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MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN IKÄÄNTYVIEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO MUISTIO  2/2020 
 
Aika:  Torstaina 12.3.2020 klo 13:00-15:00 
 
Paikka: Paakkolan kylätalo Suvantola, Paakkolantie 345, 95325 Paakkola. 

 
 
 

Läsnä: Yhdistys: Osallistuja: 
 Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry    
 Lapin Muistiyhdistys ry/Lapin muistiluotsi-hanke  
 Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry    
 Meri-Lapin Kunnalliset Eläkeläiset ry    
x Kivirannan Senioritalo ry/ SenioriPiste   Mia Pallari ja Anu Rastas 
 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  
x Paakkolan kyläyhdistys ry  Marketta Ollonen 
 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   
 Länsi-Pohjan AVH - yhdistys ry  
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 Toivola-Luotolan Setlementti  
 Meri-Lapin Mielenterveysseura/Kriisikeskus 

Turvapoiju 
 

 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  
x Eläkeliiton Tervolan Yhdistys ry Eeva Hiltunen, Inkeri Kurttila ja Marja-Liisa 

Hiltula 
 Louen Martat ry  
 Paakkolan kyläyhdistys   
 Tornionseudun Eläkeläiset ry   
 Eläkeliiton Tornion Yhdistys ry  
 Karungin Martat ry  
 Kokkokankaan Martat ry  
 Arjen tuki ry   
 Karungin Palvelukoti ry - Hopearanta  
 Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry - Tornion 

osasto 
 

 Tornion Kuulo ry  
 Tornion Sydänyhdistys ry  
 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   
 Järjestöyhdyshenkilö Kemin kaupunki  
 Järjestöyhdyshenkilö Tornion kaupunki  
 Järjestöyhdyshenkilö Ylitornion kunta  
 Järjestöyhdyshenkilö Simon kunta  
 Järjestöyhdyshenkilö Tervolan kunta  
 Järjestöyhdyshenkilö Keminmaan kunta  
x Tervolan kunta, Westside-hanke Satu Pekkala 
x Tervolan kunta, Riverbank Marjut Järvinen 
x Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry Aila Rytkönen 
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ASIALISTA 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Kokous avattiin klo 13.15 

 
 
 

2. Toimijoiden esittelykierros ja ajankohtaiset kuulumiset 
 
 
Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 
  
Aila Rytkönen esitteli Majakan toimintaa ja historiaa lyhyesti sekä yhdistysten yhteistä 
palvelutarjotinta Järjestötieto.fi palvelua. https://www.xn--jrjesttieto-
l8a3v.fi/images/201901_majakka_esittely.pdf ja https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/  
 
 
 
Kivirannan senioritalo ry/ Senioripiste, Mia Pallari ja Anu Rastas 
 
Toimisto: Åströmin kartano Torniossa. Senioriasunnot Kivirannalla. Kiertävä 
kohtaamispaikka senioreille, toimintaa ympäri Tornion myös maaseudulle. 12 ryhmää 
käynnissä. Kylästä kylään-kiertue. Vuodesta 2003 ollut toiminnassa, yksi työntekijä 
ollut. Kuluvana vuonna Senioripisteellä jatketaan perinteitä ja haetaan myös uusia 
ideoita. Kaikki omissa kodeissa asuvat ovat kohderyhmänä. Reissuja, retkiä ja muuta 
toiveiden ja tarpeiden mukaan. Etäisyydet pitkiä. Ryhmien koko 5-30 henkilöä. 
Toiminta maksutonta (paitsi bingo- ja kahvimaksu). Retket ovat omakustanteisia. On 
tehty retkiä mm. Kalajoelle, Kivitippuun, Leville sekä päiväretkiä (teatterireissuja ym). 
Mahdollistetaan ja tarjotaan vaihtoehtoja. Liikkumiseen innostetaan eri tavoin. 
Asiointi ja liikkuminen kehittämistarpeena myös muissa kunnissa. Leader-rahoitteiset 
hankkeet ja muu toiminta tuonut elävyyttä ja potkua kyliin. Toiminnasta ilmoitetaan 
mm. Kemi-Tornio-kaupunkilehdessä. Verkkosivut: http://www.senioripiste.com/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.järjestötieto.fi/images/201901_majakka_esittely.pdf
https://www.järjestötieto.fi/images/201901_majakka_esittely.pdf
https://www.järjestötieto.fi/
http://www.senioripiste.com/
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Paakkolan kyläyhdistys ry, Marketta Ollonen  
 
Neljäs vuosi kyläyhdistyksen hallinnoimana, Nuorisoseuralta ostettu tila kylätalo 
Suvantola. 1970-luvulla toiminut kouluna. Kuukauden verran remontoitu eteistä 
kesällä 2019. Tilat saatu organisoitua toimiviksi ja tiloissa on nyt helppoa asioida. 
Viihtyisyyttä parannettu. Kokouslaitteet löytyvät tiloista ja tilat voi varata kahvin 
kanssa ja myös ruokailu onnistuu. Lounaslauantai aloitettu kylätalolla: kotona asuville 
sekä ikäihmisille että muille; noin 30 ruokailijaa keskimäärin ollut, 
ystävänpäivälounaalla 60 osallistujaa. Noin 60 henkilöä mahtuu tiloihin hyvin, 80-100 
hlöä/max. Maaliskuun lounaslauantai toteutetaan Paakkolan pilkkien yhteydessä 
(keittolounas tarjolla). Noin 150 asukasta ja noin 40 mökkiläistä, kesäaikaan noin 
parisataa asukasta. Ikäjakauman osalta paljon työikäisiä, enemmän kuin eläkeläisiä. 
Myös lapsiperheitä löytyy. Paakkolan on 6 km kylä rantatien varressa. Haettu 
nopeusrajoituksen alennusta 60:een. Virkistysniemen matala uimaranta turvallinen ja 
keskeinen ja aluetta kehitetään. Paakkolan Pilkit, Juhannusjuhla ja itsenäisyyspäivän 
tapahtumat isoimpina tapahtumina Paakkolassa vuoden aikana. Pilkit tuovat tuloja 
toimintaan. Talkoolaisia on noin 30, aktiiveja noin 10. Turvallisuuden ja matkailun 
kehittäminen tavoitteiden keskiössä. Kyläyhdistyksen verkkosivut ja FB 
tiedotuskanavina: https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/kylatalo-suvantola/  
 
 
 
Eläkeliiton Tervolan yhdistys ry, Eeva Hiltunen:  
 
Jäseniä 270 henkilöä. Pääasiallinen toimintamuoto kerhot (joka 2. viikko) Tervola-
hovissa, 50-80 hlöä/krt. Lauluryhmät, käyvät mm. palvelutaloissa. Ulkoiluttamis- ja 
seurusteluapua, juhannuskirkkoon tukea tarjotaan seurakunnan kanssa yhteistyössä. 
Eläkeliiton aktiiveja auttamassa. 108 kertaa yksilötasolla, 52 ryhmäauttamiskertaa. 
Eeva Hiltunen vapaaehtoistoiminnan vetäjänä: Senioripuistoa jokirannassa aletaan 
hyödyntämään jatkossa (yhteiset kokoontumiset ja toiminta mahdollistuvat). Tehdään 
matkoja (teatteri- ja kylpylämatkat, Lehmiranta Salon lähellä virkistyspaikkana (ent- 
Alkio-opisto)). Maaseudulta käsin messut ja eläkeliiton piirin tapahtumat ja 
koulutukset. Tervolan eläkeläiset ry:n kanssa tehdään yhteistyötä. Arvonnat 
rahankeräämisen keinona. Kulkemismahdollisuudet tärkeitä mahdollistaa sivukyliltä. 
Keskustelua, että seniorit ovat moninainen ryhmä. Pienet ryhmät palvelevat toisia, 
suurempi ryhmäkoko taas toisia, toiminnasta riippuen. Kerhotilaisuuksissa on luentoja 
eri aiheista sekä kunnan että järjestöjen edustajien pitäminä. Myös esiintymistä ja 
kahvit sekä arvonta kuuluvat kerhotoimintaan.  

 
 
 

 

https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/kylatalo-suvantola/
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Elinkeinoyhtiö Riverbank, Tervolan kunta, viestintäsuunnittelija Marjut 
Järvinen 
 
Tervolan kunnan (50%) ja yhteisöjen, hankkeiden ja muiden tukea tarvitsevien 
viestinnän tukea (50%). Uusi pesti, joka kehittyy matkan varrella, toimijoiden toiveita 
kuullen. Jos joku yhdistys kokee tarpeelliseksi, viestintäsuunnittelija voi tulla 
tutustumaan ja yhdessä voidaan lähteä kehittämään toimintaa. Yritysvierailuita on 
ollut jonkin verran pienyrityksiin. Kunnan imagon kehittämistyö käynnissä: millä 
kärjillä Tervolasta halutaan kertoa ulospäin. Kuntalaisten yhteistyö tärkeässä roolissa, 
verkostoidutaan yhteistyön kehittämiseksi. Kunnan verkkosivuilla ajankohtaisista 
asioista tietoa. Mukavia uutisia Tervolasta otetaan vastaan, mm. Mattisen 
pilkkitapahtumasta tehty juttua. Tavoitteena on koota verkosto toimijoille kevään 
aikana yhteisen kehittämisen merkeissä kaikille Tervolan yhdistyksille ja yrityksille. 
Tarpeet ovat yhteneväisiä viestinnän osalta sekä yrityksissä että muissa yhteisöissä ja 
verkostoitumisen kautta voidaan välttää myös päällekkäiset työt. Teemoittaisuus. 
Yhteiskehittäminen. Tarinat Tervolasta. Kunta koordinoimassa viestinnän 
kehittämisessä. Verkostotapaaminen suunnitteilla huhtikuulle. 
http://tervola.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/elinkeinopalvelut/ ja 
http://tervola.fi/tervolan-viestintasuunnittelija-tukee-yhdistyksia-ja-yrityksia-
viestinnassa/  
 
 
 
Westside -hanke, Tervolan kunta, Satu Pekkala 
 
Kuntakeskuksen toisella puolella noin 100 hehtaarin alue Tervolan kunnan hallussa. 
170 000 euroa Lapin liiton rahoitus vuodelle 2020: kolme käytännön työkalua 
toteutetaan hankkeen aikana: maaperän kartoitus, rakentamisen kartoittaminen ja 
tutkiminen, niiden jälkeen lisää suunnitelmia ja jatkotyöstöä esim. 
matkailutoimintojen rahoittajien kartoitus ja sijoitus- ja investointitoimintaan liittyvät 
selvittelyt. Aluetta tullaan rakentamaan vaiheittain. Kolmantena työkaluna viestintä: 
länsialueen kehittämiseen liittyvä viestintä, millaista toimintaa alueelle tullaan 
organisoimaan (asunnot, liiketoiminta, virkistys ym.). Myös tarinat ranta-alueeseen 
liittyen ovat tervetulleita. Satuun voi ottaa yhteyttä! Yhteystiedot: 
satu.pekkala(at)tervola.fi Tietoa hankkeesta mm. 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A75380 ja 
http://tervola.fi/tervolan-westside-hanke-on-saanut-projektipaallikon/ 

 
 
 
 

http://tervola.fi/elinkeinot-ja-yrittaminen/elinkeinopalvelut/
http://tervola.fi/tervolan-viestintasuunnittelija-tukee-yhdistyksia-ja-yrityksia-viestinnassa/
http://tervola.fi/tervolan-viestintasuunnittelija-tukee-yhdistyksia-ja-yrityksia-viestinnassa/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A75380
http://tervola.fi/tervolan-westside-hanke-on-saanut-projektipaallikon/
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3. Toiminnallinen keskustelutehtävä maaseudun ikääntyvien hyvinvoinnista 
pienryhmissä (ohjeistus+materiaali kokouksessa), yhteenveto tehtävästä, 
kesto 30 min.  

(ei toteutettu vähäisen osallistujamäärän vuoksi) 
 

 
4. Järjestötieto.fi yhdistysten palvelutarjottimen esittely 
 
Järjestötieto.fi on yhdistysten, yhteisöjen ja kuntalaisten yhteinen kohtaamispaikka. 
Järjestötieto.fi on palvelu, josta lappilaiset yhdistykset löytyvät kunnittain 
vaivattomasti samasta paikasta. Palvelun avulla yhdistykset ja niiden toiminta sekä 
yhdistyksistä tietoa etsivät kuntalaiset ja ammattilaiset kohtaavat. Palvelu toimii myös 
yhdistysten kuntakohtaisena tapahtumakalenterina ja tiedotuskanavana. Ylläpitämällä 
tietojasi järjestötieto.fi -verkkopalvelussa yhdistykselläsi on käytössä maksuton 
käyntikortti, kotisivu ja tapahtumakalenteri. Rekisteritietoja voit päivittää milloin ja 
missä vain omalla tunnuksellasi. Ota yhteys viestinta(at)pyt.fi ! 

 
 

5.  Muut esille tulevat asiat/ajankohtaista 
 
 

Tulevaisuuden sote-keskus ja järjestöt 
 
Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman valtionhaku hankkeille on meneillään 31.3.2020 
saakka. Lapin sote-keskus uudistuksen etenemistä lisätietoja voi lukea: 
http://www.sosiaalikollega.fi/soteuudistus 27.2. Lapin sote-keskus valmisteluun 
liittyvässä työkokouksessa jatkettiin työskentelyä edellisten työkokousten pohjalta ja 
 työstettiin konkreettisia toimenpiteitä maakunnallisen sote‐keskus hakemukseen sekä 
samalla sisältöjä rakenneuudistushanke hakuun.  Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka 
ry:n  laatimiin ”järjestönäkökulmaa” kommentteihin pääset tutustumaan alla olevan 
linkin alla olevien Padlet:en kautta: 
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/lapin-maakunnan-alueen-
tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskusten-valmistelu-27-2-2020-kemi  
Voit myös tutustua tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman STM:n 
järjestämään infoon järjestöille ja sidosryhmätoimijoille: 
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-02-14/tulevaisuuden-sosiaali-ja-
terveyskeskus-ohjelmaa-koskeva-info-sidosryhmille  

 
 

Järjestöt kuntakokeiluissa –keskustelutilaisuus 
 
Työllisyyden kuntakokeilujen järjestötilaisuuteen järjestetään Helsingissä 13.3.2020 
klo 10-12. Tilaisuuden tarkoituksena on kertoa järjestökentälle työllisyyden 

http://www.sosiaalikollega.fi/soteuudistus
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/lapin-maakunnan-alueen-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskusten-valmistelu-27-2-2020-kemi
http://www.sosiaalikollega.fi/poske/tapahtumat/lapin-maakunnan-alueen-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskusten-valmistelu-27-2-2020-kemi
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
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kuntakokeilujen tavoitteista ja valmistelutilanteesta.  
Pääpaino tilaisuudessa on kuitenkin kuulla järjestöjen näkemyksiä kokeiluista ja 
keskustella järjestöjen roolista. Pyydämme ilmoittautumiset sähköpostitse 10.3.2020 
mennessä tiina.asunmaa@tem.fi.  Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. 

 
Avoimuutta rakentamassa – Keskustelu siitä, millainen kumppani hallinto voisi 
olla järjestöille ja kansalaisille 
 
25.3.2020 klo 17.00 - 18.30 Rovaniemen Pääkirjaston Lapponica-Sali, Jorma Eton tie 6, 
96100 Rovaniemi. 

  
Tilaisuuden tavoitteena on ymmärtää, mitä järjestöt ja kansalaiset toivovat, että 
avoimuuden ja osallisuuden edistämisessä julkisessa hallinnossa saataisiin yhdessä 
toimeenpantua. Tilaisuuteen voi ilmoittautua  tästä linkistä, mutta ei ole välttämätöntä. 
Lisätietoja: 
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/202
0/03/25/5970/-/avoimuutta-rakentamassa-keskustelu-siitae-millainen-kumppani-
hallinto-voisi-olla-kansalaisjaerjestoeille-ja-kansalaisille  

 

Tornion Toimijatreffit 19.3. klo 17.30-20 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/202
0/03/19/5968/-/tornion-toimijatreffit-19-3-2020 

Muista tapahtumista ja koulutuksista löydät tietoa Järjestötieto.fi – verkkopalvelusta  

 
Varttuneille iloa ja voimaa arkeen (VIVA) hyvinvoinnin vahvistamiseksi- ryhmä 
19.03.2020 klo 13.00 - 15.00 
  
Varttuneille iloa ja voimaa arkeen (VIVA) hyvinvoinnin vahvistamiseksi-  ryhmä jatkaa 
kokoontumisiaan. Ryhmä kokoontuu yhteensä viisi kertaa torstaisin. 
Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille. Kokoontumispaikka on esteetön. 
Kokoontumiskerrat: 
30.01.20 klo 13-15 
20.02.20 klo 13-15 
19.03.20 klo 13-15 
23.04.20 klo 13-15 
28.05.20 klo 13-15 
Ryhmän tavoitteena on vahvistaa ja edistää terveyttä ja hyvää oloa. Toiminnan sisältö 
muodostuu osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. 
Ryhmän ohjaajina toimivat Turvapoijun koulutetut vapaaehtoiset. 

mailto:tiina.asunmaa@tem.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/3BA80A956C5BD29B
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2020/03/25/5970/-/avoimuutta-rakentamassa-keskustelu-siitae-millainen-kumppani-hallinto-voisi-olla-kansalaisjaerjestoeille-ja-kansalaisille
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2020/03/25/5970/-/avoimuutta-rakentamassa-keskustelu-siitae-millainen-kumppani-hallinto-voisi-olla-kansalaisjaerjestoeille-ja-kansalaisille
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2020/03/25/5970/-/avoimuutta-rakentamassa-keskustelu-siitae-millainen-kumppani-hallinto-voisi-olla-kansalaisjaerjestoeille-ja-kansalaisille
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2020/03/19/5968/-/tornion-toimijatreffit-19-3-2020
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2020/03/19/5968/-/tornion-toimijatreffit-19-3-2020
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Järjestäjänä on Meri- Lapin Mielenterveysseura Turvapoiju 
Lisätietoja: Merja Halttunen 040 8305 389 ja Maria-Riitta Saares 0400 609 267 
Esite.pdf Paikka: Toimintakeskus Takitsu,Oklaholmankatu 16, 94700 Kemi 
 
 
Avoimet kylät päivä 13.6.2020 
Avoimet Kylät päivään ilmoittautuminen on avattu. Jotta kylänne pääsee 
yhteismarkkinointiin mukaan, pitää Ilmoittautuminen tehdä 30.4. mennessä, 
Lappilaiset Kylät ry:lle, nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Samalla voitte haastaa 
mukaan toisen kylän tai toimijan. 
Avoimet Kylät päivän tarkoituksena on esitellä paikallista elämän menoa, tuodaan 
kylätoimintaa näkyväksi sekä markkinoidaan kyliä vierailu- ja asuinpaikkana. 
Tehdäänkö tästä päivästä taas yhdessä näkyvä ja hieno kyläpäivä? 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet 
 
Kylätoimintapäivät 25-26.4.2020 Sallassa 
Ilmoittautuminen kylätoimintapäiville on avattu nettisivuilla, mistä löydät myös 
päivien ohjelman ja hinnat. Tulkaa mukaan viettämään kivoja päiviä yhdessä. 
Lauantaipäivän ohjelma ja majoitus tapahtuu Sallatunturin tuvilla ja sunnuntaipäivä 
järjestetään yhteistyössä Lapin Leader-ryhmien kanssa Kemijärvellä vuoden 2019 
lappilaisessa kylässä Tapionniemessä. 
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_2020 

 
Digitaitokysely on tarkoitettu kaikille, myös heille, jotka eivät käytä älylaitteita tai 
asioi itse sähköisesti. Kyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimman laajasti taidoista 
riippumatta.  
"Digituen tarjonnan kehittämisen lisäksi kyselyn tulokset tuovat meille arvokasta 
tietoa myös digipalvelujen kehittämisen tueksi. Siksi on tärkeää, että kyselyyn 
saataisiin vastauksia niin heiltä, jotka eivät käytä mitään digilaiteitta kuin myös heiltä 
joille digipalvelut ja –laitteet ovat luonteva osa arkea", toteaa erityisasiantuntija Sanna 
Juutinen valtiovarainministeriöstä. 
Kyselyyn voi vastata sähköisesti osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus  tai 
paperilomakkeella, joita digituen alueelliset koordinaattorit jakavat ympäri Suomea. 
Paperilomakkeita tulee muun muassa kirjastoihin, yhteispalvelupisteisiin sekä Digi- ja 
väestötietoviraston palvelupaikkoihin. Vastauksia kerätään maaliskuun ajan. Kyselyn 
tulokset julkaistaan toukokuun lopussa. 
Digitaitokysely on osa valtiovarainministeriön rahoittamaa ja Digi- ja 
väestötietoviraston toteuttamaa valtakunnallista digituen koordinaatiota. Kysely on 
ensimmäinen digitaitojen valtakunnallinen kartoitus, jonka avulla saadaan tietoa 
digituen ja digipalvelujen kehittämisen tueksi. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa 
KPMG. Lisätietoja digituesta Digi- ja väestötietoviraston sivuilla ja hyödyllistä tietoa 
digituen tarjoajille Suomidigissä. 

 

https://www.järjestötieto.fi/images/VIVA__esite_kevat_2020.pdf
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Avoimet_ovet
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylätoimintapäivät_2020
http://www.dvv.fi/digitaitokartoitus
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6. Seuraava kokous 

 

3. kokous 15.9.2020 klo 10-12 Senioripisteen tiloissa Torniossa, Keskikatu 26 A 3.  
 
4. kokous 8.12.2020 klo 12-14 paikka sovitaan myöhemmin. 
 
Koronavirusepidemia voi aiheuttaa poikkeuksia aikatauluihin. Kokoukset pidetään 
tällöin etäyhteydellä. 
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
 
Kokous päättyi klo 15:15. 
 
 
Muistion kirjasi Aila Rytkönen Majakka ry 
 

 


