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MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN IKÄÄNTYVIEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO  
MUISTIO 1/2020 

 
Aika:  Torstaina 9.1.2020 klo 10:00-12:00 
 
Paikka: Järjestökeskus Majakka, Pohjoisrantakatu 14 (2. krs), 94100 Kemi. 

 

Läsnä: Yhdistys: Osallistuja: 
x Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry   Sirkku Rauma 
 Lapin Muistiyhdistys ry/Lapin muistiluotsi-hanke  
 Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry    
 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   
 Kemin eläkeläiset ry  
 Eläkeliiton Kemin yhdistys ry  
 Veitsiluodon Eläkkeensaajat ry  
 Rytikarin Eläkeläiset ry  
 Kemin seudun kuulo ry  
 Kemin Martat ry   
x Länsi-Pohjan AVH - yhdistys ry Eero Knuuti 
x Toivola-Luotolan Setlementti Johanna Axelsson 
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x Meri-Lapin Mielenterveysseura/Kriisikeskus 
Turvapoiju 

Satu Peurasaari 

 Länsi-Pohjan neuroyhdistys ry  
 SPR Kemin osasto  
 Keminmaan Martat  
 Lautiosaaren Martat ry  
 SPR Keminmaan osasto  
  Eläkeliiton Simon Yhdistys ry  
 Simon Palvelukotiyhdistys ry  
 SPR Simon osasto  
 Eläkeliiton Tervolan Yhdistys ry  
 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 

 

x Tornion Kuulo ry Anneli ja Tauno Mattinen 
x Tornion Sydänyhdistys ry Seppo Frantti 
 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 Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry Aila Rytkönen, Tuomas Kukkonen 
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ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus 
 
Kokous avattiin klo 10.  

 
 

2. Yhdistysten esittelykierros ja ajankohtaiset kuulumiset 
 

Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry: yhdistys pääsee pitämään ensihoitokursseja 

kerran kuukaudessa keskussairaalalle. Kokemustoiminta ja vertaistoiminta 

keskiössä. Liikuntapassin esittely. Yhdistysesite on uusittu, Askel kerrallaan 

kuntoutuspolkua eteenpäin -teemalla ja kuvalla, kuvastaen kuntoutujan 

monivaiheista ja yksilöllistä kuntoutumisen polkua. Tärkeänä koetaan, että 

sairastava saa verkoston tuen ympärilleen.  

Länsi-Pohjan muistiyhdistys ry: muistisairaiden järjestö pyrkii saamaan uusia 

ryhmiä käyntiin, kiireinen syksy takana. Työikäisten muistisairaiden asemaan 

huomio.  

Tornion Sydänyhdistys ry: on pysytellyt aktiivisena ja sama linja jatkuu myös 

tänä vuonna. Sydäniskurikoulutukset olleet menestys. 

Tornion Kuulo ry: uusi puheenjohtaja haussa. Kuuloliiton auto tulossa kesällä. 

Korvalääkärin lähete sitä kautta. Joka kuukausi on kuulolähipalvelu ja 

kuukausitapaamisia sekä 80- ja 90-vuotiaiden muistaminen.  

Meri-Lapin Mielenterveysseura/Turvapoiju: toteutettu hyvinvointitreenejä 

ikäihmisille, jotka jatkuvat tänä vuonna. Tukihenkilötoimintaan liittyvä 

koulutus ajankohtainen. Viva-ryhmä vähentää yksinäisyyttä jalkautuen myös 

Takajärvelle.  

Toivola-Luotola Setlementti: ohjaa Purolan palvelukeskusta, joka järjestää 

asukkaidensa kotihoidonpalvelut sekä viriketoiminnan. Viva-ryhmä nähtiin 

mahdollisena toimintana Purolassa. Tapahtumia on järjestetty Purolassa 

runsaasti ja monikulttuurisuuden teema hankkeen kautta mukana.  
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3. Vuoden 2020 verkoston tavoitteet ja painopistealueet 
 
Verkoston tavoitteiden ja painopistealueiden määrittelemiseksi verkoston 

toimijoita pyydettiin arvioimaan verkoston aiempaa toimintaa ja esittämään 

tulevalle vuodelle sen pohjalta ehdotuksia toiminnan tavoitteellisemmaksi 

suuntaamiseksi keskeisimpiä tavoitteita kohti. Suullisessa palautteessa käsiteltiin 

verkostossa mukana olevien läsnäolijoiden toivomuksia sekä parannusehdotuksia 

mitä verkoston toiminnassa koettiin toimivana ja mitä voisi kehittää. 

Keskeisimpinä asioina palautekeskustelussa nousivat seuraavat: 

Yhdistysten omassa toiminnassa toivotaan ikääntyville mukavaa yhteistekemistä 

esimerkiksi pelien muodossa: tapaamisissa toivottiin älyllisesti haastavia pelejä, 

kokoontumisissa olisi hyvä olla ohjattua ohjelmaa. Verkkosivustoa 

https://www.muistipuisto.fi/ kannattaa hyödyntää. Lisää ryhmätoiminnan tueksi 

löytyy täältä: https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-

yhdistystoimijoille/ryhmatoiminta/menetelmia-ryhmatoimintaan/ ja 

Mielenterveysseuran useaan eri toimintaan soveltuvat kortit ovat ladattavissa 

täältä: https://mieli.fi/fi/materiaalit/julisteet-ja-kortit  

Aikaisemmin (2019) järjestetty toiminnallinen verkostokokous nähtiin 

positiivisena kokemuksena. Teemat ikääntyvien verkoston kokouksissa ovat olleet 

hyviä ja laajoja. Pohdittiin, mistä syistä läsnä ei kuitenkaan ole paljon toimijoita, 

vaikka yhdistyskenttä on laaja. Järjestöjen tavoitettavuus nousi huoleksi. 

Postituslistoilla paljon toimijoita, mutta kokouksien fyysinen osallistujamäärä pieni 

suhteessa tavoitettuihin toimijoihin.  

Tuotiin esiin, että esityslistan lähettämisen yhteydessä tiedusteltaisiin 

vastaanottajilta, onko osallistujilla kokouksessa esille nostettavia asioita, joita 

haluavat tuoda esiin. Toivottiin tiiviitä kokouksia.  

Kuntien toimijoita halutaan mukaan kokouksiin, jotta keskustelut eivät jää 

pelkästään järjestöjen keskinäiseksi vaan dialogia halutaan vahvistaa kunta-

järjestöyhteistyön kautta, joka toteutuu verkostokokouksissa. 

Yleistä yhdistyskoulutusta toivottiin, teemoja kuten yhdistyslaki, yhdistyksen 

talous, myös verkkokoulutus tulisi kyseeseen. 

 

 

https://www.muistipuisto.fi/
https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/ryhmatoiminta/menetelmia-ryhmatoimintaan/
https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/ryhmatoiminta/menetelmia-ryhmatoimintaan/
https://mieli.fi/fi/materiaalit/julisteet-ja-kortit
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Huomioitavaa: kokousten verkostomuistiot ovat saatavilla järjestötieto.fi palvelussa 

myös heille, jotka eivät osallistu kokouksiin paikan päällä. Ei ole vaikuttavuustietoa, 

minkä verran kokousten anti niiden kautta siten tavoittaa toimijoita, jotka eivät ole 

fyysisesti paikalla kokouksissa. Lisäksi kokouksissa on ollut mukana viime vuonna 

myös kuntien toimijoita kuten luottamushenkilöitä. Lisäksi etämahdollisuus 

osallistua on tarjolla, kun kokous pidetään Majakassa. Viime vuoden 2019 aikana 

pidettyjen neljän ikääntyvien verkostokokouksen aiheina olivat Länsi-Pohjan alueen 

sote-palveluiden järjestämissuunnitelma LPSHP kehittämispäällikkö Merja 

Haapakorva-Kallion alustamana, digitaidot arjen apuna kouluttajana Veijo Kirkinen, 

hyvän ikääntymisen edistäminen järjestöjen toimintaa kehittämällä (toiminnallinen 

työpaja) sekä ikääntyvien kotihoidon palvelut alustajana Riitta Nahkiaisoja. 

Tavoitteena oli ajankohtaisten asioiden ja teemojen nostaminen keskusteluun ja 

kunnista on ollut mukana kaikissa kokouksissa edustajia. Kuntien osallistamista 

kuitenkin jatketaan verkoston toimijoiden toiveiden mukaisesti yhä vahvemmin 

myös tulevan vuoden aikana. 

Vuoden 2020 painopistealueeksi koettiin tärkeänä nimenomaan kuntien kanssa 

tehtävän yhteistyön kehittämisen ja tiivistämisen, jotta järjestöissä toteutettava työ 

tulisi näkyväksi ja sen arvo nähtäisiin sekä toiminta saisi kasvot. Kuten kokouksessa 

tuli esille, kuntayhteistyötä jatketaan vuoden 2020 aikana sekä verkostokokouksissa 

että toimijatreffeillä ja muissa yhteyksissä. Kutsut menevät myös kuntien 

järjestöyhdyshenkilöille, jotka osallistuvat verkostojen kokouksiin oman 

harkintansa mukaan ja vievät tahoillaan tietoa kunnissa toiminnastamme eteenpäin. 

Palautteesta muodostettiin kokouksessa kaksi päätavoitetta. 
 
Tavoite 1. Yhteistyötä kuntien ja yhdistysten välillä pyritään syventämään 
yhdistysten tekemän työn näkyväksi tekemiseksi 

 
Kokouksen aikana tuotiin esille kunnan läsnäolon puutos. Osallistujat kokivat, 
ettei heidän äänensä kuulu julkisen sektorin tasolle ja että järjestöjen 
keskinäisellä keskustelulla on vähentynyt merkitys ilman kunnan edustusta.  
Kuntien toivotaan nimeävän kokouksiin omat edustajansa, joilla puheenvuoro 
kokouksessa. Verkostoissa on kuitenkin viime vuonna ollut mukana kuntien 
toimijoita (mm. kotipalveluista sekä luottamushenkilöitä). 
Toimenpide tavoitteelle 1: kokouksiin kutsutaan kuntien järjestöyhdyshenkilöt, 
jotka myös vievät omassa kunnassaan tietoa verkostokokouksista eteenpäin ja 
kutsuvat mukaan kuntatoimijoita ja tiedottamiseen monikanavaisesti 
panostetaan. Teemallisissa kokouksissa tärkeä tavoittaa juuri ko. aiheen 
kuntatoimijat mukaan. 
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Tavoite 2. Verkoston toiminnan vahvistaminen: toimijoita pyritään 
tavoittamaan paremmin viestinnän eri keinoin (monikanavaisuus) 

 
Ikääntyvien verkostokokouksiin toivotaan suurempaa osallistujamäärää ja 
verkostoa halutaan vahvistaa. Toimijoita on paljon, mutta tämänhetkisiä 
aktiivitoimijoita rajallinen määrä. 
Toimenpide tavoitteelle 2: Kysely verkoston toiminnan kiinnostavuudesta sekä 
yleistä jalkautumista ja tiedottamista verkoston kehittämiseksi. Järjestötieto.fi 
palvelun markkinointi ja hyödyntäminen.  

 

 
 

4.  Järjestötieto.fi yhdistysten palvelutarjottimen esittely 
ks. edelliset kohdat. Järjestötiedon markkinointia ja tiedottamista tehostetaan, jotta 
palvelun käyttöön tutustutaan ja otetaan se omaksi yhä paremmin.  

 
 
 

5.  Muut esille tulevat asiat 
 
10.3 Soveltavan liikunnan päivä Tervahallilla 
11.3 Kulttuurikeskuksella neuropsykologi Tatu Kaurasen luento aivoterveyteen ja 
epilepsiaan liittyen. 
 
 
 

6. Seuraava kokous 
 

2. kokous 12.3.2020 klo 13-15 Tervola, Paakkolan kylätalo Suvantola 
3. kokous 15.9.2020 klo 10-12 
4. kokous 8.12. klo 12-14   
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päättyi klo 12. 
 
 
Muistion kirjasivat Aila Rytkönen ja Tuomas Kukkonen Majakka ry 


