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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 näkyvyyttä ja vaikuttamistoi-
mintaa sekä vahvistamalla kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä.  

Majakka on koordinaattori, vaikuttaja, kehittäjä, tukipalveluiden tuottaja ja se on toiminut 
kansalaistoiminnan kehittämisverkoston veturina vuodesta 2004 lukien. 

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 20.toimintavuosi. Koronapandemia muutti merkittävästi vuo-
den kulkua eikä yhdistyksen juhlavuotta juhlittu.  

  

 1.1 Yhdistyksen jäsenet 
Majakan varsinaisia jäseniä ovat yhdistykset. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten määrä oli 
kertomusvuoden lopussa 65 ja kannattavia jäseniä oli yhteensä 32.  
 

1.2 Yhdistyksen kokous 
Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyksen var-
sinainen kokous, johon jäsenyhdistykset valitsevat kukin yhden äänivaltaisen edustajan.  
Vuonna 2020 yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 13.5.20203 Paikalla oli 9 jäsenyh-
teisöstä yhteensä 9 henkilöä. Poikkeuksellisesta vuoden 2020 koronatilanteesta johtuen 
vuosikokous pidettiin vasta 13.5.2020, poikkeuslainsäädännön suomin oikeuksin. Ko-
kouspaikalla Meri-Lapin Järjestökeskus Majakassa olivat toiminnanjohtaja ja kokouksen 
sihteeriksi valittu Tuula Huttunen-Koivumaa sekä kokouksen puheenjohtajaksi valittu 
Kaisa Lauri. Muut osallistujat olivat Teams-etäyhteyden päässä.  

Yhdistyksen kokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toi-
minnanjohtajalle sekä käsitteli hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2019.  Lisäksi yh-
distyksen kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.  

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa 2020 Matti Virtasalo. Yhdistyk-
sen kokous valitsi hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Virtasalo siirtyi kesällä 2020 
muihin työtehtäviin eikä enää voinut toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen ko-

 

1 https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry 

2 https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/jaesenyhteisoet 
3 https://www.xn--jrjesttieto-l8a3v.fi/images/20200513_vuosikokous_pk_majakka.pdf 
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kouksessa 30.9.2020 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtaja Merja Halt-
tunen Mieli ry:stä ja varapuheenjohtajaksi Kalevi Lampinen Kemin Seudun Reumasta.  

Yhdistyksen tilintarkastajayhteisöksi valittiin BDO Audiator Ltd ja vastuulliseksi tilintar-
kastajaksi Hilkka Ojala BDO Audiator Ltd:stä tilikaudelle 2020. 

 

1.3 Yhdistyksen hallitus 
Majakan toiminnasta vastasi hallitus, johon kuului puheen- ja varapuheenjohtajan lisäksi 
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain 
toimikauden ollessa kahden vuoden mittainen. Hallitus vastasi strategian mukaisesta toi-
minnasta ja hyväksyi toimenpiteet ja aikataulut. Lisäksi hallitus ohjasi ja valvoi projektien 
etenemistä sekä yhdistyksen taloudellista tilaa.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa, minkä lisäksi hallituksen keskuu-
desta valittu tiimi osallistui uuden toiminnanjohtajan rekrytointiin. Hallituksen jäsenille ei 
ole maksettu palkkioita hallitustyöskentelystä. Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Tuula Huttunen Koivumaa 30.9.2020 saakka ja 1.10.2020 alkaen toimin-
nanjohtaja Annemari Kallio.  

Hallituksesta erosi marraskuussa 2020 Suunta 2000 edustaja Marko Vapa sillä perusteella, 
että Suunta 2000 erosi myös Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n jäsenyydestä. Näin 
ollen joulukuussa 2020 hallituksessa oli pj:n ja vpj:n lisäksi seitsemän (7) jäsentä. 

Hallituksen kokoonpano 2020-2021 
Tornion Sydänyhdistys ry, Hilkka Rantamölö (2019–2021)  
Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen (2019–2021)  
Suunta 2000 ry, Marko Vapa (2019–2021)  
Keminmaan Martat ry, Anneli Paldanius (2019–2021)  
Tornion Invalidit ry, Helena Alaraatikka (2019–2021) 
Mieli - Meri-Lapin Mielenterveys ry, Merja Halttunen (2020–2022)  
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo (2020–2022)  
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Titta Hannila (2020–2022)  
Luotolan Nuoret ry, Päivi Syväjärvi (2020–2022)  
Kemin Eläkkeensaajat ry, Tuula Sykkö (2020–2022) 

1.5. Yhdistyksen toimisto ja henkilöstö 
Yhdistyksen toimisto sijaitsi Meri-Lapin Järjestökeskus – Majakan tiloissa Pohjoisrantaka-
tu 14, Kemi. Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 Meri-Lapin Järjestökeskus Majakan ja 
sitä myötä myös yhdistyksen toimistoon ja henkilöstön toimintaan. Yhdistyksen toimisto 
oli fyysisesti suljettuna seutukunnallisten määräysten sekä vuosilomien mukaisesti 
13.3.2020-3.8.2020. Tämän jälkeen yhdistyksen toimisto oli avoinna rajoitetuin vieraili-
jamäärin ja rajoitetuin aukioloajoin sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti vuoden 
2020 loppuun saakka.  

Käytännön toiminnan organisoinnista, kehittämistyöstä ja taloudesta vastasi toiminnan-
johtaja Tuula Huttunen Koivumaa 30.9.2020 saakka. Uutena toiminnanjohtajana aloitti 
1.10.2020 Annemari Kallio.  

Huttunen-Koivumaa siirtyi verkostokoordinaattorin tehtävään 1.10.2020 alkaen vastaa-
maan verkostojen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyön fasilitoinnista ja kehittämisestä. 
Vastaavaa tehtävää alkuvuodesta 2020 hoitanut Aila Rytkönen jäi pois tehtävistään kesällä 
2020.  
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Järjestösihteeri Tuula Pietilä vastasi Järjestökeskuksen ja yhdistysten yhteisen palvelupis-
teen sekä Järjestötietopisteen käytännön toiminnasta. Tuula Pietilän tukena yhteispalve-
lupisteessä työskenteli Merja Ghazzaoui elokuusta alkaen.   

Järjestöjen tunnettavuuden ja näkyvyyden toimintalinjasta vastasi tietotiimi, jossa työs-
kentelivät kertomusvuonna STEA:n Paikka auki -ohjelman avulla Jarno Helin ja Alexei Ale-
xeev sekä alkuvuonna myös Juha-Matti Mäkinen. Tiimissä työskenteli tietokoordinaattori-
na Leena Huttunen.  
 
Koronarajoitusten aiheuttamat muutokset toiminnassa aiheuttivat työn tilapäistä vähe-
nemistä, minkä johdosta yhdistys joutui lomauttamaan osan henkilöstöstään kokonaan 
toukokuun lopun ja elokuun lopun välisenä aikana. Syksyllä 2020 lomautuksia jatkettiin 
infon toiminnan osalta osittaisena lyhentäen työaikaa. 
 
Kertomusvuonna henkilöstön kokouksia ja kehittämispäiviä hankaloitti koronapandemia. 
Etätyöhön sopeuduttiin mm. pitämällä viikoittaiset etätyökahvit Teamsissa, minkä lisäksi 
tiimit pitivät omia kokouksiaan.  Majakka Crew -henkilöstökokous kokoontui 12 kertaa, 
joista yhdeksässä (9) oli myös etäosallistumismahdollisuus. Lisäksi henkilöstö suoritti 
itsenäisesti erilaisia koulutuksia (9) ja osallistui webinaareihin etäosallistumismahdolli-
suuksien kautta. Sopimus lakisääteisen työterveyshuollon tuottamisesta yhdistyksellä oli 
vuonna 2020 Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa. 

 

1.6. Jäsenyydet  
Majakka on Kansalaisareena ry:n jäsen sekä Hyvinvointialan Työnantajaliiton ja Elinkei-
noelämän Keskusliiton EK:n jäsen.  
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2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2020 
 

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n perustamisesta on kulunut aikaa 20 vuotta. Maja-
kan, yhdistysten ja eri toimijoiden kumppanuuden muotoutumista nykyiselleen on ohjan-
nut, yhdistysten tarpeista kumpuava, hyvin käytännönläheinen ote.  

Lapin Liiton järjestöstrategiaa alueellisesti toteuttava Meri-Lapin järjestöstrategia vuoteen 
2030 on vahvistanut Majakan toiminnan suuntaviivoja. Alhaalta ylöspäin ponnistavan 
järjestöstrategian tavoitteena on luoda paikallisia ja seudullisia yhteistyörakenteita yhdis-
tysten ja kuntien sekä alueen muiden toimijoiden ketterälle yhteiskehittämiselle ja luoval-
le kumppanuudelle.   

Päävastuu Meri-Lapin järjestöstrategian toimeenpanon, seurannan ja resursoinnin koor-
dinoinnista on ollut Majakalla ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksella.4  

Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian, jota Majakka toteuttaa omana strategianaan, toi-
mintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on kertomusvuonna toteutettu STEA:n koh-
dennetulla toiminta-avustuksella. 

2.1 Rajatonta yhteistyötä edistämässä 
Majakka on jatkanut toimintaansa areenana ja kanavana eri toimijoiden tasa-arvoiselle 
yhteistyölle, verkostoitumiselle ja kumppanuudelle. Toimintalinjan toiminnasta vastasi 
Majakan kansalaistoiminnan tiimi, jossa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin yksi (1) 
henkilö. 

Kertomusvuonna toiminta on jatkunut ennen kaikkea verkostoyhteistyönä ja se on tärkeä 
työn tekemistapa Majakassa.  Majakka kokoaa yhdistyksiä, julkisen sektorin, koulutusor-
ganisaatioita ja yksityisen sektorin toimijoita yhteisen kehittämisen äärelle. Yhteistyö 
koostuu erilaisista virallisista ja epävirallisista yhteistyörakenteista- ja verkostoista, han-
kekohtaisesta yhteistyöstä, tapahtumisen ja tilaisuuksien järjestämistä ja niihin osallistu-
misesta.  Majakan työntekijät, hallituksen jäsenet ja yhteisöjäsenet ovat olleet myös usei-
den kehittämis- ja ohjausryhmien jäseninä. 

Kertomusvuonna Majakka on panostanut erityisesti Kansalaistoiminnan kehittämisraken-
teen verkostojen toiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja niissä olevan asiantunti-
juuden hyödyntämiseen.  Lähtökohtana on, että merilappilaisen yhdistyskentän ääni nä-
kyy ja kuuluu. Toimintaa arvioitaessa on otettu huomioon yhdistyksiltä ja sidosryhmätoi-
mijoilta saadut tarpeet, toiveet ja palautteet kertomusvuoden aikana. 

Kertomusvuonna on jatkettu vuoropuhelua yhdistysten ja kuntien kanssa Majakan roolis-
ta, tehtävistä ja hyödyistä erityisesti yhdistyksille ja kunnille sekä muille sidosryhmätoimi-
joille 

Kansalaistoiminnan kehittämisrakenne on pitänyt sisällään toimintakonseptin, joka sisäl-
tää neljä  (4) laajaa kokonaisuutta, joita Majakka on koordinoinut: 

 

4 http://www.meri-lappi.fi/fi/etusivu/  
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1. Seudulliset yhteistyörakenteet 

2. Paikalliset yhteistyörakenteet 

3. Kumppanuusverkostot 

4. Meri-Lapin Järjestökeskus - Majakka 

Yhdistysten keskinäisten ja yhdistys-kuntayhteistyörakenteiden kehittäminen on 
jatkunut ketteränä niin paikallisella kuin seudullisella tasolla. Toiminnan yhtenä tavoit-
teena on lisätä ja vahvistaa yhdistysten yhteistä edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä paikal-
lisella, alueellisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2005 perustettu 
Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan5 tarkoituksena on ollut edistää kansalaisyhteis-
kunnan ja yhdistysten sekä julkisen että yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, lisätä yh-
distystoiminnan näkyvyyttä, vahvistaa yhdistysten ja vapaan kansalaistoiminnan toimin-
taedellytyksiä sekä lisätä yhdistysten vaikuttamis- ja edunvalvonta yhteistyötä.  

Neuvottelukunnan tehtävänä on ollut toimia Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toteu-
tuksen seuranta ja arviointiryhmänä, seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön 
muutoksia, tähän liittyvää kansallista kehitystä ja muutosta sekä yhdenvertaista digilisaa-
tiota, tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten 
kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi, käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehit-
tämishankkeita, sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista. 

Järjestöneuvottelukunta on kokoontunut kertomusvuonna kolme (3) kertaa, joista kol-
messa oli koronapandemian takia etäosallistumismahdollisuus. Tapaamisiin osallistui 
yhteensä 37 henkilöä. Neuvottelukunnan jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Jär-
jestöneuvottelukunta koostuu yhdistysten ja sidosryhmien edustajista. 

Neuvottelukunnan kokoonpano: 

Järjestöjen edustajat:  Sidosryhmien jäsenet: 

Mieli - Meri-Lapin Mielenterveys 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 

Kemin Seudun Kuulo ry  Lapin Aluehallintovirasto 

Keminmaan Martat ry  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    

 

5 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1424-meri-lapin-jaerjestoeneuvottelukunta-2 
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Tornion Järjestöyhdistys ry 

Simon 4H yhdistys 

Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 

Luotolan Nuoret ry 

 

Kertomusvuonna kuntien järjestöyhdyshenkilöverkoston toiminta jatkui aktiivisena. Ta-
paamisia pidettiin yhteensä kolme (3) kertaa. Tapaamisten yhteydessä linjattiin järjestö-
kuntayhteistyön tavoitteita ja painopisteitä sekä vaihdettiin hyviä käytänteitä liittyen kun-
ta-järjestöyhteistyöhön korona-aikana. Kertomusvuonna ehdittiin toteuttaa yhdet (1) toi-
mijatreffit Keminmaassa ennen koronapandemian ja kokoontumisrajoitusten alkua. Muut 
toimijatreffit siirrettiin vuoteen 2021. 

Kaikille avoimet seudulliset Järjestöjen kehittäjäverkostot kokoavat alueen yhdistyksiä 
ja sidosryhmätoimijoita yhteiseen kehittämiseen, edistävät yhdistysten keskinäistä yhteis-
työtä ja yhteistyötä kuntien kanssa. Verkostoissa vaihdetaan tietoa ja osaamista järjestöjen 
kesken ja kunnan sekä järjestöjen välillä. Toiminnalla pyritään ehkäisemään päällekkäistä 
työtä ja löytämään yhteistyön paikkoja sekä kehittämään yhdistysten matalan kynnykset 
toimintamalleja ja palveluita.  

Kertomusvuonna järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto (NEO) kokoontui 2 kertaa6 
ja osallistuja tapaamisissa oli yhteensä 12 henkilöä. Järjestöjen lapsiperheiden (LaPe) 
elämänkaariverkosto kokoontui kaksi (2) kertaa7  ja osallistuja tapaamisissa oli yhteen-
sä 25 henkilöä. Järjestöjen ikääntyvien elämänkaariverkosto kokoontui kaksi (2) ker-
taa8 ja osallistuja tapaamisiin oli yhteensä 17 henkilöä. Osa tapaamisista toteutettiin ko-
ronapandemian takia etäyhteyksin. Lisäksi lokakuussa 2020 toteutettiin elämänkaariver-
kostojen yhteinen, vapaamuotoinen, kehittämispäivä Teams-alustalla. Tapaamiseen osal-
listui 11 henkilöä. 

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittäjäverkosto9 koostuu vapaaehtois-
toimintaa koordinoivista tahoista. Verkosto kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa ja 
osallistujia tapaamisissa oli yhteensä 56 henkilöä. Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan ke-
hittäjäverkosto jakaa vuosittain ”Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan” tunnustuspalkin-
non. Palkinnon tavoitteena on ollut huomioida arvokasta työtä tekeviä vapaaehtoistoimi-
joita ja tehdä vapaaehtoistoimintaa näkyväksi. Vuoden vapaaehtoistoiminnan tunnustus-
palkinto luovutettiin 3.12. 2020 Elina Viisaselle ja Meri-Lapin meripelastusseuralle. Järjes-
tömessut jouduttiin perumaan koronarajoitusten takia. 

Meri-Lapin Järjestötyöllistämisen verkosto kokoontui vuonna 2020 kolme kertaa ja 
tapaamisiin osallistui yhteensä 29 henkilöä. Verkosto suunnitteli ja toteutti kaksiosaisen 
järjestötyöllistämisen etäkoulutuksen syksyllä 2020 ja näihin infoihin osallistui yhteensä 
20 henkilöä.  

Järjestöt oppimisympäristönä -verkosto Meri-Lapin alueella kokoontui vuonna 2020 
kolme (3) kertaa. Verkoston tavoitteena on kehittää järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö-
tä ja luoda pysyviä toimintarakenteita. Verkostossa on aktiivisesti mukana seudun oppilai-

 

6https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1284-jaerjestoejen-nuorten-elamankaariverkosto 
7 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1283-jaerjestoejen-lapsiperheiden-elinkaariverkosto 
8 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1286-jaerjestoejen-ikaeaentyvien-elinkaariverkosto 
9 https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot/1280-valikko-verkosto 
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toksia ja järjestöjä. Verkoston kautta syntynyttä ideaa lähdettiin syksyllä 2020 työstämään 
seutukunnalliseksi oppilaitosten ja järjestöjen yhteiseksi oppimisympäristöjä ja osaamisen 
tunnistamista kehittäväksi hankkeeksi, jolle haettiin ESR-rahoitusta. 

Kumppanuusverkostot ovat Majakan ja kansalaistoiminnan kehittämisrakenteen toi-
minnan perusta. Majakan jäsenyhteisöt, sopimuskumppanit sekä verkostotoimijat ovat 
voimavara, joiden asiantuntemusta on systemaattisesti pyritty hyödyntämään kertomus-
vuoden aikana, mutta paljon osaamista on jäänyt myös käyttämättä.    

Kertomusvuoden päättyessä Majakassa oli 65 jäsenyhteisöä ja kolme kannattajajäsentä.  
Kansalaistoiminnan kehittämisrakenteen verkostossa toimii lähes 400 yhdistystoimijaa ja 
säätiötä sekä kaikki alueen kunnat ja koulutusorganisaatiot sekä joukko yrityksiä. Jäsenyh-
teisöjen poistumat ovat johtuneet pääsääntöisesti yhdistyksen toiminnan hiipumisesta. 
Koronavuonna 2020 kehittämisrakenteen toiminnan aktiivisuudessa oli nähtävissä selke-
ää laskua. Etenkin toimintavuoden ensimmäinen puoli kului niin kansalaisyhteiskunnalta 
kuin muiltakin toimijoilta uudenlaiseen kriisiin sopeutumisessa ja etätyövälineisiin totu-
tellessa. Vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana kehittämisrakenteen verkostossa akti-
voiduttiin selvästi, sillä koronapandemian vaatimat toimet olivat jo toimijoilla hallussa ja 
mahdollisuus etäosallistumisiin oli lähes kaikilla. 

Kertomusvuonna Lapin järjestökeskusten10 11 välistä yhteistyötä jatkettiin luomalla mm. 
yhteistä ilmettä järjestökeskuksiin teippauksin, hakemalla yhteistä Eväitä Reppuun – osal-
lisuutta ja osaamista järjestöistä -hanketta sekä neuvottelemalla nelikantainen yhteistyö-
sopimus Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa.  

Majakka on ollut mukana lukuisissa maakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa verkos-
toissa. Lisäksi Majakka on osallistunut useisiin yhdistysten ja kuntien paikallisiin verkos-
toihin ja työryhmiin. Majakka toimi vuonna 2020 Lapin kokemustoimintaverkoston oh-
jausryhmän puheenjohtajana. Tässä roolissa yhdistys mm. fasilitoi verkostolle ja sen si-
dosryhmille mobiilivideokoulutuksen ja kehitti yhteistyötä muiden Lapin alueen koke-
muksellisuuteen liittyvien toimijoiden kanssa.  

Tämän lisäksi merkittävimpiä kumppanuusverkostoja olivat Lapin liiton järjestöneuvotte-
lukunta ja sen työvaliokunta sekä samaan verkostoon kuuluvat tiedontuotannon ja vies-
tinnän verkostot. Toimintavuoden 2020 syksyllä käynnistettiin Lapin maakunnallisen 
järjestötyöllistämisen kattorakenteen suunnittelu ja tässä työssä Pohjoisen yhteisöjen tuki 
– Majakka ry oli mukana edustamassa Meri-Lapin alueen järjestökenttää. 

Meri-Lapin Järjestökeskus – Majakka ja yhdistysten yhteispalvelupiste (jatkossa info) 
on fyysisesti toiminut kertomusvuonna Kemissä. Keskus on tarjonnut toimisto- ja kokous-
tiloja yhdistysten ja sidosryhmien käyttöön. Kokoustilojen käyttö keskuksessa on ollut 
mahdollista päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Majakan videoneuvottelulaitteen käyttö 
sisältyy kokoustilan vuokraan eli se on tällä hetkellä yhdistyksille ilmaista. Kokous- ja kou-
lutustiloja on ollut kertomusvuonna käytössä kolme, joista yksi on ollut käytössä vain il-
taisin ja viikonloppuisin. Vuonna 2020 yhdistys päivitti kokousvälineistöään hankkimalla 
mm. siirrettävän äänentoistolaitteiston sekä monipuolisen induktiosilmukan.  

Kansalaistoiminnan keskuksessa on ollut tarjolla tietoa yhdistysten toiminnasta yhden 
luukun periaatteella. Info-pisteen kautta yhdistyksillä on mahdollisuus vuokrata toimisto- 

 

10 https://www.jarjestotalo.fi/ 
11 http://www.jarjestokeskus.fi/fi/etusivu.php 
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ja kokoustilaa sekä ostaa oheispalveluita.  Lisäksi info palveli yhdistyksiä postitukseen, 
kopiointiin, toimistopalveluihin ja säilytykseen liittyvissä asioissa.  Info-piste on tarjonnut 
yhdistyksille myös mahdollisuuden myydä varainhankintatuotteitaan pisteessä, mutta 
koronavuonna 2020 varainhankintamahdollisuus lakkautettiin väliaikaisesti kokoontu-
misrajoitusten takia.  

Koronarajoitukset rajoittivat järjestöjen kokoontumisia Majakan tiloissa. Vuonna 2020 
tiloissa kokoontui 32  eri järjestöä ja kävijöitä oli 1228. Majakan Infopisteessä kävi asioi-
massa 72 kävijää. Lisäksi keskuksen tiloissa sijaitsivat Majakan toimistojen lisäksi Suomen 
Mielenterveysseuran Pohjois-Suomen aluetoimisto ja Suomen Mielenterveysseura ry:n 
rikosuhripäivystyksen toimisto. 

2.2 Yhdistysviestintää ja digipalveluita kehittämässä 
Järjestöjen tunnettavuuden ja näkyvyyden toimintalinjasta vastasi tietotiimi, jossa 
työskentelivät kertomusvuonna STEA:n Paikkaohjelman avulla Jarno Helin ja Ale-
xei Alexeev sekä alkuvuonna myös Juha-Matti Mäkinen. Tiimissä työskenteli tieto-
koordinaattorina Leena Huttunen. 
 
Vuoden 2020 aikana tietotiimi joutui uudenlaisten haasteiden eteen etätyöskente-
lyyn siirryttäessä.   Osittainen etätyöskentely kesti vuoden loppuun asti ja tiimita-
paamisia pidettiin Teams - etäyhteydellä viikoittain.  Kaikkien organisaatioiden 
siirryttyä keväällä käyttämään etäyhteyksiä, myös IT-tuki etäyhteyksien suhteen 
lisääntyi huomattavasti. Koronapandemia vuonna 2020 näkyikin tietotiimissä uu-
denlaisina tuentarpeina ja palvelupyyntöinä etenkin syksyllä 2020. Toisaalta var-
sinkin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla järjestöjen toiminta hiipui myös 
viestinnän osalta, kun toimintaa ei ollut.  
 
Järjestötieto.fi- sivustolla vierailleiden määrä pysyi korona-ajasta huolimatta 
suunnilleen samana verrattuna edellisvuoteen. Verkkosivustolla käyntien määrä 
oli 45015 kpl ja yksittäisiä käyttäjiä oli 27213. Rekisteröityneitä käyttäjiä palve-
luun oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 273.  
 
Kaavio 1: Järjestötieto.fi- sivuston yksittäiset käyttäjät ja sivujen katselut 
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Järjestötieto.fi-sivuston yhdistysnetistä löytyvät kaikki Lapin yhdistykset ja tar-
kempia tietoja löytyy Länsi-Pohjan kuntien yhdistyksistä.  Yhdistyksiä voi etsiä 
PRH:n kategorian mukaan, kunnittain tai sanahaulla. 

Sivustolta löytyy myös järjestöjen palvelutarjotin, jossa yhdistysten matalan kyn-
nyksen toiminta ja tuki on kerätty yhteen tuotekorteiksi. Palvelutarjotin vahvistaa 
lapsiperheiden, nuorten ja ikääntyvien ohjautumista yhdistysten toimintoihin ja 
toimii myös yhdistystoimintaan ohjaamisen työkaluna ammattilaisille. Palvelutar-
jottimen kehitystyö jatkuu edelleen ja vuoden 2020 lopussa tarjottimella oli 35 
tuotekorttia. 

Järjestötieto.fi- sivuston vapaaehtoistoiminnan osio on kaikille, jotka ovat kiinnos-
tuneet vapaaehtoistoiminnasta.  Alueella tarjottavien vapaaehtoispaikkoja voi etsiä 
sivustolle linkitetyn valtakunnallisen vapaaehtoistyo.fi- sivuston kautta. Sivustolle 
voi myös kirjautuneena käyttäjänä ilmoittaa avoinna olevia vapaaehtoistyön paik-
koja.  

Järjestötieto.fi-sivustolla julkaistiin vuonna 2020 yhteensä 545 tiedotetta, tapah-
tumaa ja koulutusta.  Notkahdus tapahtumissa edellisvuoteen nähden johtui järjes-
töjen toiminnan mennessä tauolle koronan vuoksi. 

Majakkaverkoston uutiskirje, Järjestöluotsi, on jatkanut tasaisen varmaa tiedotta-
mista koronasta huolimatta.  Uutiskirje ilmestyy kahden viikon välein ja se lähetet-
tiin kertomusvuonna yhteensä 22 kertaa. Uutiskirje saavutti keskimäärin 1007 
uutiskirjeen tilaajaa ja yhteensä uutiskirjettä lähetettiin yhteensä 22154 kpl. 

Majakan Facebook -sivun   tykkääjämäärä on noussut 779. Julkaisuja on ollut 150 
kertaa ja julkaisuista tykättiin yhteensä 1477 kertaa. Julkaisut näytettiin eri käyttä-
jien seinillä 32265 kertaa. 

 Kaavio 2. Järjestötietopisteen tapahtumien ja tiedotteiden sekä Facebook - sivuston kehitys 
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Vuoden 2020 aikana yhdistysten tuen tarpeisiin on pystytty vastaamaan IT ja vies-
tinnän osalta, mutta tuki on kohdistettu pelkästään jäsenyhteisöille resurssien vä-
hyyden vuoksi. Erilaisia IT-tuen ohjaus, tuki- ja neuvontapyyntöjä oli yhteensä 48 
kpl.  Asiakaskohtaamisia oli yhteensä 39 kertaa ja asiakaskontakteja puhelimitse 
31 kertaa sekä asiakkaiden yhteydenottoja sähköpostitse yhteensä 159 kpl. 

Viestinnän tuki-, ohjaus ja neuvontapyyntöjä kertyi vuoden aikana 208 kpl. Verk-
koneuvontaa annettiin yhteensä 23 kertaa. Vuoden 2020 aikana jäsenyhteisöjen 
kotisivuja on ylläpidetty 11 yhdistykselle sekä aloitettu uusien verkkosivujenra-
kentaminen 2 jäsenyhdistykselle.  Päivityksiä jäsenyhteisöjen sivustoille tehtiin 
yhteensä 96 kertaa. 

2.3. Kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä vahvistamassa 
Toimintalinjan tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä vanhoille ja uusille toimintatavoille 
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.  

Kertomusvuonna yhdistysten tuen tarpeisiin on pystytty vastaamaan IT ja viestinnän osal-
ta sekä järjestötyöllistämiseen liittyen. Kaikki annettu tuki on resurssien vähyyden vuoksi 
kohdistettu jäsenyhteisöille. Järjestöjen tuki- ja neuvonta- ja vapaaehtoistoiminnan re-
surssiyksikön toiminnan kehittämiseen ei ole kertomusvuonna ollut resursseja. Infon 
työntekijät ovat kuitenkin osallistuneet vuonna 2020 erilaisiin etäkoulutuksiin (7 kpl), 
jotka osaltaan parantavat Majakan mahdollisuutta tukea yhdistyksiä liittyen mm. HR- ja 
taloushallintoon. 

Järjestötietopiste12 on jatkanut kertomusvuonna Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ylläpitä-
män keskussairaalan aulassa.  Järjestötietopisteen organisoinnin vetovastuu on ollut Ma-
jakalla, ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on huolehtinut paikalle kaikki fyysiseen toimintaan 
liittyvät välineet.  Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n infopisteen työntekijä on käy-
nyt tiistaisin tapaamassa yhdistyksiä, jotka esittelevät Järjestötietopisteellä omaa toimin-
taansa. Info huolehtii ja vastaanottaa Järjestötietopisteen varaukset sekä huolehtii yhtey-
denpidosta sairaalan kanssa. Järjestötietopisteellä kävi v. 2020 koronasta huolimatta yli 
200  vierailijaa.  Järjestötietopisteestä on uutisoitu Facebookissa ja Instagramissa.  

 

 

12 https://www.järjestötieto.fi/majakka-ry/jarjestotietopiste 
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2.4. Hanketoiminta  
Majakan hanketoiminta perustuu Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategiasta kumpuaviin 
yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden yhteisiin kehittämistarpeisiin. 

Kertomusvuonna ei ollut käynnissä hankkeita, mutta hakuun laitettiin kaksi hanketta ESR-
rahoittajalle. Näistä toiseen, Eväitä Reppuun – osallisuutta ja osaamista järjestöistä -
hankkeeseen, saatiin myönteinen rahoituspäätös joulukuussa 2020.  

 

2.5. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:ssä suoritettiin kevään 2021 aikana STEA:n tarkas-
tus. Yhdistyksen hallitus sai alustavan tarkastuskertomuksen itselleen kesäkuun alussa 
2021 ja palautti tarkastuskertomusta koskevan vastineensa elokuussa 2021. Yhdistys on 
vastineessaan kertonut oman näkemyksensä alustavassa tarkastusraportissa esitettyihin 
havaintoihin ja tehnyt vaihtoehtoisen takaisinperintäesityksen. Tarkastus koski vuosia 
2017-2020 eli pääsääntöisesti aikaa ennen johdon vaihtumista. 

Yhdistys on saanut 20.10.2021 vuosiselvityksen palautteen, jossa viitataan tarkastusker-
tomuksen löydöksiin ja päätökseen. Palautteessa STEA ilmoittaa, että se jättää hyväksy-
mättä tarkastuskertomukseen sisältyvän laskelman mukaisesti vuoden 2020 vuosiselvi-
tyksestä kuluja 34 381 euroa. Kaikkiaan STEA katsoo yhdistyksen siirtyvän avustuksen 
muuttuvan tilinpäätöksessä alun perin esitetystä (ennen tarkastuksen tuloksia tiedossa 
olleesta) 9046 eurosta kaikkiaan 54 985 euroksi.  

Yhdistyksen saaman tiedon mukaan STEA tulee esittämään vuosien 2017-2019 osalta 
kaikkiaan noin 91 000 euron takaisinperintää tarkastuskertomuksen löydösten perusteel-
la.  

Lisäksi yhdistyksen  tiedossa on mahdollisuus, että sitä kohtaan mahdollisesti nostetaan 
noin 105 000 euron suuruinen kanne. Yhdistyksen näkemyksen mukaan tämä ei kuiten-
kaan ole todennäköisesti realisoituva taloudellinen vastuu,´.. 

Tapahtumat saivat alkunsa, kun uusi toiminnanjohtaja havaitsi tilinpäätöstä valmisteltaes-
sa käsityksensä mukaan hyvän hallinnon, työlainsäädännön ja yhdistyksen omien sääntö-
jen vastaisia seikkoja. Näihin pyrittiin ensin saamaan selvyys yhdistyksen sisäisillä selvi-
tyksillä. Helmikuussa 2021 yhdistyksen johto totesi, että sen on palkattava juristi ja otet-
tava yhteyttä rahoittajaan. Maaliskuussa 2021 yksi työsuhde päätettiin. Toukokuussa ESR-
rahoittaja arvioi, ettei yhdistys ole taloudellisesti riittävän vakaassa asemassa aloittamaan 
jo myönnettyä Eväitä Reppuun -hanketta ja hankkeen vetovastuu siirrettiin osatoteuttajal-
le. 

Yhdistys otti itse yhteyttä STEA:an maaliskuussa 2021 ja tarkastus suoritettiin yhteisym-
märryksessä STEA:n tarkastajien sekä tilitoimiston kanssa. Tavoitteena oli saada puoluee-
ton selvitys työsuhdekiistan yhteydessä tammikuussa 2021 esille nousseisiin epäselvyyk-
siin, jotta tilikausi pystyttäisiin päättämään asianmukaisesti. Prosessin keston takia yhdis-
tyksen sääntömääräistä kokousta lykättiin ensin maaliskuulta toukokuulle ja sittemmin 
lokakuulle. Lykkäyksiin pyydettiin jäsenistön mielipide. Lykkäysten tavoitteena oli var-
mistaa, että toimiva johto kykenee tarjoamaan yhdistyksen kokoukselle todellisen ja kat-
tavan kuvan yhdistyksen taloudellisesta ja juridisesta tilanteesta. Hallitus ei tule esittä-
mään vuoden 2020 osalta vastuuvapauden myöntämistä. 
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On käynyt ilmi, että yhdistyksen aikaisempien vuosien tilinpäätöksiä ja tilintarkastuksien 
antamaa kuvaa yhdistyksen taloudellisesta toiminnasta on syytä tarkastella erittäin kriit-
tisesti. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat kautta linjan luottaneet entisen puheenjohta-
jan, tilitoimiston, tilintarkastajien ja STEA:n oman valvonnan olevan riittävän kattavaa, 
jotta väärinkäytöksiä ei voisi syntyä. Tästä syystä nykyinen hallitus ei ole osannut epäillä 
nyt esille tulleen kaltaisia mahdollisia väärinkäytöksiä. Yhdistys on tehnyt asiasta Lapin 
poliisilaitokselle tutkintapyynnön keväällä 2021. Yhdistyksessä on jo vuonna 2021 ryhdyt-
ty laajoihin korjaustoimenpiteisiin mm. taloushallinnon vaarallisten työyhdistelmien sekä 
dokumentaation tarkkuuden suhteen. 

Toiminnan jatkumisen edellytysten arvioiminen on edelleen lokakuussa 2021 haastavaa. 
Mikäli STEA suorittaa takaisinperinnän alustavassa tarkastuskertomuksessa ilmoittamas-
saan laajuudessa, menee yhdistys konkurssiin. Mikäli takaisinperintäehdotus noudattaa 
yhdistyksen tietoon saatettua (91 000), kykenee yhdistys jatkamaan toimintaansa. Yhdis-
tyksellä on mahdollisuus hakea summan kohtuullistamista sekä hallinto-oikeudelta toi-
meenpanon lykkäystä siihen saakka, että yhdistys on saanut selvitettyä mahdolliset vas-
tuut ja vahingonkorvaukset oikeusteitse. Yhdistys arvioi, että takaisinperintää kohtuullis-
tamalla ja vahingonkorvausten avulla konkurssi voidaan välttää. Lisäksi on syytä huomi-
oida, että rahoittaja on jatkunut yhdistyksen toiminnan rahoitusta vuonna 2021 myös tar-
kastuksen aikana ja lopullista tarkastuskertomusta odotettaessa. Tämä osoittaa yhdistyk-
sen näkemyksen mukaan luottamusta toimivaan hallintoon. 

 

3 TILINPÄÄTÖS  
 

Majakan taloushallinnon palvelut hankittiin ostopalveluna Tilitoimisto Rantala Ky:ltä. 
Toimintaa on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen STEA:n ja Meri-Lapin kuntien tuella 
vuodesta 2004 lukien. Vuonna 2020 rahoitus perustui STEA:n rahoitukseen (AK2 ja Paik-
ka Auki -ohjelma). 

Majakan tuloslaskelmassa toimintalinjat on eroteltu omiksi kokonaisuuksikseen: Yhteis-
työn edistämisen ja koordinaation toimintalinja rahoitetaan STEA:n Ak 2 avustuksella. 
Lisäksi vuonna 2020 toimi Paikka Auki -ohjelma omalla kustannuspaikallaan ja yhdistyk-
sen oma kustannuspaikka oli erikseen. 

Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 1413,58. Yhdistys on toiminut tulorahoituksella il-
man lainarahaa. Taseen loppusumma on 76 959,57 euroa.  

AK2-rahoituksen vuosiselvityksen palautteen mukaisesti 54 985 euroa siirtyy seuraavalle 
vuodelle siirtyväksi avustukseksi. Lisäsi Paikka Auki -ohjelmasta siirtyy vuodelle 2021 
kaikkiaan 12 952 euroa.  Nämä summat on sisällytetty tilinpäätökseen. 

Yhdistyksen oma varainhankinta on vähäistä ja se on muodostunut jäsenyhdistysten jä-
senmaksuista sekä kannatusjäsenmaksuista, ollen vuonna 2020 yhteensä 1.300,00 euroa.  
Toimitilojen edelleen vuokraamisesta ja muista perittävistä korvauksista saaduilla tuloilla 
on voitu pienissä määrin kattaa keskuksen tilojen vuokra – ja kunnossapitomenoja sekä 
palveluiden myynnistä aiheutuneita kuluja. Vuonna 2020 koronapandemia haastoi erityi-
sesti omaa varainhankintaa, sillä yhdistysten toiminta oli vähäistä ja uusjäsenhankinta 
haastavaa.  



                                                                                                      Vuosikertomus 2020 

15 

 

 

Yhdistyksen poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ja vuosikertomusta käsiteltäessä vasta 
lokakuussa 2021 sekä luottamuksen palauttamiseksi yhdistyksen taloudelliseen toimin-
taan julkaisemme poikkeuksellisesti koko tilinpäätöksen osana vuosikertomusta.  Mahdol-
liset yksityisyydensuojan nimissä salattavat seikat on mustattu. Tilinpäätös löytyy liittee-
nä tilintarkastuskertomuksen  jälkeisenä osiona tästä vuosikertomuksesta.
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