
 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

 
Kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto  1/2020 
 
Aika:  tiistai 21.1.2020 klo 13-15 
 
Paikka: Toivon Tupa, Simontie 1 Simo 
 
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä 

 
Nimi Organisaatio 

Anna-Sofia Nikka Ylitornion kunta 

Jaana Sahi Tornio kaupunki 

Emma-Lotta Heikinmatti Keminmaan kunta 

Merja Äijälä Tervolan kunta 

Eeva Syynimaa Kemin kaupunki 

Soile Vakkala Simon kunta 

Tuula Huttunen Koivumaa 
 

Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry 

 
 

Asiat: 

1. Tervetuloa ja edellisen kokouksen muistio  
 

  Soile Vakkala toivotti toimijat tervetulleiksi ja kertoi Toivon Tuvan historiasta. 
 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-
jaerjestoeyhdyshenkiloet  

 
 

2. Kunta- järjestöyhteistyön tilanne ja ajankohtaiset kuulumiset kunnissa 
 

Kuultiin kuntien ajankohtaisia kuulumia ja järjestö-kuntayhteistyön tilannetta 
kunnissa.  Kunnan ja yhdistysten välistä toiminnallista yhteistyötä tehdään paljon 
kaikissa Meri-Lapin kunnissa.  
 
Simossa lapsiperheille on käynnistynyt Toivon kahvila toiminta yhteistyössä 
yhdistysten kanssa. Kunnassa toimii nuorille suunnattua yökahvilatoiminnan. Syksyn 
kuluessa on pidetty kunnan ja järjestöjen tapaamisia. Simon Sivistyslautakunta 
hyväksyi 9/2029  yhdistysten avustussääntöjen kriteerien muutoksen; 
järjestön/yhdistyksen/seuran tulee olla rekisteröitynyt Järjestötieto.fi – 
verkkopalveluun sekä osoittaa miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä. 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
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Yhteisöavustusten määrä  pysyy todennäköisesti entisellään. Hakuaika on 
maaliskuussa.  
 
Ylitorniolla yhteistyötä yhdistysten kanssa tehdään kolmella osastolla; liikunta, kylät 
ja vapaa-aikatoimi. Helmikuussa on suunnitteilla eri osastojen yhteistyöpalaveri 
järjestöyhteistyön tiimoilta. Yhteisöavustuksiin ei ole tulossa muutoksia. Ylitorniolla 
on juuri päivitetty hyvinvointikertomus, joka löytyy kunnan nettisivuilta 
https://ylitornio.fi/kunta-info/toiminnan-jarjestamiseen-liittyvat-asiakirjat/ 
 
Torniossa yhteisöavustuskriteerit päivitetty vuonna 2017. Hyvinvointitavoite ei näy 
vielä riittävästi kriteereissä. Yhteisöavustusten hakuaika on syksyllä ja muutoksia 
avustusmääriin ei ole tulossa. Kunnassa toimii hyvinvointiryhmä, joka toimii 
hyvinvointityön vuosikellon mukaisesti mm. toimijatreffien osalta.  
Työn alla on osallisuussuunnitelma, jonka yhteyteen pohditaan myös järjestöjen 
osallisuutta ja siihen liittyvä kunta-järjestöyhteistyön asiakirjan laadinnan 
käynnistämistä.  
 
Keminmaassa toiminnallista yhteistyötä tehdään myös yhdistysten kanssa paljon mm. 
MLL perhekahvilan ja erilaisten tapahtumien merkeissä; Kaikki tekee tapahtuma 12.1. 
ja tulossa on 6.6. VilliKalli tapahtuma.  Kunnan verkkosivujen päivitys suunnitelmissa.  
 
Tervolassa mietityttää vapaa-aikatoimen ohjaajan työn jatkuvuus. Toiminnallista 
yhteistyötä tehdään paljon mm. MLL perhekahvilan ja SPR ruokajakelun tiimoilta.  
 
 

3. Vuoden 2020 toimenpiteet 
 

− toimijatreffit ja kunta-järjestöyhteistyö asiakirja  
Yhdistykset on huomioitu hyvin seutukunnan kunta- ja kaupunkistrategioissa ja 
tässä vaiheessa olisi tärkeää yhdistysten näkökulmasta kirjata ylös, mm. miten 
yhdistykset otetaan huomioon toimijoina, ja miten kuntalaisten osallisuus sekä 
kuuleminen toteutuvat kuntastrategian pohjalta yhdistysten kautta. Lisäksi 
yhteistyöasiakirjaan olisi hyvä kirjata, miten yhdistyksiä osallistetaan kunnan 
hyvinvointisuunnitteluun ja sen toteuttamisen arviointiin. Tällä varmistettaisiin 
yhdistyskentän näkemys vuosittaisissa hyvinvointitoimenpiteissä. 

 
Yhteistyöasiakirjassa sovitut ja selkeästi kirjatut toimintaperiaatteet 
helpottavat molemminpuolista kommunikointia, edistävät yhdistysten 
tasapuolista kohtelua ja  lisäävät kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä 
kansalaisyhteiskuntaan päin. Tilanne kunnissa 12/2019: 

 
1 Kemi 

Keskusviraston johtoryhmä  on kirjannut kunnan ja järjestöjen välisen 
yhteistyöasiakirjan vuoden 2020 toimenpiteeksi kaupunkistrategian 
toimenpideohjelmaan  ja hyvinvointisuunnitelmaan.  

https://ylitornio.fi/kunta-info/toiminnan-jarjestamiseen-liittyvat-asiakirjat/
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2 Tornio 

Kunnassa ollaan laatimassa osallisuussuunnitelmaa. Järjestöjen osalta se 
tarkoittaa kunta-järjestöyhteistyöasiakirjan laatimista yhdistysten 
osallisuuden lisäämiseksi osana kunnan osallisuussuunnitelmaa. Seuraavat 
toimijatreffit suunniteltu toteutettavaksi maaliskuussa. 
 

3 Keminmaa 
27.3.2019 toimijatreffeillä sovittiin yhdistysten toiveeksi 
jatkotoimenpiteenä. Asiaan palataan 22.1.2020 pidettävillä toimijatreffeillä. 
 

4 Ylitornio 
3.4.2019 toimijatreffeillä asiakirjan laatiminen nostettiin esille yhdistysten 
toiveissa. Seuraavia toimijatreffejä suunnitellaan huhti-toukokuulle. 
 

5 Tervola 
6 Simo 

 
− kuntien yhteisöavustukset 

Majakan toimesta on kartoitettu kuntien jakamat yhteisöavustukset vuodelta 
2019. Seuraavaksi kartoitus menee kuntien järjestöyhdyshenkilöille 
kommentoitavaksi ennen sen julkaisemista. 
 
Tietoa kuntien jakamista avustuksista yhteisöille löytyy kuntien verkkosivuilta: 
1 https://ylitornio.fi/kunta-info/kylat/kylatoiminnan-avustus-2019/  
2 https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/avustukset-2/ 
3 http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/avustukset/  
4 https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuosiavustukset_2 (nuoriso) 

https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuosiavustukset (liikunta) 
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Kulttuuriavustukset  

5 http://www.kemi.fi/asiointi/lomakkeet/  
6 https://www.simo.fi/palvelut/asiointi/lomakkeet/  

Sivistyslautakunta 9/2019: Järjestön/seuran/yhdistyksen tulee olla 
rekisteröitynyt Järjestötieto.fi- palveluun sekä osoittaa miten toiminta 
edistää hyvinvointia ja terveyttä 
 

− työllistämisen kuntalisäkäytännöt  
Majakan toimesta on käynnistetty kartoitus kuntien työllistämisen kuntalisä 
käytännöistä yhdistysten työllistämisestä. Kartoitus luo pohjan yhteiselle 
kehittämistyölle jatkossa. 

 
− Järjestötietopalvelu.fi linkitys kuntien verkkopalveluissa 12/2019 
        Meri-Lapin kuntien verkkosivuille on linkitetty Järjestötieto.fi – palvelu lukuun 

ottamatta Torniota. Vuoden 2020 aikana pyritään parantamaan 
Järjestötietopalvelun näkyvyyttä kuntien sivustoilla. 

https://ylitornio.fi/kunta-info/kylat/kylatoiminnan-avustus-2019/
https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/avustukset-2/
http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/avustukset/
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuosiavustukset_2
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Vuosiavustukset
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Kulttuuriavustukset
http://www.kemi.fi/asiointi/lomakkeet/
https://www.simo.fi/palvelut/asiointi/lomakkeet/
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https://ylitornio.fi/ (etusivulla pikalinkeissä) 
https://ylitornio.fi/kunta-info/ (järjestöt ja yhteisöt) 
 http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/yhdistykset/  
 https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot  
 http://www.kemi.fi/linkkilista/  
 https://www.simo.fi/palvelut/vapaa-aikapalvelut/  
 http://www.meri-lappi.fi/fi/kehittamiskeskus/kehittamiskeskuksen-
jasenyydet/  

 
        Majakan toimesta laaditaan artikkeli Järjestötieto.fi – palvelusta ja tiedotetaan 
        palvelusta mm. kuntien sisäisissä tiedostuslehdissä ja paikallislehdissä. 
   
 

 
 
 
 

4. Seuraava kokous 
− tiistaina 28.4. klo 13-15, Ylitornio 

 
 
 
 
 
 
Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 

https://ylitornio.fi/
https://ylitornio.fi/kunta-info/
http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/yhdistykset/
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot
http://www.kemi.fi/linkkilista/
https://www.simo.fi/palvelut/vapaa-aikapalvelut/
http://www.meri-lappi.fi/fi/kehittamiskeskus/kehittamiskeskuksen-jasenyydet/
http://www.meri-lappi.fi/fi/kehittamiskeskus/kehittamiskeskuksen-jasenyydet/

