
 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

 

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan kokous            Pöytäkirja 1/2020 
  
Aika:  torstaina 27.2.2020 klo 13-15.03 
Paikka:  Meri-Lapin Järjestökeskus, Pohjoisrantakatu 14, Kemi 
  

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä  

 
Paikalla Nimi 

 
Organisaatio (2017-2020) 
 

 Kaisa Lauri Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, vpj. 
 Juha Kutuniva 

Anne Anttila (vara) 
Peräpohjolan Leader ry 
Outokaira Tuothaman ry 

x Marko Vapa 
Maarit Toivola (vara) 

Suunta 2000 ry 
Lapin Liikunta 

x Johanna Axelsson Toivola-Luotola Setlementti ry 
 Anneli Paldanius Keminmaan Martat ry 

x Raimo Toratti 
Jaakko Alamommo (vara) 

Tornion Invalidit ry 
Kemin Seudun Kuulo ry 

x Marja-Riitta Tervahauta 
Arja Prykäri (vara) 

Tornion Asuntopalvelusäätiö 

x Hilkka Rantamölö 
Seppo Frant (vara) 

Tornion Sydänyhdistys ry 

 Marja-Terttu Saglam Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
 Seppo Miettunen  Simon 4 H yhdistys ry 
 Taru Santamäki 

Marjo Muhonen (vara) 
Tornion Järjestöyhdistys ry 

 Matti Virtasalo Luotolan Nuoret ry 
  Kulttuurialan yhdistys 

x Sari Moisanen Meri-Lapin Kehittämiskeskus, pj. 
 Jaana Sahi Tornio kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 
 Eeva Syynimaa Kemi kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 
 Merja Äijälä Tervolan kunta, järjestöyhdyshenkilö 
 Emma-Lotta Heikinmatti Keminmaan kunta, järjestöyhdyshenkilö 
 Soile Vakkala Simon kunta, järjestöyhdyshenkilö 
 Anna-Sofia Nikka 

 
Ylitornion kunta, järjestöyhdyshenkilö  

 Sirpa Tuokko Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 
 Maarit Alalahti  

Rita Oinas (vara) 
Seudullinen palvelutiimi 

 Leena Liimatainen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 

x Heidi Pyyny 
Hannele Kauppila (vara) 

Lapin ammattikorkeakoulu 

 Sanna Laihinen 
 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappia 

 Kaisa Kostamo-Pääkkö Poske, Lapin toimintayksikkö 
 

 Ritva Kauhanen Lapin liitto 
x Tuula Huttunen Koivumaa 
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Hilkka Halonen 
Raija Lummi 

Lapin Liiton järjestöneuvottelukunnan pj. ja vpj. 
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ASIAT 
 
1§ Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
   Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. 
 
 Päätös:  
 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Axelsson. 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.09. Todettiin läsnäolijat. 
 Sari Moisanen aloittaa Meri-Lapin Kehittämiskeskuksen seutupäällikkönä 1.3.  
 Sari Moisanen osallistuu kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudelle. 
 
2§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 Edellisen kokouksen 3/2019 pöytäkirja löytyy Järjestötieto.fi sivuilta. 
 Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 Päätös: 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
3§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 Esitys: 
 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös:  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. 

 
4§ Meri-Lapin järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman toteutukseen 

liittyvät seudulliset kärkihankkeet 2020-2023. 
Esitys:  
Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta on päivittänyt, neuvottelukunnan 
kokouksessa 3/2019 saatujen evästysten pohjalta,  Meri-Lapin 
järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvät seudulliset 
kärkihankkeet vuosille 2020-2022 (Liite 1-2). 

 
 Tuula Huttunen Koivumaa esittelee toimenpanosuunnitelman mukaiset 

toimenpiteet vuodelle 2020 ja siihen liittyvät seudulliset kärkihankkeet. 
Käydään keskustelua ja päätetään toimenpidesuunnitelman hyväksymisestä. 

 
Päätös:  
Päätettiin hyväksyä Meri-Lapin Järjestöstrategian toimeenpanosuunnitelma 
vuosille 2020-2022 ja siihen liittyvät seudulliset kärkihankkeet (Liite 1-2). 
 
Käytiin keskustelua strategian toimeenpanosuunnitelman vuoden 2020 
toimenpiteistä (Liite 3 ).  
 
Keskusteluissa nousi esille järjestöjen näkyvyys Lapin tulevaisuuden Sote-
keskus hankkeessa. Valmistelun aikataulu on ollut tiivis. Majakan toimesta on 
pyritty aktiivisesti tuomaan esille järjestönäkökulmaa.  Lapin Sote- keskus – 
hankevalmisteluun liittyvään materiaalin pääsee tutustumaan 
http://www.sosiaalikollega.fi/soteuudistus  

https://www.järjestötieto.fi/images/20191203_JN_merilappi_pk3.pdf
http://www.sosiaalikollega.fi/soteuudistus
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STM:n toimesta järjestettiin 14.2.2020 sidosryhmätoimijoille tulevaisuuden 
sote-keskus ohjelmaa koskeva  infotilaisuus. Tilaisuuden sidosryhmien ja 
STEA:n diat löytyvät alla olevan linkin takaa.   
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-02-14/tulevaisuuden-sosiaali-ja-
terveyskeskus-ohjelmaa-koskeva-info-sidosryhmille  
 
Keskustelua käytiin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen tulevaisuuden 
tukirakenteista.  
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ehdottaa järjestöjen 
tukirakennetta resursoitavaksi erva-alueittain työparimallilla siten, että siinä 
on yksi valtakunnallinen koordinoija. Koordinoija vastaa toiminnasta koko 
maan alueella palkkaamalla viidelle erva-alueelle kuhunkin työparin 
hoitamaan alueen järjestöjen tukea sekä henkilöt valtakunnalliseen 
koordinointiin. Erva-alueisiin pohjautuvan mallin kautta koko Suomeen 
haetaan yhdenmukaisia rakenteita järjestöjen tukemiseen. 
 
Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksistä koostuva SOTUNET ehdottaa 
maakuntapohjaista tukirakennetta. Ehdotus löytyy osoitteessa 
https://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/jarjestoyhteistyo.html. Tässä 
mallissa järjestöjen tuki organisoidaan niin, että kuhunkin maakuntaan 
resursoidaan työntekijä. Maakuntien yhteistyötä ja valtakunnallista 
vuoropuhelua koordinoidaan maakunnissa yhteisesti sovittavalla tavalla. 
SOTUNET on käynnistänyt kyselyn, johon voi vastata 6.3. mennessä alla 
olevan linkin kautta: 
https://link.webropolsurveys.com/S/32320CFA9DBB9525 
Tiedot käsitellään anonyymisti ja tulokset löytyvät 12.3. alkaen 
os. www.sotunet.fi 

  
Käytiin keskustelua esitetyistä sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukirakenteista ja 
keskusteluiden pohjalta neuvottelukunta päätyi  kannattamaan Sosiaali- ja 
terveysalanjärjestöjen avustuskeskus STEA:n ehdottamaa ERVA -alueisiin 
pohjautuvaa tukirakennetta,  jossa hyödynnetään jo olemassa olevia 
resursseja ja koordinaatiosta huolehtii yksi valtakunnallinen taho. Suomen 
Sosiaali- ja terveys SOSTE ry voisi vastata tukirakenteen valtakunnallisesta 
koordinaatiosta. Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan näkemyksen mukaan 
STEA:n ehdottama tukirakenne mahdollistaa myös paikallisten ja seudullisten 
toimijoiden tasa-arvoisen osallistumisen ja kuulemisen. 
 
Päätettiin tiedottaa yhdistyksiä Lapin tulevaisuuden sote-keskus valmistelusta 
ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tulevaisuuden tukirakenteista 
mahdollisimman pian. 

 
5§ Neuvottelukunnan rooli ja tehtävät 
 Esitys: 
 Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta on päivittänyt, neuvottelukunnan 

kokouksessa 2/2019 saatujen evästysten pohjalta, neuvottelukunnan roolin ja 
tehtävän (Liite 4). Tuula Huttunen Koivumaa esittelee asian. Käydään 
keskustelua ja päätetään neuvottelukunnan roolin ja tehtävien 
hyväksymisestä. 

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-02-14/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelmaa-koskeva-info-sidosryhmille
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-02-14/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelmaa-koskeva-info-sidosryhmille
https://www.sosiaaliturvayhdistykset.fi/jarjestoyhteistyo.html
https://link.webropolsurveys.com/S/32320CFA9DBB9525
http://www.sotunet.fi/
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 Päätös: 
 Päätettiin hyväksyä neuvottelukunnan rooli ja tehtävät (Liite 4). 
 
6§ Yhdistysten ja sidosryhmätoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset 

− Invalidiliiton sopivaa työtä kiertue. 
lisätietoja: https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/sopivaa-tyota-
kaikille-kiertue-2020  

 
7§  Tiedoksi merkittävät asiat 

- Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO 
- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020-2022:  

ohjelma ja hankeopas 
Lisätietoja: https://soteuudistus.fi/etusivu 

 
8§ Muita esille tulleita asioita ei ollut. 

 
9§ Vuoden 2020 kokoukset ja paikka 

− 22.4. klo 13-15 
− 30.9. klo 13-15 
− 25.11. klo 13-15 

  
  

10§ Kokouksen päättäminen 
 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03 
 
  
  
  
  

 
 

 

https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/sopivaa-tyota-kaikille-kiertue-2020
https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/sopivaa-tyota-kaikille-kiertue-2020
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162007/OKM_2020_2_VANUPO_fi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162004
https://soteuudistus.fi/etusivu

