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1 HALLINTO JA HENKILÖKUNTA  
 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 1 (jatkossa Majakka) on vuonna 2000 perustettu 

Pohjois-Suomen alueella toimiva yhdistysten yhteinen edunvalvonta ja kehittämisorgani-

saatio, jonka perustehtävänä ovat ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen edis-

tämällä eri toimijoiden yhteistyötä, lisäämällä yhdistysten näkyvyyttä ja vaikuttamistoi-

mintaa sekä vahvistamalla kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä.  

Majakka on koordinaattori, vaikuttaja, kehittäjä, tukipalveluiden tuottaja ja se on toiminut 

kansalaistoiminnan kehittämisverkoston veturina vuodesta 2004 lukien. 

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 19.toimintavuosi. 

 

Kuvio 1: Kansalaistoiminnan kehittämisrakenne organisaationa 

 

1 https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry 
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 1.1 Yhdistyksen jäsenet 
 

Majakan varsinaisia jäseniä ovat yhdistykset. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrä oli 

kertomusvuoden lopussa 68 ja kannattavia jäseniä oli yhteensä 32.  

 

1.2 Yhdistyksen kokous 
 

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyksen var-

sinainen kokous, johon jäsenyhdistykset valitsevat kukin yhden äänivaltaisen edustajan.  

Vuonna 2019 yhdistyksen varsinainenkokous pidettiin 26.3.20183 Paikalla oli 11 jäsenyh-

teisöstä yhteensä 12 henkilöä.  

Yhdistyksen kokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toi-
minnanjohtajalle sekä käsitteli hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2019.  Lisäksi yh-
distyksen kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.  

Yhdistyksen puheenjohtajaksi jatkoi Kaisa Lauri. Yhdistyksen kokous valitsi hallitukseen 
jäsenet erovuoroisten tilalle.  

Yhdistyksen tilintarkastajayhteisöksi valittiin BDO Audiator Ltd ja vastuulliseksi tilintar-
kastajaksi Hilkka Ojala  BDO Audiator Ltd:stä tilikaudelle 2019. 

 

1.3 Yhdistyksen hallitus 
 

Majakan toiminnasta vastasi hallitus, johon kuului puheen- ja varapuheenjohtajan lisäksi 
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain 
toimikauden ollessa kahden vuoden mittainen. Hallitus vastasi strategian mukaisesta toi-
minnasta ja hyväksyi toimenpiteet ja aikataulut. Lisäksi hallitus ohjasi ja valvoi projektien 
etenemistä sekä yhdistyksen taloudellista tilaa.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa. Hallituksen jäsenille ei ole mak-
settu palkkioita hallitustyöskentelystä. Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Tuula Huttunen Koivumaa. 

Hallituksen kokoonpano 2019 
Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen  
Keminmaan Martat ry, Anneli Paldanius  
Tornion Invalidit ry, Helena Alaraatikka  
Tornion Sydänyhdistys ry; Hilkka Rantamölö 
Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Kaisa Lauri  
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo  

 

2 https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/jaesenyhteisoet 
3 https://www.järjestötieto.fi/images/20180320_vuosikokous_pk_majakka.pdf 
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Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Titta Hannila  
Kemin Seudun Ruskat ry, Atso Huhtamäki  
Luotolan Nuoret ry, Eija Pirjeta  
Suunta 2000 ry, Marko Vapa  
 

1.5. Yhdistyksen toimisto ja henkilöstö 
 

Yhdistyksen toimisto sijaitsi Meri-Lapin Järjestökeskus – Majakan tiloissa, osoitteesta Poh-
joisrantakatu 5, Kemi 30.6.2019 saakka, jonka jälkeen keskus muutti Pohjoisrantakatu 14 
osoitteeseen.  

Käytännön toiminnan organisoinnista, kehittämistyöstä ja  taloudesta vastasi toiminnan-
johtaja Tuula Huttunen Koivumaa.  Järjestösihteeri Tuula Pietilä vastasi Järjestökeskuksen 
ja yhdistysten yhteisen palvelupisteen, infon, toiminnasta. Tuula Pietilän tukena yhteis-
palvelupisteessä työskenteli Virpi Hannula ja osan vuotta Eija Rönkkö.   

Järjestöjen tunnettavuuden ja näkyvyyden toimintalinjasta vastasi tietotiimi, jossa työs-
kentelivät kertomusvuoden ensimmäisellä puoliskolla tietokoordinaattorina Samuli Karhu 
,jonka jälkeen tehtävää on hoitanut Leena Huttunen. STEA:n Paikka ohjelman avulla tieto-
tiimissä ovat työskennelleet kertomusvuonna Jarno Helin ja Juha-Matti Mäkinen. Lisäksi 
käytännön kehittämistyöhön ovat antaneet oman panoksensa työharjoittelussa olleet 
henkilöt.   

Verkostokoordinaattorina on työskennellyt Aila Rytkönen.  Hän on vastannut Meri-Lapin 
elämänkaariverkostojen koordinaatiosta ja kehittämisestä yhteistyössä yhdistysten kans-
sa. 

Kertomusvuonna pidettiin 1 päivän mittaisia koko henkilöstön kehittämispäiviä yhteensä 
13 kertaa sekä lisäksi pidettiin tiimikohtaisia työkokouksia.  Työntekijöiden osaamista ja 
jaksamista on tuettu myös järjestämällä mahdollisuus työnohjaukseen ja koulutukseen 
sekä kannustamalla terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävään toimintaan. Lakisääteinen työ-
terveyshuolto järjestettiin Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kautta. 

 

1.6. Jäsenyydet  
 

Majakka on Kansalaisareena ry:n jäsen sekä 
Hyvinvointialan Työnantajaliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n jäsen.  

https://www.stea.fi/stea-avustukset/avustusohjelmat
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2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2019 
 

Kaukoviisaus, jota minulla on hyvin paljon, mitä se on? 
Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja 

kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, 

että kun se kerran tapahtuu, ovat reitit selvät. 

Tätä lajia on harvalle suotu. 

Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään! 

Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa: 

asia jää huvikseen 

tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. 

Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, 

sille maailmanranta on kevyt kiertää… 

 

(Konsta Pylkkäsen ajatuksia) 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n perustamisesta 
on kulunut aikaa 19 vuotta. Majakan, yhdistysten ja eri 
toimijoiden kumppanuuden muotoutumista nykyiselleen 
on ohjannut, yhdistysten tarpeista kumpuava, hyvin käy-
tännönläheinen ote.  

Lapin Liiton järjestöstrategiaa alueellisesti toteuttava 
Meri-Lapin järjestöstrategia vuoteen 2030 on vahvistanut 
Majakan toiminnan suuntaviivoja. Alhaalta ylöspäin pon-
nistavan järjestöstrategian tavoitteena on luoda paikalli-
sia ja seudullisia yhteistyörakenteita yhdistysten ja kun-
tien sekä alueen muiden toimijoiden ketterälle yhteiske-
hittämiselle ja luovalle kumppanuudelle.   

Päävastuu Meri-Lapin järjestöstrategian toimeenpanon, 
seurannan ja resursoinnin koordinoinnista on ollut Maja-
kalla ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksella.4  

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian, jota Majakka to-
teuttaa omana strategianaan,  toimintasuunnitelman mu-
kaisia toimenpiteitä on kertomusvuonna toteutettu 
STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella. 

 

4 http://www.meri-lappi.fi/fi/etusivu/  
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2.1 Rajatonta yhteistyötä edistämässä 
 

Majakka on jatkanut toimintaansa areenana ja kanavana eri toimijoiden tasa-arvoiselle 
yhteistyölle, verkostoitumiselle ja kumppanuudelle. Toimintalinjan toiminnasta vastasi 
Majakan kansalaistoiminnan tiimi, jossa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin yksi (1) 
henkilö. 

Kertomusvuonna toiminta on jatkunut ennen kaikkea verkostoyhteistyötä ja se on tärkeä 
työn tekemistapa Majakassa.  Majakka kokoaa yhdistyksiä, julkisen sektorin, koulutusor-
ganisaatioita ja yksityisen sektorin toimijoita yhteisen kehittämisen äärelle. Yhteistyö 
koostuu erilaisista virallisista ja epävirallisista yhteistyörakenteista- ja verkostoista, han-
kekohtaisesta yhteistyöstä, tapahtumisen ja tilaisuuksien järjestämistä ja niihin osallistu-
misesta.  Majakan työntekijät, hallituksen jäsenet ja yhteisöjäsenet ovat olleet myös usei-
den kehittämis- ja ohjausryhmien jäseninä. 

Kertomusvuonna Majakka on panostanut erityisesti Kansalaistoiminnan kehittämisraken-
teen verkostojen toiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja niissä olevan asiantunti-
juuden hyödyntämiseen.  Lähtökohtana on, että merilappilaisen yhdistyskentän ääni nä-
kyy ja kuuluu. Toimintaa arvioitaessa on otettu huomioon yhdistyksiltä ja sidosryhmätoi-
mijoilta saadut tarpeet, toiveet ja palautteet kertomusvuoden aikana. 

Kertomusvuonna on jatkettu vuoropuhelua yhdistysten ja kuntien kanssa Majakan roolis-
ta, tehtävistä ja hyödyistä erityisesti yhdistyksille ja kunnille  sekä muille sidosryhmätoi-
mijoille 

Kansalaistoiminnan kehittämisrakenne on pitänyt sisällään toimintakonseptin, joka sisäl-
tää neljä  (4) laajaa kokonaisuutta, joita Majakka on koordinoinut: 

1. Seudulliset yhteistyörakenteet 

2. Paikalliset yhteistyörakenteet 

3. Kumppanuusverkostot 

4. Meri-Lapin Järjestökeskus - Majakka 

Yhdistysten keskinäisten ja yhdistys-kuntayhteistyörakenteiden kehittäminen on 
jatkunut ketteränä,  niin paikallisella kuin seudullisella tasolla. Toiminnan  yhtenä tavoit-
teena on lisätä ja vahvistaa yhdistysten yhteistä edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä paikal-
lisella, alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2005 perustettu 
Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan5 tarkoituksena on ollut edistää kansalaisyhteis-
kunnan ja yhdistysten sekä julkisen että yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, lisätä yh-
distystoiminnan näkyvyyttä, vahvistaa yhdistysten ja vapaan kansalaistoiminnan toimin-
taedellytyksiä sekä lisätä yhdistysten vaikuttamis- ja edunvalvonta yhteistyötä.  

 

5 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2 
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Neuvottelukunnan tehtävänä on ollut toimia Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toteu-
tuksen seuranta ja arviointiryhmänä, seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön 
muutoksia, tähän liittyvää kansallista kehitystä ja muutosta sekä yhdenvertaista digilisaa-
tiota, tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten 
kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi, käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehit-
tämishankkeita, sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista. 

Järjestöneuvottelukunta on kokoontunut kertomusvuonna kolme (3) kertaa. Neuvottelu-
kunnan jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Järjestöneuvottelukunta koostuu yhdis-
tysten ja sidosryhmien edustajista. 

Neuvottelukunnan kokoonpano: 

Järjestöjen edustajat:  Sidosryhmien jäsenet: 

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry  Meri-Lapin Kehittämiskeskus 

Outokaira Tuothaman ry  Ylitornion, Tornion, Tervolan, Keminmaan, Kemin 

Peräpohjolan Leader ry  Simon kuntien järjestöyhdyshenkilöt  

Toivola-Luotola Setlementti ry Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Tornion Invalidit ry  Seudullisen palvelutiimin edustus 

Keminmaan Martat ry  Lapin ammattikorkeakoulu 

Länsi-Pohjan Omaiset ja Läheiset ry Tornion laakson koulutuskuntayhtymä Lappia 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry  Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 

Lapin Liikunta ry  Pohjois-Suomen sosiaalialan Kehittämiskeskus, Lapin 

Suunta 2000 ry  toimintayksikkö (POSKE) 

Tornion Asuntopalvelusäätiö  Lapin Liitto 

Tornion Sydänyhdistys ry   Lapin Aluehallintovirasto 

Tornion Järjestöyhdistys ry 

Simon 4H yhdistys 

Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 

 

Kertomusvuonna kuntien järjestöyhdyshenkilöverkoston toiminta jatkui aktiivisena. Ta-
paamisia pidettiin yhteensä kolme (3) kertaa. Tapaamisten yhteydessä linjattiin järjestö-
kuntayhteistyön tavoitteita ja painopisteitä. Kertomusvuonna toteutettiin yhteistyössä 
kahdeksat toimijatreffit (8) Meri-Lapin kunnissa (6). Toimijatreffeille osallistui yhteensä 
160 toimijaa.  

Kaikille avoimet seudulliset Järjestöjen kehittäjäverkostot kokoavat alueen yhdistyksiä 
ja sidosryhmätoimijoita yhteiseen kehittämiseen, edistävät yhdistysten keskinäistä yhteis-
työtä ja yhteistyötä kuntien kanssa. Verkostoissa vaihdetaan tietoa ja osaamista järjestöjen 
kesken ja kunnan sekä järjestöjen välillä. Toiminnalla pyritään ehkäisemään päällekkäistä 
työtä ja löytämään yhteistyön paikkoja sekä kehittämään yhdistysten matalan kynnykset 
toimintamalleja ja palveluita.  
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Kertomusvuonna järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto (NEO) kokoontui 4 kertaa6 
ja osallistuja tapaamisissa oli yhteensä 28 henkilöä. Järjestöjen lapsiperheiden (LaPe) 
elämänkaariverkosto kokoontui neljä (4) kertaa7  ja osallistuja tapaamisissa oli yhteensä 
30 henkilöä. Järjestöjen ikääntyvien elämänkaariverkosto kokoontui kolme (3) kertaa8 
ja osallistuja tapaamisiin oli yhteensä 40 henkilöä. 

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittäjäverkosto9 koostuu vapaaehtois-
toimintaa koordinoivista tahoista. Verkosto kokoontui vuoden aikana kuusi (6) kertaa ja 
osallistujia tapaamisissa oli yhteensä 72 henkilö 16 eri yhdistyksestä. 

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkosto jakaa vuosittain  ”Meri-Lapin va-
paaehtoistoiminnan” tunnustuspalkinnon. Palkinnon tavoitteena on ollut huomioida 
arvokasta työtä tekeviä vapaaehtoistoimijoita ja tehdä vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. 
Vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto luovutettiin 5.12. 2019 Tuula Sykölle ja 
Suomen Karvakaverit ry:n merilappilaisille toimijoille. Järjestömessujen yhteydessä. Jär-
jestömessuilla 15 yhdistystä esitteli toimintaansa ja kävijöitä oli yhteensä noin 250. 

 

 

 

Kuva 1: Vuoden 2019 Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon saajat 

 

6https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1284-jaerjestoejen-nuorten-elamankaariverkosto 
7 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1283-jaerjestoejen-lapsiperheiden-elinkaariverkosto 
8 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1286-jaerjestoejen-ikaeaentyvien-elinkaariverkosto 
9 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1280-valikko-verkosto 
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Kumppanuusverkostot ovat Majakan ja kansalaistoiminnan kehittämisrakenteen toi-
minnan perusta. Majakan jäsenyhteisöt, sopimuskumppanit sekä verkostotoimijat ovat 
voimavara, joiden asiantuntemusta on systemaattisesti pyritty hyödyntämän kertomus-
vuoden aikana, mutta paljon osaamista on jäänyt myös käyttämättä.    

Kertomusvuoden päättyessä Majakassa oli 71 jäsenyhteisöä ja kansalaistoiminnan kehit-
tämisrakenteen verkostossa toimii lähes  400 yhdistystoimijaa ja säätiötä sekä kaikki alu-
een kunnat ja koulutusorganisaatiot sekä joukko yrityksiä. Majakan jäsenyhteisöjen määrä 
on kasvanut tasaisesti ja  vertailukelpoinen muiden vastaavien organisaatioiden jäsenyh-
teisöjen määrään. Jäsenyhteisöjen poistumat ovat johtuneet pääsääntöisesti yhdistyksen 
toiminnan hiipumisesta. 

Kertomusvuonna Lapin järjestökeskusten10 11 välistä luovaa yhteistyötä jatkettiin laaditun 
kumppanuussopimuksen pohjalta.  

Kertomusvuonna oppilaitosyhteistyö on jatkunut monimuotoisena. Alueen oppilaitokset 
ovat edustettuina useissa Majakan työryhmissä, ja Majakka on ollut mukana useissa Lapin 
AMK:n kehittämishankkeissa.  

Majakka on tukenut myös Lapin kokemusasiantuntijoiden Meri-Lapin toimijoita  monin eri 
tavoin mahdollistamalla muun muassa maksuttomat kokoontumiset järjestökeskuksen 
tiloissa. Majakan edustaja on osallistunut Lapin kokemusasiantuntijaverkoston toimin-
taan. 

Majakka on ollut mukana lukuisissa maakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa verkos-
toissa. Lisäksi Majakka on osallistunut useisiin yhdistysten ja kuntien paikallisiin verkos-
toihin ja työryhmiin. 

Meri-Lapin Järjestökeskus – Majakka ja yhdistysten yhteispalvelupiste (jatkossa info) 
on fyysisesti toiminut kertomusvuonna Kemissä. Keskus muutti pienempiin, mutta esteet-
tömimpiin tiloihin heinäkuussa.  

Keskus on tarjonnut toimisto- ja kokoustiloja yhdistysten ja sidosryhmien käyttöön. Ko-
koustilojen käyttö keskuksessa on ollut mahdollista päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. 
Majakan videoneuvottelulaitteen käyttö sisältyy kokoustilan vuokraan eli se on tällä het-
kellä yhdistyksille ilmaista, jos avattava neuvotteluyhteys on kahdenvälinen. Kokous- ja 
koulutustiloja on ollut kertomusvuonna käytössä kuusi (6) 30.6. saakka, jonka jälkeen 
kokoustilojen määrä supistui kahteen (2). 

Kansalaistoiminnan keskuksessa on ollut tarjolla tietoa yhdistysten toiminnasta yhden 
luukun periaatteella. Info-pisteen kautta yhdistyksillä on mahdollisuus vuokrata toimisto- 
ja kokoustilaa sekä ostaa oheispalveluita.  Lisäksi info palveli yhdistyksiä postitukseen, 
kopiointiin ja toimistopalveluihin liittyvissä asioissa. Keskuksen kahvila Poiju on ollut 
myös kokouskäytössä. Kahviossa on ollut mahdollisuus lukea päivän lehdet. Keskuksen 
asiakkailla on ollut käytössään Internet – pääte ilmaiseksi kahvion vieressä.  

 

10 https://www.jarjestotalo.fi/ 
11 http://www.jarjestokeskus.fi/fi/etusivu.php 
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Info-piste on tarjonnut yhdistyksille myös mahdollisuuden myydä varainhankintatuottei-
taan pisteessä. Keskuksen infon tuottamia oheispalveluita käytettiin toimintavuoden aika-
na yhteensä 318 kertaa. 

Kertomusvuonna keskuksen tiloissa kokoontui eri organisaatioita yhteensä 48, jotka käyt-
tivät tiloja yhteensä 490 kertaa, osallistujamäärän ollessa yhteensä 4638  henkilöä. Jä-
senyhteisöillä on ollut mahdollisuus säilyttää tavaroitaan maksutta keskuksen tiloissa.   

Lisäksi keskuksen tiloissa sijaitsivat Majakan toimistojen lisäksi Suomen Mielenterveys-
seuran Pohjois-Suomen aluetoimisto ja Suomen Mielenterveysseura ry:n rikosuhripäivys-
tyksen toimisto. 

 

2.2 Yhdistysviestintää ja digipalveluita kehittämässä 
 

Toimintalinjan päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisäämällä 
yhdistysten tavoitettavuutta ja näkyvyyttä, vahvistaa yhteistyösuhteita ja – verkostoja, 
rakentaa luottamuksen ilmapiiriä verkoston eri toimijoiden välillä, lisätä järjestötietoutta 
ja tiedon saatavuutta sekä aktivoida sen hyödyntämisessä. Toimintalinjan toiminnasta 
vastasi tietotiimi, jossa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin  2,5  henkilöä. 

Tavoitteena on ollut luoda yhdistysten kasvaviin viestinnän tarpeisiin keinoja mm. yhdis-
tysten yhteisen sähköisen Järjestötieto.fi -verkkosivuston, uutiskirjeen, blogin, Facebookin 
ja Instagramin avulla. 
 
Järjestötieto.fi sivuston käyttöaste kasvoi edelleen vuonna 2019. Kertomusvuonna 2019 
sivuston katseluita oli 42 483 kappaletta ja yksittäisiä käyttäjiä oli 30444. palveluun rekis-
teröityneitä käyttäjiä oli kertomusvuoden 2019 lopussa yhteensä 261. 
 

 Kaavio 1: Järjestötieto.fi- sivuston yksittäiset käyttäjät ja sivujen katselut 
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Järjestötietopalvelun yhdistysnetistä löytyy koko lappilaisen, mutta erityisesti Länsi-
Pohjan yhdistyskentän kirjo kunnittain. Palvelu pitää sisällään myös järjestöjen hyvinvoin-
titarjottimen, jossa yhdistysten matalan kynnyksen toiminta ja tuki on kerätty yhteen 
paikkaan. Hyvinvointitarjotin vahvistaa lapsiperheiden, nuorten ja ikääntyvien ohjautu-
mista yhdistysten toimintoihin ja toimii myös yhdistystoimintaan ohjaamisen työkaluna 
ammattilaisille. Järjestötietopalvelun vapaaehtoistoiminnan osio ovat tarkoitettu kaikille, 
jotka ovat kiinnostuneet vapaaehtoistoiminnasta. Alueella tarjottavien vapaaehtoispaikko-
ja voi etsiä sivustolle linkitetyn valtakunnallisen Hiiop100.fi- sivuston kautta. Sivustolle 
voi myös kirjautuneena käyttäjänä ilmoittaa avoinna olevia vapaaehtoistyön paikkoja. 
 
Järjestötietopalvelussa julkaistiin 125 tiedotetta ja 523 eri tapahtumaa ja järjestöjen pal-
velutarjottimelle luotiin yhteensä 28 toimintakorttia.  

Majakkaverkoston uutiskirje on jatkanut tasaisen varmaa tiedottamista koko kertomus-
vuoden. Yhdistykset ja sidosryhmätoimijat ovat ottaneet sen osaksi arjen tieottamistaan. 
Uutiskirje ilmestyi kahden viikon välein ja se lähetettiin kertomusvuonna yhteensä 22 
kertaa. Uutiskirje saavutti keskimäärin  1100 uutiskirjeen tilaajaa ja yhteensä uutiskirjettä 
lähetettiin 2 2814 kpl. 
 
Majakan facebook sivuston tykkääjämäärä on noussut 755 käyttäjään. Julkaisuja on ollut 
150 kertaa ja julkaisuista tykättiin yhteensä 1477 kertaa. Julkaisut näytettiin eri käyttäjien 
seinillä 32265 kertaa.   

 

 
 Kaavio 2. Järjestötietopisteen tapahtumien ja tiedotteiden sekä Facebook - sivuston kehitys 
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Järjestötietopiste12 on jatkanut kertomusvuonna toimintaansa ensi Länsi-Pohjan keskus-
sairaalan ja kesäkuusta 2018 lukien Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n  aulassa.  Järjestötieto-
pisteen organisoinnin vetovastuu on ollut Majakalla, ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on huo-
lehtinut paikalle kaikki fyysiseen toimintaan liittyvät välineet.  Järjestötietopisteellä on 
mahdollisuus esitellä toimintaansa tiistaisin klo 10.00–14.00. Vuonna 2018 yhdistykset ja 
hankkeet esittelivät toimintaansa yhteensä 24 kertaa syksyn ja kevään aikana. Kävijöiden 
määrä pisteellä oli yhteensä 652 henkilöä.  

Kertomusvuonna toimitettiin ensimmäistä kertaa yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan 8-
sivuinen liite Lounais-Lappi lehteen . Liite ilmestyi syyskuussa ja siihen oli  laatinut julkai-
sun  yhteensä 20 yhdistystä.   

 

 

 

Kuva 2: Voimaa vapaaehtoisuudesta Lounais-Lappi lehden liitteen etusivu 

 

12 https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/jarjestotietopiste 



 

2.3. Kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä vahvistamassa 
 

Toimintalinjan tavoitteenamme on ollut luoda edellytyksiä vanhoille ja uusille toimintata-
voille ja – tuelle, joiden avulla yhdistykset sekä menestyvät että uudistuvat. Lähtökohtana 
on, että toiminnot tukevat yhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä, ja kykyyn tuottaa 
tukea sitä tarvitseville.  

Järjestöjen tuki- ja neuvontapalveluille on kasvavaa tarvetta.  Paikallisyhdistysten tuen ja 
neuvonnan tarpeet liittyvät mm. perusjärjestötoimintaan, työllistämiseen, toiminnan ke-
hittämiseen, hankerahoitukseen, tiedottamiseen, yhdistysjuridiikkaan, koulutukseen ja IT-
tukeen. Yhdistysten ohjaus, tuki, neuvonta ja konsultaatiopyynnöt ovat jatkaneet tasaista 
kasvuaan kertomusvuonna.  

Kertomusvuonna yhdistysten tuen tarpeisiin on pystytty vastaamaan IT ja viestinnän osal-
ta. Kaikki annettu tuki on kohdistettu jäsenyhteisöille, resurssien vähyyden vuoksi. Ker-
tomusvuonna yhdistykset ovat käyttäneet Majakan tarjoamia tuki- ja neuvonta sekä 
oheispalveluita yhteensä lähes 1200 kertaa. Tämän enempään Majakan nykyiset resurssit 
eivät pysty. 

Erilaisia IT-tuen ohjaus, tuki- ja neuvontapyyntöjä tuli yhteensä 189 kappaletta. Viestin-
nän tuki-, ohjaus ja neuvontapyyntöjä kertomusvuoden aikana kertyi yhteensä 163 kpl. 
Verkkoneuvontaa annettiin yhteensä 5 kertaa. Huomiota on kiinnitetty vuoden 2019 aika-
na erityisesti etäyhteyksien käyttöön esim.  verkostojen tapaamisissa, jolloin myös kau-
empana olevat toimijat pääsevät verkoston toimintaan mukaan. Kertomusvuonna jäsenyh-
teisöjen kotisivuja on ylläpidetty kaiken kaikkiaan yhteensä 11 yhdistykselle. Päivityksiä 
jäsenyhteisöjen sivustoille tehtiin yhteensä 78 kertaa.  

Järjestöjen tuki- ja neuvonta- ja vapaaehtoistoiminnan resurssiyksikön toiminnan kehit-
tämiseen ei ole kertomusvuonna ollut resursseja. 
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2.4. Hanketoiminta  
 

Majakan hanketoiminta perustuu Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategiasta kumpuaviin 
yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden yhteisiin kehittämistarpeisiin. 

Kertomusvuonna ei ollut käynnissä hankkeita. 

 

3 TILINPÄÄTÖS  
 

Majakan taloushallinnon palvelut hankittiin ostopalveluna Tilitoimisto Rantala Ky:ltä. 

Toimintaa on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen STEA:n ja Meri-Lapin kuntien tuella 
vuodesta 2004 lukien. Rahoituspohjaa on pyritty tarmokkaasti laajentamaan, ja kertomus-
vuonna on ollut käynnissä niin Euroopan sosiaalirahaston kuin maaseudun Leader toimin-
taryhmien kautta myönnettyä hankerahoitusta.  

Majakan perustoiminta on jatkanut tasaista kasvuaan vuodesta 2004  lukien. Samoin ei 
kuitenkaan ole nähtävissä perustoiminnan rahoituksen osalta (STEA Ak2).  Oman varain-
hankinnan kehittämiseen ja likviditeetin kasvattamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, 
koska muiden rahoituskanavien kautta rahoitettavat hankkeen vaativat omaa likviditeet-
tiä noin 6 kuukauden menoja vastaavan määrän. 

Majakan tuloslaskelmassa toimintalinjat on eroteltu omiksi kokonaisuuksiksi. Yhteistyön 
edistämisen ja koordinaation toimintalinja rahoitetaan STEA:n Ak 2 avustuksella.  

Tilinpäätös osoittaa alijäämää 4 156,68 euroa. Yhdistys on toiminut tulorahoituksella 
ilman lainarahaa. Taseen loppusumma 56 516,91  euroa.  

Toiminnan kokonaistuotot olivat yhteensä 229 346,63 euroa, josta STEA avustusten 
osuus oli 195 338,34  euroa, eli lähes 86 % toiminnan kokonaisrahoituksesta.  

Toiminnan kokonaiskulut olivat yhteensä 233 503,31 euroa, joista henkilöstökulujen 
osuus oli 200 840,66  euroa, eli lähes 78 % toiminnan kokonaiskuluista.  

Yhdistyksen oma varainhankinta on vähäistä ja se on muodostunut jäsenyhdistysten jä-
senmaksuista sekä kannatusjäsenmaksuista, ollen  yhteensä 1440,00 euroa.  
Toimitilojen edelleen vuokraamisesta ja muista perittävistä korvauksista saaduilla tuloilla 
on voitu pienissä määrin kattaa keskuksen tilojen vuokra – ja kunnossapitomenoja sekä 
palveluiden myynnistä aiheutuneita kuluja. 
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3.1 Tuloslaskelma 
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3.2 Tase 
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3.3. Tilintarkastuskertomus  
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