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Kuntien järjestöyhdyshenkilöverkosto, muistio  4/2020 
 
Aika:  torstai 19.11.2020 klo 13-14.45 
 
Paikka: Teams etäyhteys 
 
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä 

 
Nimi Organisaatio 

Laura Kantomaa  Ylitornion kunta 

Jaana Sahi  Tornio kaupunki 

Emma Kuoksa Keminmaan kunta 

 Tervolan kunta 

Eeva Syynimaa Kemin kaupunki 

Soile Vakkala  Simon kunta 

Tuula Huttunen Koivumaa 
Annemari Kallio  

Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry 

 
 

Asiat: 

1. Tervetuloa, edellisen kokouksen muistio  
 

Käytiin läpi kuntien kuulumiset järjestöyhteistyön osalta. Osallistujakunnissa on pyritty 
tukemaan etänä toteutettavaa järjestötyötä, mutta siinä on yhä haasteita.  
Toivottiin käytännön fasilitointipakettia helpottamaan etätoimintojen järjestämistä. 
Tornion osalta järjestötieto.fi:n integraatio osaksi kaupungin verkkosivuja on viimeisessä 
vaiheessa. 

 
2. Kuntien järjestöyhteistyöasiakirja kysely (liite 1) sekä kuntien avustuskriteerit 

 
Käytiin läpi kyselyn tulokset ja todettiin niiden vastaavan odotuksia. 
Järjestöyhdyshenkilöt muistuttivat, että vuorovaikutuksellinen suhde järjestöjen ja kunnan 
välillä voi tarkoittaa myös sitä, että yhteistyön vetovastuuta jaetaan. Näin on tehty mm. 
Simossa. Palautteessa toivottiin mm. tasavertaista kohtelua järjestöille avustusten ja 
tilavuokrien suhteen. Käytiin läpi tilannetta paikalla olevien kuntien edustajien kanssa ja 
todettiin kaikkien vaativan suunnilleen samanlaisia toimenpiteitä avustettavilta järjestöiltä. 
Käsiteltiin myös tilojen ilmaisuutta/maksullisuutta eri kunnissa. 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1419-kuntien-jaerjestoeyhdyshenkiloet
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3. Järjestöyhteistyön ajankohtaistilanne kunnissa, järjestöjen osallistuminen hyte 
työhön  
 
Todettiin, että kuntien tavoissa integroida järjestöt hyte-työhön on eroja. Toisissa 
kunnissa on nimetty järjestöedustaja, toisissa kuullaan asian ja tilanteen mukaan. 
Toimintamallin muuttaminen ei ole järjestöyhdyshenkilöiden käsissä, mutta tietoa eri 
vaihtoehdoista voisi viedä keskitetysti. 

1) Simo  
- Toimijatreffejä suunniteltiin alustavasti helmi-maaliskuulle. Tammikuussa 
kunnassa järjestetään tapaaminen liittyen lanu-työhön. 

2) Kemi 
− toimijatreffit 17.1.2021 
− kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyöasiakirjan laadinta meneillään  

3) Keminmaa 
4) Tervola 

− kunnan järjestöyhdyshenkilön nimeäminen työnalla 
5) Tornio 

− toimijatreffit 26.1. klo 17.30 alkaen.  
6) Ylitornio 

− kunnan järjestöyhdyshenkilönä toimii Laura Kantomaa.  
 
 

4. Sisältöesitys järjestöyhteistyö asiakirjasta (liite 2) 
 

Käytiin yhdessä läpi esitys järjestöyhteistyön asiakirjasta ja kirjattiin siihen huomatut 
muutostoiveet. Sovittiin, että luodaan kolme versiota, joita voi esittää toimijatreffeillä. 
Nähtiin, että suhteellisen valmiit versiot herättävät enemmän keskustelua kuin täytettävät 
paperit. 

 
5. Kuntalisät työllisyyden hoitoon ja järjestöyhteistyösuositukset 

Merkittiin tiedoksi liitteenä olleet kuntalisäkooste ja järjestöyhteistyön suositus. 
 

 
6. Tiedoksi merkittävät asiat 

− Lapin ja Meri-Lapin Järjestöneuvottelukuntien suositukset kunnille 
järjestöyhteistyöstä  

− Järjestötyöllistämisen infot 11.- ja 24.11.2020 
 

 
7. Seuraava kokous  

 
Keskiviikkona 17.2.2021 klo 13-15 
Tiistaina 27.4. 2021 klo 10-12 
 
 

                  
 

 
 
 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/2020/11/24/6108/-/jaerjestoetyoellistaemisen-infot-tyoenantajavelvoitteet-ja-tyoentekijaen-ohjaaminen

