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Meri-Lapin Vapaaehtoistoiminnan (Valikko) 
3/2018   
            
Aika:  17.10.2018 klo 10-12 
Paikka:  Järjestökeskus- Majakka, kokoustila Messi 

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 
  

  Verkoston toimijat 
                           Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille 

tahoille 
 

x Merja Halttunen Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 

x Arja Prykäri 
Marja Ylitalo 

Tornion Asuntopalvelusäätiö sr/ Meän talo 

 Johanna Axelsson Toivola-Luotola Setlementti ry 

x Maria-Riitta Saares 
Jenni Kreivi 

Rikosuhripäivystys 

x Noora Mikkonen Luotolan Nuoret ry 

x Sinikka Kähkönen Suomen Mielenterveysseura ry 

 Merja Frantti Tornion Perheidentalo ry 

x Marko Vapa Suunta 2000 ry 

 Janne Olsen Oulun Nuorisoasunnont ry / Vapaana -hanke 

 Riikka Vuoristo Meriva sr/ Kemikammari 

 Helena Inkeroinen  

x Kirsi Anttila Yhdessä ry 

x 
x 

Aila Rytkönen 
Tuula Huttunen Koivumaa 

Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry 

 
 
ASIAT 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Tuula Huttunen Koivumaa avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 
 

2. Verkoston kuulumiset 
 
Kuultiin verkoston kuulumiset. 
 
Suunta ry: Yhteistyönä toteutettu Hyvän mielen metsäkävely elokuussa on toiminut 
hyvin tapahtumana. Palautteena annettiin tiedoksi, että kaksi ryhmää eivät olleet 
nähneet toisiaan, joten yhteinen kohtaaminen jäi verrattuna aiempaan malliin.  

Meri-Lappi 
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Toiveena esitettiin, että myös iltapäivään siirtäminen voisi kasvattaa osallistujamäärää 
(lapsiperheet). Meri-Lapin yhteinen tapahtuma koettu rikkaana ja paikkana 
Kallinkangas helppo järjestelyjen kannalta. 
https://www.suunta2000.fi/  
 
Yhdessä ry: Tehdään jäsenlähtöistä toimintaa, mitä jäsenkunta kaipaa: kolme R:ää 
tärkeitä eli retket, ryhmät ja ruoka. Iso tapahtuma toteutui elokuussa: Yleisurheilu- ja 
kulttuuripäivät, joilla yli 400 osallistujaa. Vaati vuoden järjestelyt, 30 vapaaehtoisen 
voimin. Vapaaehtoiset olivat sitoutuneita toteutukseen. Jani Toivola oli puhumassa 
avajaisissa kulttuurikeskuksessa. Ystäväpiiritoiminta erityisesti vanhusväestölle, malli 
käytettävissä kelle ikäryhmälle tahansa. Naisille on ollut ryhmä, miehille alkamassa. 
http://mtkl.fi/kemi/  
 
Meri-Lapin mielenterveysseura: mielenterveyspäivä viime viikolla 10.10. Päivän 
aikana, muistorahaston myötä, nuorille suunnattu tapahtuma ja työntekijöille 
koulutusta. Torniolla ja Haaparannalla oma tapahtumansa. Luento ammattilaisille 
(Kristian Wahlbeck). Järjestöjä ja julkisen puolen toimijoita mukana. Illalla oli myös 
vanhemmille suunnattu tapahtuma/luento. Tapahtuma sai näkyvyyttä myös mediassa. 
Mielenterveuden ensiapu II- koulutus aloitettu. Vapaaehtoistyön koulutusta ollaan 
suunnittelemassa. Ensimmäinen päivä la 26.1.2019  on yhteinen kaikille järjestöille. 
Valmentavan työnohjaajan koulutuksen myötä työnohjausta vapaaehtoisille tarjolla 
jatkossa. Työnohjausta annettu M-L lokemustoimijoille noin vuoden verran.  
Hyvinvointitreenit +60v. omaishoitajille tuottanut vain yhden hakemuksen.  
Mun tarina, sun tarina -ryhmää toivotaan uudelleen.  
http://www.turvapoiju.fi/  
 
Rikosuhripäivystys: Perustyötä tehty. Oikeusministeriö rahoittaa vain 
perustoimintaa, jonka ulkopuolelle ryhmätoiminta jää. Hankkeisiin ym. voidaan 
kuitenkin hakea rahoitusta Stealta. Rikun tukihenkilötoimintaa kehitetään RIKUssa 
valtakunnallisesti luomalla yhteinen menetelmä, tarkoituksena tehostaa ja yhtenäistää 
tukihenkilötoimintaa. Tämä myös helpottaa tukihenkilöiden toimimista vaativassa 
vapaaehtoistyössä. Tukihenkilöitä on koko Meri-Lapin alueelta, paitsi Simossa ei vielä 
tällä hetkellä. Tukihenkilöiden määrä vaihtelee. Tukihenkilöille koulutusta tarjolla 
(mm. ihmiskauppa teemana) Kolmen päivän koulutusseminaari Levillä syyskuussa 
(aiheina verkkorikollisuus, rakkausrikokset, seksuaalirikokset ja hengellinen väkivalta 
sekä poliisin puheenvuorot tutkinnan uusista tuulista  ja nettipoliisin toiminnasta. 
Myös sosiaalista mediaa hyödynnetään toiminnassa mm. you tubeen tehty videoita; 
https://www.youtube.com/results?search_query=rikosuhrip%C3%A4ivystys+youtub
ehttps://www.riku.fi/fi/yhteystiedot/  

https://www.suunta2000.fi/
http://mtkl.fi/kemi/
http://www.turvapoiju.fi/
https://www.youtube.com/results?search_query=rikosuhrip%C3%A4ivystys+youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=rikosuhrip%C3%A4ivystys+youtube
https://www.riku.fi/fi/yhteystiedot/
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Meän talon 20-vuotisjuhlat toteutuivat kesäkuun alussa illallisella Tornion taivaan 
alla. Syyskuussa järjestettiin avoin kahvittelutilaisuudet. Vapaaehtoistoiminnan kurssi 
meneillään, kahdeksan osallistujaa. Voimavarojen lähteellä, Yliperttulan säätiöltä saatu 
rahoitus. Ensi vuodelle haettu rahoitusta, kohderyhmänä tuetusti asuvat 
kehitysvammaiset: teemana oma hyvinvointi ja sosiaalisen kanssakäymisen 
edistäminen (harrastukset ja kaverit). Paljon ryhmiä perustoiminnassa. 
Neulontaryhmä käynnissä, tekee mm. teho-osastolle vauvoille tuotteita.  
https://www.meäntalo.fi/  
 
Luotolan nuoret: Aikuiskaveritoiminnan koordinointi, yhteistyötä paljon kuntien 
kanssa sekä yhdistysten ja järjestöjen ,Aikuiskaveritoiminta laajentunut ja yritetty 
saada tuttuutta aikaan vapaaehtoisten mukaan saamiseksi ja toiminnan tunnetuksi 
tekemiseksi. Yhteiskoulutuksella saisi laajuutta vapaaehtoistoimintaan. Lapin amk:n 
sosiaalipuolen kanssa yhteistyötä, 8 opiskelijaa mukana, saivat liittää koulutuksen 
omiin opintoihin ja päättää lähtevätkö mukaan. Vapaaehtoisille on tarvetta, perheet 
ohjautuvat toimintaan helpommin. Nuorisopsykiatrian kanssa 
ryhmätoimintayhteistyö nuorten mielenterveyttä tukevan työn osalta.  
http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry 
 
Suomen Mielenterveysseura ry: osallistuttu yhteisiin tapahtumiin, mm. Hyvän 
mielen metsäkävelyyn ja Mielenterveyspäivään. 
https://www.mielenterveysseura.fi/fi  
 
Majakka ry: järjestötieto.fi – yhdistysten yhteinen verkkospalvelu avautunut 
toukokuun lopussa. Nyt työpajoja ja infoja yhdistyksille ja yhteistyökumppaneille 
sivuston käytöstä. Henkilöstöresurssit pienentyneet hankkeiden päättymisen jälkeen, 
ja työt on jaettu Tuulan, Ailan, infon ja tietotiimin kesken. Majakkaa kannattaa 
hyödyttää tiedottamisessa. Yhteistyötietokannassa noin 2 000 sähköpostia. 
Uutiskirjettä tilaa 1 600 tahoa. Vapaaehtoistoiminnan alueelliseen kehittämiseen on  
haettu lisäresurssia STEA:lta osana perustoiminnan rahoitusta. 
https://www.järjestötieto.fi/  

 
 

3. Verkoston vuoden 2019 painopisteet ja toimenpiteet (Liite 1) 
Verkoston vuoden 2019 painopisteiksi päätettiin:  
1) vapaaehtoistoiminnan koulutuksen systemaattinen kehittäminen 
2) vapaaehtoistoiminnan näkyvyys ja imagotyö 
Päätettiin laatia painopisteille toimenpiteet seuraavassa verkoston kokouksessa. 

https://www.meäntalo.fi/
http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry
https://www.mielenterveysseura.fi/fi
https://www.järjestötieto.fi/
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4. Ilmianna vuoden merilappilainen vapaaehtoistoimija  

− Meri-Lapin vuoden 2018 vapaaehtoistoimijan äänestys on käynnissä, 
äänestää voi sähköisesti 15.11. mennessä. 
https://fi.surveymonkey.com/r/vuodenvapaaehtoinen 

− tunnustuspalkinnon saajasta päätetään seuraavassa verkoston kokouksessa 
marraskuussa. 

− tunnustuspalkinto luovutetaan saajalle Kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan  
päivänä  5.12. Järjestökeskus – Majakassa. Käytiin keskustelua ajankohdasta ja     
verkoston osallistumisesta tilaisuuteen sekä tunnustuksen saajalle ojennettavasta 
palkinnosta. Todettiin, että voitaisiin hankkia yhteinen palkinto, johon jokainen 
verkoston jäsen osallistuu yhdessä sovitulla summalla. Majakka kartoittaa 
mahdollisia palkintoja seuraavaan verkoston kokoukseen. 

− käytiin keskustelua tunnustuspalkinnon jaosta tulevaisuudessa  ja miten     
vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja imagotyötä voitaisiin tehdä samassa 
yhteydessä. Esille nousi myös, että voisiko päivä olla jokin muu kuin 5.12, koska se 
ajoittuu itsenäisyyspäivän aattoon.  

 
5. Muita esille tulleita asioita 

− verkoston jäsenet järjestävät vuorollaan vapaaehtoistoimijoille yhteisiä virkistyspäiviä ja 
     koulutuksia, noin 2h/kerta, syksyllä ja keväällä. Ensimmäisenä haasteen otti Riku, joka 
     järjesti 3.5. vapaaehtoisten virkistystilaisuuden, josta on saatu positiivista palautetta. 
     Päätettiin olla järjestämättä virkistyspäivää, koska syksy on jo pitkällä.  

Keväällä 2019 virkistyspäivän järjestäjäksi lupautui Meän talo. Keskustelussa nousi esille 
myös, että kerran vuodessa, keväisin, toteutettu päivä voisi toimia jatkossa paremmin. 

 
− koulutusta yhdistyksille järjestötieto.fi – sivuston käyttöön 
   29.10. klo 10-12 ja 13-15, Meän talo, Tornio 
   30.10. klo 10-12 ja 13-15, M-L Järjestökeskus Majakka, Kemi 

 
− Lapin Liiton osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola pitää verkostokoulutusta  

15.11. klo 12-16. Toiveita koulutuksen sisällöksi nousi; digitalisaatio, järjestöjen 
toimintaympäristön muutokset aiheuttavat työlle haasteita. Miten pysyä mukana 
muutoksessa, järjestöjen jaksaminen toimintaympäristön muutoksessa sekä vaikuttaminen 
nousivat esille. 

 
− käytäntöjä verkoston toiminnalle: 
 verkoston kokoukset ovat avoimia kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. 
 kaikkiin kokouksiin on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Tieto asiasta 

esityslistaan ja s-postin viestikenttään linkki. 
 kokouksen esityslistaan verkoston kokoonpano (organisaatio ja nimi)  
 kokouksissa kiertää aina osallistumislista, näin saadaan mahdollisten uusien ja vanhojen 

osallistujien muuttuneet yhteystiedot ajan tasalle. 
 kokoukset sovitaan vuodeksi kerrallaan vuoden viimeisessä kokouksessa 
 kokouksista viestitään eri viestintä keinojen välityksellä: s-posti, JT-palvelu, uutiskirje, FB ja FB-

ryhmä sekä tarvittaessa tekstiviestinä, jos henkilöllä ei ole esim. s-posti osoitetta. 

https://fi.surveymonkey.com/r/vuodenvapaaehtoinen
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 kokousten pitopaikka vaihtelee 
 kokousten muistiot viedään https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot 

sivustolle sille kuuluvan verkoston alle 

 
6. Seuraava kokous 

−  seuraava kokous pidetään tiistaina 27.11. klo 9-11, Majakassa. 
 
 
              Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot

