
 

 

 
 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Jarjestotieto.fi 

Järjestöjen Nuorten elämänkaariverkosto (NEO) MUISTIO 1/2019 
  
Aika:  ti 19.2.2019 klo 13-15  
Paikka:  Kajuutta-sali, Majakka ry, Pohjoisrantakatu 5, 2. krs, 94100 Kemi.  
 
 

Läsnä: Nimi: Organisaatio: 
  Simon 4H ry  
  Tervolan 4H 
  Tornion 4h yhdistys ry 
  Luotolan nuoret ry 
  Kemin Lämärit ry 
  Kemin Palloseura ry 
  Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 
X Marko Vapa Suunta 2000 ry 
  Ylitornion MLL, Ylitornion 4H yhdistys ry 
  CP-yhdistys/ Kemin seudun invalidit/ PTO 
  Toivola-Luotolan Setlementti ry 
X Janne Olsen  Oulun Nuorisoasuntoyhdistys ry (Vapaana-hanke) 
x Jenni Kreivi RIKU -rikosuhripäivystys 

  Pohjantähti -opisto 
  Meriva sr 
X Mirva Vähä, Marja Valikainen Keminmaan etsivä nuorisotyö 
  Simon etsivä nuorisotyö 
  Tornion etsivä nuorisotyö 
  Ylitornion etsivä nuorisotyö 
  Kemin etsivä nuorisotyö 
  Tervolan etsivä nuorisotyö 
  Kemin kaupunki / Kohtaamo -hanke 
  Vihreä ja kestävä Kemi -hanke 
  Tornion Latu ja Polku ry 
  Partiolippukunta Pohjan tytöt ja sissit ry 
  Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 
  Järjestöyhdyshenkilö Simo 
  Järjestöyhdyshenkilö Tervola 
  Järjestöyhdyshenkilö Keminmaa 
  Järjestöyhdyshenkilö Tornio 
  Järjestöyhdyshenkilö Kemi 
  Järjestöyhdyshenkilö Ylitornio 
x Aila Rytkönen Majakka ry 
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
 
Kokous alkoi klo 13. Todettiin läsnäolijat. 
 
 

2. Verkoston kuulumiset vuoden 2019 alussa 
 
Rikosuhripäivystys (RIKU): asiakasmäärät kasvamassa. Hanke päättynyt (7v.hanke), 
vakinaistettu. Keskiössä valtakunnallinen verkko- ja kehittämistyö, nuorten asiat tulevat rinnalla. 
Nuorten näkökulmasta chatti on helppo väylä tulla juttelemaan, hyödynnettävissä myös Rikun 
verkkosivut, mukana nuorten tapahtumissa. Jonkin verran jalkautumisia myös alueen kuntiin ja 
pyynnöstä toteutetaan niitä myös. Sosiaalinen media toimii apuna työssä. 
https://www.riku.fi/fi/etusivu/  
 
Suunta2000: talvikausi on hiljaisempi, valmistautumista kesään. Nuorille ilmaiset rastit kesäksi-
pilotointi (alle 20v.) sekä Hippo-koulu touko-kesäkuulle (alle 15.v.), yhteistyökumppaneita 
etsitään. Kunnallista liikuntaseteliä odotellaan ja toivotaan. Tarvitaan taho (esim. kunta tai 
kaupunki) viemään asiaa eteenpäin, järjestelmiä on. Hankkeistamisen mahdollisuudet voisi 
selvittää asian osalta (vrt. Kemi-kortti tmv.). 
 
Keminmaan etsivä nuorisotyö: kiirettä perustyössä, 92 nuorta viime vuonna asiakkuudessa. 
Uusia asiakkaita tulee ripotellen. Mielenterveys- ja päihdeasiat keskiössä. Viime vuonna 
hankittiin lahjoitusrahalla salikortteja, monen nuoren kohdalla ko. harrastusta ei mahdollista itse 
kustantaa. Pyritään hyödyntämään yhteistyötahoja esim. hankkeita resurssien lisäämiseksi. 
Nuorten näkökulmasta harrastamiseen tarvitaan usein kaveri mukaan, yhdessä on helpompi 
lähteä harrastamaan kuin yksin.  
 
Oulun seudun nuorisoasunnot/Vapaana-hanke: nuoria tulee tasaisesti hankkeeseen, 
vapaaehtoisia saatu koulutettua ja rekrytoitua tasaisesti myös. Torniossa viime vuonna koulutus, 
jonka jälkeen yhdeksän vapaaehtoista tukihenkilöä mukana. Seuraava koulutus on maaliskuussa. 
Tukihenkilöistä kuudella on tuettava nuori, tukisuhteet ovat alkaneet viiden viikon sisällä. 
Hankkeen kaikilla kunnilla Keminmaassa, Kemissä ja Torniossa nuoria. Osa nuorista ei tarvitse 
tukihenkilöä tai pidempikestoista neuvontaa, vaan lähinnä 1-2 kertaa asunnon hankintaan 
liittyvissä kysymyksissä tarvitsee apua (esim. oikeanhintainen asunto ja asuntojen löytäminen). 
Palveluohjausta tehty. Nuorten mukana lähdetään asuntonäyttöihin. Autetaan esim. vaikeissa 
käsitteissä (esim. avataan nuorelle konkreettisesti, mitä tarkoittaa esim. takuuvuokra). Alussa oli 
erittäin haasteellisia asiakkuuksia. Hankkeeseen asiakasohjaus alkanut toimia nykyisin yhä 
paremmin niin sosiaalitoimen kuin muiden toimijoiden kautta. Maahanmuuttajanuorilla 
kielellisiä haasteita asioinnissa viranomaisten kanssa. Paikka auki nuorelle-haku päättynyt, 
haastattelut käynnistyvät. Hakijoita ollut aika vähän Paikka auki -paikkoihin. Pop up-piste ja 
Paikka auki-toiminta avannut uusia ovia ja väyliä asiakasohjautuvuuden kannalta. 
Ennaltaehkäisevä työmuoto tavoitteena toiminnalle.  

https://www.riku.fi/fi/etusivu/
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3. Hyvis II-hankesuunnitelman esittely  
 
Majakan hankesuunnitelman esittely ja keskustelua aiheesta. Esimerkkinä Rikun ja amk:n 
yhteistyö sosionomikoulutuksessa; todistajan tukeminen: päivystysvuorot oikeustalolla.  
Meri-Lapin alueen porukat yhdistyivät aiemmassa hankkeessa yhteisen toiminnan kautta, 
porukat ryhmäytyivät eri tavoin. Jatkossa mikäli hankkeen rahoitus toteutuu, NEO-verkosto 
tukee ja osallistuu hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen asiantuntemuksensa 
ja näkemystensä mukaisesti nuorten järjestölähtöisen hyvinvoinnin edistämiseksi.  
 

4. Järjestötieto.fi palvelun esittely 
Projektipäällikkö esitteli lyhyesti järjestöjen palvelutarjotin -osiota. Työtä tarjottimen 
palvelukorttien osalta tehdään tiiviisti kevään aikana. Myös NEO-verkostoon kuuluvien 
järjestöjen palvelut ja toiminta olisi tärkeää saada näkyville sinne. Palvelua esitellään jatkossa 
verkoston kokouksissa sen osalta mitä uutta sisältöä siihen tuotetaan. 
 

5. Verkoston tavoitteet vuodelle 2019 
 
Tärkeää on verkoston kasvattaminen edelleen. Tarja Sipilä Vihreä Kemi-hankkeesta mukaan 
jatkossa. Hankerahoitus, mikäli toteutuu, mahdollistaa yhteistyölle uusia toiminnallisia tapoja ja 
samalla toiminnan kehittämistä. Tuotiin esille, että Meri-Lapin nuorkauppakamari voi olla 
mukana tapahtumien järjestämisen osalta jatkossa.  
 

6. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei muita asioita.  
 
 

7. Seuraava kokous ja vuoden 2019 kokousajankohdat 
 

Ma 18.3.2019 klo 13-15 Keminmaassa (Kallinkangas). 
 
 

8. Kokouksen päättäminen   
 
Kokous päättyi klo 14.30.  
 
 
Muistion kirjasti projektipäällikkö Aila Rytkönen, Majakka ry 


