
Majakka Ry:n järjestötoimijatapaaminen    MUISTIO 

Yhdistykset kuntien kumppaneina toimijatreffit  

3.4. Ylitornio klo 18, kunnantalon kahvio 

 

yhteistyön edistäminen  kolmas sektori 

toiminnanvahvistaminen  elinvoimainen kunta 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry (Majakka ry.) on Meri-Lapin alueen yhdistysten yhteinen 

edunvalvonta ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä ovat ihmisten osallisuuden ja 

hyvinvoinnin lisääminen edistämällä eri toimijoiden yhteistyötä, lisäämällä yhdistysten 

tavoitettavuutta ja näkyvyyttä sekä vahvistamalla kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä. Majakka 

ry. jalkautuu kuntiin vuoden 2019 aikana ja auttaa sekä kannustaa kuntia ja järjestöjä tiiviimpään 

yhteistyöhön. Majakka ry. kutsuttiin avuksi aloittamaan tärkeä keskustelu tiiviimmän yhteistyön 

aloittamiseksi Ylitornion kunnassa. 

Toimijatreffeillä oli runsas järjestöjen edustus: ja moni järjestöjen edustajista toimii useammassakin 

järjestössä samanaikaisesti mm. Ylitornion Reuma ja Tules ry., Eläkeliiton Ylitornion yhdistys, 

Meltosjärven kyläyhdistys, Meltosjärven Martat, SPR Ylitornio, Ylitornion 4H, Mellan kiipijät, Länsi-

Rajan rasti, Ylitornion kuulo ry., SRK, Seniorit Ry. sekä Rovaniemeltä mukana myös Lapin 

sosiaali- ja terveysturvayhdistys. Kunnan edustuksena oli maaseutusihteeri, vapaa-aikatoimen 

johtaja sekä vammaisneuvoston sihteeri. 

Kunnan ja järjestöjen yhteistyökeskustelut avattiin Majakka Ry:n toiminnanjohtaja Tuula Huttunen-

Koivumaan vetämänä. Tilaisuuden anti koettiin positiiviseksi ja aiheesta toivotaan 

jatkotoimenpiteitä sekä jatkokeskustelua. 

Ryhmätyöskentelytehtävän aikana jakauduttiin pienryhmiin tehtävänä pohtia kunnan ja järjestöjen 

yhteistyön haasteita ja millaisia tarpeita ja toiveita olisi kehittää yhteistyötä tulevaisuudessa. 

Ajatukset kirjattiin muistilapuille, ohessa tiivistelmä: 

YHTEISTYÖN HAASTEET: 

- Yhdistysten välinen yhteistyön vähyys ja kuppikuntamaisuus, järjestöjen välinen 

keskinäinen kilpailu, yhdistysten runsas määrä 

- Järjestötoiminnassa työt kasaantuvat muutamalle aktiiviselle (resurssipula) 

- Ihmisten aktivointi mukaan järjestötoimintaan ja vapaaehtoistyöhön on koettu hankalaksi 

- Yhteisten tavoitteiden puuttuminen ja yhteisen näkymisen puute, yhteistyön koordinoinnin 

puute 

- Tiedonkulku toimijoiden välillä; yhteisen alustan puuttuminen, tietosuojavaatimusten 

tiukentuminen 

- Vastavuoroisuuden vähäisyys; kunta-järjestöt 

- Osallistujien vähyys ja riittämättömyys, esim. kansalaisopisto, harraste, tapahtumat jne. 

- Pitkät välimatkat kunnan alueella 

- Väestön ikääntyminen 

 



- Raha ja resurssit 

- Millä keinoin saada nuoret mukaan? 

- Yhdistyksiä on vaikea lähestyä 

- Kohtaamispaikkojen vähyys / puute 

- Kunnan päätösten toteuttaminen ei etene nopeasti 

- Yhdistysten tasa-arvoisuus kuntapäättäjien silmissä 

 

MITEN YHTEISTYÖTÄ TULISI KEHITTÄÄ – TOIMIJOIDEN TARPEET JA TOIVEET SEKÄ 

UUDET IDEAT: 

- Kuntavetoista yhteistyön koordinointia; palkattu koordinaattori koordinoimaan ja 

kehittämään yhteistyötä järjestöjen sekä kunnan välillä 

- Kunnan eri hallinto-alojen yhteistyön tiivistäminen järjestöjen asioiden kannalta 

- Yhdistysasiakirja -> kunnan järjestöille suunnatut tiedotteet samaan paikkaan esim. kunnan 

nettisivuille järjestöt-kohdan alaisuuteen 

- Yhteisiä hyväntekeväisyyskampanjoita 

- Järjestöt tiedottaisivat paremmin omista jutuistaan, myös mm. kunnan nettisivujen 

tapahtumakalenteriin 

- Yhteinen alusta toimia ja tiedottaa, kuntatiedotteen yhteyteen järjestöjen tiedotteet, 

tapahtumien päällekkäisyyden välttämiseksi olisi tarpeellista luoda yhteinen vuosikello, 

tapahtumakalenteri  

- Yhdistysten keskinäinen yhteistyö paremmaksi 

- Palvelubussi, kuntalaisten kuljettaminen  

- Rakenteiden ylläpito toiminnan kustannuksella 

- Säännölliset kohtaamiset, kunta-järjestö; yhteiset kk-kahvit 

- Yhdyshenkilöiden esille tuominen 

- Järjestöjen tieto-taito-pankki paremmin jakoon 

- Kutsuja järjestövierailuille; ” järjestöjen avoimet ovet”-päivä 

- Järjestöjen toimintaa kunnan tuottamien palveluiden oheen esim. kirjastoauto, 

terveyskeskus (tietopalvelupiste) 

- Harrastusmahdollisuudet tarjottaisiin lapsille ja nuorille heti koulupäivien jälkeen 

- Tarvitaan hullua rohkeutta! Ennakkoluulottomuutta! esim. paikallis radio/tv tiedottamisen ja 

yhteisöllisyyden nostattajaksi 

Toimijatreffimäiset järjestöjen ja kuntien paneelikeskustelu-tilaisuudet koetaan tarpeelliseksi, ja 

kuntaa toivotaan järjestämään jatkossakin keskustelutilaisuuksia järjestö- ja yhdistystoimijoille.  

Ylitorniolla kokoontuu kyläyhdistysten kyläpuulaaki, jonne jokainen kylien yhdistys- ja 

järjestötoimija on myös tervetullut osallistumaan ja kehittämään kylien elinvoimaisuutta.  

Yhdistys- ja järjestötoimijat kutsutaan seuraavan kerran koolle ti 7.5 kello 16.00 tarkastelemaan 

kunnassa järjestettävien tapahtumien saamiseksi Vapaa-aikatoimen kesäohjelma- tiedotteeseen. 

Kahvittelun aikana poristaan samalla myös muuta aiheeseen liittyvää asiaa.  

Syksyllä on tarkoitus kutsua toimijat uudelleen toimijatreffityyliseen kahvitilaisuuteen yhteistyössä 

Majakka ry:n kanssa. 

 


