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Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan kokous            PÖYTÄKIRJA 2/2020 
  
Aika:  keskiviikko 22.4.2020 klo 13–14.43 
Paikka:  Teams etäyhteys 
  

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä  

 
Paikalla Nimi 

 
Organisaatio (2017–2020) 
 

 Kaisa Lauri MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry, vpj. 
 Juha Kutuniva 

Anne Anttila (vara) 
Peräpohjolan Leader ry 
Outokaira Tuothaman ry 

x Marko Vapa 
Maarit Toivola (vara) 

Suunta 2000 ry 
Lapin Liikunta 

 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 
x 

Marja-Riitta Tervahauta 
Arja Prykäri (vara) 

Tornion Asuntopalvelusäätiö 

 Hilkka Rantamölö 
Seppo Frant (vara) 

Tornion Sydänyhdistys ry 

 Satu Enqvist Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
 Seppo Miettunen  Simon 4 H yhdistys ry 
 Taru Santamäki 

Marjo Muhonen (vara) 
Tornion Järjestöyhdistys ry 

x Matti Virtasalo Luotolan Nuoret ry 
  Kulttuurialan yhdistys 

x Sari Moisanen Meri-Lapin Kehittämiskeskus, pj. 
x Jaana Sahi Tornio kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 
x Eeva Syynimaa Kemi kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 
 Merja Äijälä Tervolan kunta, järjestöyhdyshenkilö 
 Emma Kuoksa Keminmaan kunta, järjestöyhdyshenkilö 

x Soile Vakkala Simon kunta, järjestöyhdyshenkilö 
 Anna-Sofia Nikka 

 
Ylitornion kunta, järjestöyhdyshenkilö  

x Sirpa Tuokko Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 
x Maarit Alalahti  

Rita Oinas (vara) 
Seudullinen palvelutiimi 

x 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 
x 

Tuula Huttunen Koivumaa 
Aila Rytkönen 
 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 

x 
 

Hilkka Halonen 
Raija Lummi 

Lapin Liiton järjestöneuvottelukunnan pj. ja vpj. 
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Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 
ASIAT 
 
11§ Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
   Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. 
 
 Päätös:  

Puheenjohtaja Sari Moisanen avasi kokouksen klo 13.  
Todettiin kokouksen läsnäolijat.  
 
Kuultiin Kehittämiskeskuksen terveiset. Kehittämiskeskuksen johtotiimi on 
käsitellyt Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunnan kokoonpanoesitystä ja 
valintaprosessia. Seuraavaksi asia etenee Meri-Lapin seutuhallitukseen.   

 
12§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys:  
                           Edellisen kokouksen 1/2020 pöytäkirja löytyy Järjestötieto.fi sivulta. 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 Päätös: 
 Hyväksyttiin kokouksen 1/2020 pöytäkirja. 
 
13§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 Esitys: 
 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös:  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksitta. 

 
14§ Suositus kunnille järjestöyhteistyöstä 
 Esitys: 

Työvaliokunta on valmistellut Järjestöneuvottelukunnan järjestöyhteistyön 
suositusta kunnille (Liite 1). Suositusta laadittaessa on hyödynnetty laadittuja 
vastaavia suosituksia Meri-Lapin tilanteeseen ja toimintaympäristöön 
soveltuvaksi. Käydään keskustelua suosituksesta ja päätetään toimenpiteistä. 
 
Lapin järjestöneuvottelukunnan toimesta on oltu yhteydessä asian tiimoilta, 
koska myös Lapin järjestöneuvottelukunta on laatimassa vastaavaa suositusta 
kunnille. Toiveena oli suosituksen laatiminen yhdessä, ettei kunnille lähtisi 
erilaisia suosituksia.  
 
Päätös: 
Keskustelun päätteeksi todettiin, että suositus järjestöyhteistyöstä kunnille on 
sisällöllisesti hyvä. Todettiin, että Lapin ja Meri-Lapin 
järjestöneuvottelukuntien laatimat erilliset suositukset kunnille eivät sulje 
toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan.  Päätettiin toimittaa suositus tiedoksi 
Lapin Liiton Järjestöneuvottelukunnalle, Meri-Lapin Kehittämiskeskukselle ja 
kuntien kirjaamoihin.  

https://www.järjestötieto.fi/images/20200227jn_merilappi_pk1.pdf
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Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 
15§ Meri-Lapin järjestöstrategian seudulliset kärkihankkeet 
 Esitys: 
 Kuullaan tilannekatsaus seudullisten kärkihankkeiden valmistelusta (Liite 2). 

Käydään keskustelua ja päätetään toimenpiteistä.  
  

Päätös: 
Merkitään seudullisten kärkihankkeiden valmistelutilanne tiedoksi ja 
hyväksyttiin Meri-Lapin Järjestöstrategiaan liittyvien kärkihankkeiden 
valmisteluun liittyvät toimenpiteet. Hankkeisiin palataan syksyllä uudelleen.  
Keskusteluissa esitettiin, että Meri-Lapin järjestötyöllistämisen verkostoon on 
hyvä saada mukaan myös kuntien työllisyysyksiköt ja säätiöt.  

 
16§ Muut esille tulevat asiat 

Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutus (sairaanhoitaja- ja 
terveydenhoitajakoulutus) on muuttanut keväällä 2020 
opetussuunnitelmaansa koskien erityisesti käytännön harjoittelua ja 
harjoittelujen kestoa. Uusina harjoitteluina on otettu käyttöön ja harjoittelua 
voidaan jatkossa toteuttaa myös sote-alan yhdistyksissä. 
Lisätietoja tästä.  

 
17§  Yhdistysten ja sidosryhmätoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset 

Todettiin, että korona epidemia on aiheuttanut digiloikan kaikissa 
organisaatioissa, myös yhdistyksissä. 
 
Lapin AMK henkilöstö on etätöissä 13.5. asti, mutta etäopetus jatkuu koko 
loppukevään. Sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa on paljon harjoitteluja 
peruuntunut ja siirtynyt. Valmistuminen ja opintojen edistyminen pyritään 
varmistamaan harjoittelujen siirtymisestä huolimatta. Sairaalaympäristöön 
liittyvä laitteisto on toimitettu Länsi-Pohja Mehiläinen oy:n käyttöön. 
Keskusteluissa esille nousi myös Lapin AMK Hyvinvointi-pysäkin palveluiden 
hyödyntäminen yhdistysten toiminnassa.  

 
Meän talon kohtaamispaikka on kiinni. Vapaaehtoisten asiointiapua ja 
puhelinrinkiä kävijöille sekä toimintaa Facebookissa on käynnistetty. Luotolan 
Nuoret ry toiminta on myös siirretty verkkoon. 
 
Koronaepidemia on pakottanut yhdistykset kehittämään toimintojaan, kun 
kasvotusten tapahtuvat tapaamiset on minimoitu. Majakka kerää eri puolilta 
Lappia käyttöön otettuja malleja jaettavaksi eteenpäin mm. Järjestötieto.fi - 
verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa. 
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/tRPnY5tWED5ZydeD6  

 
 
18§ Tiedoksi merkittävät asiat 
 

1. Kysely yhdistyksille palkkatuella työllistämisestä 
https://forms.gle/1tFnMQkWBYbmfitP9  
 

2. Kysely yhdistyksille vapaaehtoistyön määristä 
https://forms.gle/hSYpDQ3pycmJaSSd7  

https://www.järjestötieto.fi/images/tiedote_jarjestoille_Lapin_AMK_.pdf
https://forms.gle/tRPnY5tWED5ZydeD6
https://forms.gle/1tFnMQkWBYbmfitP9
https://forms.gle/hSYpDQ3pycmJaSSd7
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3. Ilmianna Meri-Lapin vuoden 2020 vapaaehtoistoimija ja 

vapaaehtoistoiminnan muoto 
  Ilmiannot: https://forms.gle/u6xBsH8VsDjWdDUQ8  
 

4. Meri-Lapin Järjestöt oppimisympäristönäverkosto käynnistyy edistämään 
yhdistys-oppilaitos yhteistyötä 13.5. klo 10–12. 
Lisätietoja: Tuula Huttunen Koivumaa 

 
19§ Vuoden 2020 kokoukset ja paikka 

− 30.9. klo 13–15, Lapin AMK tiloissa, jos epidemia tilanne sallii. 
− 25.11. klo 13–15 
  

20§ Kokouksen päättäminen 
  
 Neuvottelukunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.43 
  
  
  
  

 
 

 

https://forms.gle/u6xBsH8VsDjWdDUQ8

