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Järjestöjen lapsiperheiden elämänkaariverkosto MUISTIO 3/2018 
  
 
Aika: ti 23.10.2018 klo 10-12  
Paikka: Järjestökeskus Majakka ry, kokoushuone Kajuutta 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä 

 
 

Läsnä: Nimi: Organisaatio: 
x Matti Virtasalo Luotolan Nuoret ry  

Kemin Pelastakaa Lapset ry  
Lastensuojelun keskusliiton Lapin LAPE 
järjestöagentti 

  Arjen Tuki ry 
  MLL Simo 
  MLL Tervola 
  MLL  Kemi 
  MLL Tornio 
  Mll Keminmaa 
  MLL Ylitornio 

x Mira Karhu Tornion Perheiden talo ry / Kamraatti hanke 
  Toivola – Luotola Setlementti ry 
  ELO ry 
  Leijonaemot ry 
  Keminmaan Lassilan koulun Vanhempainyhdistys 

ry 
  Lapin Sos-Lapsikylä ry 
  Suomen Unisef ry Kemi 
  Nuorten Ystävät ry / Jokirinne 
  Keminmaan naisvoimistelijat ry 
  Pohjantähti-opiston Kannatusyhdistys ry 
  Juoksengin pilottikylä 
  Etelä-Portimojärven pilottikylä 
  Kantojärven pilottikylä 
  Hilma-kylät 
  Paakkolan pilottikylä 
  Ylitornion seurakunta 
  Tornion seurakunta 
  Keminmaan seurakunta 
  Tervolan seurakunta 

x Virpi Ahonen Kemin seurakunta 
x Virpi Rajaniemi Simon seurakunta 
x 
x 

Aila Rytkönen 
Tuula Huttunen Koivumaa 

Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
Tuula Huttunen Koivumaa avasi kokouksen klo 10:05 ja toivotti osallistujat 
tervetulleiksi. 
 

2. Verkoston kuulumiset  
Luotolan nuoret ry/Pelastakaa lapset ry:  
Perheiden päivän järjestämiseen liittyvä toive esitetty sekä järjestöjen että kunnan 
puolelta ja perhepäivä Kemissä suunnitteilla. Myös Kemin kaupunki 150 v. ja Lasten 
oikeuksien päivä 30 v. vuoksi suunnitteilla toinen tapahtuma, jolle haetaan avustusta 
vuodelle 2019. Lastensuojelun keskusliiton kesäpäivät tulossa 4.-5.6.2019 Kemissä. 
Järjestöjen edustus ja oikeat sopimukset sekä aktiivisuus tärkeää saada tulevaan 
maakuntaan näkyville. Lisää lapsiperheitä Lappiin tarvitaan.  
http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry ja 
http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry/ISOSISKO-
ja-ISOVELI  
 
Simon seurakunta:  
Ollaan monessa mukana sekä oman seurakunnan sisällä että rovastikunnassa, 
tehtäväkenttä laaja/työntekijä, joten aikaresurssit rajalliset osallistua laajemmin 
muihin tapahtumiin ja kokouksiin. On mielenkiintoista kuulla mitä muut tekevät ja 
yhteistyötä on hyvä tehdä. 
http://www.simonseurakunta.fi/tule-mukaan  
 
Kemin seurakunta:  
Perhetyöntekijän paikka auki, vakinaista ei ole ollut 1 ½ vuoteen. Diakoninen perhetyö 
koetaan tärkeänä. Lapsi- ja perhetyö koskee koko seurakunnan kenttää. Paljon 
tehdään nuorten kanssa työtä. Voimavarojen mukaan. Yhteisöllisyys keskiössä ja 
ollaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa ja perheiden arjessa mukana. Seurakunta ei 
ole erillinen, vaan mukana kaikessa ja kaikenikäisten kanssa.  
https://www.keminseurakunta.fi/tule-mukaan  
 
Perheiden Talo ry / Kamraatti-hanke:  
Tornion perheiden talolla toimijoina ovat Mll, 4H, seurakunta ja kaupunki. Kamraatti-
hankkeen kohteena ovat yksinäiset lapset, kiusatut lapset ja koulunkäynnin tuki. 
Hanke jatkuu 2020 asti. Ennaltaehkäistään yksinäisyyttä (mm. yökyläleirit). 
Vertaistukiryhmät vanhemmille, joiden lapsia on kiusattu. Eri kouluille vedetty 
ryhmäytymisiä.  
https://www.tornionperheidentalo.fi/ ja 
https://www.tornionperheidentalo.fi/kamraatti-ystavyytta-ja-osviitta/  

http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry
http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry/ISOSISKO-ja-ISOVELI
http://www.lanuti.fi/Suomeksi/Valitse-kunta!/Kemi/Luotolan-Nuoret-ry/ISOSISKO-ja-ISOVELI
http://www.simonseurakunta.fi/tule-mukaan
https://www.keminseurakunta.fi/tule-mukaan
https://www.tornionperheidentalo.fi/
https://www.tornionperheidentalo.fi/kamraatti-ystavyytta-ja-osviitta/
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3. Toimenpiteet verkoston tavoitteille 

Käytiin läpi verkoston edellisissä kokouksissa esillä olleita asioita; verkoston 
toimijoiden toiveita ja odotuksia selvitetty. Järjestöt ja seurakunnat voivat yhdessä 
vaikuttaa lasten ja lapsiperheiden asioihin sekä viedä tarpeet ja toiveet paikallisella ja 
alueellisella sekä maakunnalliselle tasolle. 
 
Lapsiperheverkoston tavoitteeksi on asetettu 3 tavoitetta:  
1) Yhdistysten keskinäinen yhteistyö ja yhteistyö kuntien ja seurakuntien kanssa,  
2) Osaamisen vaihtaminen yhdistysten, seurakunnan ja kunnan välillä sekä  
3) yhdistysten matalan kynnyksen toimintamallien ja palvelujen kehittäminen.  
 
Käytiin keskustelua toimenpiteistä, joita tulisi toteuttaa tavoitteiden alla. Esiin nousi 
muun muassa, että  yhteistyö vaatii sen, että toimijat ja niiden toiminta tulevat tutuksi 
toisilleen. Toivottiin vähemmän varsinaisia kokouksia ja enemmän muuta toimintaa. 
Tarvitaan säännöllisiä ja konkreettisia yhdessä tekemisen paikkoja esim. koulutuksen 
ja työpaja- virkityspäivien sekä yhteisten tapahtuminen avulla. Verkosto ollessa avoin 
sitoutuminen voi aiheuttaa omat haasteensa. Toivottiin vähemmän varsinaisia 
kokouksia ja houkuttelevuutta tapaamisten sisältöön; ulkopuolisten asiantuntijoiden 
vierailut ja käyttö. 
 
Myös tiedon vaihto verkoston toimijoiden kesken koettiin tärkeäksi. Näin vältytään 
päällekkäisiltä ja voidaan tehdä yhteistyötä mm. tapahtuminen järjestämisessä. 
Seurakunnan toimintoihin ovat tervetulleita myös yhdistykset. 
 
Otetaan käyttöön verkoston tiedonkulun edistämiseksi ja lisäämiseksi FB -ryhmä, 
jossa toimijat voivat vaihtaa kuulumisia, keskustella ja tiedottaa toiminnastaan. Myös 
Majakan uutiskirjeen hyödyntäminen nousi esille. Se ilmestyy joka 2. viikko ja 
tavoittaa lähes 2000 toimijaa.   

 
 Käytiin keskustelua verkoston käytännöistä: 
− kaikkiin kokouksiin tulee olla mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 
      Tieto asiasta laitetaan esityslistaan ja s-postin viestikenttään laitetaan valmiiksi 
      etäyhteyslinkki.  
− kokouksen esityslistaan luettelo verkoston toimijoista. Tällöin toimijat saavat tiedon 
     verkoston kokoonpanosta ja voivat lähettää kutsua tahoille, joiden toimintaa 
     verkostoon osallistuminen voisi hyödyntää.  
− kokouksissa kiertää aina osallistumislista. Tällöin saadaan uusien ja vanhojen 
      osallistujien yhteystiedot ajan tasalle ja kutsut verkoston kokouksiin tavoittavat 
      toimijat.  
− kokoukset sovitaan seuraavaksi vuodeksi kerrallaan vuoden viimeisessä 
      kokouksessa. 
− kokouksista viestitään eri viestintäkeinojen välityksellä: s-posti, JT-palvelun 



 

 

 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

                 Järjestötieto.fi 

      tapahtumaosio, uutiskirje, Majakan Facebook ja Face-ryhmät sekä tarvittaessa myös 
                         tekstiviestinä (jos henkilöllä ei ole esim. sähköpostiosoitetta)  

− kokoukset pitopaikkakunta vaihtelee tarvittaessa 
− kokousten muistiot ovat nähtävillä: 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot  sivustolle sille 
kuuluvan verkoston alle 

 
4. Muut esille tulevat asiat 

− Keväällä käynnistynyt verkostokoulutus saa jatkoa torstaina 15.11. klo 12-16. 
    Kouluttajana toimii Lapin Liiton osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola.  
 
− Käytiin läpi uudistunutta yhdistysten yhteistä Järjestötieto.fi – verkkosivustoa ja sen 
    Toimintaa ja Tukea osiota (järjestöjen hyvinvointitarjotin) jonka kautta kuntalaiset 
    ja ammattilaiset löytävät yhdestä paikasta yhdistysten tarjoaman matalan 
    kynnyksen toiminnat ja palvelut. 
− Yhdistysten toimintakorttien tekeminen on käynnistymässä. Todettiin, että myös 
    seurakuntien tuottamat palvelut ja matalan kynnyksen toiminta olisi tärkeää saada 
    näkyville sivustolle. Toiveena myös, että työpajat/sparrauspajat järjestettäisiin myös 
    illalla, jotta päivätyössä olevat pääsevät mukaan.  

 
− Toimintakorttityöpajat käynnistyvät: 
    ma 29.11. klo 10-12 ja 13-15 Torniossa Meän talolla ja  

ti 30.11. klo 10-12 ja 13-15 Kemissä Meri-Lapin järjestökeskus Majakassa.  
 

5. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään ti 8.1.2019 klo 13-15 Perheiden talolla Torniossa. 
Kokouksessa määritellään vuoden 2019 painopisteet ja toimenpiteet.  
 

6. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin klo 11:25. 
 
 
Muistion laati:  Aila Rytkönen 

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

