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Järjestöjen Nuorten elämänkaariverkosto (NEO) MUISTIO 4/2018 
  
Aika: ti 4.12.2018 klo 13-15  
Paikka: Cafe Hertta, Rautatiekatu 1, 94100 Kemi.  
 
 

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 
  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 
X Marja Valikainen, Mirva Vähä Keminmaan etsivä nuorisotyö 
  Simon etsivä nuorisotyö 
  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 Tarja Sipilä Kemin kaupunki/Vihreä ja kestävä Kemi hanke 
X Leena Huttunen, Aila Rytkönen Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 
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ASIALISTA 
  

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
 
Kokous avattiin klo 13. Todettiin läsnäolijat, käytiin lyhyt esittelykierros.  
 
 

2. Vuoden 2019 tavoitteet ja toiminta sekä verkoston kuulumiset 
 

Päätettiin käsitellä ensi vuoden yksilöidympiä tavoitteita laajemmin seuraavassa kokouksessa.  
 
Keminmaan etsivä nuorisotyö esitteli ajankohtaisia asioita: helmikuussa tulossa yhteistapahtuma 
Keminmaassa. Keminmaassa on satsattu ensimmäisenä Meri-Lapissa hyvinvointiohjaajan 
palkkaukseen, tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa. Keskusteltiin 
nuorten moninaisista tarpeista ja haasteista sekä etsivän nuorisotyön toiminnasta mm. miten 
nuoria tavoitetaan. Ongelmat usein moninaisia ja kasautuvia, joita nuorisotyö pyrkii yhdessä 
nuoren kanssa selvittelemään. Esimerkiksi toimeentulotuen muuttuminen Kelalle aikaansaanut 
alussa taloudellisia haasteita nuorille, sosiaalitoimen kautta toimeentulotukea haettuna nuorta 
tavattiin hänen asioissaan enemmän. 
 
Vihreä ja kestävä Kemi-hanke esitteli hävikkiruokaan ja sen hyödyntämiseen liittyviä 
kehittämistarpeita ja toiveita, sekä keskusteltiin miten esimerkiksi nuorille voisi olla hankkeesta 
hyötyä. Tarpeena toteutukselle on soveltuvat tilat ja hanke voi myös vierailla eri toimipisteissä, 
myös yli kuntarajojen. Hankkeen yhteistyömahdollisuudet selviävät rahoituksen selvittyä vuoden 
2019 alkupuolella, jolloin hankkeesta on mahdollista tiedottaa laajemmin.  
 
Suunta2000 kertoi ajankohtaiset kuulumiset. Keskusteltiin liikuntasetelin mahdollisuuksista 
syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja olisi tärkeää selvittää missä ja millaisissa muodoissa se on 
käytössä Suomessa yhdistysnäkökulmasta. Nuorten haasteena on usein rahapula, eli vaikka jokin 
harrastus voisi kiinnostaa, toiminta maksaa. Myös yhdessä meneminen elämykselliseen 
toimintaan olisi tärkeää, saattelu liikunnan pariin, kunnes ehtii kiinnittyä yhteisöön. Esimerkiksi 
10 kerran liikuntakortti mahdollistaisi tutustumisen ja kiinnittymisen yhteisöön. Liikuntapassi/-
seteli syrjäytymisuhan alla oleville riskiryhmille sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi olisi 
tärkeä saada kuntiin aloitteeksi.  
 
Majakassa suunnitellaan jatkohanketta vuoden 2018 keväällä päättyneelle Hyvinvointia 
yhteistyöllä Meri-Lapissa hankkeelle, jossa järjestöjen mahdollisuudet nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyssä ja työpajatyyppiset toiminnan mahdollisuudet otetaan yhä kokonaisvaltaisemmin 
käyttöön. Keskusteltiin yhteistyökumppaneista ja dokumentaatiosta. Hankesuunnittelua 
jatketaan NEO-verkoston asiantuntijanäkemyksiä hyödyntäen myös ensi vuonna. 
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3. Muut esille tulevat asiat 
 

Kemin teatterista esitettiin myös Majakkaan pyyntö saada mukaan yhteisöjä yhteiseen projektiin. 
Yhteisöteatteriin toivottiin mukaan kemiläisiä toimijoita myös yhdistyskentältä, tavoitteena 
valmistaa kevään aikana produktio Kemin 150-vuotisjuhlan kunniaksi. Majakka on tiedottanut 
asiasta järjestökenttää. 
 
 

4. Seuraava kokous 
 
Seuraavat verkoston kokoukset ovat 19.2. klo 13-15 Majakassa. Muut kokousajankohdat vuodelle 
2019 ovat 18.3., 15.5., 10.9. ja 6.11.2019. Kokouskutsu lähetetään verkostolle viikkoa ennen 
kokousta. Kokoukset ovat avoimia kaikille nuorten hyvinvoinnin parissa toimiville yhdistyksille 
ja muille toimijoille.  
 

5. Kokouksen päättäminen  
 
Kokous päättyi klo 14.30.   
 
 
Muistion kirjasi Aila Rytkönen, Majakka ry 


