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Kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto    3/2020 
 
Aika: tiistai 22.9.2020 klo 13–15 
 
Paikka: Teams etäyhteys 
 
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä 
 

Nimi Organisaatio 

Järjestöyhdyshenkilölle 
kirjaamo(at)ylitornio.fi 
 

Ylitornion kunta 

Jaana Sahi Tornio kaupunki 

Emma Kuoksa Keminmaan kunta 

 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  
 
 

2. Verkoston vuoden 2020 painopisteet 
 

− kuultiin kuntien ajankohtaiset kuulumiset 

− kunnissa tapahtunut / tapahtumassa muutoksia järjestöyhdyshenkilöiden 
osalta. Tervola ei ole vielä nimennyt Merja Äijälän tilalle uutta henkilöä. 
Ylitornialla nimeäminen on kunnanhallituksessa lokakuussa. 
 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
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3. Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille järjestöyhteistyöstä 

5/2020 
 

− Suositus löytyy alla olevasta linkistä: 
https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-
lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2  

− käsittelytilanne kunnissa on vielä kesken. 
 

− Lapin Liiton järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille järjestöyhteistyöstä 
on työnalla. 
 

4. Kunta-järjestöyhteistyöasiakirja.  
 

− Yhteistyöasiakirjassa ovitaan pelisäännöt kunnan ja yhdistysten yhteistyölle. 
Alla kyselylinkki Meri-Lapin yhdistyksille: 
https://forms.gle/gjk77EFa6rTXnFhe9  
▪ yhteistyöasiakirjan prosessin ja sisältöluonnoksen suunnittelu 
▪ yhteistyöasiakirjan laatiminen ja eri toimijoiden osallistaminen 
▪ yhdistysten ja kuntien toimielinten yhteistyöasiakirjan kommentointi  
▪ yhdistysasiakirjan hyväksyminen kunnassa 
 

 
− Esimerkkejä yhteistyöasiakirjoista: 

Enontekiö  
https://enontekio.fi/liikunta-ja-kulttuuri/yhdistykset/yhteistyoas/  
Pelkosenniemi  
https://www.pelkosenniemi.fi/wp-content/uploads/2020/06/Pelkosenniemen-
kunnan-yhdistysasiakirja.pdf  
Hailuoto  
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Hailuodon-yhdistysasiakirja-.pdf  
Kontiolahti  
http://kakspistenolla.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kontiolahden-
j%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%C3%B6n-ohje-pptx-2017.pdf    
Siikajoki 
https://www.siikajoki.fi/sites/siikajoki.fi/files/liitetiedostot/yhteisty%C3%B6asia
kirjaHyv%C3%A4ksytty.pdf  
Nivala 
https://www.nivala.fi/sites/nivala.fi/files/ajankohtaista/Yhdistysyhteisty%C3%
B6asiakirja.pdf  

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2
https://forms.gle/gjk77EFa6rTXnFhe9
https://enontekio.fi/liikunta-ja-kulttuuri/yhdistykset/yhteistyoas/
https://www.pelkosenniemi.fi/wp-content/uploads/2020/06/Pelkosenniemen-kunnan-yhdistysasiakirja.pdf
https://www.pelkosenniemi.fi/wp-content/uploads/2020/06/Pelkosenniemen-kunnan-yhdistysasiakirja.pdf
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Hailuodon-yhdistysasiakirja-.pdf
http://kakspistenolla.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kontiolahden-j%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%C3%B6n-ohje-pptx-2017.pdf
http://kakspistenolla.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kontiolahden-j%C3%A4rjest%C3%B6yhteisty%C3%B6n-ohje-pptx-2017.pdf
https://www.siikajoki.fi/sites/siikajoki.fi/files/liitetiedostot/yhteisty%C3%B6asiakirjaHyv%C3%A4ksytty.pdf
https://www.siikajoki.fi/sites/siikajoki.fi/files/liitetiedostot/yhteisty%C3%B6asiakirjaHyv%C3%A4ksytty.pdf
https://www.nivala.fi/sites/nivala.fi/files/ajankohtaista/Yhdistysyhteisty%C3%B6asiakirja.pdf
https://www.nivala.fi/sites/nivala.fi/files/ajankohtaista/Yhdistysyhteisty%C3%B6asiakirja.pdf
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5. Kuntien järjestöavustukset 2019  
− Kuntien yhteisöavustukset on kartoitettu vuodelta 2019. 
− M-L kuntien yhteisöavustusten myöntämiskriteerien kooste työn alla 

seuraavaan verkoston kokoukseen. 
 

6. Yhdistystoiminnan näkyväksi tekeminen kunnissa 
 

Meri-Lappi 
− kunnan verkkosivuilla: 

https://www.simo.fi/palvelut/vapaa-aikapalvelut/ 
https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/jarjestoyhteistyo/  
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot  
http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/yhdistykset/ 
https://ylitornio.fi/kunta-info/jarjestotoiminta/ 
 
Tornio työnalla. 

 
   Muu Lappi: 

− kunnan verkkosivuilla: 
https://www.inari.fi/fi/inari-info/yhdistykset-ja-yhteisot/yhdistysten-
yhteystiedot.html  
https://www.ranua.fi/fi/Etusivu  

 
 

7. Yhdistykset kuntien kumppaneina hyvinvointityössä 
 
− yhdistysten osallistuminen kunta strategioiden, hyvinvointisuunnitelmien ja 

hyvinvointikertomusten laadintaan 
− yhdistysten näkyvyys kuntien strategiaoissa, hyvinvointisuunnitelmissa ja 

hyvinvointikertomuksissa. 
− yhdistykset ovat kanava kokemustiedon keräämiselle ja osallisuuden 

lisäämiselle 
▪ käytännön keinot järjestöosallisuuden lisäämiselle ja prosessin 

läpivientiin 
▪ yhtenä keinona on esitetty paikallisia järjestöjen elämänkaariverkostoja 

seudulliset elämänkaariverkostojen rinnalle tai tilalle. 
 
 

8. Kunta -järjestöyhteistyö työllisyyden hoidossa   
− Meri-Lapin järjestötyöllistämisverkosto kokous 22.10. 
− verkostossa päätettiin kartoittaa yhdistysten työllistämisen volyymia, 

haasteita ja työllistyvien henkilöiden jatkosijoittumista.  
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/fJ62zsrjnV3T4j3V6  

− järjestötyöllistämisen infot tulossa 11.11. ja 24.11. 
 

https://www.simo.fi/palvelut/vapaa-aikapalvelut/
https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/jarjestoyhteistyo/
https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Liikuntajarjestot
http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/yhdistykset/
https://ylitornio.fi/kunta-info/jarjestotoiminta/
https://www.inari.fi/fi/inari-info/yhdistykset-ja-yhteisot/yhdistysten-yhteystiedot.html
https://www.inari.fi/fi/inari-info/yhdistykset-ja-yhteisot/yhdistysten-yhteystiedot.html
https://www.ranua.fi/fi/Etusivu
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1580-jaerjestoejen-tyoellisyysverkosto
https://forms.gle/fJ62zsrjnV3T4j3V6
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9. Muita esille tulleita asioita ei ollut 
 
 
10. Tiedoksi merkittävät asiat 

 

− Ilmianna vuoden 2020 Meri-Lapin vapaaehtoinen 
Linkki kyselyyn: https://forms.gle/ua9jP62JXix7xgFU9  
 

 
11. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 
− torstaina 19.11.2020 klo 13 

 
 

https://forms.gle/ua9jP62JXix7xgFU9

