekemiseen ja jatkokehittämällä järjestöjen nuorten 
palvelutarjotinta. 
 
Lounais-Lappi lehden yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan liite on ilmestynyt 
9.11.2019. Tavoitteena on, että jatkossa liite ilmestyisi kerran vuodessa. 
Linkki liitteeseen 
 
Kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan päivänä 5.12. järjestetään 
järjestömessut ja uusiin tiloihin muuttaneen Meri-Lapin 
Järjestökeskuksen  avajaiset osoitteessa Pohjoisrantakatu 5, Kemi. 
Tilaisuudessa luovutetaan myös vuoden 2019 Meri-Lapin 
vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto. 
Vapaaehtoistoiminnan palkinnon saajaa voi ehdottaa tämän linkin kautta. 

https://www.järjestötieto.fi/images/201810_l_p_sotejarjestamissuunni_2018_2025.pdf
https://www.järjestötieto.fi/
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1559-vapaaehtoisuudesta-voimaa-liite-ilmestyy-11-9
https://fi.surveymonkey.com/r/VET-palkinto-19
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6§ Yhdistysten ja sidosryhmätoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset 

− Lapin ammattikorkeakoululla uuden Kosmoksen avajaiset ja avoimet ovet 
tiistaina 4.12. Asiasta tiedotetaan lisää. 
https://www.lapinamk.fi/fi  

− Tornion Sydänyhdistys jatkaa Perttula säätiön rahoituksen turvin Tornion 
9.luokkalaisten, lukiolaisten ja kylien (8) elvytyskoulutuksia.  
https://sydanliitto.fi/tornio/toiminta-172  

− Toivola-Luotola Setlementti ry selvittää toimintansa 
seutukunnallistamista. Yhdistys ylläpitää kohtaamispaikka Mikseriä ja 
hallinnoi muun muassa Meri-Lapin äitien järjestölähtöinen kotouttaminen 
– ja maahanmuuttaja ohjaamo Kemi- hankkeita. 
https://www.toivola-luotola.fi/  

 
7§ Muita asioista ei ollut 
 
8§  Tiedoksi merkittävät asiat 

- Lapin Liiton Järjestöneuvottelukunnan kokous 13.6. Linkki pöytäkirjaan 
▪ yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa. Meri-Lapissa yhteistyövastuu 

LPSHP kanssa Majakalla. 
- Järjestöjen osallistuminen maakunta- ja soteuudistukseen Lapissa 

loppuraportti. Linkki loppuraporttiin 
- PRH yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019 
- Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaisut ohjeen henkilötietojen 

käsittelystä yhdistystoiminnassa 2.8.2019 
Linkki ohjeeseen 

 
9§ Seuraava kokous 
 3.12. klo 13-15, Tornio 

  
10§ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05. 
  
  
  

 
 
 

 

https://www.lapinamk.fi/fi
https://sydanliitto.fi/tornio/toiminta-172
https://www.toivola-luotola.fi/
http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=53147&name=DLFE-34958.pdf
https://lapinmaakunta.fi/wp-content/uploads/sites/3/jarjestojen-osallistuminen-lapin-maakunta-ja-sote-uudistuksen-valmisteluun-loppuraportti.pdf
https://lapinmaakunta.fi/wp-content/uploads/sites/3/jarjestojen-osallistuminen-lapin-maakunta-ja-sote-uudistuksen-valmisteluun-loppuraportti.pdf
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisteri_uudistuu.html
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/10594424/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnassa/3f0e1e72-ec39-a103-4de9-df5a730ed226/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+yhdistystoiminnassa.pdf

