
 

 

 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

 
 

Meri-Lapin Vapaaehtoistoiminnan (Valikko) 
4/2018   
            
Aika:  27.11.2018 klo 9-11 
Paikka:  M-L Järjestökeskus- Majakka 

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 

x Johanna Axelsson Toivola-Luotola Setlementti ry 

 Maria-Riitta Saares 
Jenni Kreivi 

Rikosuhripäivystys 

x Noora Mikkonen Luotolan Nuoret ry 

 Sinikka Kähkönen Suomen Mielenterveysseura ry 

 Merja Frantti Tornion Perheidentalo ry 

x Marko Vapa Suunta 2000 ry 

 
x 

Janne Olsen 
Lotta Kuismanen 

Oulun Nuorisoasunnont ry / Vapaana -hanke 

 Riikka Vuoristo Meriva sr/ Kemikammari 

 Kirsi Anttila Yhdessä ry 

 Sanna Toivainen Lapin Sovittelutoimisto 

x 
x 

Aila Rytkönen 
Tuula Huttunen Koivumaa 

Pohjoisen yhteisöjen tuki-Majakka ry 

 
 
 

ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat läsnäolijoiden 
esittelykierroksella. 

Meri-Lappi 
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2. Verkoston vuoden 2019 painopisteet ja toimenpiteet (Liite 1) 

− Verkoston vuoden 2019 painopisteiksi päätettiin edellisessä kokouksessa.  
− Päätetään vuoden 2019 toimenpiteet tavoitteille. 

 
1) vapaaehtoistoiminnan koulutuksen systemaattinen kehittäminen 
 
Yhteinen vapaaehtoistoiminnan koulutus tulossa Kriisikeskus Turvapoijun 
organisoimana 26.1.2019. Kemissä.  
 
Koulutus sisältää kaikille yhteisen osion ja järjestävien tahojen omat osiot: 
Kriisikeskus Turvapoiju, Yhdessä ry, Toivola-Luotola Setlementti ry (Mikseri), 
Luotolan Nuoret ry, Oulun Nuorisoasunnot (OSNA) ry, Meriva sr (Kemikammari) 
Koulutusta markkinoidaan yhdessä ja koulutuksesta on työn alla esite Majakan 
tietotiimin toimesta. Käytiin esitettä läpi ja keskusteltiin siihen tehtävistä muutoksista. 
 
Syksyllä vastaavan tyyppinen koulutus organisoidaan Meän talon toimesta Torniossa.  

 
2) vapaaehtoistoiminnan näkyvyys ja imagotyö 
 
Todettiin, että yhteistyön kautta myös vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja imagotyötä 
voidaan jatkossa kehittää yhteisin ponnistuksin. Esille nostettiin, että vapaaehtoistyön 
imagon tulisi olla verenluovutukseen verrattavaa toimintaa: näkyvää ja johon kaikki 
haluavat osallistua. 
 
Käytiin lyhyesti läpi Järjestötieto.fi palvelussa olevaa vapaaehtoistoiminnan osiota. 
https://www.järjestötieto.fi/vapaaehtoistoiminta  
Käytiin vilkasta keskustelua sivuston sisällöstä ja päätettiin perehtyä asiaan 
seuraavassa verkoston kokouksessa. 
 
 

3. Ilmianna vuoden merilappilainen vapaaehtoistoimija  
− päätetään tunnustuspalkinnon saajasta  
 
Tunnustuspalkinnon jaon tavoitteena on nostaa esiin merilappilaista 
vapaaehtoistoimintaa. Ehdotuksia sähköisenä ja paperisena on saatu yhteensä 20 eri 
henkilöstä. Todettiin, että kaikki vapaaehtoiset ovat tunnustuksensa ansainneet. 
Keskustelun myötä päädyttiin valitsemaan tunnustuspalkinnon saajat kahden kunnan 
alueelta, jolloin otetaan jatkossa huomioon alueellisuus. Lisäksi esille nousi 
vapaaehtoistoiminnan monimuotoisuus. 
 
 
 
 

https://www.järjestötieto.fi/vapaaehtoistoiminta
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Vuoden 2018 Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnon saajiksi valittiin 
Hilkka Rantamölö Tornion Sydänyhdistys ry:stä ja Eero Knuuti Länsi-Pohjan AV-
yhdistys ry:stä. Tunnustuspalkinnon saajat kukittaa Meri-Lapin Mielenterveysseura ry. 
Tunnustuspalkinnot ja lahjakortit kustantaa nimetön sponssori ja tarjoilusta huolehtii 
Majakka.  
 
Tunnustuspalkinto luovutetaan saajille Kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan  
päivänä ke 5.12. 2018 klo 13. Palkinnot luovuttaa Merja Halttunen ja Tuula Huttunen 
Koivumaa.  

 
4. Muut esille tulevat asiat 

Muita esille tulevia asioista ei ollut. 
 

5. Tiedoksi merkittävät asiat 
▪ Valikkoverkoston vuosijulkaisu 2018 on tilattavissa:  

https://link.webropolsurveys.com/S/370886101B46D68D 
Teos julkaistaan myös sähköisessä muodossa ja tulee maksutta jakoon 
Kansalaisareena ry:n verkkosivuille. 

 
▪ Jeesaa – nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeessa  

on kehitetty lukioihin ja ammattikouluihin vapaaehtoistoiminnan peli, joka 
perehdyttää nuoret vapaaehtoistoimintaan hauskalla ja yhteisöllisellä tavalla.  
Lisätietoja: https://mesenaatti.me/campaign/?id=1048#single/view . Majakka tilaa pelin 
kokeille, jotta nähdään miten toimii ja onko syytä tilata useampikin kappale.  

 

▪ Puheenjohtaja esitteli kansalaisareenan kommenttipyyntöä tapaamisia koskien. 
Valikkoryhmien puheenjohtajien 9/2018 kehittämispäivillä kaivattiin ideoiden 
jakamista ja perehdyttämismateriaalia vanhoille ja uusille valikkoryhmille. 
Kansalaisareena on nyt listannut tiedossa olevia hyviä konsepteja valikkoryhmien 
tapaamisten järjestämiseen.  Tätä listausta voitaisiin jatkossa jakaa nykyisten ja 
tulevien valikkoryhmien käyttöön. 

 

▪ Kansalaisareena pyytää apua ja kommentointia 26.11. mennessä: Mitä listauksesta 
puuttuu? Mikä ei ole ollenkaan hyvä? Kuinka tarpeellisena näet tällaisen 
listauksen? Luonnos löytyy alla olevan linkin kautta: 
https://docs.google.com/document/d/1TdT1ckyF8xRGnPO_zdUZuNsvkzA9I4Utao
_Gz1RXX40/edit?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/370886101B46D68D
https://mesenaatti.me/campaign/?id=1048#single/view
https://docs.google.com/document/d/1TdT1ckyF8xRGnPO_zdUZuNsvkzA9I4Utao_Gz1RXX40/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TdT1ckyF8xRGnPO_zdUZuNsvkzA9I4Utao_Gz1RXX40/edit?usp=sharing
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6. Verkoston vuoden 2019 kokoukset 

ti 23.1. klo 9-11 
ti 19.3. klo 9-11 
ti 14.5. klo 9-11 
ti 20.8. klo 9-11 
ti 22.10. klo 9-11 
ke 27.11. klo 9-11 

 
7. Kokouksen päättäminen  

Päätettiin kokous klo 10.36. 
Muistion kirjasi: Tuula Huttunen Koivumaa 


