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Kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto    2/2020 
 
Aika:  tiistai 28.4.2020 ja 8.5.2020 
 
Paikka: Teams etäyhteys 
 
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä 

 
Nimi Organisaatio 

Anna-Sofia Nikka Ylitornion kunta 

Jaana Sahi Tornio kaupunki 

Emma Kuoksa 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  
https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-

jaerjestoeyhdyshenkiloet 

 

Kuultiin ja käytiin keskustelua kuntien kuulumisista. 
 

2. Verkoston vuoden 2020 painopisteet 
 

− Tilanne kunnissa: 
1 Simo 

https://www.simo.fi/palvelut/vapaa-aikapalvelut/ 

 
2 Kemi 

Keskusviraston johtoryhmä on kirjannut kunnan ja järjestöjen välisen 
yhteistyöasiakirjan vuoden 2020 toimenpiteeksi kaupunkistrategian 
toimenpideohjelmaan ja hyvinvointisuunnitelmaan.  
https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/jarjestoyhteistyo/ 

 
3 Keminmaa 

Toimijatreffit toteutettu 22.1.2020. Todettiin, että kunta-järjestöyhteistyön 
asiakirjalle on tarvetta. Ehdotettiin, että yhteistyöasiakirjan laadintaprosessi voisi 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
https://www.simo.fi/palvelut/vapaa-aikapalvelut/
https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/jarjestoyhteistyo/
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käynnistyä esim. niin että viedään asiakirjapohja sisältöineen sähköiselle alustalle, 
jonka kautta yhdistykset voisivat kommentoida sisältöjä.  
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot  

 
4 Tervola 

http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/yhdistykset/ 

 
5 Tornio 

19.3.2020 suunnitellut toimijatreffit siirtyivät tulevaisuuteen. Kunnassa ollaan 
laatimassa osallisuussuunnitelmaa. Järjestöjen osalta se tarkoittaa kunta-
järjestöyhteistyöasiakirjan laatimista yhdistysten osallisuuden lisäämiseksi osana 
kunnan osallisuussuunnitelmaa.  
 

6 Ylitornio 
Toimijatreffeillä 3.4.2019 yhteistyöasiakirjan laatiminen nousi yhdistysten 
toiveissa esille. 
https://ylitornio.fi/kunta-info/jarjestotoiminta/ 

 
− Käytiin keskustelua Järjestötieto.fi -palvelun näkyvyydestä kuntien verkkosivuilla. 

Simossa kunnan avustuksia hakeneet yhdistykset ovat kirjautuneet järjestötieto.fi -
sivustolle keväällä 2020.  Sovittiin, että Majakan toimesta käydään keskustelut sivuston 
näkyvyyden osalta jokaisen kunnan osalta. Esille nousi muun muassa yhtenäisen 
banneri näkyvyyttä edistämään. 
 

 
 
Majakan tietotiimi laatii artikkelin Järjestötieto.fi -palvelusta elo-syyskuussa.  
Artikkelia voisi laittaa mm. kuntien sisäisiin tiedostuslehtiin ja alueen paikallislehtiin.  
 

− Toimijatreffien osalta päätettiin selvittää mahdollisuutta treffien toteuttamista etä- 
digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Majakan tietotiimi laatii koosteen menetelmistä 
ideoinnin pohjaksi. 
 

− Kunta-järjestöyhteistyöasiakirja. Keskusteltiin asiakirjan laadinnan 
käynnistämisestä etä- ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Majakan toimesta 
laaditaan pohjaesitys yhteiseen jatkotyöstöön. 
 

− Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille järjestöyhteistyöstä 
Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunta on laatinut suosituksen kunnille 

järjestöyhteistyöstä. Suositus lähtee kuntiin viikolla 20 (Liite 1). 

 
− Kuntien yhteisöavustukset 2019 (Liite 2). 

Kuntien yhteisöavustukset on kartoitettu vuodelta 2029. Keskusteltiin  
seudullisista yhteisöavustuskriteereiden laatimisesta. Sovittiin, että Majakka laatii 
koosteen kuntien yhteisöavustuskriteereistä laadinnan käynnistämisen pohjaksi.  

 

https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot
http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/yhdistykset/
https://ylitornio.fi/kunta-info/jarjestotoiminta/
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− Kunta -järjestöyhteistyö työllisyyden hoidossa   
Meri-Lapin järjestötyöllistämisverkosto on käynnistynyt 1/2020 
Verkostossa päätettiin kartoittaa yhdistysten työllistämisen volyymia, haasteita ja 
työllistyvien henkilöiden jatkosijoittumista. 
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/fJ62zsrjnV3T4j3V6  

 
3. Muita esille tulleita asioita ei tullut. 

 
4. Tiedoksi merkittävät asiat 

− kysely Meri-Lapin yhdistysten vapaaehtoisten /talkoolaisten määrästä ja tehdyistä 
tunneista vuodelta 2019 
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/VZ1pPkSm2GDGKyWT7  

− Ilmianna vuoden 2019 Meri-Lapin vapaaehtoinen 

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/ua9jP62JXix7xgFU9  
− Kysely yhdistyksille korona epidemian vaikutuksista 

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/jom9m9VurvEq9AFG6  
 

 
5. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

− päätettiin kokous klo 11 
− seuraava kokous elo-syyskuussa 

 
 
 

Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 
 
 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1580-jaerjestoejen-tyoellisyysverkosto
https://forms.gle/fJ62zsrjnV3T4j3V6
https://forms.gle/VZ1pPkSm2GDGKyWT7
https://forms.gle/ua9jP62JXix7xgFU9
https://forms.gle/jom9m9VurvEq9AFG6

