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Aika:
Paikka:

Meri-Lappi

19.3.2019 klo 9-11
M-L kansalaistoiminnankeskus- Majakka
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
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9. Toimijoiden esittelykierros.
2. Verkoston vuoden 2019 yhteiset painopisteet ja toimenpiteet
1) vapaaehtoistoiminnan koulutuksen systemaattinen kehittäminen
Tänä vuonna kokeiltiin yhteistyötä koulutusstarttia 26.1.2019, joka pidettiin
Majakassa. Mukana mm. Kemikammari, Yhdessä ry, Luotolan nuoret ja Turvapoiju.
Starttipäivässä käytiin vapaaehtoistyön erityispiirteisiin ja teoriaan liittyviä asioita,
jonka jälkeen jokainen yhdistys jatkoi omilla tahoillaan. Palaute yhteisestä aloituksesta
ollut erittäin hyvää. Yhdistysten toiminta tullut tutuksi, hyvät kokemukset, kehitystyö
jatkossa jokaisen koulutuspolkujen kautta, jottei yhteinen päivä jää irralliseksi.
Syksyllä mahdollisesti uusi koulutus Torniossa Meän talon koordinoimana, asia
varmistuu toukokuussa. Erityisesti vapaaehtoisen tuki ja jaksaminen tärkeä teema
jatkon kannalta. Jatkossa voi hyödyntää muissa kunnissakin kokemuksia Kemin ja
Tornion koulutuksista.
Koulutuksen markkinointiin tulee varata enemmän aikaa jatkossa. Esitteen kautta saa
eri yhteisöistä tietoa ja se toimii markkinointimateriaalina, vaikkei koulutukseen
osallistuisikaan. Uusi asia jää hautumaan ja siihen voi palata myöhemmin.
Täsmäiskut koulutuksesta tehtiin tehtaille kokeiluna. Ei kovin toimineet koska
tehtaalle ei ollut lähetetty etukäteisinfoa, mutta niitä voisi jatkossa tehdä pitkin syksyä,
mikäli koulutus alkaisi tammikuussa. Koulutusta olisi hyvä järjestää eri paikkakunnilla
ainakin 2 kertaa vuodessa, syys-tammikuussa.
Valmiit materiaali ja ohjelmarunko olemassa, ja ne voisivat olla saatavilla
Järjestötieto.fi -sivuston vapaaehtoistoiminnan osiossa.
2) vapaaehtoistoiminnan näkyvyys ja imagotyö
Majakan tietotiimissä tapahtumassa henkilöstömuutoksia, jonka vuoksi Järjestötieto.fi
vapaaehtoistoiminnan sivuston kehittämiseen palataan toukokuun kokouksessa.
Käytiin keskustelua Valikon Face-ryhmästä, joka päätettiin ottaa käyttöön sisäisen
tiedotuksen foorumina mahdollisimman pian.
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Esille nostettiin myös Lounais-Lappi lehdessä ilmestyvä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan liite. Liite voisi sisältää yleistä tietoutta vapaaehtoistoiminnasta ja
henkilökuvia vapaaehtoistoimijoista. Liitettä voitaisiin rahoittaa sponssoreilla esim.
niin, että jokainen taho hankkisi yhden sponssorin. Päätettiin kartoittaa hinta ja palata
asiaan toukokuun kokouksessa.
3. Kulttuurista hyvinvointia Meri-Lapissa
Sinikka Kähkönen kertoi TaikuSydän valtakunnallisen kulttuuriverkoston toiminnasta.
https://taikusydan.turkuamk.fi/
Alueverkostoja on perustettu kuusi. Lapissa ei vielä ole. Meri-Lapissa on pidetty 18.3.
alueverkoston tunnustelevan kokous, jossa käyty keskustelua muun muassa
verkoston tarpeesta, tavoitteista ja koordinaatiosta. Seuraava TaikuSydän
alueverkoston kokous pidetään 28.5. klo 14 Kemin kirjaston Tuulenpesässä, johon
kaikki ovat tervetulleita.
Lisäksi kuultiin Kulttuurikaveri vapaaehtoistoiminnasta ja MieliKulttuurklubista,
jonka päivitetty ohjelma liitteenä.
Tulossa 16.5. klo 12-15 Kemin kulttuurikeskuksessa Hyvää mieltä kulttuuristailtapäivätapahtuma, joka on kaikille avoin.
Lisätietoja:
https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat/icalrepeat.detail/201
9/05/16/5408/-/hyvaeae-mieltae-kulttuurista-iltapaeivae
4. Muut esille tulevat asiat
4.1 Unelmien liikuntapäivä Kemikammari järjestää 10.5. klo 12-15 Kävelykatu Kemi.
Lisätietoa juha.tulkki@meriva.com
4.2 Rasismin vastainen viikko menossa, jonka puitteissa Mikseri järjestää
jalkapalloturnauksen Junkohallissa 21.3.
4.3 Lasten Kemi 150 v. juhla 23.11.2019.
5. Tiedoksi merkittävät asiat
5.1. Yhdistysten yhteinen vapaaehtoistoimijoiden ilta
Yhdistysten yhteinen vapaaehtoistoimijoiden ilta järjestetään Meän talon
koordinoimana torstaina 23.5. 2019 klo 17 alkaen. Kutsut lähetetään lähempänä
ajankohtaa. Iltaa vietetään nyyttäriperiaatteella, jolloin jokainen taho toisi omat eväät
mukana ja kahvit keitetään Meän Talon puolesta. Jokainen yhteisö kerää oman
porukan ilmoittautumiset ja ilmoittaa kootusti ne Arja Prykärille (viimeinen
ilmoittautumispäivä ilmoitetaan kutsussa). Jokainen voi tiedottaa tapahtumasta
omassa toimijajoukossaan. Pohditaan myös yhteiskuljetuksen mahdollisuutta.
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5.2. Hyvän Mielen metsäkävelyt Meri-Lapissa
26.8. 2019 vietetään Suomen Luonnon päivää. Tällöin on tarkoituksena järjestää
hyvänmielen metsäkävely yhdistysten vapaaehtoistoimijoille Torniossa ja Kemissä.

5.3. Yhdistykset kuntien kumppanina – toimijatreffit kuntakierros
Lisätietoa tästä
5.4. Järjestötieto.fi verkkosivuston info- ja tuotekortti työpajat
Lisätietoa tästä
5.5. Lapin Järjestöfoorumi 17.-18.5, Tornio
5.6. Valikkoverkostot
Lisätietoa tästä

6. Verkoston vuoden 2019 tapaamiset
ti 14.5. klo 9-11 Yhdessä ry tiloissa
ti 20.8. klo 9-11
ti 22.10. klo 9-11
ke 27.11. klo 9-11
7. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 11
Muistion laati: Aila Rytkönen ja thk

