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Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan kokous             
PÖYTÄKIRJA  3/2020 
  
Aika:  keskiviikkona 30.9.2020 klo 13–14.41 
Paikka:  Meri-Lapin Järjestökeskus ja/tai Teams etäyhteys 
  

 
Paikalla Nimi 

 
Organisaatio (2017–2020) 
 

 Kaisa Lauri MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry, vpj. 

 Juha Kutuniva 
Anne Anttila (vara) 

Peräpohjolan Leader ry 
Outokaira Tuothaman ry 

 Marko Vapa 
Maarit Toivola (vara) 

Suunta 2000 ry 
Lapin Liikunta 

 Johanna Axelsson 
Anneli Paldanius (vara) 

Toivola-Luotola Setlementti ry 
Keminmaan Martat ry 

 Raimo Toratti 
Jaakko Alamommo (vara) 

Tornion Invalidit ry 
Kemin Seudun Kuulo ry 

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 

  Luotolan Nuoret ry 

  Kulttuurialan yhdistys 

x Sari Moisanen Meri-Lapin Kehittämiskeskus, pj. 

x Jaana Sahi Tornio kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 

x Eeva Syynimaa Kemi kaupunki, järjestöyhdyshenkilö 

  Tervolan kunta, järjestöyhdyshenkilö 

 Emma Kuoksa Keminmaan kunta, järjestöyhdyshenkilö 

x Soile Vakkala Simon kunta, järjestöyhdyshenkilö 

x Laura Kantomaa Ylitornion kunta, järjestöyhdyshenkilö  

 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 
x 

Heidi Pyyny 
Hannele Kauppila (vara) 

Lapin ammattikorkeakoulu 

 Sanna Laihinen 
 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 
Lappia 

 
x 
 
x 

Lisäksi: 
Kaisa Kostamo-Pääkkö 
Ritva Kauhanen 
Hilkka Halonen 
Raija Lummi 
 
 

 
Poske, Lapin toimintayksikkö 
Lapin Liitto 
Lapin Järjestöneuvottelukunnan pj. 
Lapin järjestöneuvottelukunnan vpj. 
Lapin AVI 

x Tuula Huttunen Koivumaa 
Annemari Kallio 
 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
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Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 
ASIAT 
 
21§ Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
   Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen  
 Päätös:  
 Puheenjohtaja Sari Moisanen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 
 

22§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys:  

                     Edellisen kokouksen 2/2020 pöytäkirja löytyy Järjestötieto.fi sivulta. 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 Päätös: 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
23§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 Esitys: 
 Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös:  
 Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
24§ Lapin Liiton Järjestöneuvottelukunnan järjestöyhteistyön  

suositus kunnille (Liite 1–2) 
 Esitys: 
 Merkitään tiedoksi Lapin Liiton Järjestöneuvottelukunnan järjestöyhteistyön 

suositus kunnille ja Lapin Järjestökeskusten antamat kommentit siihen. 
 Päätös: 
 Lapin Liiton järjestöneuvottelukunnan pj. Hilkka Halonen kertoi, että 

suosituksen toimittaminen kuntiin menee marraskuulle.Merkittiin tiedoksi. 
 
 
25§ Meri-Lapin Järjestöstrategian toteutuksen tilanne  
 Esitys: 

Esitetään tilannekatsaus Meri-Lapin Järjestöstrategian toteutuksesta. 
 
Päätös: 
Kuultiin Meri-Lapin Järjestöstrategiaan toteutuksen tilanne ja syksyn 2020 
toiminta (liite 3). 
 
 

26§ Meri-Lapin järjestöstrategian seudulliset kärkihankkeet 
 Esitys: 
 Kuullaan tilannekatsaus seudullisten kärkihankkeiden valmistelusta.  

Päätös: 
Kuultiin seudullisten kärkihankkeiden tilanne katsaus.  
STEA Meri-Lapin Järjestökeskus -hanke 30.9. ja siihen liittyvät 
yhteistyösopimukset (liite 4–6).  
 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2
https://www.järjestötieto.fi/images/202002_jarjestostrategia_TOSU.pdf
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Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 
Eväitä Reppuun- osallisuutta ja osaamista järjestöistä ESR hanke on 
mennyt läpin maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Hankkeen 
omarahoitusosuutta haetaan STEA:lta (liite 7).  

 
  

27§ Ajankohtaista Sote-uudistuksesta 
 Esitys: 
 Kuullaan ajankohtaiset kuulumiset sote-uudistuksesta. 

https://soteuudistus.fi/etusivu  
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020 lausuntokierros on päättynyt 
25.9.2020.  
 
Päätös: 
Kaisa Kostamo-Pääkkö kertoi ajankohtaiset kuulumiset Lapin sote-
rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sotekeskushankkeista.   
Sote-rakenneuudistuksen hankejohtajana on aloittanut Mauri Posio 10.8. ja 
projektipäällikkönä Sirpa Hakamaa. Tulevaisuuden sotekeskuksen 
hankejohtajana on aloittanut Rea Karanta 1.9. Muiden työntekijöiden  
valinnat ovat loppusuoralla. Hankkeeseen palkataan myös 
osallisuuskoordinaattori, jonka työtehtäviin kuuluu muun muassa järjestöjen 
kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen. 
 
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus hallinnoi Lapin sote-rakenne-  
uudistusta ja Tulevaisuuden sote-keskushankkeita kuntien yhteisen  

päätöksen mukaisesti. Hankkeilla on yhteinen ohjausryhmä, mutta myös 
erillisen poliittisen ohjausryhmän perustaminen on noussut esille. 
 
Lapin sote-rakenne- ja Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden 
yhteiseen ohjausryhmään on pyydetty järjestöedustajien nimeämistä Lapin 
Järjestöneuvottelukunmalta. Lapin järjestöneuvottelukunta  päätti 2.9.2020 
pitämässään kokouksessa esittää varsinaiseksi jäseneksi Pirjo Kairakaria 
(Lapin ensi- ja turvakoti ry) ja varajäseneksi  Annemari Kalliota (Pohjoisen 
yhteisöjen tuki - Majakka ry). Viralliset päätökset hankkeen ohjausryhmän 
kokoonpanosta tekee Kolpeneen hallitus.  
 
Lisätietoja: 
Lapin sote-rakenneuudistus- hanke ja Tulevaisuuden sotekeskushanke  
https://ekollega.fi/sote-rakenneuudistus  
https://ekollega.fi/tulevaisuuden-sotekeskus-hanke  

 
Tuula Huttunen Koivumaa kertoi kuulumiset järjestöjen osallisuudesta sote-
uudistuksen alueellisessa valmistelussa ja STEA järjestöosuuden 
rahoitusmallista. Lapissa järjestöillä on ollut mahdollisuus osallistua Lapin 
Tulsote- hankkeen valmisteluun. 
 
Keväällä 2020 on perustettu maakuntien verkostojärjestöjen 
neuvottelukunta maakuntien järjestöjen äänen kuulumiseksi sote-
uudistuksessa. Kaikkia maakuntien verkostojärjestöjä ei ole kuitenkaan ole 
kutsuttu neuvottelukuntaan.   
 
 

https://soteuudistus.fi/etusivu
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020%20lausuntokierros%20on%20päättynyt%2025.9.2020
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020%20lausuntokierros%20on%20päättynyt%2025.9.2020
https://ekollega.fi/sote-rakenneuudistus
https://ekollega.fi/tulevaisuuden-sotekeskus-hanke
https://lapitoy.sharepoint.com/sites/Virtu-tiedostomateriaali/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FKehitt%C3%A4minen%2FTulSote%20Lappi%2FLapin%20tulsote%2Dhankesuunnitelmavalmis%2030%2E4%2E20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FKehitt%C3%A4minen%2FTulSote%20Lappi&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9sYXBpdG95LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL1ZpcnR1LXRpZWRvc3RvbWF0ZXJpYWFsaS9FUk56RnJzUVBpTkNxWXhCdy1wWnRNb0IxWXVLRnRETVZER3ZzSUFUd2k4anlRP3J0aW1lPWZtcDJLNVZ1MkVn
https://lapitoy.sharepoint.com/sites/Virtu-tiedostomateriaali/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FKehitt%C3%A4minen%2FTulSote%20Lappi%2FLapin%20tulsote%2Dhankesuunnitelmavalmis%2030%2E4%2E20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FKehitt%C3%A4minen%2FTulSote%20Lappi&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9sYXBpdG95LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL1ZpcnR1LXRpZWRvc3RvbWF0ZXJpYWFsaS9FUk56RnJzUVBpTkNxWXhCdy1wWnRNb0IxWXVLRnRETVZER3ZzSUFUd2k4anlRP3J0aW1lPWZtcDJLNVZ1MkVn
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Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

 
Verkostojärjestöjen neuvottelukunta on esittänyt yhteistyössä SOSTE ry:n 
kanssa, että sote-uudistus työhön haetaan STEA:lta rahoitusta, jolla 
palkataan neljä työntekijää SOSTE ry:hyn ja kahdeksan työntekijää 
maakuntiin.  
 
Lappiin sijoitettavan työntekijän toimialueena olisi Pohjois-Suomen Erva-
alue eli Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnat. Työntekijän tehtävänä on tukea maakunnissa toimivien 
järjestöjen osallisuutta sote-uudistuksessa. Tarkoittaa ¼ henkilötyövuotta 
Lappiin. Jos resurssit jaetaan tämän esityksen mukaisesti, on ensiarvoisen 
tärkeää, että järjestöjen nykyisiä verkostoja ja resursseja hyödynnetään niin 
maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti tulevaisuuden sote-rakenteissa. 
 
Lisätietoja: 
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-08-28/jarjestot-sote-uudistuksen-
alueellisessa-valmistelussa-28.8.20201  
 
 
Meri-Lapin Järjestöstrategiaa toteutetaan osittain STEA rahoitteisesti. 
Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry:n hallinnoiman Meri-Lapin 
Järjestökeskuksen jatkohakemuksessa 30.9. on huomioitu 
toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset alla olevin tarkennuksin  
 
Tavoitteiden mukaisesti:  

1. vaikutetaan siihen, että  yhdistysten rooli nähdään tärkeänä 
toimijana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja 
sote-rakenneuudistus ohjelman toimeenpanossa 

2. vaikutetaan siihen, että järjestöjen nykyisisiä paikallisia ja 
seudullisia yhteistyörakenteita- ja verkostoja hyödynnetään niin 
maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti tulevaisuuden sote-
rakenteissa. 

3. tuetaan yhdistysten osallistumista Lapin tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudisohjelman 
toimeenpanoon digitaalisia menetelmiä hyödyntäen 

4. koordinoidaan ja vahvistetaan yhdistysten yhteistyötä julkisen ja 
yksityisen sektorin  kanssa niin, että yhdistysten matalan kynnyksen 
toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä huomioitaisiin 
uusissa rakenteissa.  

 
Merkittiin esitykset ja keskustelu tiedoksi. Päätettiin pyytää seuraavaan 

kokoukseen THL aluekoordinaattori Juha Fränti. 
 

 

28§ Järjestöjen rooli Lapin hyvinvointiohjelman ja 
turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelma 

 Esitys: 
Kuullaan Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman 
toimeenpanosuunnitelmasta. Merkitään tiedoksi. 
http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_hyvinvointi
ohjelma  
 

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-08-28/jarjestot-sote-uudistuksen-alueellisessa-valmistelussa-28.8.20201
https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-08-28/jarjestot-sote-uudistuksen-alueellisessa-valmistelussa-28.8.20201
http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_hyvinvointiohjelma
http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi/lapin_kehittaminen/strategiat/lapin_hyvinvointiohjelma
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Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Lapin Järjestökeskukset ovat kommentoineet Lapin hyvinvointiohjelman ja 
turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelmaa seuraavasti; 
Toimenpannosuunnitelmissa näkyy hyvin järjestökenttä, erityisesti jo 
valmiina olevassa Lapset ja lapsiperheet osiossa sekä 

muissakin osioissa toimijoiden ja verkostojen kohdassa. Järjestökeskukset 

ovat esittäneet toiveena, että toimijoiden ja verkostojen joukkoon nostetaan 
esille myös Lapin Järjestökeskusten koordinoimat seudulliset ja paikalliset 
elämänkaariverkostot (lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja 
ikääntyvät). Muilta osin sisältöjä ei keretty kommentoida rajallisen 
kommentointiajan vuoksi. 

 

Lapin hyvinvointiohjelman seurantaryhmässä on järjestöedustus. 
Järjestöedustajan rooliin ja tehtävään seurantaryhmässä tulisi lisätä 
tiedottaminen ajankohtaisista asioista järjestöjen paikallisille ja seudullisille 
yhteistyörakenteille, muun muassa Järjestökeskuksille. 

 Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi. 
 
 
29§ Muita esille tulleita asioita ei ollut 
 

 
30§  Yhdistysten ja sidosryhmätoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset 

  Kuultiin yhdistys- ja sidosryhmätoimijoiden ajankohtaiset asiat 

− Meri-Lapin Kehittämiskeskus: 
Lentoliikenteen jatkuminen Kemi-Tornioon on työllistänyt kovasti kuin 
myös SOTE-lausunnon laatiminen. 
Lisätietoja: http://www.meri-lappi.fi/fi/kehittamiskeskus/  

− POSKE:  
Sote-valmistelun aikataulu ja ajankohtaiset asiat löytyvät uudelta  e-
kollega sivustolta. Työnalla mm. digisosiaalipalvelut asiakkaan 
osallisuuden lisääjänä koulutus kuntien ammattilaisille. Rakenteellisen 
sosiaalityön kehittämishanke käynnistynyt.  
Lisätietoja: https://ekollega.fi/ajankohtaista  

− Lapin AMK:  
Koronalinjaukset ovat tiukat. Hybridimallilla mennään 31.12.2020  
saakka. Ensimmäiset opiskelijat aloittaneet harjoittelunsa sote-alan 
yhdistyksissä.  
Lisätietoja: https://www.lapinamk.fi/fi  

− LPSHP:  
Korona tullut tutuksi. Vaikuttaa asiakastyöhön ja järjestöyhteistyöhön. 
Lisätietoja: https://www.lpshp.fi/  

− Kemi:  
Kunta-järjestöyhteistyön asiakirja työn alla. 
Hyvinvointikertomukseen pyydetty yhdistysten kommentointia. 
Lisätietoja: https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-
hallinto/asiointi/jarjestoyhteistyo/#  

− Tornio: 
M-L järjestöyhteistyösuositus etenee kunnassa. Seuraavaksi käsitellään 
HYTETU-johtoryhmässä. Kunnan osallisuussuunnitelmaa työstetään ja 
Lapin hyvinvointisuunnitelman ohjelman pohjalta laaditaan paikallista 
suunnitelmaa. Myös virtuaaliset toimijatreffit ovat työn alla. 

http://www.meri-lappi.fi/fi/kehittamiskeskus/
https://ekollega.fi/ajankohtaista
https://www.lapinamk.fi/fi
https://www.lpshp.fi/
https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/jarjestoyhteistyo/
https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/jarjestoyhteistyo/
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− Simo: 
M-L järjestöyhteistyösuositus ei ole vielä ollut KH käsittelyssä. Syksyn 
osalta seurataan koronan kehittymistä myös järjestötapaamisten osalta. 
HYTE-ryhmässä on järjestöedustus. 
Lisätietoja: https://www.simo.fi/palvelut/vapaa-aikapalvelut/ 

− Suunta 2000 ry: 
Lisätietoja: https://www.suunta2000.fi/  

− Tornion asuntopalvelusäätiö 
Lisätietoja: https://www.meantalo.fi/  

 
 

31§ Tiedoksi merkittävät asiat 
1. Lapin Järjestöneuvottelukunnan 2.9.2020 pöytäkirja 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/kehittaminen-ja-eduvalvonta/jarjestoasiat  
2. Ilmianna Meri-Lapin vuoden 2020 vapaaehtoistoimija ja 

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

3. Lapin Järjestökysely 
4. Lapin järjestöfoorumi 13.11.2020 

 
Lisätietoja yhdistysten ajankohtaisista asioista 
https://www.järjestötieto.fi/  
 
 

31§ Vuoden 2020 kokoukset ja paikka 

− 25.11. klo 13–15 
  

32§ Kokouksen päättäminen 
  
 Neuvottelukunnan pj. päätti kokouksen klo 14.41  
  
  

 
 

 

https://www.simo.fi/palvelut/vapaa-aikapalvelut/
https://www.suunta2000.fi/
https://www.meantalo.fi/
http://www.lappi.fi/lapinliitto/kehittaminen-ja-eduvalvonta/jarjestoasiat
https://forms.gle/u6xBsH8VsDjWdDUQ8
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tiedotteet/1714-lapin-maakunnalliseen-sosiaali-ja-terveysalan-jaerjestoekyselyyn-2020
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2020/11/13/6068/-/lapin-maakunnallinen-jaerjestoefoorumi-2020
https://www.järjestötieto.fi/

