Tasa-arvoista
yhteistyötä
Lapin järjestöstrategia 2030
Toimeenpanosuunnitelma

Pitkän aikavälin tavoite:
Vapaaehtoinen toiminta
järjestötoiminnan kivijalkana
on vahva

Toteutuneet toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
1. Järjestöjen sähköisten viestintä- ja tiedotuskanavien kehittäminen
Toimenpide: Tehdään järjestötoimintaa näkyväksi ja helposti saavutettavaksi: Järjestetään koulutusta ja
ohjausta viestintäkanavien käyttöönotossa.
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on tiedottanut, ohjannut ja tukenut järjestöjä mm. lappilaiset.fi
-sivuston käyttöönotossa järjestämällä mm. seudullisia ja paikallisia järjestöfoorumeita ja
koulutustilaisuuksia.
2014-2015
18.5.2017 →
Koulutuksiin osallistujia 80 hlöä
Uutisia 57
Uutiskirjeen tilaajia 1350
Tapahtumia ilmoitettu sivustolla 62
Uutisia 120
Toimintaa ilmoitettu sivustolla 52
Avoimia vapaaehtoistehtäviä 9
2016-2018 (3.4.mennessä)
HOX! lappilaiset.fi -verkkopalvelun osalta puuttuu vanhat
Sivun katselut 86 985
tiedot 2017 kevääseen saakka, joten se vääristää
Käyttäjät 17 576
toteutuneita lukuja
Istunnot 29 502

Toteutuneet toimenpiteet jatkuu...
Lyhyen aikavälin tavoite:
2. Järjestöjen viestintäosaamisen kehittäminen Lapissa
Toimenpide: Perustetaan järjestötoimijoiden viestintäverkosto (yli järjestörajojen) tiivistämään yhteistyötä
ja yhdistämään resursseja.
Lapin järjestöjen viestintäverkosto perustettiin 2014. Puheenjohtajuus on kiertävä - 2015 Lapin ensi- ja
turvakoti ry, 2016 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, 2017 Nuorten ystävät/Klubitalo Roihula, 2018
Lappilaiset kylät ry. Verkosto kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa ja sen toiminnasta tiedotetaan
viestintäverkoston jäsenten, järjestöneuvottelukunnan, Lappilaiset.fi ja Järjestötietopalvelu
-verkkopalvelujen sekä viestintäverkoston Facebook-sivujen kautta. Verkoston kokouksiin voi osallistua myös
etäyhteyksiä hyödyntäen. Koulutuksia järjestetty: Vaikuttava viestintä 2/16, viestintäpäivä 9/16, vaikuttava
viestintä osa 2 10/16 (peruuntui osallistujapulan vuoksi), viestintäpäivä 11/17. Artikkelisarja järjestöistä
lappilainen -lehteen alk. 2018

Toteutuneet toimenpiteet jatkuu...
Lyhyen aikavälin tavoite:
4.Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan kehittäminen järjestötoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
Toimenpide: Kehitetään yhdessä uusia tapoja tavoittaa lapsia ja nuoria kylissä ja kunnissa yhdistämällä eri
toimijoiden voimavaroja.
Toteuttamissuunnitelma, kuntakartoitus ja siihen liittyvä opinnäytetyön suunnitelma on tehty.
Nuorisojärjestöjen verkoston jäseniä on koulutettu Unelmapajamenetelmään. Unelmapajoja nuorille
toteutettiin 5 kunnassa.
Nuorisojärjestöjen aamukahvit toteutuvat säännöllisesti.
Lyhyen aikavälin tavoite:
5.Kehitetään tapoja tukea ja huomioida vapaaehtoisia maakunnassa.
Toimenpide: Lapissa valitaan vuoden vapaaehtoinen toimintamuoto/ vapaaehtoistoiminnan teko.
Ensimmäinen vuoden vapaaehtoisteko / toimintamuoto valittiin keväällä 2015. Valinta tehdään vuosittain.
Vapaaehtoisteon valinta on osa neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaa.
Lapin urheilugaala järjestetään vuosittain, jossa palkitaan urheiluun liittyvää toimintaa ja toimijoita.

Keskeneräiset toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
3.Kehitetään koko lappilaiselle järjestökentälle suunnatun tiedottamisen käytäntöjä
Toimenpide: Järjestöneuvottelukunnalle tiedotussuunnitelma
Järjestöneuvottelukunnalle tehtiin viestintäsuunnitelma vuodelle 2015, jonka jälkeen sitä ei ole päivitetty.

Pitkän aikavälin tavoite:
Järjestöjen toiminnan edellytykset on
turvattu ja järjestöillä on
tarkoituksenmukaisia tiloja toteuttaa
kansalaisille suunnattua toimintaa

Toteutuneet toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
6. Kylätilojen ja järjestötalojen/keskusten vakiinnuttaminen ja kehittäminen alueella matalankynnyksen
kohtaamispaikkoina ja järjestötiedon/verkoston kokoajana.
Toimenpide: Perustetaan järjestökeskusten/-talojen verkosto.
Perustamiskokous oli 21.1.2015. Verkosto haki 2015 vuoden lopussa vielä toimintamuotoaan. Kokoontunut
2016 mennessä Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Sodankylässä.
Toimenpide: Järjestötalon sopimuksellinen yhteistyö kehittämisen tukena.
Järjestötalojen/-keskusten yhteistyö on syventynyt ja järjestötalot tekevät sopimuksellista yhteistyötä
paikallisen ja seudullisen järjestötoiminnan näkyväksi tekemiseksi.
Järjestötalojen (3 kpl) kokous- ja toimintatiloja on varattu yhteensä 1922 kertaa.
Järjestötalojen/keskusten kokous- ja toimintatiloja on käyttänyt 212 eri tahoa, joista järjestöjä 163
Järjestötalojen/keskusten kokous- ja toimintatiloissa on kokoontunut yhteensä 29 216 ihmistä
Järjestötalojen/keskusten (3kpl) verkkosivuja on katsottu 75690 kertaa
Järjestötalojen/keskusten (3kpl) verkkosivuilla on ollut 25826 istuntoa
Järjestötalojen/keskusten (3 kpl) verkkosivuilla on ollut 17266 käyttäjää

Toteutuneet toimenpiteet jatkuu...
Toimenpide: Kartoitetaan järjestötalon perustamisen mahdollisuutta Rovaniemelle
Rovaniemen järjestötalon tarvekartoitus tehty 2014. Järjestötalo perustettu 2015.
Toimenpide: Jatketaan kylätalojen/-tilojen kartoitustyötä.
http://www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylien_toimitilat osoitteesta löytyy kartalle sijoitettuna kylien toimitiloja,
kartoitus käynnissä jatkuvasti. www.lappilaisetkylat.fi/fi/Kylät
21 vuokrattavan kylätalon tiedot.

Keskeneräiset toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
7. Tehdään maakunnassa näkyväksi järjestöjen toimintaan ja kehittämistyöhön eri lähteistä saama
taloudellinen resurssi
Toimenpide: Lisätään järjestöjen tietoa Lapin kuntien järjestöavustusten käytännöistä ja volyymeistä
jatkamalla tiedon kokoamista maakunta/seutukunta/kuntatasolla.
2016 mennessä alueella meneillään olevien hankkeiden listaus tehty.
Lapin kuntien (21) vuoden 2013 järjestöavustusten määrät kartoitettu. (Järjestöstrategian taustamateriaali).
STEA-avustukset Lappiin 2017: Haettu yht. 16 192 295 €, Avustus yht. 10 232 007 €
2018: Haettu yht. 13 152 935 €, Avustus yht. 9 435 000 €
Kuntien avustuskäytäntöjä ei ole kartoitettu, koska kaikissa kunnissa ei avustuskäytäntöjä ole määritelty.

Pitkän aikavälin tavoite:
Maakunnassa on toimivat rakenteet
järjestöjen työllistämisen mahdollisuuksien
sekä hankehaun että -hallinnoinnin tukena

Keskeneräiset toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
8. Madalletaan järjestöjen työllistämisen kynnystä
Toimenpide: Selvitetään eri tapoja tukea järjestötoimijoita työllistämisen ja hankehallinnointiin liittyvissä
kysymyksissä.
Järjestöneuvottelukunnan tapaaminen 13.5.2014 Kansalaisfoorumin Aaro Harju ja maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän Ritva Pihlaja Strategian julkaisutilaisuuden yhteydessä järjestetyssä paneeli, jossa käytiin
keskustelua mm. eri malleista.
22.10.2014 RAY:n tapaamisessa käsitelty järjestöjen työllistämisen kynnyksen madaltamiseen liittyviä asioita.
Nuorisojärjestöjen verkosto on käynyt tutustumassa Ohjaamoon.
SamiSoster ry: On viestittänyt TEM:n työllistymismahdolliisuuksia selvittävälle henkilölle 1.1.2016 ELY:n
muuttuneista ohjeista kohdentaa palkkatukea vain elinkeinotoimintaa tuottaville yhdistyksille, joka rajaa pois
vapaaehtois- ja auttamistoimintaa järjestävät yhdistykset pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Uuden
linjauksen mukaan myös järjestöt voivat saada palkkatukea.
Paikka auki -ohjelma 2014 → Paikka auki Lapin verkoston nelikenttäanalyysi vuosittain toimitettu STEA:een.
SPR: Jos paikallisosasto työllistää, piirin tilitoimisto huolehtii maksuliikenteestä.
Järjestötalojen/keskusten (3) yhteinen hankeaihioa Järjestötyöllistämisen paikallisen ja seudullisen tueksi
2017-2018.

Pitkän aikavälin tavoite:
Järjestöjen hyvinvoinnin ja
hyvinvointipalvelujen tuottamisen uudet
ratkaisut ovat käytössä

Keskeneräiset toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
9.Järjestöjen ja hyvinvointipalvelujentuottajien yhteistyö ja kumppanuus tiivistyy.
Toimenpide: Tuetaan ja selvitetään tapoja tukea järjestöjen ja kuntien kumppanuuksien syntymistä.
Toimijatapaamiset, joissa mukana myös järjestöt, muita kumppanuussopimuksia ei ole tehty.
Toimenpide: Selvitetään kunnissa perusterveydenhuollon yksikön mahdollisuudet edistää järjestöyhteistyötä.
Selvitys on aloitettu.
Sairaanhoitopiirien psykososiaalisen tuen valmiusryhmissä/johtoryhmissä järjestöt mukana.
Järjestöt mukana ohjausryhmissä sekä sote-valmistelun asiakasprosessityöryhmissä. Osana maakunta- ja
soteuudistusta järjestöt mukana valmistelutyöryhmissä.
Toimenpide: Järjestöedustajien jäsenyys kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisryhmissä.
Selviää soittokierroksella kuntien järjestöyhdyshenkilöille keväällä 2018
Toimenpide: Kuntakohtaiset kyläneuvostot yhteistyön edistäjinä. Edistetään kuntien ja kylien välistä
vuoropuhelua. Kyläasiamies mukana perustamistyössä.
Kyläneuvostojen määrä (2014 10 kpl) uutena Kolarin kyläneuvosto 2014. Työ kunnissa jatkuu. Tilanne tällä
hetkellä?

Toimenpidettä ei ole aloitettu
Lyhyen aikavälin tavoite:
9.Järjestöjen ja hyvinvointipalvelujentuottajien yhteistyö ja kumppanuus tiivistyy.
Toimenpide: Kehitetään sopimuspohjaisia tapoja vapaaehtoisen toiminnan ja järjestöjen
ostopalvelutoimintaan.
Ei ole käynnistynyt

Pitkän aikavälin tavoite:
Lappilainen järjestökenttä
vaikuttaa yhdessä yli rajojen

Keskeneräiset toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
10.Maakunnallinen järjestöjen yhteinen vaikuttamistyö järjestöjen tärkeinä pitämistä asioista vahvistuu.
Toimenpide: Tehdään yhteistä vaikuttamistyötä, jotta kaikkiin Lapin kuntiin nimetään yhteyshenkilö,
jolle järjestöjen asiat keskitetysti kuuluu.
Järjestöyhdyshenkilö on nimetty Sodankylään ja Enontekiöllä. Enontekiöllä tehty yhteistyöasiakirja kunnan ja
järjestöjen välille.
Toimenpide: Tehdään vaikuttamistyötä kuntien myöntämien järjestöavustusten turvaamiseksi muuttuvassa
toimintaympäristössä.
2014 - Järjestöneuvottelukunnan kannanotot RAY:lle avustustoiminnan läpinäkyvyydestä, ehdotus TEM:lle
järjestöjen työllistymismahdollisuuksien parantamisesta, yhteinen edunvalvonta-asiakirja uutta
hallitusohjelmaa varten Lapin järjestöjen toimintaedellytysten säilyttämisestä, alakertakirjoitus Lapin
Kansassa järjestöjen näkyvyydestä.
2016 - Järjestöneuvottelukunnan kannanotto vammaistyöryhmän nimeämisestä, esitys Te-toimistolle
palkkatuen kohdentamisesta yleishyödyllisille yhdistyksille, lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta
lakipaketista.

Pitkän aikavälin tavoite:
Järjestötoiminta tunnetaan ja
toiminnan vaikutukset Lapissa
tiedetään

Toteutuneet toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
11.Maakunnallinen järjestöjen yhteinen vaikuttamistyö järjestöjen tärkeinä pitämistä asioista vahvistuu.
Toimenpide: Käynnistetään systemaattinen tiedon kerääminen ja tiedontuotanto lappilaisten järjestöjen
toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista.
Infotilaisuus järjestetty ja tiedontuotannon verkoston perustamiskokous 11.2.2015.
Keväällä 2015 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry haki yhdessä muiden järjestöjen kanssa RAY
rahoitusta järjestötieto järjestykseen hankkeelle. Hanke käynnistyi 2016. Tiedontuotannon verkosto on
toiminut hankkeen ohjausryhmänä. Hankkeen keskeisimmät tulokset tähän mennessä: Järjestö- ja
kokemustiedon merkityksen vahvistaminen kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomuksissa sekä
päätöksenteossa; Kyselyiden avulla kerätty tieto viety hyvinvointikertomuksiin. Järjestöjen roolin
vahvistaminen tiedontuottajina; systemaattinen tiedontuotannon malli, jolla järjestö- ja kokemustietoa
tuotetaan eri keinoin. Järjestöjen tiedontuotannon osaamisen lisääminen; luotu välineitä, tiedonkeruun
automatisointi ja mallintaminen. Tiedontuotannon välineiden luominen järjestöille (mm. lappilaiset.fi) oman
toiminnan kehittämiseen ja vaikuttamistyöhön. Hanke päättyy 2018, haussa pysyvä rahoitus 2019

Pitkän aikavälin tavoite:
Järjestöjen viestintä ja
tiedottamistoiminta tavoittaa
lappilaiset ihmiset ja toimijat

Toteutuneet toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
12.Järjestöjen yhtenäinen virtuaalinen näkyvyys on lisääntynyt ja informaatioteknologian käyttöönotto ja
hyödyntäminen on osa toimintaa.
Toimenpide: Tuetaan järjestötoimijoita informaatioteknologian käyttöönotossa järjestämällä ohjausta ja
koulutusta.
lappilaiset.fi -verkkopalvelua on uudistettu ja kehitetään edelleen. Sivustolle koottu mm. virtu-pisteiden
sijainnit. Lapin järjestöjen viestintäverkosto on järjestänyt koulutusta ja jakanut osaamistaan verkoston
jäsenten kesken.

Toimenpidettä ei ole aloitettu
Lyhyen aikavälin tavoite:
12.Järjestöjen yhtenäinen virtuaalinen näkyvyys on lisääntynyt ja informaatioteknologian käyttöönotto ja
hyödyntäminen on osa toimintaa.
Toimenpide: Olemassa olevista etäteknologisista ratkaisusta kootaan tietoa.
Kutsutaan koolle etäteknologiaa toiminnassaan hyödyntävät järjestöt. Tehdään toimintasuunnitelma
verkostolle.
Ei ole käynnistynyt.

Pitkän aikavälin tavoite:
Edistetään monimuotoista
kulttuuritoimintaa ja
kulttuuriperinteen siirtämistä osana
hyvinvointityötä

Toteutuneet toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
13.Kannustetaan järjestötoimijoiden ja eri kulttuurien välistä vuoropuhelua
Toimenpide: Edistetään järjestöjen kiinnittymistä tiiviimmin kunnissa tehtäviin kotouttamisohjelmiin.
2015: Punaisen Ristin paikallisosastot kokoavat eri järjestöt ja viranomaiset yhteen monikulttuurisen
toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toteutetaan rasisminvastainen päivä yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa.
2018: Koolle kutsujana on nyt pääsääntöisesti toiminut kunta. SPR Lapin piiri on järjestänyt tapaamisissa
esim. kotoutumistarjotin työpajoja, jossa tarkoituksena on kehittää kunnan ja kolmannen sektorin välistä
yhteistyötä kotoutumistyön parissa. SPR toimii tiiviissä yhteistyössä kotouttamistyötä tekevien kuntien
kanssa ja antaa tukea kunnalle huomioida kolmannen sektorin tarjoama tuki paikkakunnalla niin
kotouttamisohjelmissa kuin käytännön työssä esim. kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvissä tehtävissä.
Toimenpide: Tehdään näkyväksi kotiseutuidentiteetin ja kulttuuriperinteen vahvistamista kylissä ja kunnissa.
Tehdyt kyläkirjat 1970-luku 1 kpl, 1980-luku 12 kpl, 1990-luku 25 kpl, 2000-luku 28 kpl, 2010-luku 11 kpl,
luvut www.lappilaisetkylat.fi/Kylät

Toteutuneet toimenpiteet jatkuu...
Toimenpide: Koko Suomi leikkii Terho-kerhot jokaiseen Lapin kuntaan.
Koko Suomi leikkii -hanke loppui vuoden 2016 loppuun ja tuolloin kaikissa Lapin kunnissa oli jokaisessa kerho
ja joissain useampikin eli yhteensä 27 kerhoa. Hankkeen jälkeen toiminta on hiipunut ja viime vuoden aikana
Lapin alueella MLL:n järjestämänä toimi 9 terhokerhoa.

Pitkän aikavälin tavoite:
Järjestöjen ja kuntien yhteistyö
on suunnitelmallista.

Toteutuneet toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
16.Järjestötietoa hyödynnetään Lapin maakunnan ennakointityössä.
Toimenpide: Ehdotetaan järjestöedustajan nimeämistä Lapin Hyvinvointialan klusteriin.
Hyvinvointialan klusteri päättänyt nimetä järjestöedustajan klusteriin. Järjestöneuvottelukunta nimesi
klusteriin SamiSosterin edustajan 22.10.2014 pidetyssä kokouksessa.
Tällä hetkellä klusterin kokoonpanossa mukana seuraavat järjestöt: Lapin sydänpiiri, Rovalan setlementti,
Tehy ry.
Lyhyen aikavälin tavoite:
20.Järjestöjen ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tiivistä ja suunnitelmallista.
Toimenpide: Kehitetään hyviä käytäntöjä oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyönä opiskelijoiden
työssäoppimisjaksoille. Vaikutetaan opetussuunnitelmien sisältöihin. Tuetaan opiskelijoiden integroitumista
järjestöjen toimintaan.
Yhteistyösopimukset (5 kpl) kaikkien oppilaitosten kanssa. Oppijäryt-verkosto. Julkaisu oppilaitosten ja
järjestöjen välisestä yhteistyöstä.
Oppilaitosyhteistyöhankkeessa 2013-2016 luotiin Lappiin sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja oppilaitosten
alustava yhteistyörakenne (ks. hankkeen tulokset taustapaperista)

Toteutuneet toimenpiteet jatkuu...
Lyhyen aikavälin tavoite:
21. Järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö tiivistyy ja lisääntyy maakunnassa.
Toimenpide: Kartoitetaan ja kehitetään edelleen järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön
käytäntöjä eri tasoilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehitetään toimintatapoja perusterveyden huollon
ja järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi.
Järjestötietopiste Tietovakka ja järjestömessut LKS:n aulassa vuosittain.
Järjestömessut Lapin AMK:lla vuosittain.
Järjestöneuvottelukuta on nimennyt järjestöedustajan Posken ohjausryhmään.
Järjestöt ovat tiiviisti mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.

Keskeneräiset toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
15.Järjestöjen kiinnittyminen maakunnan ohjelmatyöhön tiivistyy.
Toimenpide: Järjestöt ovat mukana
maakunnan ohjelmatyössä ja ottavat aktiivisesti kantaa keskeisiin maakunnan ohjelmiin
Järjestöille järjestetty keskustelutilaisuus sote-selvitykseen liittyen.
Järjestöt mukana HYVINVOIVA LAPPI koordinaatiohankkeen valmistelu työpajassa 29.9.2014.Järjestöille
järjestetty työpaja Lappi-Sopimuksen valmisteluun liittyen, myös 2018.
Järjestöedustaja mukana Lappi Sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa valmistelevassa työpajassa myös
2018.

Keskeneräiset toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
17.Järjestöstrategian jalkauttaminen
Toimenpide: Järjestöstrategian julkaisutilaisuus 13.5.2014 ja seutukunnalliset julkaisutilaisuudet.
Kukanpäivänä 13.5. toteutettu strategianjulkaisu 5 paikkakunnalla: Rovaniemi, Kemijärvi, Sodankylä, Inari, Kemi.
Osallistujia 156 hlöä.
Toimenpide: Strategian jalkauttaminen kuntiin.
Strategian esittely kuntatoimijoille yhteistyössä järjestöjen kanssa 18.9. Posio Toimija-treffeillä.
Srategia esitelty ja esite jaettu kuntien nuorisotoimijoille AVIn työkokouksessa. Järjestöstrategia lähetetty sähköpostilla
nuorisotyön toimijoille 12/2014. Järjestöt kuntien strategioissa -selvitystä ei ole tehty.
Toimenpide: Rovaniemen kaupungin ja järjestöjen toimenpidesuunnitelman laatiminen maakunnallisen järjestöstrategian
pohjalta Rovaniemellä 13.5. Työpajassa toimenpidesuunnitelman työstäminen alkoi keskustelulla kumppanuudesta.
Toimenpide: Järjestö-kuntafoorumit
Toimijatapaamiset (Arjen turvaa, pärjätään yhdessä -hankkeet ja sotu-yhdistys) lähes kaikissa Lapin kunnissa, 2015 – 4
kuntaa, 2016 – 19 kuntaa, 2017 – 19 kuntaa

Keskeneräiset toimenpiteet jatkuu...
Lyhyen aikavälin tavoite:
18. Kunnissa on kuntakohtainen järjestöstrategia tai muu ohjelma, johon on kirjattu paikallisesti kunnan ja
järjestöjen yhteistyön keskeiset teemat ja toimenpiteet.
Toimenpide: Järjestöyhteistyö on kirjattu kunnan eri strategioihin/ohjelmiin.
Enontekiön kunnalla ja järjestöillä on yhteistyöasiakirja. Järjestöt kuntien strategioissa kartoitusta ei ole
tehty.
Toimenpide: Kaikissa Lapin kunnissa on kulttuuri mukana kunnan päästrategiassa.
Toimenpide: Kaikissa Lapin kunnissa on liikunta mukana kunnan
päästrategiassa. Kunnissa on valtuuston hyväksymä liikuntastrategia. Aktiivinen yhteistyö kunnan/ kuntien
eri sektoreiden viranhaltijoiden ja paikallisten urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa. Yhteistyö Lapin Liikunnan ja
lajijärjestöjen kanssa.
Liikunta on mukana 8 kunnan strategiassa. Lapin maakunnallinen liikuntastrategia on tehty.

Keskeneräiset toimenpiteet jatkuu...
Lyhyen aikavälin tavoite:
19. Järjestöjen toiminta integroituu suunnitelmallisesti kunnissa tehtävään hyvinvointikertomustyöhön.
Toimenpide: Järjestöt ovat mukana
kehittämässä tapoja, jotka mahdollistavat tasapuolisesti järjestöjen kuulemisen kunnan
hyvinvointikertomustyössä ja sen eri vaiheissa.
Rovaniemen kaupunki ja tiedontuotannon verkosto toteuttivat järjestökyselyn Rovaniemellä toimiville
järjestöille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointikertomuksessa, yhteistyötä jatketaan edelleen.
Arjen turvaa kunnissa -hankkeen pilottikunnissa vuosina 2013-2014 pilotoitu toimintamallia toiminnan ja
talouden suunnitteluun, missä järjestöt ovat mukana yhtenä toimijana koko prosessin ajan.
Toimijatapaamiset (Arjen turvaa, pärjätään yhdessä -hankkeet ja sotu-yhdistys) lähes kaikissa Lapin kunnissa,
2015 – 4 kuntaa, 2016 – 19 kuntaa, 2017 – 19 kuntaa

Toimenpidettä ei ole aloitettu
Lyhyen aikavälin tavoite:
18. Kunnissa on kuntakohtainen järjestöstrategia tai muu ohjelma, johon on kirjattu paikallisesti kunnan ja
järjestöjen yhteistyön keskeiset teemat ja toimenpiteet.
Toimenpide: Saamelaiskulttuuri ja kieli kirjataan strategioihin ja huomioidaan kunnan ja järjestöjen
keskeisissä teemoissa. Kaikissa Lapin kunnissa on saamelaiskulttuuri mukana kunnan päästrategiassa.
Toimenpidettä ei ole käynnistetty.

Pitkän aikavälin tavoite:
Järjestöjen hankeosaamisen
tieto-taito on lisääntynyt

Keskeneräiset toimenpiteet
Lyhyen aikavälin tavoite:
22. Järjestöillä on kootusti käytössä tietoa eri rahoituskanavista ja niiden mahdollisuuksista.
Toimenpide: Järjestöt saavat koulutusta ja ohjausta eri rahoituskanavien käyttöön: EU – uusi ohjelmakausi
Eri rahoittajien järjestämät omat tilaisuudet ja niistä tiedottaminen.
Järjestöjä on tuettu rahoitushakemuksissa.
Järjestöjen RAY-verkoston kokoontumiset 2015.
JNK:n rahoitustilaisuudet.
Koottu tieto järjestöjen hyödyntämistä eri rahoituskanavista puuttuu.

Yhteenveto
10 kpl pitkän aikavälin tavoitetta
22 kpl lyhyen aikavälin tavoitetta
38 kpl toimenpiteitä
16 kpl toteutuneita
19 kpl keskeneräisiä
3 kpl ei ole aloitettu

