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Aloitteen sisältö 

Kuntalaisaloite: Järjestöille yhteinen talo Kemiin 

 

Tausta ja tarve Järjestötalolle 

Kemin alueella toimii 476 yhdistystä. Osalla yhdistyksistä on käytössään vuokratut 

toimitilat, joihin ne saavat avustusta kaupungilta ja Stealta. Osa yhdistyksistä vuokraa 

kokoustiloja Majakalta. Osalla ei ole lainkaan toimitiloja käytössään. Kaikilla 

yhdistyksillä ei ole taloudellisista syistä mahdollisuutta toimitilojen vuokraukseen.  

Majakan tilakartoituksen ja yhdistysten verkostokokousten kautta on toistuvasti tuotu 

esiin krooninen puute soveltuvista tiloista varsinkin pienemmillä taloudellisilla ja 

toiminnallisilla (vapaaehtoisvoimin) resursseilla toimivien yhdistysten osalta. Kemissä on 

monia kaupungin omistamia tiloja, joita järjestöt voisivat hyödyntää. Majakan vuoden 

2018 lopulla toteuttamassa tilakyselyssä ja järjestöverkostoissa esitetyissä kannanotoissa 

yhdistysten tilojen tarve nousee esille säännöllisesti. Tilojen tarve koskee 

kokoontumistiloja (ryhmät, kerhot), toimistotiloja, tarvikkeiden ja materiaalien 

säilytysmahdollisuutta ja liikunnallisten ryhmien vetämiseen soveltuvia tiloja. 

Esimerkiksi Kemikammari toimii kuntalaisten olohuoneena, mutta myös sen toimitilat 

ovat käyneet pieneksi suurten kävijämäärien vuoksi, mikä osoittaa osaltaan kolmannen 

sektorin toiminnan tärkeyden erityisesti heikoimmassa asemassa olevien sekä 

ikääntyvien parissa. 

Esitämme, että Kemin kaupunki osoittaa kemiläisille sekä Kemin kaupungin alueella 

toimiville järjestöille (kotipaikka Kemi tai lähikunta) monitoimitilan, jota yhdistykset 

voivat käyttää kokouksiin sekä kumppanuuden kehittämiseen ja yhteistyön edistämiseen 



Kemin kaupungin kanssa. Kaupunki tukee kuntalaistensa hyvinvointia ja terveyttä 

edistävää toimintaa panostamalla aktiiviseen kansalaistoiminnan mahdollistamiseen 

konkreettisena toimena tilojen tarjoaminen alueen aktiiviselle järjestökentälle. Tiloja 

käyttäisivät pääasiassa kemiläiset järjestöt, mutta myös ne yhdistykset, jotka 

järjestävät toimintaa Kemissä ja kemiläisille. 

Järjestöjä on tärkeää tukea, sillä ne tuottavat yleishyödyllistä toimintaa kaiken ikäisille 

kuntalaisille tasa-arvoisesti ja ihmisläheisesti, toimintaan osallistujien taloudellisesta ja 

sosiaalisesta statuksesta riippumatta. Niiden merkitys on ennaltaehkäisevässä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Järjestöt pitävät esillä yhteiskunnallisesti ja 

inhimillisesti tärkeitä teemoja ja tekevät aktiivisesti jäsentensä ja viiteryhmiensä eteen 

pyyteetöntä, usein täysin vapaaehtoispohjalle nojaavaa työtä. Ne lisäävät 

kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttavat paikallisina 

hyvinvointitoimijoina. Yhdistykset yhdistävät kaupunkilaisia ja luovat yhteisiä toiminnan 

areenoja. Kemi kaupunkina voisikin antaa vahvan signaalin kolmannen sektorin 

toimijoiden arvostamiseksi, tukemalla niitä vastaamalla tilantarpeisiin Järjestötalo-

projektilla. Pienellä taloudellisella panostuksella saataisiin siten aikaan merkittävää 

yleistä hyvinvointia edistävää toimintaa ja vahvistettaisiin kumppanuutta yhdistysten ja 

kunnan välillä.  

Käytännössä Järjestötalo toimisi siten, että Kemin kaupunki osoittaisi soveltuvat tilat. 

Käytöstä sovitaan yhteistyössä kaupungin ja mukaan haluavien yhdistysten kanssa 

luomalla toimitiloihin varauskalenteri ja kirjallinen sopimus käytöstä, mukaan lukien 

tilojen siivous ja muu kunnossapito. Kaupunki vastaisi tilojen merkittävämmistä 

kustannuksista (lämmitys, sähkö, internet, kiinteistönhuolto). Pienemmissä kunnissa 

kyläyhdistykset ovat saaneet tiloja käyttöönsä esimerkiksi vanhojen koulurakennusten 

kautta. 

Aloitteen sisältö tukee ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, ehkäisee syrjäytymistä, 

osallistaa ja tukee eri-ikäisten yhteisöllisyyttä, aktiivista osallisuutta ja sosiaalista 

kasvua. Yksinäisyydestä ja oman hyvinvoinnin eriasteisesta laiminlyönnistä aiheutuvat 

sairaudenhoitokulut ovat suuressa mittakaavassa verrattuna aloitteen aiheuttamiin 

kustannuksiin. Kustannuksiltaan aloitteen toteuttaminen ei vaadi kaupungilta isoa 

panostusta vaan esitystä siitä, mitä tiloja Järjestötaloksi voisi ajatella Kemin alueella.  

 

 

 

 



 

Aloitteen lisätiedot 

Kuntalaisaloitetta tukevat seuraavat järjestöt, jotka allekirjoittavat aloitteen 

järjestötalon saamiseksi Kemiin. 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti 

Xenus, Kemi -Tornion Lintuharrastajat  

Kynnys ry – SAMAT-toiminta 

Lapin Epilepsia yhdistys ry  

Henkinen Kehitys Kemi ry  

Palloseura Kemi Kings ry 

Luotolan Nuoret ry 

Meri-Lapin Radiokerho Ry 

Eläkeliiton Kemin Yhdistys ry 

Yritys Valmennuskeskus Public 

Kemin kansall / Kirjallisuuspiiri 

Meriva sr 

Länsi-Pohjan AVH - yhdistys ry 

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 

Länsi-Pohjan Yleisurheilu ry 

Simon Palvelukotiyhdistys ry 

Lomakoti Lepola ry 

Keminseudun Reuma ry 

Kemin kansalliset seniorit ry / Näprääjät 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry. Kemin Seudun OS. 



Kemin Eläkkeensaajat ry 

Kemin helluntaiseurakunta 

Kemin Seudun Invalidit ry 

Kemin VPK ry 

Meri-Lapin Matkailuoppaat ry 

Meri-Lapin Radiokerho Ry 

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry 

Via ry MeriLapin paikallisosasto 

Länsi-Pohjan Muistiyhdistys  

Keminseudun Karjalaseura 

 

Yhteystiedot: Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry, Pohjoisrantakatu 14, 94100 KEMI. 

 

 

 

 

 


