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Muistio Järjestötapaamisesta  
 
Aika: 28.4.2022 klo 18.00-19.30  
Paikka: Liikuntakeskus  
Läsnä:  Heikki Hemmilä   Yhteisestä Ovesta ry 
  Eeva Hannula   Ylivieskan seudun eläkkeensaajat ry 
  Pirkko Peltomaa  Kalajokilaakson Reumayhdistys ry  
  Matti Saarikettu  Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry  
  Raili Pentinlehto-Haapakoski Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry 
  Anne Isokoski   Yhteisestä Ovesta ry 
  Veikko Somero   Jokilaaksojen kehitysvammaisten tuki ry 
  Tauno Yli-Hukka  Jokilaaksojen AVH ry 
  Aila Mattila   Kalajokilaakson Hengitysyhdistys ry  
  Merja Jaakola   LC Savisilta ry 
  Aura Hasanen   LC Savisilta ry 
  Aarni Luhtala   Ylivieskan Invalidit ry 
  Sinikka Soukka   Ylivieskan Seudun Sydänyhdistys ry  
  Joose Kemppainen  Hyvinvointijohtaja 
  Marita Öljymäki-Maarala  Järjestöyhdyshenkilö 
 

1. Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertoi hyvinvoin-
ninalan ajankohtaiset kuulumiset mm. kauden 2021-2024 hyvinvointikertomuksen tarkaste-
lusta ja hyvinvoinnin tavoitteista. Miten hyviä toimintoja viedään arkeen ja jalkautetaan. Hy-
vinvointijohtaja kertoi myös korona-aikana nuorille tehdystä kyselystä, jossa kysyttiin mm. tyy-
tyväisyydestä omaan elämään. 60 % oli tyytyväinen elämäänsä ja 40 % ei ollut. Kyselyn tulok-
sia käydään läpi koulun johtajien kanssa ja mietitään jatkotoimenpiteitä. Saman kyselyn tu-
loksia voi korona-aikana peilata myös muihin ikäluokkiin.  
 

2. Järjestötapaamisessa Järjestöyhdyshenkilö Marita Öljymäki-Maarala kävi läpi laaditun Järjes-
töyhteistyöasiakirjan. Osallistujat saivat ottaa kantaa yhteistyöasiakirjaan.  Asiakirja löytyy 
kaupungin sivuilta https://www.ylivieska.fi/yhdistysyhteistyoasiakirja 
Uuden Kunta-akkunan esittely. Kunta-akkunan kautta haetaan avustukset ja tilojen 
käyttövuoroja (vakiovuorot) Linkki ohessa: https://www.ylivieska.fi/kunta-akkuna/ 
 

3. Ajankohtaisia asioita käsiteltiin seuraavasti. 
 
Toiveet:  
- Yhteinen tapahtuma järjestöjen kesken.  
- “Kalajokilaaksossa tapahtuu”, yhteinen tapahtumakalenteri johon yli kunnalliset järjetöt 
voivat ilmoitaa tapahtumansa. Tällä hetkellä kunnilla on kotisivuilla vain oman kunnan 
tapahtumia koskeva kalenteri 
- Yhteiset toimitilat. järjestötalo ja tila järjestöjen kalustolle, mapeille jne.  
- Esteettömät paikat kokoontumisille, tilaisuuksille 
 
Ideat:  
- Osallistujat ideoivat, että järjestöt voisivat yhdessä vuokrata tilan kalustolle, mapeille jne. 

Kustannus jäisi yhtä järjestöä kohtaan maltilliseksi  
- Kutsutaan järjestötapaamiseen jossa on konreettinen aihe, esim. hyvinvointikertomukseen 

liittyvä. Tehdään työpajoja ja kootaan tulokset. Vaihdetaan työpajojen teemoja ja joskus 
voisi olla myös avoin idea. Tuloksista otettaisiin kaksi tavoitetta ja tehtäisiin niistä vuoden 
projekti.  

- Huomoidaan omassa tominnassa valtakunnallisia teemoja. Materiaalia saadaan omalta 
keskusjärjestöltä.  



   MUISTIO 
 
 

 

Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: Sähköposti: 

Ylivieskan kaupunki 
PL 70 
84101 YLIVIESKA 

Ylivieskan kaupunki 
Kyöstintie 4 
84100 YLIVIESKA  

(08) 42941 
 

Y-tunnus: 0190557-3 

kirjaamo@ylivieska.fi 
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi 
Kotisivu: www.ylivieska.fi 

 

 
  

 
Kiitokset:  
- Kaupungin kotiseutuarkisto sai kiitosta hyvästä asiakaspalvelusta ja asioiden eteenpäin 

viemisestä. Järjestöt voivat luovuttaa aineistonsa arkistoon.  
- Maksuttomien kokoustilojen järjetäminen järjestöille 
- Liikuntapalvelut tekevät hyvää työtä arjen liikuttajana 

  
            Huolet:  

- Työntekijöiden sitouttaminen ennalta ehkäisevään työhön, mm. liikunta, kulttuuri jne. 
Ne jotka eivät pääse itse kulkemaan, heille pitäisi järjestää kuljetus ja mahdollisuus 
erilaisiin harrastuksiin ja tapahtumiin. 
-Ikäneuvolaan kutsutaan 68 -vuotiaat ja kotona-asuvien 80-vuotta täyttäjien luona käy 
sairaanhoitaja kartoittamassa tilannetta. Huolta aiheutti tämä pitkä väli, ilman 
tarkastuksia. Toivottiin kutsua ikäneuvolaan tähän ikähaarukan väliin, voisi olla esim. 
kutsu laboratoriokokeisiin. 

- Miten kaupunki tukee jatkossa yhdistys- ja järjestötoimintaa?  
 

 
4. Ihimiset.fi sivuston alusta ja nimi muuttuu. Uudet sivut ovat nimeltään lähellä.fi 

https://www.lahella.fi/ 
Ohessa linkki ja ohjeet rekisteröitymiseen:  https://www.ihimiset.fi/2022/04/13/koko-suomen-
kattava-lahella-fi-jarjestotietopalvelu-on-valmis-kayttoonotettavaksi-nain-rekisteroidyt-
palveluun/ 

 
   
 
Seuraava järjestötapaaminen on syksyllä 2022.  

 
 
Muistion vakuudeksi 18.5.2022  
Marita Öljymäki-Maarala, järjestöyhdyshenkilö 


