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Kemimaan toimijatreffit 22.1.2020  Muistio 
 

klo 17.30 Tervetuloa 

Keminmaan kunnan edustajat 

- kaikki tekee tapahtuman palaute 

- kunta-järjestöyhteistyö  

klo 18.30 Kunta-järjestö – yhteistyö 

Tuula Huttunen Koivumaa, toiminnanjohtaja 

klo 19.00 Kohti kumppanuutta työpajat 

klo 20.00 Päätössanat 

Osallistujat: 
Sirkku Rauma  Lapin Muistiyhdistys ry/Lapin Muistiluotsi 
Merja Simoska  Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry 
Aulikki Jänis  Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry 
Päivi Nevanperä  Suomen Karva-Kaverit ry 
Eeva Laari  Keminmaan Naisvoimistelijat ry 
Päivi Syväjärvi  Luotolan Nuoret ry 
Hannu Kreivi  No Limit motor club ry 
Tomi Aula  No Limit motor club ry 
Helena Inkeroinen  Keminmaan Martat ry 
Saara Holappa  Keminmaan Martat ry 
Pirkko Kallavaara  Keminmaan Martat ry 
Kyösti Karjalainen  Meri-Lapin Matkailuoppaat ry 
Emma-Lotta Heikinmatti Keminmaan kunta / vapaa-aikapalvelut 
Emma Kuoksa  Keminmaan kunta / vapaa-aikapalvelut 
Seppo Selmgren  Meri-Lapin Country ry 

 
− Tuula Huttunen Koivumaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, jonka jälkeen 

Emma Kuoksa käytti kunnan puheenvuoron kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä sekä Kaikki tekee- 
tapahtumasta ja siitä saadusta palautteesta.  

− Seuraavaksi Tuula Huttunen Koivumaa käytti puheenvuoron kunta-järjestöyhteistyöstä 
seudullisesti ja Keminmaassa (Liite 1). 

− Työpajojen kautta työstettiin kunta-järjestöyhteistyöhön liittyviä teemoja, joista kooste alla: 
 

1. Kunta-järjestöyhteistyö rakenteet/osallisuus 
- toimijatreffit koetaan hyväksi, verkostoitumista ja keskustelua tukevaa toimintaa, monta 

eri toimijaa saman katon alla 
- toimijatreffit kerran vuodessa riittävät 
- osallisuus kuntalaisten näkökulmasta olisi helpompi toteuttaa esim. jonkun tapahtuman 

yhteydessä 
- ”osallisuuskahvit” järjestöjen kanssa suunnittelu ja toteutus 
- kunnan tapahtumien yhdistämistä esim. Keminmaa - päivä ja Taiteiden yö, 

järjestämisvastuu sivistyspalveluilla, järjestöt mukaan suunnitteluun ja toteutukseen 
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- talkootyötä esim. kadunvarsien siistimistä kunnan ja yhdistysten yhteistyössä 
 

2. Avustukset, tuet ja tilat/ ideoita ja näkökulmia 
- jos yhdistyksellä on toimintaa kunnassa, pitäisi voida hakea ja saada avustuksia 
- tilat myös yhdistyksille, jossa on alueellisia toimijoita 
- yhteinen tila kustannuksitta käyttöön 
- monitoimitila järjestöjen haaveena 
- tapahtumakohtainen avustus yhdistykselle, vaikka kotipaikka on eri kunta 

 
3. Järjestöjen osallistuminen kunnan hyvinvointi työhön / ideoita / näkökulmia 

- yhteisöllisiä tapahtumia 
- osallistumista haittaa huono tiedotus 
- järjestöjen aktiivisuus 
- töiden jakautuminen 
- mitä kunta haluaa järjestöiltä (kunta haluaa mahdollisuuden auttaa) 
- järjestöt voivat tuottaa omaa osaamistaan (Martat, Catering, tietoiskut) 
- järjestöt osallistuvat talkootyöllä (hankkeiden oma rahoitus) 
- osallistuminen kunnan tapahtumiin/markkinointiin 
- kunnan sivustoilla näkyvyyttä järjestöille 
- järjestöjen edustaja hyvinvointisuunnitelman työryhmään 
- uskallusta ottaa yhteyttä kunnan työntekijöiden ->toimii myös päinvastoin 
- resurssit yleisesti 

 
4. Tiedottaminen järjestöjen ja kunnan välillä/ kehittämistoimenpiteet /ideoita ja 

näkökulmia 
- yhteistyö oman alan kuntatahojen kanssa toimii (aiesopimus) -> keskusteluyhteys 

löytyy, mutta aloite yleensä yhdistykseltä 
- löytyy aina joku kontakti kunnasta 
- kunta voisi tiedottaa ja ehdottaa yhdistyksille uusia asioita /jakaa ajankohtaista tietoa 

esim. kunnalla paljon tietoa ja tilastoja asukkaista, joita yhdistykset voisi hyödyntää sekä 
esim. yhdistää/luoda uutta yhteistyötä eri yhdistysten välillä -> esim. Martat & 
Omaishoitajat -> ruoanlaittoilta 

- kunta voisi olla aktiivisempi yhdistysten suuntaan, aloitteentekijä! 
esim. kunta tiedustelisi, onko yhdistyksillä annettavaa johonkin työn alla 
olevaan asiaan/ kehityskohteeseen ja kun kehitetään/suunnitellaan 
yhdistyksiä koskevia asioita, otettaisiin yhdistykset mukaan 
suunnittelutyöhön hyvissä ajoin 

- kunnan tapahtumakalenteriin lupa julkaista myös niillä yhdistyksillä, joilla 
kotikunta muu kuin Keminmaa (Meri-Lapin alueella laajasti toimivat yhdistykset, 
jotka järjestävät Keminmaassa tapahtuman) 

- osallisuuden kehittämiseksi yhteinen palaveri kuntapäättäjien ja yhdistysten välillä 
- enemmän tiedottamista, usein ja eri kanavissa 

 
− Todettiin, että kunta-järjestöyhteistyön asiakirjalle on tarvetta. 

Ehdotettiin, että yhteistyöasiakirjan laadintaprosessi voisi käynnistyä esim. niin että viedään 
asiakirjapohja sisältöineen sähköiselle alustalle, jonka kautta yhdistykset voisivat 
kommentoida sisältöjä. 
 
 
Muistion laati: Leena Huttunen 

 


