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MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN NUORTEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO (NEO)  
      MUISTIO 2/2019 

 
Aika:  torstaina 9.5.2019 klo 13:00-15:00 
 
Paikka: Kokoustila Messi, Kansalaistoiminnan keskus- Majakka 
  Pohjoisrantakatu 5, Kemi 

 
Läsnä: Nimi: Organisaatio: 

  Luotolan nuoret ry 
  Kemin Lämärit ry 
  Kemin Palloseura ry 
  Meri-Lapin Mielenterveysseura ry 

x Marko Vapaa Suunta 2000 ry 
  Ylitornion MLL, Ylitornion 4H yhdistys ry 
  CP-yhdistys/ Kemin seudun invalidit/ PTO 
  Toivola-Luotolan Setlementti ry 
  Oulun Nuorisoasuntoyhdistys ry (Vapaana-hanke) 

x Jenni Kreivi RIKU -rikosuhripäivystys 

  Pohjantähti -opisto 
  Meriva sr 

x Marja Valikainen, Mirja Vähä Keminmaan etsivä nuorisotyö 
  Simon etsivä nuorisotyö 
  Tornion etsivä nuorisotyö 
  Ylitornion etsivä nuorisotyö 
  Kemin etsivä nuorisotyö 
  Tervolan etsivä nuorisotyö 
  Kemin kaupunki / Kohtaamo -hanke 

x Tanja Paaso-Rantala Kemin kaupunki 
x Tarja Sipilä Vihreä ja kestävä Kemi -hanke 
  Tornion Latu ja Polku ry 
  Partiolippukunta Pohjan tytöt ja sissit ry 
  Simon 4H ry  
  Tervolan 4H ry 
  Tornion 4H ry 
  Järjestöyhdyshenkilö Keminmaa 

x Jaana Sahi Järjestöyhdyshenkilö Tornio 
x Riikka Leinonen Järjestöyhdyshenkilö Kemi 
  Järjestöyhdyshenkilö Ylitornio 

x Paavo Rönkkö Seurakunnan nuorisotyö Kemi 
  Seurakunnan nuorisotyö Tornio 
  Seurakunnan nuorisotyö Simo  
  Seurakunnan nuorisotyö Keminmaa 
  Seurakunnan nuorisotyö Ylitornio 
  Seurakunnan nuorisotyö Tervola 

x Marja Heikkinen, Arvo Vähänikkilä Lapin poliisilaitos (Ankkuri-toiminta ja EET) 
x Aila Rytkönen Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry  
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Asiat: 

1. Kokouksen avaus 
 

Kokous alkoi klo 13. Käytiin lyhyt esittäytymiskierros. 
 

2. EET (ennalta ehkäisevä työ) ja Ankkuri -malli Meri-Lapissa,  
 

Lapin poliisilaitos, vanhempi rikoskonstaapeli Marja Heikkinen ja Arto Vähänikkilä: 
Ankkuriyhteistyö on käynnistynyt Kemissä vuonna 2011. Yhteistyötä on tehty 
erityisesti sosiaalityön kanssa. Torniossa on tehty yhteistyösopimus vuoden alusta. 
Keminmaassa yhteistyötä tehdään niin ikään. Toiminta-alue on koko Meri-Lappi 
Ylitornioon asti, kunkin kunnan alueen sosiaalitoimen kanssa tehdään yhteistyötä. 
Myös Haaparannan kanssa tehdään rajat ylittävää yhteistyötä. 
 
Keskiössä ovat syrjäytymisvaarassa olevat, kokeilijat, jotka jatkavat käyttöä. Torniossa 
lähes 60:stä nuoresta 30 halusi hoitoon syytteen sijaan. Nuoren tapaaminen ei ole 
esitutkinnan tai kuulustelun muodossa, vaan mietitään yhdessä ratkaisukeskeisesti ja 
keskustelevasti nuoren tilannetta. Toiminta rakennetaan nuorten tarpeiden 
mukaisesti, esimerkiksi nuorisopsykiatrian työntekijän sijaan voi olla päihdetyöntekijä 
paikalla eli työntekijäkokoonpano vaihtelee. Asiakas sitoutetaan muuttamaan 
toimintaansa, sovitaan päivämäärät tapaamisille ja tehdään tarvittavat ajanvaraukset. 
Nuorten kanssa sovitaan kuuden kuukauden toiminta, johon sitoudutaan. Mikäli nuori 
jättää esim. A-klinikan palaverin väliin, sieltä ei välttämättä kontaktoida, mutta 
Ankkuri-toiminnassa mukana oleva poliisi soittaa perään. 
 
Viranomaisen näkökulmasta sovittelu on kannatettava toimintamuoto eli olisi hyvä 
ratkaista asioita useissa tapauksissa ensi sijassa sovittelun kautta. Sovittelutoimistoon 
voi tehdä aloitteen kuka vaan ja se on ilmainen palvelu. 
 
Yhdistysten ja järjestöjen kanssa tehtävä sidosryhmäyhteistyö voi tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että yhdistykseen jossain kontaktissa (esim. harjoittelussa, 
asiakkaana) oleva alle 25-vuotias HSS-nuori (hoitoon syytteen sijaan) on samalla 
näkyvillä vastuullisille aikuisille ja viranomaisille, eli on paremmin yhdistysyhteistyön 
avulla tiedossa se, mitä nuori tekee ja mikä hänen vointinsa ja tilanteensa on. 
Ankkuritoimintaan voivat eri tahot ottaa kynnyksettömästi yhteyttä, jolloin apua on 
mahdollista saada koko perheelle samalla.  
 
MARAK (moniammatillinen riskinarviointi) pitää sisällään moniammatillisen 
työryhmän. Käytössä on THL:n riskienkartoituslomake. Asiakkaita on tullut tänä 
vuonna lisää. Koulujen kanssa on tehty ja tehdään paljon yhteistyötä (muun muassa 
koulujen rehtorit) ja tavoitteena on yhtenäisistä käytännöistä sopiminen 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/marak
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
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koulutoimijoiden kanssa, jotta kaikki lapset ja nuoret ovat samalla viivalla ja 
vanhemmat tietoisia yhtenäisistä käytänteistä.  
 
Käytiin keskustelua, jossa moni koki, että huumemyönteisyys on valitettavasti 
kasvanut ja joudutaan tekemään asian osalta paljon työtä. Some-kiusaaminen ja 
vihapuhe sekä viharyhmät ovat kasvava ongelma Suomessa. Vastuullisten aikuisten 
puutteesta johtuu moni nuoria kohtaava haaste. Pahan olon hoitamisessa on tärkeä 
hoitaa juurisyitä, ei pelkkiä seurauksia.  
 
Rikosuhripäivystyksen tuottamia videoita voidaan hyödyntää monin tavoin ja ne 
kannattaa katsoa Youtubesta (https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys/ 
(aiheena muun muassa lähisuhdeväkivalta, seksuaalirikokset, somekiusaaminen, 
nuoret rikoksen uhreina).  
 

 
Yhteistyötä toivotaan yhdistysten kanssa. Yhteyttä voi ottaa ensisijassa Lapin EET:n 
sähköpostitse ennaltaestava.lappi@poliisi.fi tai vaihtoehtoisesti seuraaviin henkilöihin 
suoraan: vanhempi rikoskonstaapeli Marja Heikkinen 029 54 66 122 marja.heikkinen 
(at)poliisi.fi, vanhempi konstaapeli Arto Vähänikkilä 029 54 66 017 
arto.vahanikkila(at)poliisi.fi. Kiireellisissä asioissa 112. 
 
 

 
3. Yhdistysten ja organisaatioiden ajankohtaiset kuulumiset 

 

Tornion kaupunki/Jaana Sahi, hyvinvointikoordinaattori: 
Hyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteita viety sisälle kaupungin talousarvio – 
tilinpäätöskiertoon, jolloin systemaattinen seuranta mahdollistuu. Kerätyn 
hyvinvointitiedon saamisessa järjestö – kuntayhteistyön pohjaksi vielä kehittämistä. 
Tornion Perheiden talo esimerkkinä toimivasta yhteistyöareenasta. Kaupungin 
keräämä hyvinvointitieto voisi olla pohjana myös esimerkiksi hankkeistamisessa; mitä 
uutta toimintaa kannattaisi rahoittaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 
Kemin kaupunki/Riikka Leinonen, hyvinvointikoordinaattori: 
hyvinvointisuunnitelma/kertomus myös Kemissä. Kemissä on tulosten perusteella 
vertailukuntia enemmän lapsia ja nuoria, jotka eivät voi hyvin. 
 
Kemin kaupunki/Tanja Paaso-Rantala, nuorisosihteeri: Neet-nuoriin huomio. 
Kaupungissa on nuoria, jotka voivat hyvin, mutta myös paljon pahoinvoivia nuoria. 
Kesällä liikennöi Puuhapaku eli liikkuvan nuorisotyön auto, joka sisältää monenlaista 
toimintaa nuorille peleistä lähtien. Nuoret voivat itse tilata sen tai se menee sinne 
missä nuoret ovat. Päivällä kohderyhmänä ovat alakouluikäiset, myöhemmin illalla 
nuoret. Liikennepuistotoiminta ja kesäpajat Lastenkulttuurikeskuksessa.  

https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys/
mailto:ennaltaestava.lappi@poliisi.fi


 

 

 
 

 

 

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry 
 

Järjestötieto.fi 

   

 
Suunta2000/Marko Vapaa: Lasten Suunnistuskoulu (ent. Hippo) Kivikon koululla, 
toimintaa tiistaisin. Suunto-rasteilla jatkavat kiinnostuneet nuoret. Noin 70 lasta ollut, 
7-13-vuotiaat. Ikärajan nostoa pohdittu.  
 
Rikosuhripäivystys/Jenni Kreivi: toiminnanohjaajan paikka auennut Riku:ssa 
henkilön siirtyessä toisiin tehtäviin. Järjestön organisaation sisäisiä kehitysasioita 
menossa. Tubettajien hyödyntäminen ja sosiaalisen median markkinointi 
ajankohtaista. Rikosuhripäivystysten alueelliset tilastot – onko niitä? Valtakunnallisia 
tilastoja löytyy. Nuorille suunnattu verkkotyön foorumi ja muut valtakunnalliset 
verkostot. Rikua voi hyödyntää paikallisesti pyytämällä kouluille puhumaan. Pilotointi 
toteutettu Meri-Lapin nuorten kanssa yhteistyössä. Tornioon jatkossa kouluille 
esittelemään, parin vuoden tauon jälkeen. Rikuun voi ottaa yhteyttä ja pyytää myös 
konsultaatiota.  
 
Vihreä Kemi/Tarja Sipilä: Vihreä Kemi-hanke jatkuu lokakuun puoleen väliin, 
ottakaa yhteyttä Tarjaan (tarja.sipila(at)kemi.fi), jos yhteisölliseen ruuanlaittoon 
liittyviä toiveita ilmenee. 
 
Kemin seurakunta/Paavo Rönkkö: kesällä Nuokun päättäjäiset 31.5., nuorisotilan 
kesän avoimet ovet kesäkuussa tiistaisin klo 12-16. Yhteistyötä kaupungin nuorisotyön 
kanssa keskiviikkoisin liikennepuistossa. Kesäkuussa tyttöjen leiri ja poikien leiri 1-4-
luokkalaisille. Lasten Pisara-telttaleiri 24.-29.7. Joka neljäs vuosi järjestetään 
Pieksämäellä Partaharjun leirikylässä. Nuorille Pisara-telttaleiriä myös tarjottu. Neljä 
rippileiriä tulossa kesän aikana. Srk toivoo yhteistyötoimintaa 1.6., kun nuoret 
kokoontuvat satamassa. 
 
Yhteinen keskustelu: Yhteistyön mahdollisuuksia ja tuen tarjoamista 1.6. koulujen 
päättäjäispäivälle mietitään nyt aktiivisesti: ketkä voisivat tulla mukaan, miten 
motivoida vanhemmat mukaan, turvallisten aikuisten läsnäolon takaaminen nuorten 
turvaksi. Nuoret kokoontuvat sataman alueelle, olisi tärkeää, että aikuisia ja eritoten 
lasten vanhempia olisi paikalla valvomassa tilannetta. 

 
Meri-Lapin nuorkauppakamari täyttää tänä vuonna 50 vuotta: vk 34 (elokuussa) 
tulossa lasten disko, nuorille aikuisille toimintaa, lavatanssit Kemiin, osa tapahtumista 
Torniossa. Juhlagaala huipentaa viikon (aikuisille tarkoitettu). Facebookissa Meri-
Lapin nuorkauppakamari, kannattaa seurata! 
 

 
4. Järjestötieto.fi palvelun tilanne 

 
Aila Rytkönen esitteli lyhyesti palvelun osa-alueita ja pyysi hyödyntämään Majakan 
tiedotuskanavia ahkerammin (uutiskirje, tapahtumat, tiedotteet). 
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5.  Muut esille tulevat asiat 
 
Majakan muutto edessä kesäkuussa, osoite vaihtuu, tiedotetaan myös verkostoja 
asian osalta. Avajaiset elokuussa. 
 

6. Seuraava kokous:  
 

ti 10.9. klo 10-12, Oulun Seudun nuorisasunnot ry Osnan tiloissa Torniossa, Vanha 
Kartano, Keskikatu 36. Projektikoordinaattori Janne Olsen esittelee kokouksen 
alussa toimintaa ja tiloja. 
 
ke 23.10. klo 10-12 Majakassa (uusi osoite Pohjoisrantakatu 14) 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päättyi klo 15. 
 
 
Muistion kirjasi Aila Rytkönen Majakka ry 


