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Meri-Lapin järjestötyöllistämisen verkosto 

 
Aika: torstaina 22.10. klo 12–14 

 
Paikka: Teams etäyhteys 

                          

 Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä 
kiinnostuneille tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 

 
LÄSNÄ 

 

 

Liisa Väänänen Rovaniemen Mielenterveysseura ry/ JOKOS-hanke 

Riitta Hakala Kemin kaupunki 

Hilkka Halonen Meriva sr 

Arja Prykari Tornion Asuntopalvelusäätiö/Meän talo 

Ville Salminen Pohjois-Suomen autismin kirjo ry 

Mirja Tuomela Kemin kaupunki 

Hanna Rääpysjärvi-Kangas Tornion kaupunki 

Anu Rastas Luotolan Nuoret ry 

Marko Vapa Suunta 2000 ry 

Raimo Toratti Tornion Invalidit ry 

Merja Frant Tornion Perheidentalo ty 

Pirjo Riskilä Lappilaiset Kylät ry 

Tuire Kourula Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry 

Annemari Kallio 

Tuula Huttunen Koivumaa 

Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry 

  

 
 

ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus ja tervetuloa  
Tuula Huttunen Koivumaa avasi kokouksen klo 12. Käytiin läpi esittelykierros. 

 

 
 



 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

Si
vu
2

 

 
2. Verkostokokouksen 2/2020 muistio 

Käytiin läpi edellisen kokouksen  24.3.2020 pidetyn kokouksen muistio. 

 
 

3. JOKOS – työtä ja hyvinvointia kylille- hanke 
Liisa Väänänen esitteli Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry:n hallinnoiman 

JOKOS – Työtä ja hyvinvointia kylistä -hankkeen (2019-2022). 

Lisätietoja: https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/jokos-hanke/  

 

Kuultiin myös Lapin Järjestötyöllistämisen verkostosta. Verkosto toimii Lapin Liiton 

Järjestöneuvottelukunnan alaisuudessa ja ensimmäinen kokous pidettiin Rovaniemen 

JOKOS-hankkeen kutsumana 17.9.2020. 

 

Esitys herätti vilkasta keskustelua palkkatuella palkattavien henkilöiden rekrytointiin 

liittyvistä haasteista, tietoa työttömistä työnhakijoista on vaikea saada, niin 

yhdistyksissä kuin kunnissa. Tähän vaikuttaa muun muassa uudistunut 

tietoturvalainsäädäntö. 

 

Haasteeksi yhdistysten mahdollisuuksiin työllistää nousi esille ensimmäisen kuukauden 

palkanmaksu. Tähän tarpeeseen on monissa kunnissa otettu käyttöön palkkatukilaina 

yhdistyksille Meri-Lapin alueella. 

 

Muita esille nousseita haasteita olivat mahdollisten matkakulujen korvaaminen, 

työterveyshuollon järjestäminen ja siitä aiheutuvat kulut sekä sairauspäivärahasta 

aiheutuneet kulut. Palkkaukseen liittyvät kulut on jotenkin saatava katettua. 

 

Keskustelua herätti palkkatuella työllistetyn henkilön työpanoksen käyttö yhdistyksen 

maksullisissa palveluissa silloin kun palvelua ei ole ei tarjolla yksityisen sektorin 

tuottamana.  
 
 

4. Kysely yhdistyksille suunnattua palkkatukityöllistämiseen liittyvää 

kyselyn tuloksia 
Kysely avoinna 31.10.2020 saakka. 

Kyselyyn voi vastata alla olevan linkin kautta: 

https://forms.gle/GSmr6ZWyDRi9SzVp6  

 

Vastauksia saatu tässä vaiheessa yhteensä 8 yhdistykseltä. Nämä yhdistykset ovat 

työllistäneet palkkatuella yhteensä 56 henkilöä. Kyselyssä nousevat esille rekrytoinnin 

haasteet ja seudullisen ”järjestötyöllistämisen tukipisteen” rakentaminen yhdistyksille. 

 
 

5. Järjestötyöllistämisen infot  
Tulossa Järjestötyöllistämisen infot 11. ja 24.10. klo 17.30–19. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä   

 

JOKOS-hankkeessa on tulossa taloushallinon koulutusta. Koulutuksessa käydään läpi    

muun muassa palkka.fi, tulorekisteri ja KEHÄ-palkkatukitilityksiin liittyvät asiat. 

  

https://www.järjestötieto.fi/images/20200324_jarjestotyoll_verkosto2.pdf
https://www.järjestötieto.fi/images/20200324_jarjestotyoll_verkosto2.pdf
https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/jokos-hanke/
https://forms.gle/GSmr6ZWyDRi9SzVp6
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2020/11/11/6107/-/jaerjestoetyoellistaemisen-infot-palkkatukityoellistaeminen-ja-muut-tuet-jaerjestoetyoellistaemisen-mahdollisuutena
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6. Tuki yhdistystyöllistämiseen Meri-Lapissa 
Meri-Lapin Järjestöstrategian yhtenä tavoitteena on tukea yhdistyksiä niiden 

mahdollisuuksissa työllistää.  Käydään keskustelua asiasta ja päätetään 

jatkotoimenpiteistä.  

 
Järjestöstrategiaan liittyen on lähdetty rakentamaan Meri-Lapin yhdistyksille 

suunnatussa POTKUA järjestötyöllistämiseen - järjestölähtöistä työllistämisen 

resurssikeskusta tukemaan tukemaa yhdistysten mahdollisuuksia työllistää. 

 

Esille nostettiin, että ei lähdettäisi rakentamaan yksittäisiä seudullisia / paikallisia  

hankkeita vaan pyritään yhteiskehittäen rakentamaan järjestölähtöistä hanketta 

yhteistyössä kuntien ja työvoimaviranomaisten kanssa Lapin maakunnan tasolla. 

 

 

7. Muut esille tulleet asiat 

 
- Suomen hallitus on päättänyt syksyn budjettiriihessä toimista, joilla rakennetaan 

välityömarkkinoilla työllistämisen Suomen malli. Esimerkkinä Suomen mallille 

käytetään Ruotsin Samhall-yhtiöstä saatuja hyviä kokemuksia ja työpankkikokeilun 

tuloksia. Selvityshenkilöksi on nimetty Tullin pääjohtaja Hannu Mäkisen. Selvityksen 
valmistuu viimeistään 31.1.2021. 

 

- Vates-säätiö sr toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja    

osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vates koordinoi 

valtakunnallista aluetoiminnan verkostoa. Tähän verkostoon kuuluvat  muun muassa 

alueen yhteyshenkilöinä Lapin Järjestökeskusten edustajat Meri-Lapista, 

Rovaniemeltä ja Sodankylästä. 

Lisätietoja:  

https://www.vates.fi/vates.html ja  

aluetoiminnan Kick off tilaisuus 24.9. 

 

− Palkkatukiuudistus astuu voimaan 1.9.2021. 

 
8. Verkoston seuraava tapaaminen 

Seuraava verkosto tapaaminen pidetään keskiviikkona 17.2.2021 klo 9–11. 

 

 
               Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 

 

https://www.järjestötieto.fi/images/Meri-Lapin-kansalaisjrjeststrategia.pdf
https://www.vates.fi/vates.html
https://www.vates.fi/uutiset/2020/aluetoiminnan-kick-offissa-pohdittiin-kuntakokeiluja-ja-valityomarkkinoiden-tulevaisuutta.html
https://tem.fi/-/tyoministeri-haatainen-budjettiriihen-paatokset-tukevat-tyollisyystavoitteen-saavuttamista

