
 

 

 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Jarjestotieto.fi 

Järjestöjen Nuorten elämänkaariverkosto (NEO)  MUISTIO 3 /2018 
  
Aika: ti 23.10.2018 klo 13-15  
Paikka: Järjestökeskus Majakka ry, kokoushuone Kajuutta  
Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä 

  
 

Läsnä: Nimi: Organisaatio: 
  Simon 4H ry  
  Luotolan nuoret ry 
  Kemin Lämärit ry 
  Kemin Palloseura ry 
  Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 
x Marko Vapa Suunta 2000 ry 
  Ylitornion MLL ja  

4H yhdistys ry 
x Teija Karisaari-Kittilä CP-yhdistys/ Kemin seudun invalidit/ PTO 
  Toivola-Luotolan Setlementti ry 
  Tornion 4h yhdistys ry 
  Oulun Nuorisoasuntoyhdistys ry (Vapaana 

vapaaehtoiset nuorten asumisen tukena-hanke) 
  RIKU -rikosuhripäivystys 

  Pohjantähti opisto 
  Meriva sr 
  Keminmaan etsivä nuorisotyö 
  Simon etsivä nuorisotyön 
  Tornion etsivä nuorisotyö 
  Ylitornion etsivä nuorisotyö 
  Kemin etsivä nuorisotyö 
  Tervolan etsivä nuorisotyö 
  Kemin kaupunki / Kohtaamo -hanke 
  Tornion Latu ja Polku ry 
  Partiolippukunta Pohjan tytöt ja sissit ry 
  Juoksengin kyläyhdistys ry 
  Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry 
  Kantojärven kyläyhdistys ry 
  Hilma kylät ry 
  Paakkolan kyläyhdistys ry 
x 
x 

Tuula Huttunen Koivumaa 
Aila Rytkönen 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  

Tuula Huttunen Koivumaa avasi kokouksen klo 13:05.  
 

2. Verkoston kuulumiset  
Kuultiin verkoston kuulumisia 

 
3. Toimenpiteet verkoston tavoitteille  

Edellisessä verkoston kokouksessa keskusteltiin odotuksista ja toiveista. Verkoston roolin 
ja tavoitteiden määrittely puuttuu. Odotuksissa oli esillä se, että tarvitaan lisätietoa 
yhdistysten nuorille tarjoamista palveluista, jotka jatkossa löytyisivät järjestötieto.fi 
verkkopalvelun Tukea ja toimintaa osiosta (Järjestöjen hyvinvointitarjotin). 
 
Todettiin, että yhdessä tekemisen kautta tullaan tutuksi verkostotoimijoiden kesken. 
Verkoston haltuun ottaminen tärkeää nyt ja jatkossa. Käytiin keskustelua mm. verkoston 
kokoonpanosta ja, että  verkoston yhtenä toimenpiteenä on kerätä perusteelliset nuorten 
parissa toimivien yhdistysten yhteystiedot. Tämä on Majakan toimesta tehty. Myös 
kuntien ja nuorten osallistuminen verkoston toimintaan koettiin tärkeäksi. Toisena asiana 
nousi esille verkoston tarpeista lähtevä toiminta.  
 
Tärkeäksi koettiin verkoston sisäinen viestintä ja tähän kokeillaan verkoston toimijoiden 
yhteistä FB ryhmää. Verkoston kokoontuminen joka 2. kuukausi koettiin hyväksi. 

     
Käytiin keskustelua yhteisistä käytännöistä: 
- kaikkiin kokouksiin tulee olla mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä.  

Tieto asiasta laitetaan esityslistaan ja s-postin viestikenttään laitetaan myös 
etäyhteyslinkki.  

- kokouksen esityslistaan luettelo verkoston toimijoista. Tällöin toimijat saavat tiedon 
verkoston kokoonpanosta ja voivat lähettää kutsua tahoille, joiden toimintaa 
verkostossa toimiminen voisi hyödyntää.  

- kokouksissa tulee kiertää aina osallistumislista. Tällöin saadaan uusien ja vanhojen 
osallistujien yhteystiedot ajan tasalle ja kutsut verkoston kokouksiin tavoittavat 
toimijat.  

- kokoukset sovitaan vuodeksi kerrallaan 
- kokouksista viestitään eri viestintäkeinojen välityksellä: s-posti, JT-palvelun 

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

- kokoukset pitopaikkakunta vaihtelee  
- kokousten muistiot ovat nähtävillä: 

https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/verkostot sivustolle sille kuuluvan 
verkoston alle 
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4. Muut esille tulevat asiat 
 

− Meri-Lapin vuoden  vapaaehtoistoimijan äänestys meneillään 15.11. saakka. Äänestää 
voi alla olevan linkin kautta: 
https://fi.surveymonkey.com/r/vuodenvapaaehtoinen   

 
− Keväällä käynnistynyt verkostokoulutus saa jatkoa. Majakka järjestää koulutuksen 

torstaina 15.11. klo 12-16. Kouluttajana toimii Lapin Liiton osallisuuskoordinaattori 
Jukka Hakola.  
 

− Järjestötieto.fi- verkkosivusto on uudistunut. Käytiin läpi tukea ja toimintaa osiota 
(järjestöjen hyvinvointitarjotin), jonka kautta kuntalaiset ja ammattilaiset löytävät 
yhdestä paikkaan, yhdistysten matalan kynnyksen toiminnan ja palvelut yhdistysten 
laatiminen toimintakorttien välityksellä. 

 
Majakka järjestää toimintakorttityöpajoja: 
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 4.12. klo 13-15.  
 

6. Kokouksen päättäminen   
Päätettiin kokouksen klo 14.50. 

 
 

Muistion kirjasi: Aila Rytkönen 

https://fi.surveymonkey.com/r/vuodenvapaaehtoinen

