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SAATTEEKSI  

_________________________________________________________ 

 
 

Yhteiskunnassa on meneillään useita rakenteisiin liittyviä uudistuksia, jotka edellyttävät järjes-

töiltä arviointia omasta roolistaan ja tehtävästään muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimin-

taympäristön muutos merkitsee kasvavaa haastetta, mutta myös uusia mahdollisuuksia eri toimi-

joiden väliselle yhteistyölle.  Järjestöjen ja vapaaehtoisten kansalaisten tekemä työ on merkittävä 

voimavara, jota ei kannata jättää käyttämättä. 

Meri-Lapin yhdistyskentän yhteistyö- ja edunvalvontafoorumin – Pohjoisen yhteisöjen tuki - 

Majakka ry:n perustamisesta on kulunut aikaa lähes 14 vuotta. Järjestöjen yhteistoiminnan muo-

toutumista seututasolla nykyiselleen on ohjannut hyvin käytännönläheinen ote. Vuoden 2012 ta-

voitteeksi asetettiin kansalaisjärjestöstrategian laatiminen, sillä Majakan toiminnan yhtenä lähtö-

kohtana on myös järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen. Silloin, kun eri toimi-

joiden toivotaan tekevän tuloksekasta yhteistyötä, siihen tarvitaan myös yhteistä strategiapohjaa, 

jotta toimintoja ei suunniteltaisi liian paljon erillään toisistaan tietämättä. 

Strategiatyö on nähty tärkeänä yhdistyksissä, kunnissa, yrityksissä ja valtionhallinnossa. Alhaalta 

ylöspäin ponnistavan strategian tavoitteena on antaa jäsentyneitä välineitä kolmannen sektorin ja 

yhteiskunnan muiden toimijoiden välille. Näiden päämäärien saavuttamiseksi on pyritty saamaan 

aikaan sellainen rakenne, jossa säilytetään suuri kuva taipaleella kohti vuotta 2020. Samalla ha-

lutaan ottaa huomioon yhteiskunnan muutosten dynaamisuus. Meri-Lapin kansalaisjärjestöstra-

tegiassa tuodaan esille strategiset tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpidekokonaisuudet ja hank-

keet. Yksityiskohtaiseen toimenpideosioon voidaan tehdä muutoksia painotusten ja sisältöjen 

osalta. Itse strategiaa seurataan ja päivitetään sekä säännöllisesti että tarvittaessa. 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia on laadittu Raha-automaattiyhdistyksen ja Meri-Lapin ke-

hittämiskeskuksen tuella. Strategiatyö käynnistyi huhtikuussa 2013. Samoihin aikoihin käynnis-

tyi Lapin liiton rahoittamana Lapin järjestöstrategian laadinta. Työtä on tehty yhteistyössä siten, 

että Meri-Lapissa strategian toimenpiteitä syvennetään alueellisesti ja kuntakohtaisesti. 

Nyt luettavana olevan Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian laatimisessa on käytetty kyselytut-

kimuksen, haastattelujen ja aktivoivien työpajaprosessien menetelmiä. Työhön on osallistunut 

lähes 300 henkilöä ja organisaatiota. 

Tekijöiden toivomuksena on, että nyt laadittu Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia antaa luki-

joilleen välineitä ja ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen. 

 

Kari Lunnas       Jukka Kujala 

puheenjohtaja       kehittämispäällikkö 

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry               Meri-Lapin kehittämiskeskus 
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TIIVISTELMÄ  

__________________________________________________________________ 

 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian taustalla on vuodesta 2000 järjestelmällisesti kerättyä tie-

toa yhdistysten, kuntien ja muiden alueen toimijoiden näkemyksistä ja toiveista. Vuoden 2013 

aikana strategiahankkeen kirjoittamista on toteutettu laajalla järjestökyselyllä, sidosryhmähaas-

tatteluilla ja työpajoilla. 

 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian visio vuoteen 2020 tähtää siihen, että Meri-Lapin kansa-

laistoiminta on arvostettua, itsenäistä ja hyvin tunnettua alueeseensa sitoutunutta toimintaa, joka 

on eturivissä rohkeasti tukemassa ihmisten hyvinvointia ja arjen palveluiden turvaamista. Yhdis-

tykset toteuttavat aktiivista harrastustoimintaa ja ovat osa yhteiskunnallista keskustelua tasa-

arvoisesti yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. 

 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategiassa kuvataan toimintaympäristöä, yhdistysten nykytilaa ja 

niiden toimintaympäristöstä ja kansalais- ja vapaaehtoistoiminnasta kumpuavia haasteita.  

Kansalaisjärjestöstrategian tavoitteiksi nostetaan kolme strategista tavoitetta. Nämä tavoitteet si-

sältävät strategian rakentamisen kuluessa esille nousseet keskeiset, toisiinsa kytkeytyvät toimen-

pideohjelmat vuosille 2014–2017.  Tavoitteiden lisäksi strategiaan on valikoitunut yksi toimen-

pidekokonaisuus, joka läpileikkaa kaiken toiminnan asetettujen ydinviestien lisäksi. Tämä toi-

menpideohjelma on sosiaaliset innovaatiot ja osaamisen kehittäminen. Tavoitteet ovat nousseet 

Meri-Lapin alueellisista lähtökohdista, mutta ovat samansuuntaisia Lapin Liiton järjestöstrategi-

an tavoitteiden kanssa. 

 

Strategian ydinviestiksi muotoutui luova kumppanuus ja uudistuminen, jotka läpäisevät koko 

strategian.  Luova kumppanuus on avointa ja läpinäkyvää, ja sen edellytyksenä on kunnioitus ja 

luottamus. Kaikilla on mahdollisuus tulla mukaan. Luova kumppanuus toimii raja-aitoja madal-

tavasti ja lisää avointa yhteistyötä, innovatiivisuutta, uutta ajattelua ja rohkeaa haasteisiin vas-

taamista ja uudistumisen uusia ratkaisuja. 

 

Strategisiksi tavoitteiksi on määrittynyt 1. yhteistyörakenteiden ja prosessien vahvistaminen, 2. 

tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen, 3. yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen ja 

4. sosiaalisten innovaatioiden ja osaamisen vahvistaminen muita kolmea tavoitetta läpäisten. 

Näistä tavoitteista on johdettu vastaavan sisältöiset toimenpideohjelmat, joita täsmennetään yksi-

tyiskohtaisilla toimenpiteillä ja vastuutahomäärittelyillä. Strategian toteutumista seurataan seu-

rantaryhmässä, johon kuuluu keskeisten toimijoiden edustajia.  
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     JOHDANTO  
     _____________________________________________________________________________ 

 

Meri-Lapissa järjestö-kuntayhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen juontaa juurensa vuonna 

2001 käynnistyneeseen ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksen koordinoimaan aluekeskusohjel-

maan, jonka kautta alueen yhdistykset ovat olleet olennainen osa aluekehittämisverkostoa mui-

den alueen toimijoiden rinnalla. Vuosia tehtyä pitkäjänteistä yhdistys–kuntayhteistyötä, jossa 

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen rooli sillanrakentajana on ollut merkittävä, haluttiin tiivistää ja 

kehittää entisestään laatimalla alueelle Meri–Lapin kansalaisjärjestöstrategia.  

 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia asettaa suuntaviivat ja konkreettiset toimenpiteet alueelli-

sen kansalaistoiminnan kehittämiselle. Laadinnan tärkeimpinä periaatteina on pidetty toiminnal-

lisuutta, jalkautumista ja yhteisen ymmärryksen rakentamista alhaalta ylöspäin kumpuavana yh-

teistyönä. Työtä on tehty rinnakkain Lapin Liiton asettaman järjestöneuvottelukunnan koordi-

noiman Lapin järjestöstrategiatyön kanssa. Kädessäsi oleva järjestöjen yhdessä laatima kansa-

laisjärjestöstrategia toteuttaa Lapin järjestöstrategiaa alueellisesti Meri-Lapissa ja kytkeytyy 

Lappi-sopimukseen. 

Kansalaisjärjestöstrategiatyö käynnistyi huhtikuussa 2013 Raha-automaattiyhdistyksen ja Meri-

Lapin kuntien rahoittamana Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kautta. Vuosina 2007–2012 toimi-

nut Meri–Lapin järjestöneuvottelukunta on ollut käynnistämässä hanketta. Strategiatyötä on oh-

jannut Meri-Lapin kehittämiskeskuksen alukeskusohjelman aikanaan perustama työryhmä ”Osal-

lisuus ja sosiaalinen eheys, kansalaisnäkökulma ja vaikuttaminen”, jonka koordinaatiovastuu 

siirtyi Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:lle vuonna 2004. Nimi muuttui tuolloin Majakan 

johtotiimiksi.  

  

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian laadintaan on osallistunut lähes 300 toimijaa työn eri vai-

heissa, ja yhdistyskenttää ja sidosryhmätoimijoita on kuultu monin eri tavoin. Yhdistysten nyky-

tilaa ja tarpeita selvitettiin yhteistyönä Lapin Liiton järjestöstrategiahankkeen kanssa toteutetulla 

kyselyllä syys-joulukuussa 2013. Kyselyyn saatiin yhteensä 273 vastausta, joista noin 82 (30 %) 

tuli Meri-Lapin alueelta.  Sidosryhmähaastattelujen yhteydessä kartoitettiin kuntatoimijoiden ja 

keskeisten yhdistysyhteistyötahojen, työvoimahallinnon, sairaanhoitopiirin, oppilaitosten ja yri-

tysten edustajien odotuksia ja näkemyksiä kansalaisjärjestöstrategiatyölle. Kuntakohtaiset tule-

vaisuustyöpajat toteutettiin loka–marraskuussa 2013. Työpajoihin osallistui yhteensä yli 90 eri 

alojen yhdistys- ja kuntatoimijaa. Toinen kuntakierros järjestettiin alueellisena Tehemä pois  

-työpajana Torniossa tammikuussa 2014 yhteistyössä Lapin Liiton järjestöstrategiahankkeen 

kanssa. 

 

Kiitämme kaikkia kehittämistyössä mukana olleita. Toivomme yhteistyön jatkuvan tiiviinä myös 

tulevaisuudessa. Yhteen hiileen puhaltamista, todellista Me-henkeä, tarvitaan nyt enemmän kuin 

koskaan. 
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1. LÄHTÖKOHDAT 
_____________________________________________________________________________________ 

1.1. Meri-Lappi toimintaympäristönä  
  

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian laadinnassa nähdään Meri-Lappiin kuuluviksi Kemi-

Tornio seutukunta (Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio) ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin 

kuuluva Ylitornion kunta, joka kuuluu Tornionlaakson seutukuntaan. Lapin maakuntaohjelmassa 

on kirjaus siitä, että Lapissa on kaksi maakuntakeskusta Kemi-Tornio ja Rovaniemi. Meri-Lapin 

alueen kuntakeskukset ovat 100 km säteellä ja isoimmat asumiskeskittymät n. 30 km säteellä toi-

sistaan. Meri-Lapin yhteenlaskettu pinta-ala on lähes 7.8 % koko Lapin pinta-alasta. Asukasti-

heys on Lapin alueista suurin, 9.4 as./km2. koko Lapin asukastiheyden ollessa 2.0. as/km2.  

Alueeseen liittyvä erityispiirre on valtakunnan raja sekä tiivis yhteistyö Ruotsin puolelle, Haapa-

rannan ja Övertorneån kuntien kanssa. Kemi–Tornio alue on teollisuuden, Baretsin alueen logis-

tiikan, kaupan ja energiantuotannon kasvualue. Alue muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, 

johon kuuluu lisäksi Haaparannan kaupunki. Alue tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta väki-

lukuunsa suhteutettuna jopa kolminkertaisen osuuden.  

Meri-Lapin yhteenlaskettu väestö vuoden 2013 tilastokeskuksen ennakkotilastojen mukaan oli 

64 200 henkilöä, joka on 35 % Lapin koko väestöstä. Tiiviin rajayhteistyön kautta, Haaparannan 

kunnan kanssa alueen väestömäärä nousee noin 74 500 henkilöön.  

Keskimääräinen työttömyysaste Lapissa oli vuoden 2013 työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen 

mukaan 15.4. %, Meri-Lapin työttömyysasteen ollessa 15.2 % (Kemi 17,3 %, Keminmaan 13.1 

%, Simo 15.1 %, Tervola 13.9 %, Tornio 14.2 %, Ylitornio 14.7 %). Alle 25–vuotiaita nuoria 

alueen työttömistä työnhakijoista oli yhteensä 705 henkilöä. Vuoden 2013 aikana kuntien mak-

sama Kelan passiivityömarkkinatukilasku nousi yli 2,4 miljoonaan euroon. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella sairastavuusindeksit ovat maan keskiarvon yläpuolella. 

Sairastavuusindeksin perusteella Länsi-Pohjan alueen asukkaat sairastavat ja tarvitsevat sosiaali- 

ja terveyspalveluita keskimääräistä enemmän. Toinen sairastavuutta kuvaava indeksi on Kelan 

kansanterveyssairauksien indeksi, joka perustuu Kelan kansansairauksien perusteella myöntä-

miin etuuksiin. Indeksiin vaikuttavat väestön ikä, sairastavuus ja paikkakunnan lääkäritilanne. 

Erityisesti verenpainetautia, sepelvaltimotautia sekä sydämen vajaatoimintaa esiintyy alueella 

enemmän kuin maassa keskimäärin (Länsi-Pohjan kuntien terveydenhuollon järjestämissuunni-

telma vuosille 2013–2016) 

Väestön hyvinvoinnissa näyttäytyvät mielenterveys- ja päihde- ja perheiden ongelmat. Perheissä 

näyttäytyy arjen hallinnan ongelmat, taloudelliset vaikeudet ja päihteet. Palvelujen tarjonnassa 

on kuntien välisiä eroja. Tilastolliset erot eivät kerro välttämättä väestön hyvinvoinnista vaan 

myös palveluiden ja henkilöstön käytettävissä olevista resursseista.  
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Väestön terveyden ja hyvinvoinnin polarisoituminen näkyy selvästi sosiaalityössä. Samanaikai-

sesti kun väestön terveys ja hyvinvointi yleisesti lisääntyy, osa väestöstä voi entistä huonommin 

– erot kasvavat. Mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluiden piiriin tulee moniongelmaisia 

perheitä, joita olisi pitänyt pystyä auttamaan jo paljon aikaisemmin. Nuoret naiset ja nuoret lap-

siperheet ovat selkeästi lisääntyvä asiakasryhmä koko alueella. Työttömyys, etenkin nuorten 

työttömyyden pitkittyminen johtaa syrjäytymisen vaaraan (Länsi-Pohjan kuntien terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelma vuosille 2013–2016)  

Kuntarakenne – ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukset, muuttoliike ja väes-

törakenteen suunnan muuttaminen ovat suuria haasteita alueelle ja myös sen kansalais- ja yhdis-

tystoiminnalle. 

 

 

 

Kuvio 2: Neljä viestiä Meri-Lapista (http://www.kemi-tornio.fi/fi/alue) 
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1.2. Merilappilainen kolmas sektori  

 

Kolmannella sektorilla tarkoitetaan pääasiallisesti yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja yhteiskun-

nallisia liikkeitä, uusosuuskuntia ja oma-apuryhmiä, joiden nähdään yleensä toimivan välittäväs-

sä roolissa yksityisen (markkinat) ja julkisen (valtio) sektorin välillä (Siisiäinen 2002, Ojala 

2009).  Yhdistyksellä tarkoitetaan useamman kuin kahden henkilön vapaaehtoisuuteen perustu-

vaa yhteenliittymää, jonka perustana on jokin yhteiseksi ymmärretty intressi (Patentti- ja rekiste-

rihallitus, 2014). Meri- Lapin kansalaisjärjestöstrategiassa yhdistys- ja järjestö-sanoja on käytetty 

synonyymeinä toisilleen. 

Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysnetin uusi järjestöjen tarkoitusluokkien mukainen luokit-

telurunko koostuu yhdeksästä luokasta. 1.poliittiset yhdistykset, 2. ammattiin ja elinkeinoon liit-

tyvät yhdistykset, 3.sosiaali- ja terveysalanyhdistykset, 4. kulttuuri-alan yhdistykset (sisältäen 

mm. kyläyhdistykset), 5. vapaa-ajan yhdistykset (sisältäen mm. nuorisoyhdistykset), 6. urheilu- 

ja liikuntayhdistykset, 7. uskontoon ja maailmakatsomukseen liittyvät yhdistykset, 8. maanpuo-

lustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset ja 9. muut yhdistykset (sisältäen mm. 

vapaapalokunnat, Martat ja eläkeläisyhdistykset). 

Kolmannen sektorin perustoimijat muodostuvat Meri–Lapissa kansalaisjärjestöistä, sosiaali- ja 

terveys, nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-alan yhdistyksistä. Patentti– ja rekisterihallituksen 

30.4.2014 tietojen mukaan Lapin maakunnan alueella toimii 6990 yhdistystä, joista Meri-Lappia 

kotipaikkanaan pitää 2148 yhdistystä. Määrä on lähes 31 % koko Lapin maakunnan kolmannen 

sektorin toimijakentästä. Luvuissa on otettu huomioon se, että Keminmaan kunnan yhdistykset 

löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysnetistä myös Kemin alta. Karkeasti arvioiden 

voidaan kuitenkin todeta, että noin 50 % patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysnetissä olevista 

yhdistyksistä toimii aktiivisesti.  

 

Järjestötoimintaa säätelee ensisijaisesti yhdistyslaki. Yhdistykset voidaan jakaa lain mukaan kah-

teen luokkaan, rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröimättömät yhdistykset, joita käsitellään juri-

disesti eri tavalla.  Yhdistyskenttää voidaan tarkastella yhdistysten toiminnan sisällöistä käsin. 

Tällöin yhdistykset voidaan jakaa sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiksi, joista osa on vammais-

järjestöjä, liikuntajärjestöiksi, kulttuuri- ja taidejärjestöiksi, kyläyhdistyksiksi, poliittisiksi järjes-

töiksi ja muiksi harrastusyhdistyksiksi. Yhdistyksiä voidaan luokitella myös rakenteellisesta nä-

kökulmasta. Suomessa on monia eri sisältöjä tuottavia valtakunnallisia yhdistyksiä, joilla on alu-

eellinen ja paikallinen organisaatio. Sen lisäksi on aluetasolla ja paikallistasolla toimivia yhdis-

tyksiä, jotka toteuttavat toimintansa tavoitteita itsenäisinä yhteisöinä. 
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Kuvio 3: Meri-Lappi lukuina 
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1.3. Toimintaympäristö haastaa – yhtä köyttä luovalla kumppanuudella 

       - Meri-Lapin toimijoiden näkemyksiä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiskunnan nopea muuttuminen – väestön ikääntyminen, työn ja kansalais- ja vapaaehtoistoi-

minnan muutokset, tietotekniikan jatkuva kehittyminen, talouden muutokset ja globaalin talou-

den vaikutukset ovat tuoneet epävarmuutta ihmisten arkipäivän elämään. Kansainvälistyminen ja 

monikulttuurisuus ovat osa arkeamme. Ihmisten terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet. Me-

neillään olevat, yhteiskunnan rakenteisiin liittyvät uudistukset edellyttävät myös yhdistyksiltä 

arviointia siitä, mitkä ovat niiden rooli ja tehtävät muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimin-

taympäristöstä kumpuavat muutokset asettavat kasvavia odotuksia ja vaatimuksia, mutta myös 

mahdollisuuksia yhdistystoiminnalle. Ne haastavat yhdistyksiä ennakoivaan, luovaan ja rohke-

aan uudistumiseen – myös Meri–Lapissa.  

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muutoksista kumpuavia haasteita ovat mm. lyhytkestoinen 

sitoutuminen yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan.  Ihmiset ovat mukana toiminnassa niin kauan 

kun se hyödyttää ja palvelee heitä. Sitoutuminen on löyhempää kuin ennen. Vapaaehtoistoimin-

nan muotojen tulevaisuudennäkyminä ovat erityisesti projektiluonteisen, lyhytaikaisen vapaaeh-

toisuuden nousu, yritysten vapaaehtoistoimintaprojektit, virtuaalivapaaehtoisuus, ylikansallinen 

vapaaehtoisuus ja erilaisen kansalaisvaikuttamisen esiinnousu.  Yhden asian liikkeet ja sosiaali-

sen median Facebook ym. ryhmät haastavat yhdistyksiä.  

Yhdistystoiminta rakentuu vapaaehtoisuuden varaan. Suomalaiset haluavat auttaa ja osallistua. 

Tutkimusten mukaan joka kolmas suomalainen osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Motivoitu-

neimpia toimijoita ovat ne, joilla on omakohtainen yhteys yhdistyksen toiminnan sisältöön. Sosi-

aali- ja terveysalan järjestöjen toimijajoukko on naisvaltaista, mikä erottaa ne esimerkiksi liikun-

ta- ja urheilujärjestöistä. Yksinäisyys ja turvattomuus ovat merkittävä riski ihmisten hyvinvoin-

nin ja terveyden kannalta. Yhdistykset yhdistävät yksinäisiä, tarjoavat osallistumisen ja yhtei-

söön kuulumisen mahdollisuuksia, mikä on olennainen osa hyvinvointia. Kansantalouden mitta-

reissa näkyy kuitenkin edelleen huonosti sekä vapaaehtoisuuden että yhdistystoiminnan vaikutus. 

 

 

”Hyvät miehet vähissä” ja kunnallisvaaleissakin näkynyt äänestyskäyttäytyminen. Miten 

herätellä kansalaisia ottamaan aktiivisemmin kantaa yhteisön asioihin. Miten yhdistyksis-

sä löytyy rohkeutta voittaa muutosvastarinta ja vastata yhdistyksen muutostarpeisiin.  

”Rakennat sitten uutta tai korjaat vanhaa” Aina ei tarvitse rakentaa polkupyörää uudel-

leen. Miten tietoa jaetaan niin yhdistysten, kuin yhdistys–kuntayhteistyön kentällä” 

 

”Tärkeää on se, että joku alueellisesti koordinoi, on osana verkostoja ja ajan hermolla, 

välittää tietoa, yhdistää tekijöitä ja osaamista” 
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Väestön ikääntyminen vaikuttaa osassa yhdistyksiä jäsenistön ikääntymisenä.  Ikääntymisen 

odotetaan tuovan myös potentiaalisia uusia vapaaehtoistoimijoita. Toisaalta yhteiskunnassa il-

menevä pyrkimys nostaa eläkeikää toteutuessaan ei välttämättä johda iäkkäiden vapaaehtoistoi-

mijoiden lisääntymiseen. Toimijoista on pulaa ja nuorten mukaan saaminen on haasteellista. Joh-

tuuko se vapaaehtoisille asetetuista vaatimuksista vai siitä, että ihmiset haluavat harrastaa asioita 

ilman yhteisöllisiä velvoitteita ja sitoutumista?  

Rahoituksen epävarmuus vaikeuttaa pitkän aikavälin suunnittelua yhdistyksissä ja toimintaympä-

ristön jatkuva nopea muuttuminen vaatii entistä enemmän ennakointia tulevaan ja  

tarvetta oman osaamisen kehittämiseen.  Rahoittajien rooli ruohonjuuritason vapaaehtoistoimin-

nan toimintaedellytysten turvaamisessa koetaan tärkeänä. Erityisen tärkeäksi koettiin löytää sel-

laisia rahoituskeinoja, joilla taataan pienten yhdistysten ja ns. ei organisoituneen vapaan kansa-

laistoiminnan tukeminen ilman raskasta byrokratiaa. Yhdistys toimijoiden keskuudessa rahoi-

tusmahdollisuuksien tuntemisen lisäämistä pidetään myös tärkeänä.  

Meri-Lapissa yhdistysten keskinäinen yhteistyö ja yhdistysten ja muiden toimijoiden välinen yh-

teistyö näyttäytyy monipuolisena. Yhdistykset, kunnat ja muut alueen toimijat korostavat yhteis-

työn lisääntymisen ja monipuolistumisen tärkeyttä. Haasteeksi ovat osoittautuneet yhdistysten 

resurssit, jotka suunnataan ensisijaisesti oman yhdistyksen toimintaan.   Yhdistyksissä ei myös-

kään tiedetä kehen kunnassa olla yhteydessä missäkin asiassa. Kunnista on tullut esityksiä, että 

yhteistyötä kehitettäessä yhdistyskentän osapuolena olisi yksi taho joka voisi tuoda yhdistysten 

äänen kunnan kuuluville.  Yhdistysten merkitystä korostetaan paljon, mutta toisaalta on nähtä-

vissä, että se ei aina johda yhdistysten kannalta myönteisiin toimenpiteisiin, usein siitä syystä, 

ettei yhdistysten toimintaa tunneta riittävästi kunnissa.  Yhdistyksillä onkin jatkuva haaste tuoda 

monimuotoista terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta edistävää toimintaansa tunnetuksi ja 

näkyväksi. 

Yhdistykset ovat olemassa ihmisiä ja heidän tarpeitaan varten. Toimivaa kansalaisyhteiskuntaa ei 

voi rakentaa ilman yhdistysten aktiivista mukanaoloa. Kumppanuuden syntyminen yhdistyksen 

kanssa edellyttää, että yhdistykset nähdään hyvinvointipolitiikassa tasavertaisina toimijoina niin, 

että yhdistyksiä pidetään demokraattisen järjestelmän sisäisinä eikä ulkoisina toimijoina ja että 

yhteistyön tavoitteena on paikallisen ja alueellisen sosiaalisen pääoman lisääminen. Yhdistyksiä 

ei voi pitää julkisen sektorin ongelmien ratkaisijoina. Jos jokin tehtävä ei kunnassa toimi, se tus-

kin toimii yhdistysten vastuullakaan. Sen sijaan jos jotain kunnan vastuulla olevaa toimintaa ha-

lutaan kehittää, kehittämiseen voidaan saada lisäaineksia toimimalla yhteistyössä yhdistysten 

kanssa. 

Kuntien tulisi edistää yhdistysten ja kuntien yhteishankkeita ja lähteä niihin mukaan. Hankkei-

den merkitys paikalliselle ja alueelliselle hyvinvointipolitiikalle on kasvamassa, ja se sisältää 

paljon molemminpuolista hyötyä tuovia mahdollisuuksia. Usein hankkeissa kunnan suhteellisen 

pienellä panoksella saadaan aikaan merkittävää toimintaa Pirstoutunut yhdistyskenttä asettaa 

omia vaatimuksiaan yhteishankkeille, joissa yhdistysten tulisi irtautua omista kapeista tavoitteis-

taan, asettaa ne suhteessa muiden toimijoiden tavoitteisiin ja kaikkien toimijoiden yhteisiin ta-

voitteisiin. 
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Luova

kumppanuus

ja uudistuminen

Avoimuus

Kunnioitus

Rohkeus

Tasa-arvoisuus

Yhteisöllisyys

2. YHDESSÄ INNOSTUEN – ROHKEASTI KEHITTÄEN 

    Meri – Lapin kansalaisjärjestöstrategia  

__________________________________________________________________ 

 

2.1. Visio 2020  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Strategiset ydinviestit 
 

 

 

 

Strategian ydinviesteiksi muotoutuivat luova kumppanuus ja uudistuminen.  Strategian 

toteutuksessa ja jalkautumisessa ne merkitsevät yhteisöllistä ja tasa-arvoista vuorovaikutusta 

eri toimijoiden kesken. Luova kumppanuus on avointa ja läpinäkyvää, ja sen edellytyksenä on 

kunnioitus ja luottamus. Kaikilla on mahdollisuus tulla mukaan. Yhteistyö ja ajatus työstä yh-

teisen hyvän eteen ovat kantavia asioita luovan kumppanuuden saavuttamiseksi. Luova kumppa-

nuus toimii raja-aitoja madaltavasti ja lisää avointa yhteistyötä, innovatiivisuutta, uutta ajattelua 

ja rohkeaa haasteisiin vastaamista ja ennakoivaa uudistumista.   

 

 

 

 

 

 

Meri-Lapin kansalaistoiminta on arvostettua, itsenäistä ja hyvin tunnettua 

alueeseensa sitoutunutta toimintaa, joka on eturivissä rohkeasti tukemassa 

ihmisten hyvinvointia ja arjen palvelujen turvaamista. Yhdistykset toteutta-

vat aktiivista harrastustoimintaa ja ovat osa yhteiskunnallista keskustelua 

tasa-arvoisesti yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. 

LUOVA  

KUMPPANUUS 

”Luovuus voi tehdä arjesta entistä sujuvampaa” – yhdistystoiminnassa tarvitaan luovaa 

hulluutta ja uskoa sellaiseen, jota ei kenties ole vielä olemassakaan, mutta jonka eteen pie-

nin askelin työtä tekemällä voidaan niiden olemassaolo tehdä mahdolliseksi” 
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2.2. Strategiset tavoitteet 
 

 

 

 

 

 

 

Meri–Lapin kansalaisjärjestöstrategian tavoitteiksi esitetään kolme strategista tavoitetta. Nämä 

tavoitteet sisältävät strategian rakentamisen kuluessa esille nousseet keskeiset, toisiinsa kytkey-

tyvät toimenpideohjelmat. Tavoitteiden lisäksi strategiaan on valikoitunut yksi toimenpideko-

konaisuus, joka läpileikkaa kaiken toiminnan asetettujen strategisten ydinviestien lisäksi. Tämä 

toimenpideohjelma on sosiaaliset innovaatiot ja osaamisen kehittäminen. Tavoitteet ovat nous-

seet Meri-Lapin alueellisista lähtökohdista, mutta ovat samansuuntaisia Lapin Liiton järjestö-

strategian tavoitteiden kanssa. 

 

Strategiset tavoitteet ovat seuraavat: 

1. yhteistyörakenteiden ja prosessien vahvistaminen 

2. yhdistysten tunnettuuden ja vaikuttamisen lisääminen 

3. yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen 

4. sosiaalisten innovaatioiden ja osaaminen kehittäminen 

 

Yhteistyörakenteiden ja prosessien vahvistamisen tavoitteena on luoda ja vahvistaa yhdistys-

ten ja vapaan kansalaistoiminnan yhteistyörakenteita – ja prosesseja niin, että eri toimijoiden 

yhteistyö tiivistyy ja vahvistuu.  Lähtökohtana on, että järjestöjen yhteistyörakenteita ja -

verkostoja luodaan niin, että niiden rooli ja tehtävät vastaavat paikallisyhdistysten toiminnan ja 

tuen kehittämistarpeisiin. Kantavana ajatuksena on, että yhdistykset kehittävät toimintaansa 

omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan tuoden oman erityisyytensä mukaan paikalliseen, seudulli-

seen ja maakunnalliseen kehittämistyöhön.  Vain siten varmistetaan kaikkien yhdistystoimijoi-

den tasapuolinen mukanaolo kehittämistoiminnassa. Kaikessa yhteistoiminnassa on hyvä muis-

taa osallisten erityispiirteet ja – osaaminen.  Yhdistykset toimivat itsenäisinä yhteisöinä, jotka 

toteuttavat jäsentensä määrittelemiä tehtäviä.   Yhdistysten keskinäisen yhteistyön tulee kunni-

oittaa tätä suvereniteettia. Strategian tavoitteena on tukea näitä pyrkimyksiä järjestöjen toimin-

nassa. 

 

Yhdistysten tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisäämisen tavoitteena on edistää yhdistystoi-

minnan näkyvyyttä ja kuuluvuutta sekä tehostaa yhteistä edunvalvonta ja vaikuttamistyötä pai-

kallisella, alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Lähtökohtana on, että tieto 

yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista on kaikkien saatavilla nopeasti ja vaivat-

tomasti. Edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä voidaan lisätä ja vahvistaa voimavaroja yhdistämäl-

lä. 

 

Yhteisöllisyyden kehittäminen ei ole vain tiukkojen järjestörakenteiden ja organisoidun osal-

listumisen tukemista, vaan elävän osallistumisen kulttuurin luomista. Tulevaisuuden valtit 

löytyvät siitä, kuinka hyvin osaamme hyödyntää erilaisia vapaamuotoisesti syntyneitä ver-

kostoja ja spontaania osallistumista 
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Yhdistysten toimintaedellytysten vahvistamisen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusille 

toimintatavoille ja -tuelle, joita yhdistykset tuottavat ja joiden avulla yhdistykset sekä menesty-

vät että uudistuvat. Lähtökohtana on, että alueella on toimivat rakenteet tukea yhdistyksiä nii-

den toiminnan kehittämisessä.  

Yhdistysten innovaatioiden ja osaamisen kehittämisen toimenpideohjelman tavoitteena on 

rohkaista yhdistyksiä innovaatioihin ja oman toiminnan kehittämiseen. Innovaatioiden ydin on 

osaamisessa. Se syntyy ideasta, osaamisesta sekä taidosta yhdistää ne uudenlaisiksi ratkaisuiksi. 

Yhä useammin innovaatiot ovat uudentyyppisiä toimintatapoja ja toimintaa. Uusia ratkaisuja 

tarvitaan myös yhdistyksissä. Innovaatioilla on merkittävä rooli yhdistysten toimintatapojen uu-

distamisessa ja niiden vaikuttavuuden parantamisessa.  Uusien ratkaisujen kehittäminen ja nii-

den tehokas hyödyntäminen on välttämätöntä yhdistysten tulevaisuuden toiminnassa. Innovaati-

ot synnyttävät arvoa yhdistystoimintaan ja yhteiskuntaan luoden näin hyvinvointia.  

 

 

 

 

 Kuvio 4: Meri–Lapin kansalaisjärjestöstrategian strategiset tavoitteet 

 

 

YHTEISTYÖRAKENTEIDEN 
JA PROSESSIEN 
VAHVISTAMINEN

TUNNETTUUDEN JA 
VAIKUTTAVUUDEN 

LISÄÄMINEN

TOIMINTA-
EDELLYTYSTEN 
VAHVISTAMINEN

SOSIAALISTEN INNOVAATIOIDEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

LUOVA KUMPPANUUS 
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2.3. Strategian toteutus  

 

Käytännön toteuttamiseksi on laadittu strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpideohjelmat.  

1. Yhteistyörakenteiden vahvistamisen toimenpideohjelma 

2. Yhdistysten tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisäämisen toimenpideohjelma 

3. Yhdistysten toimintaedellytysten vahvistamisen toimenpideohjelma 

4. Sosiaalisten innovaatioiden ja osaamisen kehittämisen toimenpideohjelma 

 

Kussakin toimenpideohjelmassa valitaan 3-5 kehittämiskohdetta, joihin keskitytään vuosina 

2014–2017. Ensimmäisten kehittämiskohteiden jälkeen määritetään uudet kehittämisen painopis-

te-alueet ja toteutetaan kehittämistoimet. Toimenpideohjelmittain kootaan tarvelähtöiset ja tee-

makohtaiset kehittäjäverkostot, joilla on myös keskeinen rooli strategian jalkautumisessa. 

Toimenpideohjelmien sisältöjä uudistetaan tarvittaessa, ja kaikki toisiaan seuraavat ja osin pääl-

lekkäiset kehittämistoimet vievät yhdistystoimintaa kohti visiota 2020. Toimintamalli mahdollis-

taa nopean reagoimisen toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja kehitystarpeisiin kette-

rästi vastaten. Strategian käytännön toteutuksessa kaikkien toimijoiden tietoisuus, osallisuus ja 

sitoutuminen yhteiseen kehittämiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä.  

 

Kuvio 5: Strategian toteutus toimenpideohjelmilla  

Avoimet 
foorumit ja 
tilaisuudet

Teemakohtaiset 
verkostot

Toiminta ja 
uudet ideat

VISIO 2020 

2014 

Luova  

kumppanuus 

Yhteistyörakenteet ja 
prosessit

Toimintaedellytykset

Tunnettuus ja 
vaikuttavuus

Innovaatiot ja 
osaaminen
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2.4. Resurssit 

 

Strategian kehittämistoimien toteuttaminen edellyttää yhdistysten ja julkisen toimijoiden yhteis-

työtä, kumppanuutta, toimenpiteitä ja rahoitusta. Yhdistysten kehittämisessä päävastuu on yh-

distyksillä itsellään. 

Julkinen tuki strategian toteutukseen kanavoituu seuraavista lähteistä: 

▪ EU rakennerahastot 

▪ Maaseuturahasto 

▪ Raha-automaattiyhdistys 

▪ Kuntien rahoitus 

▪ EU:n kansainväliset ohjelmat 

▪ Säätiöt ja rahastot 

 

 

2.5. Seuranta 

 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia asettaa tavoitteet ja toimenpiteet alueelliselle järjestäyty-

neen ja vapaan kansalaistoiminnan kehittämistyölle. Strategian toteuttaminen ja asetettuihin ta-

voitteisiin pääseminen edellyttävät järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työtä strategian toimeenpa-

nossa. Alueellisen pysyvän kansalaistoiminnan kehittämisrakenteen vahvistaminen on oleellista 

pitkäjänteisessä kehittämistyössä.  

Päävastuu strategian toimeenpanosta, seurannan ja resursoinnin koordinoinnista on Meri-Lapin 

kehittämiskeskuksella ja Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:llä (Liite 3). Toimenpidekoh-

taiset vastuualueet varmistuvat strategian jalkauttamisen yhteydessä.  Strategian toteutumista 

seurataan käyttäen oppilaitosten opiskelijaresursseja, joille tarjoutuu strategian osa-alueista 

mahdollisuus opinnäytetöihin.  

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian seurantaan perustetaan seurantaryhmä, jossa ovat edus-

tettuna alueen kaikki keskeiset toimijat (Liite 1).  Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran 

vuodessa arvioimaan strategian toteutumista ja sopimaan mahdollisista korjaavista toimenpiteis-

tä. Edelleen organisoidutaan siten, että toimenpidekokonaisuuksille perustetaan tarvelähtöisesti 

teemakohtaisia kehittäjäryhmiä. Koordinointi ja resursointi organisoidaan vuoden 2014 toisella 

puoliskolla ja välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu.  
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3.  STRATEGIAN TOIMENPIDEOSA 2014–2017 

 

 

 

 

 Toimenpidettä valmistellaan  

 Toimenpide on aloitettu ja on käynnissä 

 Toimenpide on valmis ja se on muodostunut pysyväksi toiminnaksi 

TPO 1 YHTEISTYÖRAKENTEIDEN JA PROSESSIEN VAHVISTA-

MISEN TOIMENPIOHJELMA 

 

Tavoite Toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset, mittarit 

 

1 Vahvistetaan yhdistysten sektorirajat ylittävää yhteistyötä 

 

 vahvistamalla yhdistystoiminnan alueellista koordinaatiota ja kehittä-

misrakenteen toimintaa 

 järjestämällä säännöllisesti kaikille avoimia keskustelufoorumeita pai-

kallisesti ja alueellisesti (yhdistysbrunssit kunnissa, järjestötyöntekijä-

brunssit, järjestöjen yhteinen alueellinen vaikuttajafoorumi) 

 kokoamalla tarvelähtöisesti teemakohtaisia kehittäjäverkostoja  

 ottamalla huomioon yhdistysten erityispiirteen ja kunnioittamalla niiden itse-

näisyyttä 

 lisäämällä yhdistysten sektorirajat ylittävää keskinäistä toiminta – ja  

hankeyhteistyötä 

 edistämällä fyysisten ja virtuaalisten monimuotoisten kohtaamis- ja kokoon-

tumispaikkojen yhteisöllisen toiminnan kehittämistä sektorirajat ylittävänä 

yhteistyönä 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 alueellinen järjestötoiminnan koordinaatio ja kehittämisrakenne on vahvista-

nut toimintaansa ja järjestöjen tavoitetaan nopeasti 

 verkostot ovat tavoittaneet toimijat ja lisänneet ja vahvistaneet niiden keski-

näistä sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja vaikuttavuutta 

 verkostoyhteistyö on luovaa ja tasa-arvoista kumppanuutta yhdessä asetettu-

jen tavoitteiden saavuttamiseksi 

 järjestöjen keskinäinen yhteistyö tiivistyy ja tulee suunnitelmallisemmaksi 

 

Mittarit 

 avoimet keskustelufoorumit kunnissa, osallistujamäärät ja saatu palaute 

 verkostojen toiminta: tilaisuudet ja tapahtumat, yhteinen kehittämis- ja hanke-

työ, kannanotot, lausunnot, osallistujamäärät ja niiden saamat palautteet 

 yhdistysten arvioinnit ja suorat palautteet  

 

”Yhdessä innostuen, rohkeasti kokeillen,  

kestävästi kehittäen, avoimesti verkostoituen  

ja ketterästi kansainvälistyen” 
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 verkostoilla on määritelty rooli ja tavoitteellinen toimintasuunnitelma ja toi-

mintasuunnitelman toteutuminen 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla 

ja välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu.  

 

2 Vahvistetaan yhdistysten ja julkisen sektorin keskinäistä yhteistyötä 

 

 sopimalla yhdistys–kuntayhteistyön yhteistyörakenteista ja toimintatavoista 

paikallisesti ja alueellisesti (järjestöyhdyshenkilöt kuntiin) 

 kannustamalla kuntia hyödyntämään yhdistysten arjen asiantuntijuutta 

ja kokemustietoa osana kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä yhteis-

ten kumppanuuksien, toiminnan ja hanketyön avulla  

 kannustamalla ja tukemalla nuoriso-, ikä-, vammais- ja kyläneuvostojen sek-

tori- ja aluerajat ylittävään yhteistyöhön  

 kehittämällä ja rakentamalla yhdistysten, sosiaali- ja terveydenhuollon 

hyvinvointiyhteistyötä yhteisten kumppanuuksien, toiminnan ja hanke-

työn avulla. 

 kannustamalla kuntia ottamaan huomioon kolmannen sektorin toimijat 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja viranomaistoiminnassa (valtuus-

toinfot kunnissa) 

 kokoamalla tarvelähtöisesti teemakohtaisia kehittäjäverkostoja 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 järjestö-kuntayhteistyö tiivistyy ja on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä  

 kaikissa kunnissa on nimetyt järjestöyhdyshenkilöt 

 päättäjien tietoisuus järjestöjen toiminnasta lisääntyy 

 järjestöt ovat osa kuntien hyvinvointi ja turvallisuustyötä  

 julkisen sektorin hyvinvointipalveluissa painottuu entistä enemmän ennalta 

ehkäisevä toiminta ja järjestöjen kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen 

 toiminnalliset ja hankeyhteistyöverkostot ovat tavoittaneet toimijat ja vahvis-

taneet niiden keskinäistä yhteistyötä ja kumppanuutta 

 järjestöjen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuden kunnalliseen päätöksente-

koon on lisääntynyt 

 

Mittarit 

 järjestöyhdyshenkilöiden määrä kunnissa 

 järjestöjen ja kuntien välinen toiminnallinen ja hankeyhteistyö, kumppanuu-

det 

 järjestötoiminnan näkyminen kunta – ja palvelualueiden strategioissa 

 valtuustoinfot kunnissa pidetty, osallistujamäärät ja suorat palautteet 

 neuvostojen välinen yhteistyö; määrä ja toiminnot 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla 

ja välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 
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3 Vahvistetaan yhdistysten ja oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä 

 

 tehostetaan järjestö-oppilaitosyhteistyön kehittäjäverkoston toimintaa 

 laatimalla - oppilaitosyhteistyön toimintasuunnitelma 

 kehittämällä järjestöjen toimintaa avoimina oppimisympäristöinä  

 tehostamalla ja kehittämällä järjestöjen ja oppilaitosten välistä toimin-

nallista ja hankeyhteistyötä 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 järjestö-oppilaitosyhteistyön kehittäjäverkosto on tavoittanut toimijat ja vah-

vistanut niiden yhteistyötä ja kumppanuutta  

 kansalais- ja järjestönäkökulma on esillä alueen oppilaitosten strategioissa, 

opetuksessa ja kehittämistyössä 

 

Mittarit 

 kehittäjäverkoston toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen  

 työssäoppijoiden määrä yhdistyksissä, opinnäytetyöt, hankeyhteistyö, toimin-

nallinen yhteistyö, osallistujamäärät, palautteet 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla 

ja välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 

 

4 Vahvistetaan yhdistysten ja yritysten keskinäistä yhteistyötä 

 

 kokoamalla järjestö-yritysyhteistyön kehittäjäverkosto 

 laatimalla järjestö-yritysyhteistyön kehittämisen toimintasuunnitelma 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 järjestö-yritysyhteistyön kehittäjäverkosto on tavoittanut toimijat ja vahvista-

nut niiden toiminnallista yhteistyötä ja kumppanuutta 

 

Mittarit 

 kehittäjäverkoston toimintasuunnitelman toteutuminen, osallistujat, palautteet 

 järjestöjen vapaaehtoistoiminnan projektien määrä, osallistujat ja palautteet 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla 

ja välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 

 

5 Edistetään yhdistysten kansainvälistä yhteistyötä 

 

 edistämällä monikulttuurisen ja maahanmuuttajayhdistysten välistä kohtaa-

mista, lähikansainvälisyyttä, ulkosuomalaisten kanssa tehtävää yhteistyötä 

sekä EU–tason yhteistyötä kokemuksia ja käytäntöjä vaihtaen. 

 edistämällä monimuotoisen kulttuurin tunnettavuutta ja näkyvyyttä lisäämällä 

avoimia kohtaamispaikkoja sekä kannustamalla eri toimijoita erilaisten toi-

mintamuotojen kokeiluihin ja kehittämiseen (mm. kulttuurivälittäjät, elävä 

kirjasto, vierailu- asiointi- liikunta- ja kulttuurikaveritoiminta) 
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Tulokset ja vaikutukset 

 Monikulttuurisuus on tunnettua ja näkyvää 

 

Mittarit 

 yhdistysten kansainvälinen yhteistyö, toiminta, hankekumppanuudet, osallis-

tujamäärät, palautteet 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla 

ja välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 

 

 Toimenpideohjelmaan liittyvät alueelliset kehittämishankkeet 

 toimenpidekohtaiset hankkeet varmistuvat strategian käytännön toteutuksen 

aikana 

 Kansalaistoiminnan koordinaatio – ja kehittämisrakenne 

 Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa 

 Järjestöt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen voimavarana  

Meri-Lapissa -hankekokonaisuus 

 Kansalaisjärjestöt osaksi hyvinvoinnin monipalvelupisteitä maaseutualu-

eille hankekokonaisuus 

  

 

TPO 2 TUNNETTUUDEN JA VAIKUTTAVUUDEN LISÄÄMISEN 

TOIMENPIDEOHJELMA 

 

Tavoite  

1 Edistetään kansalaistoiminnan näkyvyyttä ja tavoitettavuutta 

 

 lisäämällä kansalais- ja järjestötoiminnan näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta 

 tekemällä näkyväksi järjestölähtöistä auttamistyötä ja sen vaikuttavuutta 

kunnissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja 

tapahtumia 

 tehostamalla järjestöviestinnän kehittäjäverkoston toimintaa 

 lisäämällä yhdistysten yhteistä viestintää sähköisiä tiedotuskanavia kehit-

tämällä 

 aktivoimalla yhdistyksiä olemassa olevien yhteisten viestintäkanavien käyt-

töön 

 lisäämällä yhdistysten markkinointi- ja viestintäosaamista 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 Järjestöviestinnän kehittäjäverkosto on tavoittanut toimijat ja vahvistanut kansa-

laistoiminnan näkyvyyttä ja tavoitettavuutta 

 järjestöjen tunnettuus ja näkyvyys on lisääntynyt  

 kansalaisten ja muiden toimijoiden tietämys järjestöjen toiminnasta on lisäänty-

nyt 

 järjestöjen rooli ja vaikuttavuus on kansalaisten ja muiden toimijoiden tiedossa 

 järjestöjen kyky ja mahdollisuudet markkinoida ja viestiä toiminnastaan on vah-

vistunut 
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Mittarit 

 järjestöviestinnän kehittäjäverkoston toiminta 

 järjestöjen yhteisten viestintäkanavien määrä, käyttäjätilastot, asiakaspalautteet 

 viestintäinfot yhdistyksille olemassa olevista viestintäkanavista 

 yhdistystoimintaan liittyvä mediaseuranta 

 yhdistysten www-sivujen määrä, näkyvyys sosiaalisessa mediassa 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla ja 

välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 

 

2 Tehostetaan yhdistysten vaikuttamis- ja edunvalvontaa 

 

 tehostamalla yhdistysten yhteistä vaikuttamis – ja edunvalvontatyötä yh-

distysten alueellisen vaikuttajafoorumin / järjestöneuvottelukunnan kautta 

alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla 

 lisäämällä yhdistysten yhteiskunnallista vaikuttavuutta uusia toimintatapoja ke-

hittämällä 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 yhdistysten alueellinen järjestöfoorumi /järjestöneuvottelukunta on tavoittanut 

toimijat, ja se on vahvistanut yhdistysten yhteiskunnallista vaikuttamistyötä 

paikallisella, alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla 

 

Mittarit 

 järjestöfoorumin / järjestöneuvottelukunnan kokousten määrä, osallistujat, pa-

lautteet 

 yhteisten lausuntojen ja kannanottojen määrä 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla ja 

välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 

 

 Toimintaohjelmaan liittyvät alueelliset kehittämishankkeet 

 toimenpidekohtaiset hankkeet varmistuvat strategian käytännön toteutuksen 

aikana 

 Kansalaistoiminnan koordinaatio – ja kehittämisrakenne 
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TPO 3 TOIMINTAEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEN  

TOIMENPIDEOHJELMA 

 

Tavoite  

1 Edistetään ja tuetaan vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksiä 

 

 tukemalla yhdistysten vapaaehtoistoimintaa niiden arjessa ja muutoksiin 

vastaamisessa 

 vahvistamalla vapaaehtoistoiminnan organisoitumista koordinoiduksi 

osaksi kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä tietoteknologiaa hyödyntä-

en 

 kokoamalla vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkosto 

 huomioimalla vapaaehtoistyötä tekeviä  

 tukemalla ja kehittämällä uusia tapoja nuorten saamiseksi mukaan vapaaehtois-

toimintaan 

 kokoamalla nuorten yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkosto 

 tekemällä erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja tunnetuksi kuntien, op-

pilaitosten ja yritysten työntekijöille sekä kansalaisille 

 huomioimalla ei järjestäytyneen kansalaistoiminnan muotojen tukemisen 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 kansalaiset löytävät yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan pariin  

 eri kohderyhmillä on matala kynnys osallistua yhdistysten toimintaan 

 vapaaehtoistoiminta on tunnettua ja arvostettua ja sen resurssit ovat riittävät 

 vapaaehtoistoiminnan edellytykset ovat vahvistuneet 

 uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytointi on tehostunut ja helpottunut 

 vapaaehtoistoiminnan johtamisen resurssit ja osaaminen ovat lisääntyneet 

 kehittäjäverkostojen toiminta on tavoittanut toimijat ja lisännyt nuorten osallis-

tumista kehittämistyöhön 

 

Mittarit 

 vapaaehtoisten määrä yhdistyksissä, yhdistysten palautteet 

 kehittäjäverkostojen toimintasuunnitelman mukainen toiminta 

 osallistujamäärät, palautteet 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla ja 

välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 

 

2 Vahvistetaan yhdistysten taloudellisia toimintaedellytyksiä ja tilojen käyttöön 

saamista 

 

 kartoittamalla kuntien avustukset yhdistyksille 

 käynnistämällä selvitystyön yhdistysten hanketoiminnan puskurirahastomallista  

 jakamalla ja kokoamalla tietoa yhdistystoimijoille eri rahoitusmahdolli-

suuksista ja – lähteistä  

 kannustamalla kuntia turvaamaan avustukset pienille paikallisyhdistyksille ja 

pyrkimällä yhtenäistämään avustuslinjauksia ja – käytäntöjä sektori- ja aluerajat 

ylittäen  
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 vaikutetaan rahoittajiin paikallistason yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan 

turvaamisessa 

 turvaamalla kunnissa yhdistysten toimitilat ja niiden kunnossapito eri toimijoi-

den yhteistyötä tiivistämällä. 

 turvaamalla yhdistysten mahdollisuus tuottaa palveluita 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 poliittiset päättäjät arvostavat ja ymmärtävät yhdistysten tarjoaman toiminnan 

merkityksen tukien aktiivisesti niiden toimintaedellytyksiä 

 yhdistykset saavat riittävästi resursseja toimintansa toteuttamiseen ja kehittämi-

seen sekä hankerahoitukseen (puskurirahastomalli) 

 yhdistysten toimintaedellytyksiä tukeva toiminta on monipuolista tarpeisiin vas-

taavaa sekä paikallisesti ja alueellisesti kattavaa 

 

Mittarit 

 kuntien yhdistysavustukset, määrä, muut avustukset ja yhdistyksen käytössä 

olevat tila 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla ja 

välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 

 

3 Lisätään ja kehitetään yhdistyksille suunnattuja tuen ja neuvonnan muotoja 

 

 kehittämällä tarvelähtöisesti yhdistyksien tuen- ja neuvonnan tapoja 

(hanke, hallinto- ja talous, tietoteknologia, viestintä, työllistäminen, osaa-

misen kehittäminen) 

 vaikuttamalla ja tukemalla yhdistysten mahdollisuuteen työllistää 

 vaikuttamalla kuntien kuntalisäkäytäntöihin 

 tukemalla yhdistyksiä verkostoitumisessa ja kumppanuuksien rakentami-

sessa 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 yhdistykset saavat tarvitsemansa tuen ja neuvonnan helposti ja läheltä sekä alu-

eellisesti kattavasti 

 yhdistysten rooli ja merkitys työllistäjänä on tunnistettu ja tunnustettu 

 yhdistyksillä on riittävästi resursseja työllistää ja edistää työllistymistä 

 yhdistysten asema terveyden ja hyvinvoinnin sekä osallisuuden lisääjänä on 

vahvistunut täydentäen julkista palvelutarjontaa 

 

Mittarit 

 yhdistysten tarjoamat tuen ja neuvontamuotojen kohteet, määrä, osallistuja pa-

lautteet, asiakaspalautteet ja sidosryhmäpalautteet 

 Ray, ESR–rahoituksen käyttö, työllisyyspoliittiset avustukset, yhdistyksiin työl-

listyneet, käynnissä olevat hankkeet, järjestöihin työllistyneet, jatkotyöllistyneet, 

opiskelun aloittaneet, laadulliset mittarit 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla ja 

välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 
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 Toimenpideohjelmaan liittyvät alueelliset kehittämishankkeet 

 toimenpidekohtaiset hankkeet varmistuvat strategian käytännön toteutuksen 

aikana 

 Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan resurssiyksikkö 

 Järjestöjen tuki – ja neuvontayksikkö 

 Järjestötyöllistämisen resurssiyksikkö 

 

  

 

TPO 4 INNOVAATIOIDEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOI-

MENPIDEOHJELMA 

 

  

1 Tuetaan yhdistysten osaamisen kehittämistä ja rohkaistaan  

 
 kokoamalla yhdistyskoulutuksen kehittäjäverkosto  

 kokoamalla koulutuskalenteri  

 kokoamalla yhdistysosaajien kouluttajapankki 

 kehittämällä yhdistysten viestintä- ja tiedotus sekä markkinointi osaamista 

 hyödyntämällä teknologiaa 

 mallintamalla ja levittämällä hyviä toimintoja ja käytäntöjä 

 kehittämällä yhdistysten verkostotyöskentelyosaamista 

 kehittämällä ja uudistamalla yhdistysten johtamis- ja toimintakäytänteitä  

(perustoiminnan uudistaminen / brändäys) 

 kehittämällä yhdistystoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavan tiedon ko-

koamista 

 tukemalla ennakointityöskentelyn kautta yhdistyksiä luovaan ajatteluun, toimintaan ja 

päätöksentekoon 

 

Tulokset ja vaikutukset 

 yhdistysten osaamisen on lisääntynyt 

 yhdistyksillä on käytössään välineitä toiminnan vaikutusten osoittamiseen päättäjille ja 

kansalaisille 

 

Mittarit 

 koulutuskalenteri, kouluttajapankki, järjestetyt koulutukset, osallistujamäärät, yhteistyö, 

palautteet, välineet yhdistystoiminnan vaikutusten osoittamiseen 

 

Vastuu 

 toimenpidekohtaiset vastuut organisoidaan vuoden 2014 toisella puoliskolla ja 

välittömästi sen jälkeen alkaa strategian käytäntöön viemisen suunnittelu 
 

 Toimenpideohjelmaan liittyvät alueelliset kehittämishankkeet 

 toimenpidekohtaiset hankkeet varmistuvat strategian käytännön toteutuksen 

aikana 

 Kansalaistoiminnan koordinaatio – ja kehittämisrakenne 

 

 

  



 

LIITE 1 
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LIITE 2 
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LIITE 3 


