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Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Verkoston toimijat

Verkoston toiminta on avointa kaikille vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille
tahoille. Kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.
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ASIAT
1. Kokouksen avaus
Tuula Huttunen Koivumaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Verkoston vuoden 2019 painopisteet ja toimenpiteet
Käytiin keskustelua verkoston kevään ajankohtaisista asioista.
1) vapaaehtoistoiminnan koulutuksen systemaattinen kehittäminen
Vapaaehtoistoiminnan koulutus käynnistyy lauantaina 26.1. klo 11-15.
Koulutukseen on ilmoittautunut noin 30 henkilöä.
Koulutusesite löytyy alla olevan linkin kautta:
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/koulutukset/icalrepeat.detail/201
9/01/26/5263/-/vapaaehtoistyoen-koulutusta-merilappilaisille
Käytiin keskustelua vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusmateriaalista
hyödynnettäväksi kaikille verkoston jäsenille.
2) vapaaehtoistoiminnan näkyvyys ja imagotyö
Käytiin lyhyesti läpi Järjestötieto.fi palvelussa olevaa vapaaehtoistoiminnan osiota.
https://www.järjestötieto.fi/vapaaehtoistoiminta ja siellä olevasta vapaaehtoisten
välityksestä. Palvelussa yhdistykset voivat ilmoittaa vapaaehtoistoiminnan tehtäviään
ja ihmiset etsiä vapaaehtoistoiminnan tehtäviä.
Keskustelussa nostettiin esiin Hiiop.fi -sivusto ja sen hyödyntäminen:
https://www.hiiop100.fi/tehtavat
Vilkkaan keskustelun myötä päätettiin, että Majakassa tehdään parannus ehdotuksia
vapaaehtoistoiminnan osiota koskien. Tavoitteena on, että yhdistysten
vapaaehtoistoiminta näkyy ja kuuluu kaikille sekä se, että sivuston kautta voi
osallistua vapaaehtoistoimintaan vaivattomasti. Valikko verkosto toimii
vapaaehtoistoiminnan osion testiryhmänä.

Järjestötieto.fi

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

3. Muut esille tulevat asiat
Yhdistysten yhteinen vapaaehtoistoimijoiden ilta
Yhdistysten yhteinen vapaaehtoistoimijoiden ilta järjestetään torstaina 23.5. 2019.
Illan suunnittelusta vastaa tällä kertaa Meän talo. Paikkana on alustavasti ajateltu
Leton veneseuran majaa, Torniossa. Ajatuksena on, että jokainen yhdistys toisi omien
vapaaehtoistoimijoiden eväät ja Meän talon puolesta tulevat kahvit.
Hyvä Mielen metsäkävelyt Meri-Lapissa
26.8. 2019 vietetään Suomen Luonnon päivää. Tarkoituksena on tuolloin järjestää
hyvänmielen metsäkävely yhdistysten vapaaehtoistoimijoille Torniossa ja Kemissä.
Yhteistyökumppaneina alustavasti Tornion Partiolaiset ry:tä, Suomen Latu- ja Polku
ry:tä ja Suunta 2000 ry:tä. Meri-Lapin Karvakaverit ry on myös ilmoittanut
halukkuutensa osallistua kaupunki- ja metsäkävelyihin.
Sinikka Kähkönen kertoi TaikuSydän alueverkoston perustamisesta Meri-Lapin
alueelle. TaikuSydän verkosto tuo yhteen taiteen, kulttuurin, järjestöjen ja palvelujen
edustajat tukemaan kulttuurin ja taiteen hyvinvointimahdollisuuksia sote- palveluissa
Alustavasti kiinnostuneita ovat olleet Kemin ja Tornion kulttuuritoimen edustajat.
Järjestöjen edustajat ovat tervetulleita mukaan.
TaikuSydän toimintaan koordinoidaan Turun AMK Taideakatamian toimesta.
Projektipäällikkö Anne-Mari Rosenlöf on ollut mukana tukemassa TaikuSydän
alueverkostoja ja niiden perustamisia.
Alkuvaiheessa pidetään ns. tunnusteleva verkostokokous ja keskustellaan verkoston
perustamisesta ja tavoitteista. Jos innostusta ilmenee, pidetään alkuseminaari, johon
Rosenlöf voi tulla mukaan perustamaan verkostoa. Alla aiheeseen liittyviä linkkejä:
https://taikusydan.turkuamk.fi/info/taiteesta-hyvinvointia/
https://taikusydan.turkuamk.fi/alueverkostot/tietoa/
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/maakunnilla-ja-kunnilla-onvastuu-parantaa-taiteen-ja-kulttuurin-saatavuutta-sosiaali-ja-terveydenhuollossa
Kansalaisareenan sivuilla on kulttuurikaveri/luotsi vapaaehtoistoiminnan sivusto,
jossa kerrotaan toiminnasta. Linkki alla:
http://kansalaisareena.fi/luotsit/
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Kemin kaupunki ottanut käyttöön kaikukortit. Kortteja on jaossa mm.
Kemikammarilla, Mikserissä ja sosiaalitoimistosta.
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
4. Tiedoksi merkittävät asiat
− Lapsen Kemi 150 vuotisjuhlaan liittyen on tulossa lastentapahtuma 11/2019.
Tapahtuman järjestävät Kemin Pelastakaa Lapset ry ry, Mikseri ja Kemin MLL.
− Kemin kirjastoon tulossa Elävä- kirjasto tapahtuma 14.-16.3.2019.
Tapahtumaan koulutetaan kirjastonhoitajia, jotka voivat koulutuksen jälkeen järjestää
elävä kirjasto- tapahtumia. Koulutus järjestetään 20.2. klo 10-14. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset Eero Knuutille puh: 040 748 7313.
− Lapin AMK järjestää Touri Miehelle- hankkeen koulutuspäivät tulossa 19.-20.3.
Puhujina mm. Jari Sinkkonen.
− Jenni Kreivi siirtynyt vuoden alusta Rikun keskustoimiston alla suunnittelijaksi.
Taustaorganisaation on edelleen Suomen Mielenterveysseura. (SMT)
− Albani Reszquida työskentelee Kemikammarilla 31.8. saakka
5. Verkoston vuoden 2019 kokoukset
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
6. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11
Muistion laati: Tuula Huttunen Koivumaa
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