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1 HALLINTO JA HENKILÖKUNTA  
 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 1(jatkossa Majakka) on vuonna 2000 perustettu 
Pohjois-Suomen alueella toimiva yhdistysten yhteinen edunvalvonta ja kehittämisorgani-
saatio, jonka perustehtävänä ovat ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen edis-
tämällä eri toimijoiden yhteistyötä, lisäämällä yhdistysten tavoitettavuutta ja näkyvyyttä 
sekä vahvistamalla kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä. Majakka on koordinaattori, 
vaikuttaja, kehittäjä, tukipalveluiden tuottaja ja se on toiminut kansalaistoiminnan kehit-
tämisrakenteen veturina vuodesta 2004 lukien. 
 

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 17.toimintavuosi. 

 

 

 

Kuvio 1: Kansalaistoiminnan kehittämisrakenne organisaationa 

 

 

 

                                                             

1 https://www.majakkatalo.fi/pohjoisen-yhteisojen-tuki  

https://www.majakkatalo.fi/pohjoisen-yhteisojen-tuki
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 1.1 Jäsenet 
 

Majakan varsinaisia jäseniä ovat yhdistykset. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrä 

jatkoi kertomusvuonna tasaista kasvua. Vuoden 2017 aikana yhdistykseen liittyi kymme-

nen (12) uutta jäsenyhteisöä.  Yhdistyksen jäsenyhteisöjen määrä oli yhteensä 72, joista 

varsinaisia jäseniä oli 69 yhteisöä ja kannattavia 3 yhteisöä vuoden lopussa 2016.  

Jäsenyhteisöt: 

1. Aikidoseura Tai – Atari ry 
2. Arpelan Kylä- ja kotiseutuyhdistys ry 
3. Crohn ja Colitis ry 
4. Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
5. Henkinen Kehitys, Kemi ry 
6. Hilma – kylät ry 
7. Kehitysvammatuki 77 Kemi ry 
8. Kemi-Tornio Zontakerho ry 
9. Kemin A-Kilta ry 
10. Kemin Dante-seura 
11. Kemin Eläkkeensaajat ry 
12. Kemin Kansalliset Seniorit ry 
13. Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistys ry 
14. Keminmaan Martat ry 
15. Keminmaan Naisvoimistelijat ry 
16. Kemin Naisvoimistelijat ry 
17. Kemin Seudun Diabetesyhdistys ry 
18. Kemin Seudun Invalidit ry 
19. Kemin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry 
20. Kemin Seudun Kuulo ry 
21. Kemin Seudun Ruskat ry 
22. Kemin Seudun Sydänyhdistys ry 
23. Kemin Tanssintuki ry 
24. Kemin Pallotoverit ry 
25. Kemi-Tornio Lintuharrastajat Xenus ry 
26. Keminseudun Reuma ry 
27. Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry 
28. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry 
29. Kynnys ry 
30. Lautiosaaren Omakotiyhdistys ry 
31. Luotolan Nuoret ry 
32. Leijonaemot ry 
33. Länsi-Lapin Hengitysyhdistys ry 
34. Länsi-Pohjan Allergia- ja Astmayhdistys ry 
35. Länsi- Pohjan AVH – yhdistys ry 
36. Länsi-Pohjan Mielenterveysseura ry 
37. Länsi-Pohjan Miekkailijat ry 

38. Länsi-Pohjan neuroyhdistys ry 
39. Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry 
40. Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry 
41. Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ry 
42. Meri-Lapin Country ry 
43. Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys ry 
44. Meri-Lapin Musiikkiyhdistys ry 
45. Meri-Lapin Sukututkijat ry 
46. Misters ry 
47. Meri-Lapin Yhdenvanhemman perheet ry 
48. Oulun Seta ry 
49. Oulun seudun Aivovammayhdistys ry 
50. Lapin alueen epilepsiayhdistys ry 
51. Palloseura Kemi Kings 
52. Peräpohjolan Leader ry 
53. Pohjois-Suomen Autismin kirjo ry 
54. Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry 
55. Pohjois- Suomen Syöpäyhdistys ry Kemin 

Seudun Osasto 
56. Simon Palvelukotiyhdistys ry 
57. Suomen Migreeniyhdistys ry 
58. Suomen Omakotiliiton Lapin piirijärjestö ry 
59. Suunta 2000 ry 
60. Tanssii Tätien Kanssa ry 
61. Toivola-Luotola Setlementti ry 
62. Tornion Invalidit ry 
63. Tornion Kuulo ry 
64. Tornion Käsityötupa ry 
65. Tornion Sydänyhdistys ry 
66. Työväen Sivistysliiton Kemin Opintojärjestö 

ry 
67. Via ry 
68. Yhdessä ry 
69. Ylitornion Reuma ja Tules ry 
70. Tornion Asuntopalvelusäätiö 
71. Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö 
72. Akkoy Service Oy 

 

1.2 Yhdistyksen kokous 
 

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyksen var-

sinainen kokous, johon jäsenyhdistykset valitsevat kukin yhden edustajan.  Vuonna 2017 

yhdistyksen kokous pidettiin 28.3. Läsnä oli 12 jäsenyhteisöstä yhteensä 15 henkilöä.  

Yhdistyksen kokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toi-

minnanjohtajalle sekä käsitteli hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2016.  Lisäksi yh-

distyksen kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017.  
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Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Kaisa Lauri. Yhdistyksen kokous valitsi hallitukseen 

jäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin BDO 

Audiator Ltd ja varatilintarkastajaksi JHTT tilintarkastaja Tuula Roininen BDO Audiator 

Ltd:stä tilikaudelle 2017. 

 

1.3 Yhdistyksen hallitus 
 

Majakan toiminnasta vastasi hallitus, johon kuului puheen- ja varapuheenjohtajan lisäksi 

seitsemän (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain 

toimikauden ollessa kahden vuoden mittainen. Hallitus vastaa strategian2 mukaisesta toi-

minnasta ja hyväksyy toiminnan tavoitteet ja aikataulut. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo 

projektien etenemistä sekä yhdistyksen taloudellista tilaa. Hallitus kokoontui vuoden ai-

kana kymmenen (10) kertaa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita hallitustyös-

kentelystä. Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Huttunen 

Koivumaa. 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2017: 

Länsi-Pohjan Mielenterveysseura ry, Kaisa Lauri, pj.  
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo, vpj.  
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry; Anja Kerttula 
Meri-Lapin Yhdenvanhemmanyhdistys ry, Kaisa Similä  
Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ry, Teija Karisaari-Kittilä  
Kemin Eläkkeensaajat ry, Mirja Viskari  
Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen  
Suunta 2000 ry, Marko Vapa  
Keminmaan Martat ry, Anneli Paldanius  
Tornion Invalidit ry, Helena Alaraatikka  

 

 

   Kuva 1: Majakan hallitus työssään

                                                             

2 https://www.majakkatalo.fi/images/JTPajankohtaista/M-L_jarjestostrategia_A5_final.pdf  

https://www.majakkatalo.fi/images/JTPajankohtaista/M-L_jarjestostrategia_A5_final.pdf
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1.5. Yhdistyksen toimisto ja henkilöstö 
 

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Järjestökeskus – Majakan tiloissa, osoitteesta Pohjoisranta-

katu 5, Kemi.   

Majakan strategian mukaista käytännön toiminnan organisoinnista, kehittämistyöstä ja  

taloudesta vastasi toiminnanjohtaja Tuula Huttunen Koivumaa.  Järjestösihteeri Tuula 

Pietilä vastasi järjestökeskuksen ja yhdistysten yhteisen palvelupisteen, infon, toiminnas-

ta. Pietilän vastuulla oli myös yhdistyksen palkkahallinto ja laskutus. Tuula Pietilän tukena 

yhteispalvelupisteessä kertomusvuonna työskenteli Eija Rönkkö ja Ella Tolppanen sekä 

joulukuussa aloittanut Marja Pekkala. Lisäksi järjestökeskuksessa on kertomusvuonna 

ollut työkokeilussa ja työelämään tutustumassa yhteensä kuusi (6) henkilöä maahanmuut-

tajakoulun, Spring House:n kotoutumiskoulutuksen, Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön 

ja TE-keskuksen kautta. 

Järjestöjen tunnettavuuden ja näkyvyyden toimintalinjasta vastasi tietotiimi, jossa työs-

kentelivät kertomusvuonna tietokoordinaattorina Jorma Vettainen, IT -tuessa Rolle Soik-

keli ja Samuli Karhu sekä viestintäkoordinaattorina Tuomo Kuivas. Lisäksi tietotiimin käy-

tännön kehittämistyöhön ovat antaneet oman panoksensa työharjoittelussa olevat henki-

löt. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamisen toimintalinjassa työskenteli järjestö-

koordinaattorina Anne Oikarinen vastuualueenaan yhdistysten vapaaehtoistoiminnan tuki 

50 % työajalla tammi ja helmikuun ajan. 

Yhtä Köyttä- Kylien hyvinvoinnin monipalvelupiste hankkeen toiminnasta vastasi projek-

tipäällikkönä Aila Rytkönen kesäkuun loppuun saakka ja hänen sijaisenaan aloitti Tarja 

Kinnunen elokuussa 2017. Hankkeen osa-aikaisena projektikoordinaattorina toimi Anne 

Oikarinen tammi ja helmikuun ajan, jonka jälkeen hän siirtyi kokonaan hankkeen työnteki-

jäksi.  
 

Hyvinvointia Yhteistyöllä – hankkeen toiminnasta vastasi projektipäällikkö Maarit Pulkki-

nen yhdessä projektikoordinaattorin Marika Mathleinin kanssa 31.7.2017 saakka, jonka 

jälkeen hanketta luotsasi projektipäällikkönä Leena Huttunen tukenaan projektikoordi-

naattori Jetta Huttunen. 
 

Kertomusvuonna pidettiin 1-2 päivän mittaisia koko henkilöstön kehittämispäiviä 9 ker-

taa sekä lukuisia tiimikohtaisia työkokouksia.  Työntekijöiden osaamista ja jaksamista on 

tuettu myös järjestämällä mahdollisuus työnohjaukseen ja koulutukseen sekä kannusta-

malla terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävään toimintaan. Lakisääteinen työterveyshuolto 

järjestettiin Kemin kaupungin työterveyshuollon kautta.  

 

1.6. Jäsenyydet  
 

Majakka on Suomen Sosiaali- ja Terveys SOSTE ry:n, Kansalaisareena ry:n jäsen sekä 

Hyvinvointialan Työnantajaliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n jäsen.  
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2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 

Kaukoviisaus, jota minulla on hyvin paljon, mitä se on? 
Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja 

kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, 
että kun se kerran tapahtuu, ovat reitit selvät. 

Tätä lajia on harvalle suotu. 
Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään! 

Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa: 
asia jää huvikseen 

tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. 
Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, 

sille maailmanranta on kevyt kiertää… 
 

(Konsta Pylkkäsen ajatuksia) 
 
 

Meri-Lapin yhdistyskentän yhteistyö- ja edunvalvontaor-

ganisaation – Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n 

perustamisesta on kulunut aikaa lähes 18 vuotta. Maja-

kan, yhdistysten ja eri toimijoiden kumppanuuden muo-

toutumista nykyiselleen on ohjannut, yhdistysten tarpeis-

ta kumpuava, hyvin käytännönläheinen ote.  

Lapin Liiton järjestöstrategiaa alueellisesti toteuttava 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia on edelleen vahvis-

tanut Majakan toiminnan suuntaviivoja, korostaen luovaa 

kumppanuutta ja uudistumista. Alhaalta ylöspäin ponnis-

tavan kansalaisjärjestöstrategian tavoitteena on luoda 

rakenteita ja kehittää toimintamallia yhdistysten ja kun-

tien väliselle yhteistyölle ja kumppanuudelle.  Päävastuu 

Meri-Lapin kansalaisjärjestö strategian toimeenpanon, 

seurannan ja resursoinnin koordinoinnista on ollut Maja-

kalla ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksella.3 

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toteutussuunni-

telman mukaista toimintaa on kertomusvuonna toteutet-

tu STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella, ESR ja 

Leader-rahoituksella sekä kuntien tuella. 

 

 

 

 

                                                             

3 http://www.meri-lappi.fi/fi/etusivu/  

http://www.meri-lappi.fi/fi/etusivu/
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Kuvio 2: Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian tavoitteet ja kehittämisprojektit 

 

 

2.1 Rajatonta yhteistyötä edistämässä 
 

Majakka on jatkanut toimintaansa areenana ja kanavana eri toimijoiden tasa-arvoiselle 

yhteistyölle, verkostoitumiselle ja kumppanuudelle.  

Kertomusvuonna toiminta on ollut ennen kaikkea verkostoyhteistyötä ja se on tärkeä työn 

tekemistapa Majakassa.  Majakka kokoaa yhdistyksiä, julkisen sektorin, koulutusorgani-

saatioita ja yksityisen sektorin toimijoita yhteisen kehittämisen äärelle. Yhteistyö koostuu 

erilaisista virallisista ja epävirallisista yhteistyöverkostoista, hankekohtaisesta yhteistyös-

tä, tapahtumisen ja tilaisuuksien järjestämistä ja niihin osallistumisesta.  Majakan työnte-

kijät, hallituksen jäsenet ja yhteisöjäsenet ovat olleet myös useiden kehittämis- ja ohjaus-

ryhmien jäseninä. 
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Kertomusvuonna Majakka on panostanut erityisesti Kansalaistoiminnan kehittämisraken-

teen verkostojen suunnitelmalliseen rakentamiseen hankeyhteistyön kautta. Työtä on 

tehty erityisesti yhdistysten osallisuuden lisäämiseksi, osallistumalla Länsi-Pohjan sote-

projektin4 kautta5 Lapin maakunta- ja sote uudistukseen. Lisäksi yhdistysten osallisuutta 

on pyritty lisäämään kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä yhteistyössä kun-

tien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Kertomusvuonna on jatkettu keskustelua Majakan 

roolista, tehtävistä ja hyödyistä yhdistyksille ja kunnille. 

 

 

 

 

Kuvio 3: Yhdistysten osallisuuden lisääminen6 

 

  

                                                             

4 http://www.lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-projekti.html  
5http://www.lpshp.fi/media/sote_projekti/seutufoorumi_jarjestoyhteistyo_tuula_huttunen_koivu
maa_20170228.pdf  
6 http://www.lpshp.fi/media/sote_projekti/sote-jarjestamissuunnitelma-2018-2025.pdf  

http://www.lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-projekti.html
http://www.lpshp.fi/media/sote_projekti/seutufoorumi_jarjestoyhteistyo_tuula_huttunen_koivumaa_20170228.pdf
http://www.lpshp.fi/media/sote_projekti/seutufoorumi_jarjestoyhteistyo_tuula_huttunen_koivumaa_20170228.pdf
http://www.lpshp.fi/media/sote_projekti/sote-jarjestamissuunnitelma-2018-2025.pdf
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Meri-Lapin Kansalaisjärjestöstrategian yhtenä toimenpidekokonaisuutena on voimavaroja 

yhdistämällä lisätä ja vahvistaa alueen yhdistysten yhteistä edunvalvontaa ja vaikuttamis-

työtä paikallisella, alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Lähtökohta-

na on, että merilappilaisen yhdistyskentän ääni näkyy ja kuuluu. Tätä työtä vauhdittamaan 

käynnistettiin uudelleen Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan toiminta. 

Toimintaa arvioitaessa on otettu huomioon yhdistyksiltä ja sidosryhmätoimijoilta saadut 

toiveet, tarpeet ja palautteet kertomusvuoden aikana. 

 

2.2 Yhdistysviestintää ja digipalveluita kehittämässä 
 

Toimintalinjan päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisäämällä 

yhdistysten tavoitettavuutta ja näkyvyyttä, vahvistaa yhteistyösuhteita ja – verkostoja, 

rakentaa luottamuksen ilmapiiriä verkoston eri toimijoiden välillä, lisätä järjestötietoutta 

ja tiedon saatavuutta sekä aktivoida sen hyödyntämisessä. Toimintalinjan toiminnasta 

vastasi tietotiimi, jossa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin kaksi (2,5) henkilöä. 

Tavoitteena on ollut luoda yhdistysten kasvaviin viestinnän tarpeisiin keinoja mm. yhtei-

sen sähköisen Järjestötietopalvelu.fi -verkkosivuston, uutiskirjeen, blogin ja facebookin 

avulla. Kertomusvuonna Järjestötietopalvelu.fi -sivusto on ollut voimakkaan kehittämis-

työn alla, niin että uudistunut sivusto saataisiin avattua kevään 2018 kuluessa.  

Järjestötietopalvelun yhdistysnetistä löytyy koko lappilaisen, mutta erityisesti Länsi-

Pohjan yhdistyskentän kirjo kunnittain. Palvelu pitää sisällään myös järjestöjen hyvin-

voinnin palvelutarjottimen, jossa yhdistysten matalan kynnyksen toiminta ja palvelut on 

kerätty yhteen paikkaan. Järjestöjen palvelutarjottimella tuetaan lapsiperheiden, nuorten 

ja ikääntyvien hyvinvointia tekemällä yhdistysten matalan kynnyksen toimintaa tutuksi 

alueellisesti ja paikallisesti kunnissa. Palvelutarjotin vahvistaa lapsiperheiden, nuorten ja 

ikääntyvien ohjautumista yhdistysten toimintoihin ja toimii myös yhdistystoimintaan oh-

jaamisen työkaluna ammattilaisille. Tukea ja toimintaa osion toivotaan toimivan yhdistys-

ten markkinapaikkana ja olevan julkisen sektorin palveluohjaajille uusi työkalu. Järjestö-

tietopalvelun vapaaehtoistoiminnan osio ovat tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 

vapaaehtoistoiminnasta. Näiltä sivuilta toivotaan jatkossa myös löytyvän alueen vapaaeh-

toistoiminnan tehtävät kunnittain ja vapaaehtoistoiminnan tukivälityskeskuksen digitaali-

sena muotona. 

Majakka tarjosi edellisten vuosien tapaan tukea viestintään ja IT-haasteisiin. Erilaisia IT-

tuen ohjaus, tuki- ja neuvontapyyntöjä tuli yhteensä 564 kappaletta. Määrä on lähes 40 % 

enemmän kuin vuonna 2016.  Lisäksi viestinnän tuki-, ohjaus ja neuvontapyyntöjä vuoden 

aikana kertyi yhteensä 160 kappaletta. Huomiota on myös kiinnitetty etäyhteyksien käyt-

töön ja niiden käytön opettamiseen.  
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Kertomusvuonna on jäsenyhteisöille luotu 3 uuttaa kotisivua ja ylläpidetty kaiken kaikki-

aan yhteensä 11 kpl jäsenyhteisöjen kotisivuja: 

http://kilpirauhasliitto.fi/jasenyhdistykset/lapin-kilpirauhasyhdistys-ry/ 

http://www.keminseudunreuma.fi/ 

https://www.lansipohjanomaishoitajat.fi/ 

https://www.xenus.fi/ 

http://www.meäntalo.fi/  

http://jasen.majakkatalo.fi/kemintanssintuki/ 

http://kotiseutu.jarjestotietopalvelu.fi/ 

http://jasen.majakkatalo.fi/merilapin_sukututkijat/ 

http://jasen.majakkatalo.fi/simonpalvelukotiyhdistys/ 

http://www.keminelakkeensaajat.jarjestotietopalvelu.fi/  

http://jasen.majakkatalo.fi/keminseuduninvalidit/ 

 
Majakkaverkoston uutiskirje on jatkanut tasaisen varmaa tiedottamista koko kertomus-

vuoden. Uutiskirje lähetettiin kertomusvuonna yhteensä 22 kertaa ja se ”kolahti” eri käyt-

täjien sähköpostiin yhteensä 26 717 kertaa saavuttaen joka toinen viikko noin 1214 vas-

taanottajaa.  

Majakan ylläpitämässä Järjestötietopalvelu -verkkosivustoilla vieraili kertomusvuoden 

aikana yhteensä 10 064 yksittäistä käyttäjää ja keskimäärin istunto kesti 2 minuuttia ja 15 

sekuntia. Järjestötietopalvelussa julkaistiin 170 tiedotetta ja 335 eri tapahtumaa.  

Rekisteröityneitä käyttäjiä oli kertomusvuonna yhteensä 221 kappaletta.  

Majakan facebook sivuston tykkääjämäärä on noussut 718. Julkaisuja on ollut 176 kertaa 

ja julkaisuista tykättiin yhteensä 2 773 kertaa eli keskimäärin julkaisut keräsivät 17 

”peukkua”. Julkaisut näytettiin eri käyttäjien seinillä 67 917 kertaa.  Majakkablogissa jul-

kaisujen määrä oli 6, ja blogissa vieraili 2334 lukijaa. 

 

Järjestötietopiste on jatkanut kertomusvuonna toimintaansa Länsi-Pohjan keskussairaa-

lan aulassa.  Järjestötietopisteen organisoinnin vetovastuu on ollut Majakalla ja Länsi-

Pohjan keskussairaala on hoitanut paikalle kaikki fyysiseen toimintaan liittyvät välineet.  

 

Järjestötietopisteellä on mahdollisuus esitellä toimintaansa tiistaisin klo 10.00–14.00. 

Vuonna 2017 yhdistykset ja hankkeet esittelivät toimintaansa yhteensä 30 kertaa syksyn 

ja kevään kuluessa 

 
Lihastauti Liitto  
Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry 
Kehitysvammatuki 77 Kemi ry  
Lautiosaaren Omakotiyhdistys ry  
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry 
Luotolan Nuoret ry 
Pohjois Suomen Syöpäyhdistys ry 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry 
Kemin Seudun Sydänyhdistys ry 
Meri-Lapin mielenterveysseura ry 
Kemin Seudun Reumayhdistys ry 
RIKU- Rikosuhripäivystys 
Suomen Kipu ry  

http://kilpirauhasliitto.fi/jasenyhdistykset/lapin-kilpirauhasyhdistys-ry/
http://www.keminseudunreuma.fi/
https://www.lansipohjanomaishoitajat.fi/
https://www.xenus.fi/
http://www.meäntalo.fi/
http://jasen.majakkatalo.fi/kemintanssintuki/
http://kotiseutu.jarjestotietopalvelu.fi/
http://jasen.majakkatalo.fi/merilapin_sukututkijat/
http://jasen.majakkatalo.fi/simonpalvelukotiyhdistys/
http://www.keminelakkeensaajat.jarjestotietopalvelu.fi/
http://jasen.majakkatalo.fi/keminseuduninvalidit/
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Seutukunnallinen potilas- ja sosiaaliasiamies 
palvelut 
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry  
Yhdessä ry 
Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry  
Crohn ja Colitis ry  

Pohjois Suomen autismin kirjo ry 
Lapin Alueellinen Epilepsiayhdistys ry 
Kemin Seudun Kuulo ry  
Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2: Toimijoita Järjestötietopisteellä 

 

2.3. Kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä vahvistamassa 
 

Toimintalinjan tavoitteenamme on ollut luoda edellytyksiä vanhoille ja uusille toimintata-

voille ja – tuelle, joiden avulla yhdistykset sekä menestyvät että uudistuvat. Lähtökohtana 

on, että toiminnot tukevat yhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä, ja kykyyn tuottaa 

tukea sitä tarvitseville.  

Järjestöjen tuki- ja neuvontapalveluille on kasvavaa tarvetta.  Paikallisyhdistysten tuen ja 

neuvonnan tarpeet liittyvät mm. perusjärjestötoimintaan, työllistämiseen, toiminnan ke-

hittämiseen, hankerahoitukseen, tiedottamiseen, yhdistysjuridiikkaan, koulutukseen ja IT-

tukeen. Yhdistysten ohjaus, tuki, neuvonta ja konsultaatiopyynnöt ovat jatkaneet tasaista 

kasvuaan kertomusvuonna. Kertomusvuonna yhdistysten tuen tarpeisiin on pystytty vas-

taamaan IT ja viestinnän osalta. Kaikki annettu tuki on kohdistettu jäsenyhteisöille, re-

surssien vähyyden vuoksi. 
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Majakan koordinoima kansalaistoiminnan kehittäminen tapahtuu Järjestökeskus – Maja-

kan kautta, ja sen tiimoilta on käynnistynyt yhteistyö Lapin maakunnan alueella toimivien 

muiden järjestökeskusten, Rovaniemen järjestötalon toimintaa koodinoivan Rovaniemen 

Mielenterveysseura ry:n ja Sodankylässä sijaitsevan Järjestökeskus Kitiset ry:n kanssa ja 

laaditun kumppanuussopimuksen pohjalta, on ollut vilkasta.  

Kansalaistoiminnan kehittämisrakenne on pitänyt sisällään toimintakonseptin, joka sisäl-

tää viisi (5) laajaa kokonaisuutta: 

1. Jalkautuva Järjestökeskus – Majakka 
2. Järjestöneuvottelukunta 
3. Vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittäjäverkosto 
4. Järjestöjen elämänkaariverkostot 
5. Kumppanuusverkostot 

  
Jalkautuva Järjestökeskus – Majakka on fyysisesti toiminut Kemissä, kaikille avoimena 

kohtaamispaikkana ja yhdistysten yhteispalvelupisteenä (jatkossa info) kansalaisille, yh-

distyksille ja ammattilaisille. Keskus on tarjonnut toimisto- ja kokoustiloja yhdistysten ja 

sidosryhmien käyttöön. Kokoustilojen käyttö keskuksessa on ollut mahdollista päivisin, 

iltaisin ja viikonloppuisin. Tilat ovat esteettömät ja koulutustiloista Messi on lisäksi varus-

tettu induktiosilmukalla. Majakan videoneuvottelulaitteen käyttö sisältyy kokoustilan 

vuokraan eli se on tällä hetkellä yhdistyksille ilmaista, jos avattava neuvotteluyhteys on 

kahdenvälinen. Kokous- ja koulutustiloja on ollut kertomusvuonna käytössä 6.  

Kertomusvuonna keskuksen tiloissa kokoontui eri organisaatioita yhteensä 62, jotka käyt-

tivät tiloja yhteensä 424 kertaa, osallistujamäärän kohotessa 7777 henkilöön. Osa ryhmis-

tä käytti myös oheispalveluita. Jäsenyhteisöillä on ollut mahdollisuus säilyttää tavaroitaan 

maksutta keskuksen tiloissa.  Lisäksi keskuksen tiloissa sijaitsivat Majakan toimistojen 

lisäksi Suomen Mielenterveysseuran Pohjois-Suomen aluetoimiston, Länsi-Pohjan Omais-

hoitajat ja Läheiset ry:n   ja Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry:n toimistot. 

Tilojen ja parkkipaikkojen esteettömyyden puutteiden ja kokoustilojen pienuuden vuoksi 

monet yhdistykset eivät, toiveistaan huolimatta, ole pystyneet kokoontumaan Majakassa. 

Edellä mainitun vuoksi Majakka on jatkanut esteettömien tilojen etsintää siinä kuitenkaan 

onnistumatta. Kertomusvuoden aikana on käyty keskustelua Majakan perustehtävästä 

muun muassa yhdistyksille tarjottavien tilojen suhteen ja käynnistetty selvitystyö jalkau-

tuvasta järjestökeskuksesta, joka toimisi siellä missä ihmiset kunnissa kohtaavat.  

Yhdistysten yhteisen yhteispalvelupisteessä on ollut tarjolla tietoa yhdistysten toiminnas-

ta yhden luukun periaatteella. Info-pisteen kautta yhdistyksillä on mahdollisuus vuokrata 

toimisto- ja kokoustilaa sekä ostaa oheispalveluita.  Lisäksi info palveli yhdistyksiä posti-

tukseen, kopiointiin ja toimistopalveluihin liittyvissä asioissa. Info-piste on tarjonnut yh-

distyksille myös mahdollisuuden myydä varainhankintatuotteitaan pisteessä. Keskuksen 

infon tuottamia oheispalveluita käytettiin toimintavuoden aikana yhteensä 384 kertaa. 

Keskuksen kahvila Poiju on ollut myös kokouskäytössä. Kahviossa on ollut mahdollisuus 

lukea päivän lehdet. Keskuksen asiakkailla on ollut käytössään Internet – pääte ilmaiseksi 

kahvion vieressä, jota käytti yhteensä 286 henkilöä.   
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Lisäksi kahvion seinätilassa oli Eija Rönkön ottamia luontokuvia Lapista ja Kemin Takitsun 

nuoret loivat työpajassaan Poijun uuden ilmeen.   Keskuksen kirjanvaihtopiste Pukstaavi 

ja levynvaihtopiste Levylaari ovat olleet ahkerassa käytössä. Niihin on voinut tuoda kirjoja 

ja levyjä ja ottaa tilalle vaihdossa luettavaa ja kuunneltavaa. Keskukseen on voinut tuoda 

myös käytettyjä silmälaseja, jotka on toimitettu paikallisen silmälasiliikkeen kautta kehi-

tysmaihin. 

Vuonna 2005 perustettu Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan tarkoituksena on edis-

tää kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten sekä julkisen että yksityisen sektorin välistä yh-

teistyötä, lisätä yhdistystoiminnan näkyvyyttä, vahvistaa yhdistysten ja vapaan kansalais-

toiminnan toimintaedellytyksiä sekä lisätä yhdistysten vaikuttamis- ja edunvalvonta yh-

teistyötä. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian 
7toteutuksen seuranta ja arviointiryhmänä, seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympä-

ristön muutoksia, tähän liittyvää kansallista kehitystä ja muutosta sekä yhdenvertaista 

digilisaatiota, tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskunnan ja yh-

distysten kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi, käynnistää selvitys-, tutkimus- 

ja kehittämishankkeita, sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista. 

Järjestöneuvottelukunta on kokoontunut kertomusvuonna kolme (3) kertaa ja keskittynyt 

Meri-Lapin järjestöstrategian toteutuksen jalkauttamiseen. Neuvottelukunnan jäsenille ei 

maksettu kokouspalkkioita. Järjestöneuvottelukunta koostuu yhdistysten ja sidosryhmien 

edustajista. 

Järjestöjen edustajat:  Sidosryhmien jäsenet: 
Meri-Lapin Mielenterveysseura ry  Meri-Lapin kehittämiskeskus 
Outokaira Tuothaman ry  Ylitornion, Tornion, Tervolan, Keminmaan, Kemin 
Peräpohjolan Leader ry  Simon kuntien järjestöyhdyshenkilöt  
Toivola-Luotola Setlementti ry Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Tornion Invalidit ry  Seudullisen palvelutiimin edustus 
Keminmaan Martat   Lapin ammattikorkeakoulu 
Länsi-Pohjan Omaiset ja Läheiset ry Tornion laakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry  Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 
Lapin Liikunta ry  Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskus, Lapin 
Suunta 2000 ry  toimintayksikkö (POSKE) 
Tornion Asuntopalvelusäätiö  Lapin Liitto 
Tornion Sydänyhdistys ry   Lapin Aluehallintovirasto 
Tornion Järjestöyhdistys ry 
Simon 4H yhdistys 
Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
Kulttuurijärjestöjen edustus  
 
Majakka on aktiivisesti osallistunut myös Lapin Liiton maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan 
8toimintaan. 

                                                             

7 https://www.majakkatalo.fi/images/JTPajankohtaista/M-L_jarjestostrategia_A5_final.pdf 
8 http://www.lappi.fi/lapinliitto/kehittaminen-ja-eduvalvonta/jarjestoasiat  

https://www.majakkatalo.fi/images/JTPajankohtaista/M-L_jarjestostrategia_A5_final.pdf
http://www.lappi.fi/lapinliitto/kehittaminen-ja-eduvalvonta/jarjestoasiat
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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittäjäverkoston tavoitteena on ollut 

kehittää vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja johtamista, rekrytointia, välitystä, koulu-

tusta, ohjausta ja tukea, jaksamista, palkitsemista ja vertaistukea, imagoa ja tiedotusta 

sekä laatua. Verkosto koostuu vapaaehtoistoimintaa koordinoivista tahoista ja se on ollut 

avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Verkosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Verkos-

ton kokoonpano on esitetty liitteessä 1.  

Verkoston toimijat ovat osallistuneet valtakunnallisen Kansalaisareena ry:n STEA rahoit-

teisen ”Valikkoverkostot vapaaehtoistyötä varten- yhteistyötä kolmannen sektorin ja kun-

tien ytimessä” – hankkeen toimintaan. Lisäksi verkosto osallistui Yhtä Köyttä – ja Hyvin-

vointia yhteistyöllä hankkeiden Suomi100 ”Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä” 9ver-

kostotapahtuman järjestämiseen 26.-27.10. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös 

yhdistysten elinvoimamessut. Tapahtumaan osallistui yhteensä yli 134 henkilöä.   

 

 

 

Kuva 3: Hyvinvointia ja Elinvoimaa järjestöistä verkostopäivien toimijajoukkoa 

                                                             

9 https://www.jarjestotietopalvelu.fi/images/JTPajankohtaista/HYVEkutsu.pdf 
 

Meri-Lappi 

https://www.jarjestotietopalvelu.fi/images/JTPajankohtaista/HYVEkutsu.pdf
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Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkosto jakaa vuosittain ”Meri-Lapin vapaaeh-

toistoiminnan” tunnustuspalkinnon. Palkinnon tavoitteena on ollut huomioida arvokasta 

työtä tekeviä vapaaehtoistoimijoita ja tehdä vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. Vuonna 

2017 palkinto luovutettiin 7.12. torniolaiselle jääpallokonkari Matti Pajuselle ja kemiläi-

selle Meri-Lapin Kriisikeskuksen vapaaehtoistoimija, Leena Lukkari-Kotilaiselle. 

 

 

Kuva 4: Keskellä vuoden vapaaehtoistoimija Matti Pajunen 

 

Kertomusvuonna oppilaitosyhteistyö on jatkunut monimuotoisena. Alueen oppilaitokset 

ovat edustettuina useissa Majakan työryhmissä ja Majakka on ollut mukana useissa Lapin 

AMK:n kehittämishankkeissa. Lisäksi Majakka on osallistunut Lapin sosiaali- ja terveys-

turvayhdistys ry:n järjestö -oppilaitosyhteistyö -hankkeen toimintaan.  

Majakka on tukenut myös Reumaliiton kokemuskouluttajien toimintaa monin eri tavoin 

mahdollistamalla maksuttomat kokoontumiset järjestökeskuksen tiloissa. Ohjausryhmän 

kokouksia on pidetty vuoden aikana 3 kertaa. Lisäksi on pidetty tapahtumasuunnitteluko-

kouksia ja kokemustoimijoiden työnohjauksia ja Majakan edustaja on toiminut kokemus-

toimijoiden Lapin alueellisen ohjausryhmän jäsenenä.  

Järjestökeskuksen tiloissa on toiminut vuodesta 2014 lähtien, kaikille avoin Lankakerä-

ryhmä. Ryhmän toiminta on ollut vapaamuotoista ja siihen ovat voineet osallistua kaikki 

jotka ovat halunneet tehdä yhdessä käsitöitä. Kävijöitä ryhmässä on ollut yhteensä 93 

henkilöä.  
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Järjestöjen elämänkaariverkostot kokoavat alueen yhdistyksiä yhteiseen kehittämi-

seen, edistävät yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja yhteistyötä kuntien kanssa. Verkos-

toissa vaihdetaan tietoa ja osaamista kunnan ja järjestöjen välillä, sekä järjestöjen kesken. 

Toiminnalla pyritään ehkäisemään päällekkäistä työtä ja löytämään yhteistyön paikkoja 

sekä kehittämään yhdistysten matalan kynnykset toimintamalleja ja palveluita.  Kerto-

musvuonna järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto (NEO) kokoontui x kertaa. Järjestö-

jen lapsiperheiden ja ikääntyvien elämänkaariverkostojen käynnistäminen siirtyi vuodelle 

2018. Verkoston kokoonpano on liitteessä 1. 

Kumppanuusverkostot ovat toiminnan perusta. Majakan jäsenyhteisöt, sopimuskump-

panit sekä verkostotoimijat ovat voimavara joiden asiantuntemusta on systemaattisesti 

pyritty hyödyntämän kertomusvuoden aikana, mutta paljon osaamista on jäänyt myös 

käyttämättä.    

Kertomusvuoden päättyessä Majakassa oli 72 jäsenyhteisöä ja kansalaistoiminnan kehit-
tämisrakenteen verkostossa toimii lähes 350 yhdistystoimijaa ja säätiötä sekä kaikki alu-
een kunnat ja koulutusorganisaatiot sekä joukko yrityksiä. Majakan jäsenyhteisöjen määrä 
on kasvanut tasaisesti ollen vertailukelpoinen muiden vastaavien organisaatioiden jä-
senyhteisöjen määrään. 

Kertomusvuonna Majakka on ollut mukana lukuisissa maakunnallisissa, alueellisissa ja 
paikallisissa verkostoissa. Lisäksi Majakka on osallistunut useisiin yhdistysten ja kuntien 
paikallisiin verkostoihin ja työryhmiin, joista alla on esitetty keskeisimmät.  

 Meri-Lapin Järjestöasiainneuvottelukunta  
 järjestöjen vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittäjäverkosto 
 järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto  
 järjestöjen nuorten (NEO) sähköisen alustan (järjestöjen palvelutarjotin) kehittäjäryhmä  
 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koordinoima terveyden edistämisen alueellinen johtoryhmä  
 Länsi-Pohjan Mielenterveys- ja päihdeneuvosto  
 Kemin kaupungin välityömarkkinatyöryhmä 
 Tornion hyvinvointi-, terveys ja turvallisuus johtoryhmä 
 Tornion ”maaseudun palveluverkko – hanke” ohjausryhmän jäsenyys 
 Lapin Liiton ”maaseudun palveluverkko-hanke”  
 Länsi-Lapin arjen turvaa verkoston jäsenyys 10 
 Länsi-Pohjan sote -projekti  
 Lapin järjestökeskusten verkosto  
 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön (POSKE) ohjausryhmän 

varajäsenyys 
 Lapin kokemuskouluttajien ohjausryhmä  
 Lapin Liiton järjestöneuvottelukunta  
 Lapin Perhekeskustoimintamalli- lapsi- ja lapsiperheiden integroidut monitoimijaiset palvelut 

perheille 1.1.2017–31.12.2018 11 
 Toimiva kotihoito Lappiin -hanke 12 
 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Järjestötieto järjestykseen – hanke  
 Lapin Liiton maakunta- ja soteuudistukseen liittyviin työpajoihin ja kokouksiin osallistuminen 

                                                             

10http://www.lappi.fi/lapinliitto/maaseudun-arjen-palveluverkosto  
11http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/lape  
12 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin 
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2.4. Hanketoiminta  
 

Majakan hanketoiminta perustuu Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategiasta kumpuaviin 

yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden yhteisiin kehittämistarpeisiin. 

Kertomusvuonna hanketoiminta kohdentui edelleen järjestöjen osallisuuden lisäämiseen 

maakunta – ja sote uudistuksessa sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. 

 

Hyvinvointia Yhteistyöllä Meri-Lapissa (2015-2018) 

Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa -hankkeen päämääränä ovat järjestöjen nuorten 

hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuen ja matalan kynnysten palveluiden yhteensovit-

taminen täydentämään julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuvaa palve-

lurakennetta ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.  

Hankkeen kehityspilottina on kokeiltu ”Tolokkua elämään – elämänhallinnan eväitä nuo-

rille – toimintamallia”. Toimintamallin tavoitteena on ollut lisätä ja vahvistaa nuorten hy-

vinvointiosaamista yhteen sovittamalla järjestöjen asiantuntijuutta ja toimintamalleja 

osaksi julkisen sektorin nuorille suunnattua toimintaa. 

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä raken-

tamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyörakenteen alueellinen toiminta-

malli, käynnistää järjestöjen nuorten elämänkaariverkoston toiminta, kerätä yhdistysten 

nuorten matalan kynnyksen palvelut osaksi järjestöjen sähköistä hyvinvointitarjotinta 

sekä laatia järjestöjen tiedonkeruun suunnitelma ja yhteensovittaa kerätty tieto täyden-

tämään kuntien sähköisiä hyvinvointikertomuksia ja alueellista hyvinvointitietoa 

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat olleet työelämän ulkopuolella olevat, alle 29 

vuotiaat nuoret. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat olleet järjestölähtöistä autta-

mistyötä toteuttavat hyvinvointialan järjestöt, julkiset sektorin toimijat ja koulutusorgani-

saatiot. Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös alueen yksityisen sektorin 

toimijat.  

Hanketta ovat rahoittaneet Pohjois -Pohjanmaan ELY keskus ja Länsi-Pohjan sairaanhoi-

topiirin kuntayhtymä. 

Kertomusvuonna jatkettiin aktiivista toimintaansa hankkeen kaikilla osa-alueilla. Hank-

keeseen on osallistunut yhteensä 196 henkilöä, jotka ovat olleet mukana hankkeen toi-

menpiteissä. Näistä alle 29- vuotiaita työttömiä, työkokeilussa olevia tai työelämän ulko-

puolella olevia nuoria oli yhteensä 135 henkilöä.  Loput osallistujat koostuvat opiskelijois-

ta, kuntien ja julkisen alan työntekijöistä ja yrittäjästä.  

Toiminnalla on tavoitettu kertomusvuonna yhteensä lähes 800 ihmistä, joista yli 300 on 

yhdistystoimijaa, 70 julkisen puolen työntekijää, noin 100 opiskelijaa ja loput muita henki-

löitä, joita on tavoitettu sidosryhmäverkostoissa, seminaareissa tai koulutuksissa sekä 

yhteistyötoiminnoissa.  
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Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa kertomusvuonna ja sen kokoonpano on 

esitetty liitteessä 1. Hankkeen työntekijöiden toimintaa tukenut hanketiimi on kokoontu-

nut 6 kertaa ja sen kokoonpano on esitetty liitteessä 1. 

Nuorten elämänkaariverkoston (NEO) tapaamisia on pidetty yhteensä 4 kertaa. Tapaami-

sissa on ollut usein mukana myös kokemusasiantuntijoita, jotka ovat tuoneet verkoston 

kokoontumisiin kokemuksellista näkökulmaansa.  

Järjestötietopalvelu.fi -verkkosivuston toimintaa ja tukea nuorten osiota on kertomusvuo-

den aikana rakennettu, ja sivusto avautuu kevään 2018 aikana. Yhdistykset ovat täyttäneet 

itsenäisesti tuotekorttejaan ja tämän lisäksi on järjestetty kaksi (2) tuotekorttityöpajaa 

vuoden aikana.  

Hankkeeseen liittyvää tiedontuotantoa on tehty yhteistyössä Lapin sosiaali- ja terveysyh-

distys ry:n hallinnoiman Järjestötieto järjestykseen- hankkeen kanssa ja käynnistetty jär-

jestöjen tiedontuotannon suunnitelman laatiminen. 

Kertomusvuonna käynnistettiin Pohjois- Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksen ”Pal-

jon tukea tarvitsevien asiakkaiden” (PATU) – kehittämishankkeen 13pyynnöstä PATU asia-

kasosallisuuden työryhmän, johon kutsuttiin mukaan alueen yhdistystoimijoita.  Kehittä-

järyhmä osallistui saamansa toimeksiannon pohjalta Omainfo -lomakkeen 14kehittämi-

seen. 

Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa – hanke järjesti yhteistyössä Yhtä Köyttä – hank-

keen kanssa Hyvinvointia – ja elinvoimaa järjestöistä verkostopäivät ja järjestöjen elin-

voimamessut 26.-27.10.2017.  Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä- verkostopäivillä oli 

mukana Kemin työpajanuoria, jotka esittivät akustista musiikkia ja laulua seminaaripaikan 

eteisaulassa.  

 

Tolokkua elämää- elämänhallinnan eväitä nuorille pilotti jatkoi kertomusvuonna vireää 

toimintaansa ja järjesti toimintaa työpajanuorille kaikissa hankkeen toiminta-alueen kun-

nassa:  

1. Mielen hyvinvoinnin arkitaidot työpaja yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa 

tammikuussa, Ylitornio 

2. Päihteet ja peliriippuvuudet tilaisuus yhteistyössä EHYT ry:n kanssa helmikuussa, Ylitor-

nio 

3. Talviliikuntapainotteinen retki yhteistyössä Kemin Latu ry:n kanssa maaliskuussa, Ke-

minmaa  

4. Kevätretki yhteistyössä Tervolan ulkoilijat ry:n, Tervolan Eränkävijät ry:n ja Tervolan Riis-

tanhoitoyhdistys ry:n kanssa toukokuussa, Tervola 

5. Työpajanuorten liikuntatunnit kerran viikossa yhteistyössä Kemin Lämäreiden kanssa, 

Kemi 

6. Raha-asiaa nuorille työpajat yhteistyössä Takuusäätiön kanssa touko-, kesä- ja elokuussa, 

Kemi, Tornio ja Ylitornio. 

                                                             

13 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat  
14 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/hankkeet/paljon-tukea-
tarvitsevat/index_html/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/omainfo-lomake  

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/index_html/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/omainfo-lomake
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/index_html/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/omainfo-lomake
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7. Tutustuminen kalastukseen yhteistyössä Veitsiluodon kalamiehet ry:n kanssa kesäkuussa.  

8. Syysretki yhteistyössä Länsiraja Rasti ry kanssa syyskuussa, Aavasaksa, Ylitornio 

9. To Be Cool- rohkeustyöpajat marraskuussa Torniossa ja joulukuussa Kemissä. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5: Yhdessä retkeillen ja liikkuen 
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Yhtä Köyttä – Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet -hanke (2016-2020) 

Hankkeen päämääränä on kehittää paikallisiin tarpeisiin ja kumppanuuteen pohjautuvia 

”hyvinvoinnin monipalvelupisteitä kyliin ja löytää uusi kokonaisvaltainen näkökulma 

maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.  Hanketta rahoittavat Peräpohjolan 

Leader ry ja Outokaira Tuothaman ry.  

Yhtä Köyttä – kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet - hankkeen tavoitteena on  kehittää 

ja käynnistää paikallisia ”hyvinvoinnin monipalvelupisteitä” kyliin, hyödyntämällä paikal-

lisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä palveluiden tuottamismalleja, koota järjestö-

jen lapsi- ja lapsiperheiden ja ikääntyvien elämänkaariverkostot, kerätä järjestöjen tuot-

tama tuki- ja matalan kynnyksen toiminta elämänkaariajattelun mukaisesti osaksi järjestö-

jen sähköistä hyvinvointitarjotinta, kehittää järjestöjen työllistämistä,- etä-, liikkuvia- ja  

digipalveluita,  kehittää järjestöjen tiedontuotantoa sekä kokeilla että kehittää järjestöjen 

tuen ja matalan kynnyksen toimintamuotojen tuottamistapoja. 

Keskeinen toimenpide kertomusvuonna oli verkostojen rakentaminen ja kuuden pilottiky-

län valinta Tornion, Ylitornion, Pellon, Keminmaan, Simon ja Tervolan alueen 80 kylästä. 

Kylissä järjestettiin kyläpajoja, hankeinfoja ja muita tilaisuuksia 20 kevään aikana, joiden 

pohjalta pilottikyliksi valikoituivat Pellosta Juoksenki, Ylitorniolta Etelä-Portimojärvi, 

Torniosta Kantojärvi, Tervolasta Paakkola, Keminmaasta Hilma-kylät (Hirmula, Ilmola, 

Maula) ja Simosta Alaniemi.  

 

Syksyn aikana pilottikylillä järjestettiin, palvelutarpeiden kartoittamiseksi, erilaisia kylä-

työpajoja, kokouksia ja koko kylän kehittämistilaisuuksia yhteensä 20 kertaa. Tilaisuuksiin 

osallistui yhteensä 533 henkilöä. Messuilla tavoitettiin yhteensä 344 henkilöä, jotka osal-

listuivat yleisökyselyyn. Yhteensä hanke tavoitti eri tilaisuuksissa 877 henkilöä. Lisäksi 

kertomusvuonna toteutettiin kyläkysely pilottikylissä, johon saatiin viideltä kylältä yh-

teensä 149 vastausta.  Lisäksi Pellon korjuu- maaseutumessuille 12-13.8.2017 ja Maaseu-

dulta käsin - messuille Tervolassa 26.-27.8.2017 saatiin yleisökyselyn kautta yhteensä 344 

vastausta, joita voidaan hyödyntää osana pilottikylien hyvinvoinnin monipalvelupisteiden 

suunnitelmien laatimista. 

 
Yhtä köyttä- hanke järjesti yhteistyössä Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa - hankkeen 

kanssa Hyvinvointia – ja elinvoimaa järjestöistä verkostopäivät ja järjestöjen elinvoima-

messut 26.-27.10. Verkostopäiviin sisältyi kaksipäiväinen seminaari, työpajoja, järjestö-

messut ja toimijoiden verkostoitumista edistänyt iltatilaisuus.  

 
Kertomusvuoden aikana Yhtä köyttä – hanke on tehnyt yhteistyötä tapaamisten ja työko-

kousten muodossa useiden tahojen kanssa, joihin on osallistunut yhteensä 453 henkilöä. 
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3 TILINPÄÄTÖS  
 

Majakan taloushallinnon palvelut hankittiin ostopalveluna Tilitoimisto Rantala Ky:ltä. 

Toimintaa on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen ja Meri-Lapin kuntien tuella vuodes-

ta 2004 lukien. Rahoituspohjaa on pyritty myös tarmokkaasti laajentamaan, ja kertomus-

vuonna oli käynnissä niin Euroopan sosiaalirahaston kuin maaseudun Leader toiminta-

ryhmien kautta myönnettyä hankerahoitusta.  

Majakan perustoiminnan kulujen kehitys vuodesta 2004 lukien osoittaa kulujen kasva-

neen tasaisesti. Samoin ei kuitenkaan ole nähtävissä perustoiminnan rahoituksen osalta 

(STEA Ak2).  Oman varainhankinnan kehittämiseen ja likviditeetin kasvattamiseen on 

kiinnitetty erityistä huomiota, koska muiden rahoituskanavien kautta rahoitettavat hank-

keen vaativat omaa likviditeettiä noin 6 kuukauden menoja vastaavan määrän. 

Majakan tuloslaskelmassa toimintalinjat on eroteltu omiksi kokonaisuuksiksi. Yhteistyön 

edistämisen ja koordinaation toimintalinja rahoitetaan STEA:n Ak 2 avustuksella. Lisäksi 

Ray avustusta saatiin Paikka auki – ohjelman kautta yhden nuoren työntekijän palkkaami-

seen yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin. Hyvinvointia Yhteistyöllä Meri-Lapissa hank-

keen rahoitus saatiin Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskuksen ESR-rahoituksesta ja Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin kuntarahaosuudesta. 

Yhtä Köyttä -Kylien hyvinvoinnin monipalvelupiste hanketta rahoittavat Leader -

toimintaryhmät, Peräpohjolan Leader ry ja Outokaira Tuothaman ry. 

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 8362,10 euroa. Hallitus esittää ylijäämän siirtämistä oman 

pääomaan ylijäämätilille. Yhdistys on toiminut tulorahoituksella ilman lainarahaa. Taseen 

loppusumma 93 823,02 €.  

Toiminnan kokonaistuotot olivat kertomusvuonna yhteensä 466 413,49 euroa, josta Raha-

automaattiyhdistyksen avustusten osuus oli 153 691,56 euroa, vajaa 33 % toiminnan ko-

konaisrahoituksesta. ESR rahoituksen osuus on ollut 119 762,17 € ja Leader rahoituksen 

75 542,45 €.  

Toiminnan kokonaiskulut olivat yhteensä 470 022,01 euroa, joista henkilöstökulujen 

osuus oli 375 442,14 euroa (80 %).   

Yhdistyksen oma varainhankinta on vähäistä ja se on muodostunut jäsenyhdistysten jä-

senmaksuista sekä kannatusjäsenmaksuista, yhteensä 1540,00 euroa.  

Toimitilojen edelleen vuokraamisesta ja muista perittävistä korvauksista saaduilla tuloilla 

on voitu osittain kattaa järjestökeskuksen tilojen vuokra – ja kunnossapitomenoja sekä 

palveluiden myynnistä aiheutuneita kuluja. 
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3.1 Tuloslaskelma 
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3.2 Tase 
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3.3. Tilintarkastuskertomus 
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4 LIITTEET 
 

Liite 1  

 

Vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittäjäverkosto 

Verkosto on avoin kaikille yhdistyksille. Liitteeseen on laitettu ne tahot, jotka ovat verkos-

ton toiminnassa kiinteästi ja säännöllisesti mukana. 

 

Järjestöjen nuorten Elämänkaariverkosto 

Verkosto on avoin kaikille yhdistyksille. Liitteeseen on laitettu ne tahot, jotka ovat verkos-

ton toiminnassa kiinteästi ja säännöllisesti mukana. 
 

Organisaatio Nimi 

1.  Luotolan Nuoret ry. Eija Pirjetä, Matti Virtasalo 

2. Tornion 4H Anu Davidila 

3. Meri-Lapin Mielenterveysseura ry. / Turvapoiju Kaisa Lauri 

4. Toivola-Luotola Setlementti ry Johanna Axelsson 

5. Suunta 2000 ry Marko Vapa 

6. Ylitornion MLL ja 4H Sanna Kangas 

7. Meri-Lapin CP-yhdistys ry. / Kemin seudun invalidit / 

Pohjantähti Opisto 

Teija Karisaari-Kittilä 

8. Leijonaemot ry Nina Hietala 

9. Kemin Palloseura ry. Juho Luukkonen 

10. Kemin Lämärit Janne Salmela 

Organisaatio Nimi 

Keminmaan Martat   
 

Anneli Paldanius 

Meän Talo 
 

Arja Prykäri 

Toivola-Luotola 
 

Johanna Axelsson 

Rovalan Setlementti ry   
 

Maria-Riitta Saares 

Suunta 2000 
 

Marko Vapa 

Luotolan nuoret ry 
 

Matti Virtasalo 

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 
 

Merja Halttunen 

Suomen Mielenterveysseura ry 
 

Sinikka Kähkönen 

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry 
 

Tuula Huttunen-Koivumaa 

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry 
 

Anne Oikarinen 
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Hyvinvointia yhteistyöllä hankkeen ohjausryhmä 

Organisaatio Nimi 

1. Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri Teija Horsma, Leena Liimatainen 

2. Simon kunta Anne Leppälä-Hast, Satu Turkka 

3. Ylitornion kunta Eeva Leukumaa 

4. Tervolan kunta Helena Hartikainen 

5. Tornion kaupunki Leena Karjalainen 

6. Kemin kaupunki Liisa Niiranen / Outi Kääriäinen 

7. Lapin AMK Martti Ainonen 

8. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Satu Kujala 

9. Keminmaan kunta Seija Parviainen 

10. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Marja Kivekäs 

11. Lapin ELY-keskus Tuula Räihä 

12. Pohjoisen yhteisöjen tuki –Majakka ry Tuula Huttunen Koivumaa 

Maarit Pulkkinen, Leena Huttunen / projektipäällikkö 

Marika Mathlein, Jetta Huttunen / projektikoordinaattori 

Jorma Vettainen / tietokoordinaattori 

Hyvinvointia yhteistyöllä ja Yhtä köyttä hankkeiden hanketyöryhmä 

Organisaatio Nimi 

1. Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri / PTH-yksikkö Pertti Sakaranaho 

2. Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri / PTH-yksikkö Merja Haapakorva-Kallio 

3. Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri / PTH-yksikkö Teija Horsma, Vuokko Ohtonen 

4. Pohjoisen yhteisöjen tuki –Majakka ry Tuula Huttunen Koivumaa 

5. Pohjoisen yhteisöjen tuki –Majakka ry 

Hyvinvointia yhteistyöllä ja Yhtä köyttä hankkeiden 

työntekijät 

Maarit Pulkkinen, Leena Huttunen / projektipäällikkö 

Marika Mathlein, Jetta Huttunen /projektikoordinaattori 

Jorma Vettainen / ICT-koordinaattori 

Aila Rytkönen, Tarja Kinnunen projektipäällikkö 

Anne Oikarinen, projektikoordinaattori 

Yhtä köyttä – hankkeen ohjausryhmä 

Organisaatio Nimi 

1. Peräpohjolan Leader Laura Vilander 

2. Outokaira Tuothaman ry Anne Anttila 

3. Lapin ammattikorkeakoulu Arja Meinilä 

4. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Merja Haapakorva-Kallio, Vuokko Ohtonen, Pertti Sakaranaho 

5. Tornion kaupunki 

6. Simon kunta 

Marja Mathlein 

Soile Vakkala 

7. Pello, kylien edustaja 

8. Tervola, kylien edustaja  

Anne Syväniemi-Kuitunen 

Lasse Pekkala 

9. Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry Tuula Huttunen Koivumaa 

Tarja Kinnunen, Anne Oikarinen 

 


